
SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT 

 
Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä 
Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta.  
 
Emil ja Lempi Hietasen rahasto on Seurasaarisäätiön tiederahasto, joka perustettiin 
helsinkiläisen pariskunnan testamenttivaroin vuonna 1993. Merimies Emil Hietanen ja 
keittäjä Lempi Hietanen olivat lapseton pariskunta, joka halusi turvata säästäväisyydellä 
kerätyn omaisuutensa säilymisen testamenttaamalla sen Seurasaarisäätiölle. 
 
Rahastosta myönnetään tutkijahuonestipendejä vuosittain. Työskentelyjaksoa voi hakea  
6 tai 12 kuukaudeksi. 
 
Tutkijahuonestipendejä haetaan Seurasaarisäätiön kotisivuilta ladattavalla 
apurahakaavakkeella (tutkijahuonestipendi), johon tulee liittää erillisinä liitteinään 
tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen, rahoitussuunnitelmineen ja aikatauluineen 
(yhteensä enintään kolme (3) liuskaa), ansioluettelo ja julkaisuluettelo. Suosituksia ei 
tarvita. Hakemukset osoitetaan Seurasaarisäätiön hallitukselle. 
 
Hakuaika alkaa ja päättyy vuosittain erikseen ilmoitettavana aikana. 
 
Tiedustelut pääsihteeri Aila Nieminen, gsm. (40) 649 3040 . 
 
 
Emil ja Lempi Hietasen tutkijahuoneisto  
 
Tutkijahuoneisto sijaitsee Alppilassa osoitteessa Viipurinkatu 1, Helsinki. Sen välittömässä 
läheisyydessä on kauppa ja ravintola. Huoneisto sijaitsee lähellä Museoviraston arkistoja, 
mutta myös muutkin Helsingin arkistot ovat helposti tavoitettavissa hyvien 
kulkuyhteyksien vuoksi. Raitiovaunu 3:n pysäkki on 100 metrin päässä huoneistosta.  
 
Tutkijahuoneisto sijaitsee taloyhtiön katutasossa. Siinä on kaksi huonetta sekä yhteisessä 
käytössä kylpyhuone ja etuhuoneessa sijaitseva keittiönurkkaus. 
 
Tutkijahuoneet on kalustettu työpöydillä, tuoleilla sekä sohvalla. Keittiössä on kahvin- ja 
vedenkeitin, jääkaappi, mikroaaltouuni ja astiastoja.  
 
Taloyhtiössä on langaton internet-verkko.  
 
Huoneistossa voi satunnaisesti myös yöpyä, mutta sitä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen 
asumiseen. Tutkijat vastaavat itse sänkyvaatteistaan ja siivouksesta. 



Tutkijahuone on tarkoitettu yliopistojen tutkijoille ja opiskelijoille tai vapaille tutkijoille, 
jotka tekevät kansatieteellistä tutkimustyötä Suomessa itsenäisenä tai yhteisenä 
projektinaan.  
 
 

OHJEET TUTKIJAHUONESTIPENDIN HAKUA VARTEN   

 
MIHIN STIPENDIÄ VOI HAKEA 

Seurasaarisäätiö myöntää Emil ja Lempi Hietasen rahastosta tutkijahuonestipendejä 
Suomessa tehtävään suomalaiseen kansatieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusten 
julkaisuun.  

Stipendejä myönnetään vain kansatieteen alaan kuuluvaan tutkimukseen rahaston 
sääntöjen mukaisesti. 

Emil ja Lempi Hietasen rahastosta aiemmin myönnetyt stipendit eivät ole este uuden 
stipendin myönnölle, mikäli aiemmin myönnetyt apurahat on käytetty ja raportoitu.  

 

KENELLE STIPENDEJÄ MYÖNNETÄÄN 

Rahastosta myönnetään apurahoja kansatieteen alaan kuuluviin tutkimuksiin tai 
tutkijoille, joilla on kansatieteen oppiaineesta saatu oppiarvo.  

Erityisesti tuetaan pro gradu -tutkimusten tekoa, väitöskirjojen ja muiden kansatieteellisten 
tutkimusten alkuun tai loppuun saattamista tai täydennetään muuta saatua rahoitusta.  

Lisäksi tuetaan kansatieteellisten tutkimusten julkaisua. 

 

MITEN STIPENDEJÄ HAETAAN  

Apurahoja haetaan apurahakaavakkeella, johon tulee liittää mukaan erillisenä liitteenä 
tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen, rahoitussuunnitelmineen ja aikatauluineen 
(enintään kolme (3) liuskaa), ansioluettelo ja julkaisuluettelo.  

Myös hakulomakkeen tiivistelmäosuus on tärkeä osa hankkeen esittelyä.  

Tutkimussuunnitelmassa tulee ilmetä: 

• Tutkimuksen akateeminen luonne (pro gradu, väitöskirja, muu tutkimus) 



• Tutkimustehtävä, käytetyt aineistot, teoreettiset näkökulmat ja menetelmät 

• Yhteiskunnallinen merkittävyys 

• Mahdolliset tutkimuseettiset kysymykset 

• Rahoitussuunnitelma ja aikataulu 

• Valikoitu lähdeluettelo 

Ansioluettelo laaditaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti: 
http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli 

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. 

Suosituksia ei tarvita.  

 

STIPENDI 

Tutkijahuonestipendi käsittää työhuoneen ilmaisen käytön hakemuksessa ilmoitetulla 
tavalla. 

 

HAKEMUKSEN KIELI  

Hakemuksen voi jättää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

 

HAKUAIKA     

Tutkijahuonestipendien hakuaika alkaa ja päättyy vuosittain erikseen ilmoitettavana 
aikana.     

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon stipendipäätöksiä tehtäessä.  

 

HAKEMUKSEN LIITTEET 

Hakijan tulee kiinnittää erityistä huomiota tiivistelmän, tutkimussuunnitelman sekä 
tutkimuksen aikataulun ja rahoitussuunnitelman tekemiseen.  

Tiivistelmän tulee kuvata tutkimushanketta ja sen perusteluita lyhyesti ja selkeästi. 



Tiivistelmästä on tultava esille se, miksi hankkeesi on tärkeä. 

Tutkimussuunnitelman tulee olla huolella laadittu,  perusteltu ja realistinen. Kerro mikä on 
tutkimuksesi kokonaisaikataulu ja rahoitussuunnitelma sekä miten, mihin ja milloin käytät 
Hietasen rahastolta hakemasi rahoituksen. 

  

LAUSUNNOT 

Lausuntoja ei tarvita. Mikäli stipendinhakija haluaa sellaisen esittää, suositellaan lausuntoa 
saatavaksi tutkimuksen ohjaajalta. Lausunto tulee liittää hakemukseen. 

  

HAKEMUSTEN KÄSITTELY 

Rahaston kansatieteellisenä asiantuntijaelimenä toimii Seurasaarisäätiön tiedetoimikunta.  

Stipendipäätökset tekee Seurasaarisäätiön hallitus tiedetoimikunnan esityksestä.  

Seurasaarisäätiön tiedetoimikunnassa toimii kolme kansatieteelliseen tutkimukseen 
perehtynyttä yliopiston ja museoalan asiantuntijajäsentä sekä yksi säätiön hallituksen 
edustaja. Toimikunnan nimeää säätiön hallitus kolmivuotiskaudeksi. 

 

PÄÄTÖSTEN JULKISTAMINEN   

Tutkijahuoneapurahat myönnetään vuosittain erikseen ilmoitettavana aikana.      

Stipendipäätöksistä ilmoitetaan Seurasaarisäätiön kotisivuilla seuraavana arkipäivänä.   

Stipendiaatit saavat lisäksi kirjeen ja henkilökohtaisen stipendikirjan.  

 

VERKKOLOMAKKEEN KÄYTTÖ 

 
Oma hakemuksesi lähetetään sinulle ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen kun klikkaat 
LÄHETÄ HAKEMUS -painiketta. 
 

Hakemusaineisto tulee ladata yhdellä kertaa. Tiedostot voivat rtf-, word ja pdf-tiedostoja. 

 



OHJEET STIPENDINSAAJILLE 

Tutkijahuone on tutkijan käytössä sovittuna ajankohtana.   

Selvitykset tutkijahuonestipendin käytöstä pyydetään osoittamaan Seurasaarisäätiön 
hallitukselle vuosittain 15. maaliskuuta mennessä apurahakauden päättymisen jälkeisenä 
syksynä. 

Sopiva selvityksen laajuus on 1–2 liuskaa. Siinä tulee esitellä työn eteneminen 
stipendiajanjaksolla, apurahan toteutunut käyttö sekä tutkimustyöhön liittynyt muu 
toiminta, kuten mahdolliset julkaisut ja seminaariesitelmät. 

Stipendinsaajan on lisäksi toimitettava valmistuneen työn kopio Seurasaarisäätiön 
tutkimusarkistoon. 

  

 

 

 

 


