TURUN TOVERIT RY:N TUKIRAHASTON SÄÄNNÖT

Hyväksytty Turun Toverit ry:n hallituksessa 25.10.2018.

1 § Turun Toverit ry:n tukirahasto
Turun Toverit ry kerää rahastoon varoja tukeakseen erillisten hakujen kautta niitä seurayhteisön lapsia ja
nuoria, jotka tarvitsevat taloudellista avustusta kyetäkseen jatkamaan urheiluharrastustaan.

2 § Rahaston tarkoitus ja käyttö
Rahaston tarkoituksena on vahvistaa Turun Toverit ry:n asemaa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sekä
sosioekonomisen syrjäytymisen ehkäisijänä. Rahaston toimintamuotona on jakaa rahaston varoja niille
yhdistyksen ja sen yhteistyöseurojen toiminnassa mukana oleville perheille, jotka tarvitsevat taloudellista
tukea seurassa toteutettavasta toiminnasta aiheutuviin kausimaksuihin. Tukea voidaan tapauskohtaisesti ja
erityisen harkinnan jälkeen myöntää myös muihin urheilutoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, kuten
kilpamatkakuluihin. Rahasto täydentää muuta samaan tarkoitukseen asetettua tukitoimintaa, kuten Suomen
Jääkiekkoliiton avustusjärjestelmää. Rahaston varat käytetään vähävaraisille jaettavina tukina eikä niitä
voida osoittaa mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rahastosta voidaan kuitenkin maksaa sellaisia lakisääteisiä
kuluja, jotka on rahaston toiminnan kannalta välttämätöntä kattaa.
Haku tukiin tapahtuu hakuaikana erillisellä lomakkeella. Tukea myönnetään hakuajan ulkopuolella vain
erittäin painavista syistä. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kuitenkin niin, että yhtä ikäluokkaa
kohden haku toteutuu määrällisesti yhden kerran kauden aikana. Ensimmäinen hakuaika (vanhemmat
hakijat) ajoittuu loka-marraskuuhun ja toinen huhti-toukokuuhun. Päätökset annetaan tiedoksi joulu- ja
kesäkuussa. Tukisumma määräytyy rahaston kulloisenkin varallisuustason sekä hakijoiden tapauskohtaisen
tilanteen mukaisesti.
Tuen jakoperusteissa otetaan huomioon perheen sosioekonominen tilanne, hakijan harrastekustannusten
suuruus, harrastajan sitoutuneisuus sekä yleinen asennoituminen harrastetoimintaan, harrastajan
suhtautuminen koulunkäyntiin sekä hänen menestymisensä omassa lajissaan. Rahastosta myönnettävät tuet
maksetaan jaoston tilille, josta ne ohjataan kyseisen harrastajan kuluihin.

3 § Rahaston varojen käytöstä päättäminen ja muutokset rahaston sääntöihin
Rahasto on perustettu syksyllä 2018. Lahjoitetut varat on käytettävä ilmoitettuun tarkoitukseen. Rahasto
toimii Turun Toverit ry:n alla ja rahaston johtoryhmän valitsijana toimii Turun Toverit ry:n hallitus.
Rahaston johtoryhmä valitaan vuodeksi, ja sen jäsenistä vähintään yhden tulee kuulua Turun Toverit ry:n
hallitukseen sekä yhden, joka toimii rahaston esittelijänä, olla osa Turun Toverit ry:n toiminnallista
organisaatiota. Päätöksenteko tapahtuu niin, että hakijoiden anonyymiys säilyy sekä suhteessa
päätöksentekijöihin (pois lukien esittelijä, jolla myös on äänioikeus) että seuraan ja muihin tahoihin.
Rahaston johtoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa: puolivuosittain ennen hakuajan
julistamista sekä päätöstenteon yhteydessä. Lisäksi rahastoryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti rahaston
varojen kerryttämiseksi.
Yhdistyksen toiminnan muuttuessa johtoryhmä voi päättää sääntöihin tehtävistä tarkennuksista, kuitenkin
niin, että rahaston alkuperäinen tarkoitus säilyy. Johtoryhmä voi päättää myös rahaston hallinnoinnin
siirtämisestä toisen pankin alaisuuteen. Päätöksen tulee näkyä pöytäkirjassa, ja muutoksena rahaston
säännöissä.

4 § Rahaston kartuttaminen
Rahaston kartuttamiseksi Turun Toverit ry järjestää yhdessä rahaston johtoryhmän kanssa keräyksiä ja muuta
varainhankintaa, sekä vastaanottaa lahjoituksia ja perintölahjoituksia. Lahjoittajina voivat toimia sekä
yksityishenkilöt että yritystahot. Lisäksi seura voi järjestää tapahtumia, joiden yhteydessä kerätään varoja
rahastolle. Seura voi myös kampanjoida kerätäkseen varoja rahastolle.

5 § Rahaston valvonta
Turun Toverit ry:n hallitus valvoo rahaston johtoryhmän päätöksentekoa ja muuta toimintaa, rahaston
kartuttamista sekä sen varojen käyttöä. Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa siitä, että toiminta on rahaston
sääntöjen mukaista.

6 § Keräyksen järjestäminen ja varojen vastaanottaminen
Seuran hallitus voi yhdessä rahaston johtoryhmän kanssa päättää järjestää keräyksen, jonka tuotot ohjataan
lyhentämättöminä rahastoon. Tällöin vastuulliset tahot pitävät huolta siitä, että keräys toteuttaa sen hetkistä
lainsäädäntöä.

7 § Rahaston varojen hoito
Rahaston varojen hallinnoinnista vastaa OP Private Turku.

8 § Keräysten tuoton tilitys
Rahaston johtoryhmä vastaa keräysluvan edellyttämän kokonaistilityksen tekemisestä keräysluvan
myöntäneelle viranomaiselle. Keräystuotot siirretään välittömästi ja vähentämättöminä rahaston tilille.

9 § Rahaston kirjanpito ja tilintarkastus
Rahaston kirjanpitoa hoidetaan osana pääseuran kirjanpitoa, erillisenä kustannuspaikkanaan. Rahaston
hallinnoinnista vastaa OP Private Turku. Rahaston hallinto ja kirjanpito tarkastetaan osana järjestön muuta
tilintarkastusta.

