
PuHu-juniorit Ry:n lasten harrastamisen tukirahaston säännöt 

 

 

Rahaston tarkoitus 

1 § Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisten perheiden lapsien osallistumista joukkueen mukana 
turnauksiin sekä harrastusvälineiden hankintaa. 

Rahastosta tuettava toiminta 

2 § Rahastosta voidaan myöntää tukea lapsen osuuteen joukkueen turnausmatkasta. Tuettavana menona 
kyseeseen tulee turnausmatkaan liittyvä kisapassi ruokailuineen ja majoituksineen sekä joukkueen 
osallistumismaksun osuus. Matkakuluja ei tuella voida pääsääntöisesti kattaa. 

3 § Rahastosta voidaan myös tukea lapsen varustehankintoja. Tuettavia varusteita ovat kengät, pallo ja peli- 
ja lämmittelyasut. 

4 § Rahastosta ei myönnetä tukea lapsen jäsen- tai toimintamaksuun. 

5 § Rahastosta yhdelle lapselle myönnettävä tuki on korkeintaan 150 euroa kaudessa. 

Tukirahaston varainhankinta 

6 § Osa yhteistyökumppaneiden sponsoroinnista voidaan kohdentaa tukirahaston toimintaan. 
Yhteistyökumppani päättää itse, haluaako tämä ja millä osuudella tukea tukirahastoa. 

7 § Tukirahaston toimintaa varten voidaan ottaa myös lahjoituksia. Lahjoituksia kerätään rahankeräyslain 
vaatimukset huomioiden. Tältä osin voidaan todeta, että PuHun asema yleishyödyllisenä yhdistyksenä ja 
tukirahaston yleishyödyllisyys mahdollistavat rahan keräyksen tukirahaston varainkeräyksen muotona. 

8 § Rahankeräyslain mukaan yleishyödyllinen yhdistys voi kerätä vapaasti rahaa omissa tilaisuuksissaan, 
rahankeräyslakia ei sovelleta urheiluseuran yleisölle avoimeen ja maksuttomaan tilaisuuteen osallistuvilta 
kerättävään rahalahjoitukseen, jos tilaisuus järjestetään sisätiloissa.  

9 § Julkista rahankeräystä varten seura tekee ilmoituksen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle syksyllä 2019 
voimaan tulevan Rahankeräyslain mukaisesti. Pienkeräyksenä järjestettävällä rahankeräyksellä saa kerätä 
enintään 10 000 euroa. Pienkeräyksen järjestäminen saa kestää enintään kolme kuukautta ja se voidaan 
toteuttaa enintään kaksi kertaa kalenterivuoden aikana. Ennen lain voimaantuloa seura pidättäytyy 
julkisesta rahankeräyksestä. 

Tukirahaston varojen erillisyys 

10 § Tukirahaston varat kirjataan kirjanpidon jaottelussa omalle tililleen. Varoja varten avataan erillinen 
pankkitili.  

Tuen hakeminen 

11 § Tukea haetaan seuran hallitukselta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan 
sähköpostilla seuran hallituksen sihteerille. Tukea voi lapsen puolesta hakea hänen vanhempansa tai muu 
läheinen henkilö, valmentaja tai lapsen joukkueen johtaja. 

12 § Hakemuksessa on esitettävä tuen käyttötarkoitus, haettava tuen määrä sekä vapaamuotoinen 
perustelu tuen tarpeesta. Tuen tarvetta osoittavia asiakirjoja ei liitetä hakemukseen. 



Tuen myöntäminen 

13 § Hakemukset, jotka on toimitettu käsittelyyn kuukauden ensimmäisenä perjantaina tulevat käsitellyksi 
sen kalenterikuukauden aikana. 

14 §Tukea voidaan myöntää tukirahaston varojen mukaisesti korkeintaan 150 euroa lasta kohden kaudessa 
(1.6.-31.5. välisenä aikana). 

Tuen maksatus 

15 § Tuki maksetaan lapsen huoltajan pankkitilille mahdollisimman pian myönteisen tukipäätöksen jälkeen. 
Lapsen huoltaja toimittaa tukirahastolle kuitin tuen perusteen mukaisesta suorituksesta. 

16 § Vaihtoehtoisesti tuki voidaan kohdentaa suoraan MyClubissa lapsen osuudesta tehdyn laskun 
maksamiseen. 

17 § Samoin tuki voidaan varustehankintojen osalta kohdentaa urheilukaupan tekemään laskuun. Tällöin on 
mahdollisten alennusten hyödyntämiseksi tarkoituksenmukaista kohdentaa tuetut hankinnat yhteen 
urheilukauppaan. 

 


