Nimi
YläR Pääoma
Bernhard
TR 38 370 €
Wuolteen rahasto

Rolf Walter
Simbergin
muistorahasto

TR

Ville Aroniemen
muistorahasto

TR

Tekniikan
ylioppilaiden
stipendirahasto
(TY)

8 767 €

Jako-osa Kohdeyleisö
767 €

Tarkoitus
tukea teollisuustalouden ja siihen läheisesti
liittyvien aiheiden opiskelua ja tutkimustyötä

175 € lahjakkaita vähävaraisia Teknillisen

Teekkarirahaston
hallitus

Korkeakoulun Ylioppilaskunnan suomen- ja
ruotsinkielisten osakuntien jäseniä

TR

11 938 €

452 458 €

tukea teekkariliikuntaa sen kaikissa muodoissa
pääpainon ollessa kuitenkin kilpa- ja
edustusurheilussa.

239 €

9 049 € että ehdokas on opiskellut säännöllisesti ja avustamalla ja tukemalla lahjakkaiden ja
menestyksellisesti; että ehdokas on
tunnettu kaikin puolin kunnolliseksi ja
elämäntavoiltaan säännölliseksi; että
ehdokas on varaton tai vähävarainen

Prosessi
Rahastolla on
neuvottelukunta,
johon kuuluvat
puheenjohtaja
Bernhard Wuolle sekä
muina varsinaisina
jäseninä professorit
Jaakko Rahola ja Eino
M Niini ynnä
Teekkarirahaston
edustajina TKY:n
puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja.

vähävaraisten osakunnan jäsenten opintoja
Teknillisessä korkeakoulussa.

Opinto Toiminta

x

(x)

Rahaston hallitukseen
nimittää
Teekkarirahaston
hallitus vuosittain 3-5
jäsentä. rahaston
tuoton käytöstä
päättävät yhdessä
Teekkarirahaston
hallitus ja Ville
Aroniemen
muistorahaston
hallitus
Hallituksena toimii
Tekniikan Ylioppilaiden
hallitus. Rahaston
hallitus voi harkintansa
mukaan yhdistää
alarahastoista
jaettavia stipendejä.

KV

x

x

Erillis Teekkari Kaikki Kommentti
Wuolle, Rahola, Niini
edesmenneitä. TKY:n
puheenjohtaja = AYYH PJ, TKY:n
toimitusjohtaja = AYY PS.
Käytettäneen opinto- ja kvstipendejä jaettaessa
rahoittamaan tutalaisia.
x

(x)

x

Toimintastipendeillä muuten
vähäisesti rahoitusta.

Liitettävä hallituksen
pysyväispäätöksiin. Voi käyttää
AaltoUS- tms. aktiivien stipendien
rahoittamiseen.
x

x

x

x

x

IK:n
TR
Kaskelottirahasto

Jaakko Murron
rahasto

K.A.
Tawaststjernan
rahasto

Liisa Jutilan
muistorahasto

TR

150 € Teknillisen korkekoulun Rakennus- ja
ympäristötekniikan osaston opiskelijoiden
sekä osastolta valmistuneita diplomiinsinöörejä

2 163 €

43 € lahjakkaita vähävaraisia tekniikan
ylioppilaita puunjalostusosastolla.

TR

TR

Matti ja Helga
TR
Särksalon rahasto
Nissen rahasto

7 510 €

TR

3 758 €

2 378 €
121 000 €

11 328 €

tukea vuosittain myönnettävällä apurahalla.
Apuraha myönnetään henkilölle, joka on erityisen
ansiokkaasti kohottanut yhteishenkeä,
rakentajahenkeä, rakennus- ja ympäristötekniikan
opiskelijoiden keskuudessa tai edistänyt
merkittävästi mielenkiintoa alan opiskelua
kohtaan.

avustaa

Apurahan jaosta
päättää
Teekkarirahaston
hallitus saatuaan sitä
ennen
Rakennusinsinöörikilla
n Oltermannin ja
Rakennusinsinöörikilla
n puheenjohtajan
allekirjoittaman
suosituksen
ehdokkaasta. Ennen
suosituksen
toimittamista
Oltermanni ja killan
puheenjohtaja
kuulevat eri
vuosikurssien ja
osaston piirissä
toimivien
ammattiainekerhojen
puheenjohtajien
mielipiteitä.
Apurahojen jaosta
päättää
Teekkarirahaston
hallitus kuultuaan sitä
ennen
puunjalostusosaston
edustajan mielipiteen.

IK käyttää jo nyt aktiivisesti; ei
edellytä toimenpiteitä.

x

PJK ei käytä aktiivisesti?

x

75 € Rahaston päämäärien saavuttamiseksi

edistää Teknillisen Korkeakoulun
Rahaston vuotuinen
Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan Ylioppilaskunnan jäsenten harrastusta kirjalliseen pääoman tuotto
hallitus järjestää vuosittain
tuotantoon.
jaetaan hallituksen
kirjoituskilpailun.
valitsemien
palkintotuomarien
päätöksen mukaan
palkintona
parhaimman suomenja ruotsinkielisen
kirjoituksen tekijälle

48 € yhdelle tai useammalle
ylioppilaskuntatoiminnassa ansioituneelle
teekkarille
2 420 € stipendejä, apurahoja ja avustuksia

227 € selluloosatekniikan opiskelijoita

Teekkarirahaston
hallitus
sama kuin Teekkarirahaston, mutta tämän lisäksi Teekkarirahaston
rahaston tehtävänä on tukea Polyteknikkojen
hallitus.
kuoron toimintaa
vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha
Teekkarirahaston
myönnetään opiskelun loppuvaiheessa olevalle tai hallitus.
juuri valmistuneelle opiskelijalle, jonka
diplomityön katsotaan olevan erityisen ansiokas

Kirjoituskilpailua ei nykyään
toteuteta: edellyttää
toimenpiteitä hallitukselta.

x

x

(x)

x

(x)

x

x

Toimintastipendeillä muuten
vähäisesti rahoitusta.
Rahoitetaan erityisesti PK:n
jäsenten toimintastipendejä.
PJK käyttää aktiivisesti.

x

Pellen rahasto

TR

9 546 €

191 € Puunjalostustekniikan koulutusohjelmassa Apurahan myöntämisperusteena käytetään
opiskeleville Puunjalostajakillan jäsenille

Teekkari (h.c.) Ossi TR
Törrösen rahasto
TKY:n
Ystävyysrahasto

TR

Vuorineuvos
Wilhelm
Wahlforsin
rahasto

TR

Insinöörien rouvat TR
ry:n
stipendirahasto

Cronwall Oy:n
rahasto

TY

Erkki Olavi
Lehtolan
muistorahasto

TY

Onni ja Iina
Tarjanteen
rahasto

TY

Teekkarien
stipendirahasto

AYY

25 590 €

512 € yhdelle tai useammalle Kylä- tai

ensisijaisesti hakijan aktiivista toimintaa
Puunjalostajakillassa tai Teknologföreningissä.
Lisäksi otetaan huomioon hakijan
opintomenestys.

teekkarikulttuuritoiminnassa erityisesti
ansioituneelle teekkarille.

2 361 €
254 875 €

24 286 €

47 € Rahaston tuotoilla tulisi vuosittain myöntää Rahaston tarkoituksena on edistää ja vaalia
ystävyysmerkki teekkariyhteisön parhaalle teekkarien välistä ystävyyttä sekä tukea tätä
ystävälle.
edistävää toimintaa
5 098 € TKY:n jäsenelle, joka opiskeluaikanaan
Teknillisessä korkeakoulussa on toiminut
erittäin ansiokkaalla tavalla TKY:n hyväksi.

486 € ensi sijassa vähävaraisten Teknillisen

214 € eteviä, heikossa taloudellisessa asemassa

3 730 €

75 € ensi sijassa Tekniikan Ylioppilaiden

14 182 € Teknillisessä korkeakoulussa opiskeleville
lahjakkaille Tekniikan Ylioppilaiden
jäsenille, jotka ovat varattomia tai
vähävaraisia

4 836 €

97 €

antaa vuokra-avustusta

x

(x)

Teekkarirahaston
hallitus

Tekniikan Ylioppilaiden
Stipendirahaston
hallitus

Etusijalla rahoitetaan
kyläaktiiveja.

x

Turhake.
x

teekkarirahaston
hallitus Stipendiä ei
julisteta haettavaksi,
vaan sen myöntää
harkintansa mukaan
rahaston hallitus

Tekniikan Ylioppilaiden
Stipendirahaston
hallitus

vähävaraisten ja lahjakkaiden jäsenten
opintoja teknillisessä korkeakoulussa

709 095 €

Teekkarirahaston
hallitus

Tekniikan Ylioppilaiden
Stipendirahaston
hallitus

olevia ylioppilaita koneinsinööri- ja
vuoriteollisuusosastolla.

PJK käyttää aktiivisesti.
x

neuvottelukunta,
johon kuuluvat
puheenjohtajana
Insinöörien Rouvat
r.y:n puheenjohtaja
muina jäseninä
mainitun yhdistyksen
sihteeri ja
rahastonhoitaja sekä
TKY:n valitsemana
kaksi jäsentä

Korkeakoulun Ylioppilaskunnan jäsenten
jatkuvia opintoja Teknillisessä
korkeakoulussa, joista voidaan odottaa
kehittyvän kyvykkäitä insinöörejä.

10 680 €

Teekkarirahaston
hallitus.

x

x
Voisiko tämän käyttötarkoitusta
laajentaa kattamaan koko AYY:n
ja rahoittaa tällä esim. stipendejä
Sankareille? Voisiko käyttää
toimintastipendeihin?

x

Ao. yhdistys toiminnassa, mutta
ei kontaktoitu edustajan osalta.

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

Rahoitetaan ao.
koulutusohjelmien opiskelijoiden
opinto- ja KV-stipendit.

x

x

x

(x)

x

x

Vuokra-avustus aiheuttaa vähän
päänsärkyä, pitäisikö tulkita ettei
voi antaa kv-avustuksia?
Ei sääntöjä, ei velvoitteita. :)

Polyteknikkojen
kuoron rahasto

Teekkarikylän
Kappelirahasto

TR

Muut

9 629 €

234 723 €

289 €

7 042 €

Teekkaritoiminnan Muut 4 001 621 € 120 049 €
edistämisrahasto

TR ####
TY ####
Muut ####

stipendein ja apurahoin tukea TKY:n ja sen
alayhdistysten jäsenten lauluharrastusta.

tukee […] Ristin kilta ry:n toimintaa; jakaa
avustuksia kristilliseen toimintaan, joka
suuntautuu teknillisiin oppilaitoksiin ja
teollisuuden piiriin; tekee aloitteita
tarkoituksensa mukaisen toiminnan
järjestämiseksi ja pitämistä valmistuneisiin
ristinkiltalaisiin; pitää yhteyksiä teknillisissä
oppilaitoksissa ja teollisuuslaitoksissa toimiviin
kristittyihin ja kristillisiin ryhmiin.kehittämiseksi;
tukee yhteyksien

hallitus, johon kuuluu
puheenjohtajana
Polyteknikkojen
Kuoron puheenjohtaja,
muina jäseninä kaksi
(2) PK:n ja kaksi (2)
Teknillisen
Korkeakoulun
Ylioppilaskunnan (TKY)
nimeämää jäsentä

johtokunta, johon
Ristin kilta ry valitsee
puheenjohtajan ja
kolme muuta jäsentä,
joista yhden on oltava
Teknillisessä
korkeakoulussa
loppututkinnon
suorittanut. Teknillinen
korkeakoulu valitsee
yhden jäsenen,
Teknillisen
Korkeakoulun
Ylioppilaskunnan
hallitus yhden jäsenen
ja Espoon seurakuntien
yhteinen
kirkkoneuvosto yhden
jäsenen. Johtokuntaan
kuuluu lisäksi Ristin
kilta r.y:n
puheenjohtaja.

Lisättävä hallituksen
pysyväispäätöksiin.

x

x

Lisättävä hallituksen
pysyväispäätöksiin.

x

TTER:n johtokunta

Tähän ei nyt puututa.
x

