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Juuan kunta

Lapsiperheiden harrastusrahaston
säännöt
Hyväksytty kunnanhallituksessa 26.2.2018 § 35

Yleistä
Juuan kunnalle on tullut vuosien saatossa
perintöjä joko suoraan tai Valtiokonttorin
päätöksellä. Juuan kunnan saamat perinnöt on käytettävä perinnön antajan tai Valtiokonttorin päätöksen ehtojen mukaisesti.
Yksi kohde on nuorisotyön toimintaympäristön kehittäminen ja varustaminen ja YläKarjalan turvallisuussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen erityisesti nuorisoturvallisuuden osalta.
Juuassa on aktiivista harrastustoimintaa
useilla eri sektoreilla. Kunnan strategisten
tavoitteiden mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen kunnan
tehtävä. Erilaiset harrastukset ovat tehokas tapa vaikuttaa hyvinvointiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Harrastusten
kustannukset ovat kasvaneet pitkällä aikavälillä ja sen vuoksi perheiden tukeminen
tässä kokonaisuudessa on järkevää.

on perusteltua, että rahaston kartuttaminen, käyttö ja varojen hoito perustuvat pysyväisluontoiseen sääntöön, vaikka säännökset sitä eivät edellytäkään.
1§
Rahaston tarkoitus
Tarkoitus on nuorisotyön toimintaympäristön kehittäminen ja varustaminen ja YläKarjalan turvallisuussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen erityisesti nuorisoturvallisuuden osalta.
2§
Rahaston peruspääoma ja kartuttaminen
Rahaston peruspääoma muodostuu testamenttivaroista. Rahastoa kartutetaan pääomaan mahdollisesti tulevilla korko- tai
muilla tuloilla. Lisäksi rahastoon voidaan
ottaa lahjoituksia muilta oikeushenkilöiltä.
3§
Rahaston käyttäminen
Rahastoa käytetään tukemaan lasten ja
nuorten harrastustoimintaa Juuassa. Tuki
on tarkoitettu lapsille, nuorille ja heidän
perheilleen.

Lisäksi useat lahjoittajat ovat tiedustelleen
mahdollisuutta tukea lapsiperheiden harrastustoimintaa. Näin ollen tämä rahasto
mahdollistaa myös ulkopuoliset lahjoitukset.

Rahaston varojen käytöstä vuoden aikana
päättää kunnanhallituksen alainen kolmihenkinen (3) toimikunta, jonka esittelijänä
toimii kunnanhallituksen nimeämä viranhaltija.

Juuan kunnanhallitus on tehnyt 15.1.2018
periaatepäätöksen rahaston perustamisesta palvelemaan perheiden harrastustoimintaa.

Kunnanhallitus päättää vuosittaisessa kokouksessaan jaettavissa olevan rahamäärän suuruuden ja mahdollisen ylityslimiitin.

Kuntalaissa(365/1995) ja kirjanpitolaissa
(1336/1997) ei ole säädetty rahastoista.
Kunnalla voi olla vapaaehtoisia omia rahastoja. Rahaston hallinnoinnin kannalta
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4§
Varojen sijoittaminen ja säilyttäminen
Rahaston varat on sijoitettava varmalla tavalla.
5§
Rahaston hoito
Rahastoa hoidetaan Juuan kunnan talouspäällikön toimesta virkavastuulla. Rahaston käyttöä valvoo kunnanhallitus. Hallitukselle toimitetaan vuosittain selvitys rahaston varojen käytöstä. Talouspäällikkö
seuraa kuukausittain varallisuuden kehittymistä ja valvoo rahastosalkun hoitoa.
6§
Rahaston sääntöjen vahvistaminen ja
muuttaminen
Rahaston säännöt sekä muutokset ja lisäykset niihin hyväksyy kunnanhallitus.
7§
Rahaston lakkauttaminen
Mikäli rahasto jostain syystä lakkautetaan,
on varat käytettävä rahaston tarkoituksen
toteuttamiseen. Lakkauttamisesta päättää
kunnanhallitus

