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WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2021 
 
Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Apurahat on 
tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopistossa ja toissijaisesti muussa pääkaupunkiseudulla 
toimivassa korkeakoulussa tutkintoaan suorittaville opiskelijoille. 
 
Hakuaika alkaa 1.12.2020 ja päättyy 31.1.2021 klo 16.00. Ajoissa saapuneiksi katsotaan 
hakemukset, jotka on jätetty hakuajan päättymiseen mennessä säätiön valkoiseen 
postilaatikkoon osakunnan tiloissa tai jotka ovat saapuneet perille postitse säätiön 
osoitteeseen: 
 
Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiö 
Vironkatu 12 H 45 
00170 Helsinki 
 
Säätiön hallitus suosittelee hakemusten postittamisessa ottamaan huomioon, ettei kirjepostia 
jaeta jokaisena arkipäivänä. Hakemuksen postittamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, 
esimerkiksi vähintään viikko. 
 
Hakulomake on saatavilla Wiipurilaisen Osakunnan internet-sivuilta (wiipurilainenosakunta.fi). 
Samalla lomakkeella voi hakea yhtä tai useampaa apurahaa. 
 
KAIKKIIN HAKEMUKSIIN VAADITTAVAT LIITTEET 
 
 virallinen opintosuoritusote (tarkista käytäntö omasta oppilaitoksestasi) 

 sähköisesti allekirjoitetun virallisen opintosuoritusotteen voi toimittaa sähköisessä 
muodossa sähköpostitse säätiön asiamiehelle mikko.eronen@pp6.inet.fi 

 todistus osakunnan jäsenyydestä, esim. läsnäolotodistus, jossa näkyvät osakuntatiedot, tai 
kuitti, jos maksu on suoritettu Wiipurilaisen Osakunnan tilille. Jatkotutkintoapurahaa varten 
riittää selvitys aiemmasta jäsenyydestä. 
 sähköisesti allekirjoitetun läsnäolotodistuksen voi toimittaa sähköisessä muodossa 

sähköpostitse säätiön asiamiehelle mikko.eronen@pp6.inet.fi 
 luettelo hakijan toiminnasta osakunnassa (virat, toimikunnat ja muu aktiivisuus vuosineen) 
 
Tarvittaessa: 
 selvitys opintojen etenemisestä, mikäli hakijan opinnot etenevät hitaammin kuin mitä Kela 

edellyttää päätoimiselta opiskelijalta 
 selvitys muista seikoista, joihin hakija haluaa vedota (esim. aktiivisuus osakunnassa) 
 selvitys poissaololukukausista (ei koske Pro Gradu –apurahaa ja apurahaa jatkotutkintoon) 
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HAETTAVAT APURAHAT JA APURAHAKOHTAISET LIITTEET 
 
Yleinen opintoavustus 

Alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävien opintojen tukemiseen. 
Opintoavustus myönnetään osakunta-aktiivisuuden ja opintojen edistymisen perusteella. 

 
Oivallisen opiskelijan opintoavustus 

Opintoavustuksen jakoperusteina ovat opintojen ripeä edistyminen ja/tai hyvät arvosanat. 

Oivallisen opiskelijan opintoavustusta ei pääsääntöisesti myönnetä ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille. 
 
Aktiivisen osakuntalaisen opintoavustus 

Aktiivisen osakuntalaisen opintoavustusta voivat hakea vain alkavana vuotena virassa olevat 
emäntä, isäntä, sihteeri, taloudenhoitaja ja toiminnanohjaaja. 

 
Opiskelijavaihtoapuraha 

Ulkomailla tapahtuvien ja tutkintoon sisällytettävien opintojen tukemiseen. Ulkomailla 
suoritettavien opintojen keston tulee pääsääntöisesti olla yli kaksi kuukautta. 

Vaadittava lisäliite: 

 selvitys ulkomailla tapahtuvasta opiskelusta sekä todistus niiden sisällyttämisestä 
tutkintoon (sisällytä selvitykseen vaihtokaupunki ja –maa) 

 

Apuraha opintoihin liittyvään harrastuneisuuteen 

Opintoihin liittyvän harrastuneisuuden tukemiseen. Harrastuneisuudeksi voidaan katsoa 
esimerkiksi: 

 osallistuminen opintoihin liittyvälle maksulliselle kurssille 
 lyhyt opintoihin liittyvä matka 
 opintoihin liittyvien erityisvälineiden hankkiminen (pois lukien esimerkiksi oppikirjat ja 

tietokoneet). 

Apurahaa on myönnetty mm. opintoja tukevan seminaarin osallistumiskustannuksiin ja 
meribiologian opiskelijan sukelluskurssiin. Hakija sitoutuu raportoimaan apurahan käytöstä 
säätiölle. 

Vaadittava lisäliite: 

 selvitys apurahan käyttökohteesta (aikataulu, budjetti, perustelu miten käyttökohde 
tukee opintoja) 
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Lapsiperheellisen opintoavustus 

Opintoavustus on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen ylemmän tai alemman 
korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja erityisen painavista syistä myös toisiin samantasoisiin 
tutkintoihin sekä ensisijaisesti alle kouluikäisten huollettavien ja toissijaisesti myös vanhempien 
lasten huoltajille. Opintoavustusta voidaan myöntää vain päätoimiselle opiskelijalle, jolla on yksi 
tai useampi alaikäinen huollettava. Opintoavustus on perhekohtainen. 

Vaadittava lisäliite: 

 virkatodistus (kopio) todistuksena alaikäisestä huollettavasta 
 
Tarvittaessa: 

 muut seikat, joihin hakija haluaa vedota (esim. toisen tutkinnon suorittaminen) 
 
Pro Gradu -apuraha 

Ylemmän korkeakoulututkinnon lopputyön tekemiseen. Lääketieteelliset lisensiaatin tutkinnot 
rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon. Apuraha on tutkintokohtainen. Mikäli apuraha 
myönnetään, hakija sitoutuu pyydettäessä pitämään esitelmän tutkimuskohteestaan 
Wiipurilaisen Osakunnan tapahtumassa. 
 

Vaadittavat lisäliitteet: 

 alkuperäinen työn ohjaajan selvitys (lopputyön aihe, ohjaajan lausunto siitä, että 
lopputyö sisältyy ylempään korkeakoulututkintoon)  

o Sähköisesti allekirjoitetun työn ohjaajan selvityksen voi toimittaa sähköisessä 
muodossa sähköpostitse säätiön asiamiehelle mikko.eronen@pp6.inet.fi 

 selvitys tutkimuksesta (otsikko, aikataulu sekä muut seikat, joihin hakija haluaa vedota) 
 selvitys muista tähän tarkoitukseen myönnetyistä tai haetuista apurahoista 

 
Yleistä opintoavustusta ei myönnetä samana vuonna Pro Gradu -apurahan kanssa. 

 
Apuraha jatkotutkintoon 

Lisensiaatti- (muissa kuin lääketieteissä) ja tohtorintutkinnon suorittamiseen. Apuraha on 
tutkintokohtainen. Mikäli apuraha myönnetään, hakija sitoutuu pyydettäessä pitämään 
esitelmän tutkimuskohteestaan Wiipurilaisen Osakunnan tapahtumassa. 
 
Vaadittavat lisäliitteet: 

 alkuperäinen työn ohjaajan selvitys 
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o Sähköisesti allekirjoitetun työn ohjaajan selvityksen voi toimittaa sähköisessä 
muodossa sähköpostitse säätiön asiamiehelle mikko.eronen@pp6.inet.fi 

 selvitys tutkimuksesta (otsikko, aikataulu sekä muut seikat, joihin hakija haluaa vedota) 
 selvitys muista tähän tarkoitukseen myönnetyistä tai haetuista apurahoista 

 
 
Toimitathan opintosuoritusotteet kaikista opinnoista, jotka haluat otettavan huomioon. 
 
Hakijalle ilmoitetaan haun tuloksesta kirjallisesti. 
 
Lisätietoja antaa säätiön opiskelijajäsen Johanna Vihtonen (johanna.vihtonen@helsinki.fi) ja 
säätiön asiamies Mikko Eronen (mikko.eronen@pp6.inet.fi).  
 
HUOM! Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Muista allekirjoittaa hakemus! 


