
JUURENI OVAT RÄISÄLÄSSÄ –  
MATKA-AVUSTUS STIPENDI HAKEMUS 
 
 
Hakijan henkilötiedot 
 

Nimi:  ________________________________________________________________ 

Syntymäaika         

Postiosoite: ________________________________________________________________ 

Puhelin: ________________________________________________________________ 

Tilinumero, johon matka-avustus voidaan maksaa _____________________________________ 

 

 Vanhempien nimet: _________________________________________________________ 

Isovanhempien nimet: _________________________________________________________ 

Kotikylä Räisälässä: _________________________________________________________ 

Kysytyt tiedot annetaan räisäläisistä isovanhemmista. 

 
Hakijan Räisälän matka juurilleni tiedot 
 

Matka kohde: ______________________________________________ 

Matkan ajankohta:   

Matkakertomus:   

Kuvakollaasi:   

Sarjakuva:   

  Räisäläisten Säätiön julkaisemaan Räisäläinen lehteen 
 
   
___________________________ _____/_____  

   
 paikka ja aika 

            
  
___________________________________________  
    
 allekirjoitus 
 

 

Liitteet: Kertomus, kuvakollaasi tai sarjakuva Räisäläinen lehdessä.  

               Kuitti matkasta 

  

 



 
MATKA-AVUSTUKSEN HAKIJALLE 
 
 
Stipendin saamisen ehtona on, että hakija on iältään alle 21 vuotias. Lisäksi hakijan tulee olla 
räisäläistaustainen. Hänen tulee kyetä osoittamaan isovanhemman- ja/ tai heidän vanhempiensa tai 
vanhempiensa kotikylä Räisälästä. Hakijan tulee osoittaa olevansa suoraan alenevassa polvessa 
räisäläistaustainen. Lisäksi stipendin saamisen edellytyksenä on, että matka-avustusstipendi 
käytetään matkalle, jossa vieraillaan Räisälässä nykyisessä Melnikovon kunnassa.  
Stipendin arvo on 200,00 euroa. Matka-avustuksen saamiseksi tulee stipendin hakijan kirjoittaa tai 
muutoin julkaista (esim. kuvakollaasi, sarjakuva) Räisäläisten Säätiön Räisäläinen-sanomalehdessä 
tai säätiön www-sivuilla matkakertomus. Muista mahdollisista esitystavoista voidaan sopia erikseen 
säätiön hallituksen kanssa (esim. Räisäläjuhlat / esitys / luento). Oma idea matkakertomuksen 
toteutustavasta on myös suotavaa  
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus Matka-avustusstipendin hakemiseen.  
Stipendiä tulee hakea matkan päättymisen jälkeen. Hakuaikaa on yhden kuukauden verran matkan 
päättymispäivän jälkeen. Hakemuksessa tulee olla mukana liitteinä kopiot matkan laskusta sekä 
matkakertomus. Hallitus käsittelee hakemusten ja tekee päätöksen stipendin myöntämisestä yhden 
kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät osoitteesta 
www.raisala.fi  
Matka-avustusstipendillä pyritään kannustamaan nuoria tutustumaan juuriinsa ja pitämään 
kiinnostusta yllä historiaamme. Samalla stipendi voi auttaa tutustuttamaan Räisäläisten Säätiön 
toimintaan. Rahallinen matka-avustus tukee myös taloudellisesti nuorta ja hänen perhettään. Kuten 
säätiön perustamiskokouksessa on todettu 1947: "..tarkoituksenaan vaalia entisen Räisälän kunnan 
asukkaiden ja heidän perillistensä keskuudessa karjalaista yhteishenkeä sekä tukea heidän henkisiä 
ja taloudellisia pyrintöjään…"  
 
Matka-avustushakemus pyydetään täyttämään huolellisesti.  
Tarvittaessa lisätietoja saa Säätiön edustajalta Kirsti Mäkitalolta, puh. 044-2576187 
  
Hakemus postitetaan osoitteella: 
 

Räisäläisten Säätiö 
Nimi Kirsti Mäkitalo  
Osoite Kartanontie 7 
 27650 Honkilahti 
Sähköposti kirsti.makitalo@raisala.fi 

 
Säätiö myöntää matka-avustukset saatujen hakemusten perusteella  
 
 

 
Räisäläisten Säätiö s.r.  


