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Paikallisseurojen avustusten yleiset periaatteet
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Suomalaisten Kemistien Seura (SKS) tukee paikallisseurojensa toimintaa
myöntämällä taloudellista tukea paikallisseurojen omille jäsenilleen järjestämiin
tapahtumiin. SKS tukee tapahtumien kuluja niiden jäsenten osalta, jotka ovat myös
pääseuran (SKS) jäseniä.
Tukea myönnetään paikallisseurojen kaikille jäsenille suunnattuihin tapahtumiin. Ko.
tapahtumista pitää tiedottaa kaikille jäsenille suuntautuvalla jäsentiedotuksella.
Hallitus myöntää avustuksia SKS:n vuosikokouksen hyväksymän budjetin puitteissa.
SKS:n tukemien tilaisuuksissa pitää olla esillä sekä kemia että kemistien
yhteistoiminta ja verkostoituminen.

Avustukset
Vuosiavustuksen lisäksi tukea myönnetään anomuksesta seuraaviin tapahtumiin:




vuosikokoukset/muut kokoukset/juhlakokoukset (juhlavuodet, täydet kympit +
25- ja 75-vuotisjuhlat)
retket, kollokviot/seminaarit
jäsenhankintatilaisuudet

Avustusanomuksista pitää näkyä, paljonko paikallisseuran ja SKS:n jäseniä on
mukana tilaisuudessa. Anomuksessa pitää olla esitettynä, miten sekä kemia että
kemistien yhteistoiminta ja verkostoituminen on ko. tilaisuudessa esillä.
Avustuksia myönnetään seuraavasti






Tilavuokrat 50 %
Esitelmöitsijöiden kotimaan matkakulut 100 %
Kokousten/kotimaan ekskursioiden matkakulut (bussi tms.) jäsenille 50 %
Jäsenhankintatilaisuudet 50 %
Juhlakokousten, pikkujoulujen,ekskursioiden ja vuosikokousten ruokailukuluista korvataan enintään 15 euroa/jäsen.

Luentotilaisuuksien, seminaarien tai kollokvioiden ruokailukuluja ei korvata.
Kokousten, luentotilaisuuksien, seminaarien ja kollokvioiden kahvituskulut katetaan
vuosiavustuksesta.
Lisäksi on huomattava, että avustus yhdistettynä ko. tapahtuman muihin tuottoihin ei
voi ylittää tilaisuuden todellisia kuluja.

Avustuksien hakeminen
Avustusta haetaan SKS:n kotisivuilla olevalla lomakkeella
http://www.suomalaistenkemistienseura.fi/sivut/hakemus/avustushakemus.pdf
Seuran hallitus päättää vuosiavustuksista vuosittain paikallisseurojen jäsenmäärien
mukaan ilman erillistä anomusta. Hallitus päättää muista avustuksista
tapahtumakohtaisesti kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemus pitää toimittaa
sähköpostitse Seuran toimistoon ennen ko. tilaisuuden toteutumispäivämäärää.
Miten ja milloin avustus maksetaan
Tieto hallituksen myöntämästä avustuksesta pyritään toimittamaan hakijalle
mahdollisimman pian hallituksen kokouksen jälkeen. Avustus maksetaan, kun
paikallisseuralta on tullut tieto toteutuneen tilaisuuden todellisista kuluista.

Miten tilaisuuksien kuluja katetaan






osallistumismaksut
paikallisseuran oma suoritus
avustukset
kannattajajäsenten tuki
sponsoritulot

Stipendit
SKS myöntää stipendejä kannustaakseen nuoria alalle ja tehdäkseen kemiaa
tunnetuksi. Stipendien kohderyhmänä ovat peruskoulut ja lukiot. Stipendit
myönnetään erityisestä osaamisesta tai kiinnostuksesta kemiaa kohtaan.
Tarvittavat varat budjetoidaan vuosittain SKS:n talousarvioon.
Pääseura ja paikallisseurat voivat jakaa stipendejä omassa vaikutuspiirissään.
Pääseura myöntää vuosittain tietyn kokonaissumman stipendeihin ja paikallisseurat
päättävät itse stipendien määrästä.
Koulustipendiavustuksen haku
Paikallisseurat lähettävät tiedot jaetuista stipendeistä (saajan nimi, koulu ja luokkaaste) SKS:n toiminnanjohtajalle (yhteissumma yllämainittujen summien mukaan),
jolloin SKS maksaa stipendit paikallisseuran tilille.

Pääseuran stipendit ylioppilaskirjoitusten kemian kokeessa menestyneille
Pääseura (SKS) jakaa korkeintaan kolmelle korkeimmat pisteet ylioppilaskirjoitusten
kemian kokeessa saavuttaneelle ylioppilaalle stipendit à 200 euroa.

