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TURUN PALLOKERHO RY:N TUKIRAHASTON SÄÄNNÖT
Hyväksytty Turun Pallokerho ry:n johtokunnassa 10.8.2021

1 § Turun Pallokerho ry:n tukirahasto
Turun Pallokerho ry kerää rahastoon varoja tukeakseen erillisten hakujen kautta niitä seurassa harrastavia lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat taloudellista avustusta kyetäkseen ylläpitämään ja jatkamaan
urheiluharrastustaan.
2 § Rahaston tarkoitus ja käyttö
Rahaston toimintamuotona on jakaa rahaston varoja niille yhdistyksen toiminnassa mukana oleville
perheille, jotka tarvitsevat taloudellista tukea seuran kausimaksuihin. Tukea voidaan tapauskohtaisesti
ja harkinnan jälkeen myöntää myös muihin urheilutoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, kuten varustetai turnausmatkakuluihin. Rahaston varat käytetään vähävaraisille jaettavina tukina, eikä niitä voida
osoittaa mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rahastosta voidaan kuitenkin maksaa sellaisia lakisääteisiä
kuluja, jotka ovat rahaston toiminnan kannalta välttämätöntä kattaa.
Haku tukiin tapahtuu hakuaikana erillisellä lomakkeella. Tukea myönnetään hakuajan ulkopuolella vain
painavista syistä. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. 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 tukea saavan pelaajan joukkueen tilille, josta ne käytetään tuen saaneen pelaajan
kuluihin. Jos myönteisen tukipäätöksen saanut henkilö siirtyy toiseen seuraan, tukea ei siirretä hänen
mukanaan. Kulut, jotka ovat syntyneet sinä aikana, jolle tuki on osoitettu, korvataan samassa suhteessa kuin alkuperäinen tukisumma on kattanut kauden kokonaiskuluja.
3 § Rahaston varojen käytöstä päättäminen ja muutokset rahaston sääntöihin
Rahasto on perustettu keväällä 2021. Lahjoitetut varat on käytettävä ilmoitettuun tarkoitukseen. Rahasto toimii Turun Pallokerho ry:n alla ja rahaston johtoryhmänä toimii Turun Pallokerho ry:n johtokunta. Esittelijänä toimii pelaajalisenssien hallinnoinnista vastaava seuratyöntekijä.
Päätöksenteko tapahtuu niin, että hakijoiden anonyymiys säilyy sekä suhteessa päätöksentekijöihin
(pois lukien esittelijä), että seuraan ja muihin tahoihin.
Yhdistyksen toiminnan muuttuessa seuran johtokunta voi päättää sääntöihin tehtävistä tarkennuksista,
kuitenkin niin, että rahaston alkuperäinen tarkoitus säilyy.
4 § Rahaston kartuttaminen
Rahaston kartuttamiseksi Turun Pallokerho ry järjestää 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
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myös kampanjoida kerätäkseen varoja rahastolle. Seuran johtokunnan päätöksellä voidaan rahastoon
sijoittaa seuran varoja tilikauden yli- tai alijäämästä.
5 § Keräyksen järjestäminen ja varojen vastaanottaminen
Seuran johtokunta voi päättää järjestää keräyksen, jonka tuotot ohjataan lyhentämättöminä rahastoon.
Tällöin johtokunta vastaa siitä, että keräys toteuttaa sen hetkistä lainsäädäntöä.
6 § Keräysten tuoton tilitys
Seuran johtokunta vastaa keräysluvan edellyttämän kokonaistilityksen tekemisestä keräysluvan myöntäneelle viranomaiselle. Keräystuotot siirretään välittömästi ja vähentämättöminä rahaston tilille.
7 § Rahaston kirjanpito ja tilintarkastus
Rahaston kirjanpitoa hoidetaan osana pääseuran kirjanpitoa, erillisenä kustannuspaikkanaan. Rahaston hallinto ja kirjanpito tarkastetaan osana seuran muuta tilintarkastusta.
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