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Hakija(t) Rukajärven suunnan historiayhdistys ry, Helsinki (2297509-5)
Luvan saaja(t) Rukajärven suunnan historiayhdistys ry (2297509-5)
Hakemus Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 01.05.2017-31.12.2018. Hakemus on 

saapunut: Poliisihallitus, 05.04.2017.
Päätös Myönnetty
Toimeenpanoaika 
ja -alue

07.09.2017 -31.12.2018 koko maa poislukien Ahvenanmaa.
Rahankeräystä ei saa toimeenpanna ennen ajanjakson alkua eikä ajanjakson 
päättymisen jälkeen. Rahankeräystä saa toimeenpanna vain mainitulla 
toimeenpanoalueella. Lupaa ei voida myöntää takautuvasti.

Varojen 
käyttötarkoitus ja 
kohdealue

Kertyvät varat käytetään Rukajärven tien palvelutason ja viitoituksen parantamiseen 
sekä Rukajärvi-keskuksiin Iisalmessa ja Lieksassa. Yhdistys on ostanut Lieksan 
Rukajärvi-keskuksen ja ottanut siihen tarkoitukseen pankkilainan. Rahankeräysvaroja 
käytetään yhdistyksen omistaman kiinteistön lainan lyhentämiseen, remontointikulujen 
kattamiseen, näyttelytilojen uusimiseen, näyttelyvitriinien hankkimiseen ja 
korjaamiseen. Lisäksi varoja käytetään Rukajärven suunnan taisteluihin liittyvään 
perinneaineiston keräämiseen ja tallentamiseen, veteraanihaastattelujen tekemiseen, 
valokuvien ja mm. puhdetyöesineiden kokoamiseen, jotka asetetaan yleisön nähtäville 
mm. seminaareissa. Varoja käytetään myös Suomi 100 -vuoden tilaisuuksien 
kustannuksiin, Änäkäisten taisteluhautojen rakentamiseen sekä Rukajärven suunnan 
kirjallisuuden kustantamiseen.

Keräyksen 
vetoamistavat

Keräys ja 
vetoamistap

a
Lisätiedot

Lippaid
en / 

listojen 
lkm

Käytännön toimeenpanija(t)

Internet
Kirjeet
Esitteet
Puhelinsoitto

Rahankeräystilit FI02 5723 0220 2696 12,  OKOYFIHH
Tavat, joilla 
ilmoitetaan yleisölle
rahankeräysasetuk
sen 4 §:ssä 
säädetyt tiedot

Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot:
1) rahankeräysluvan saaja;
2) rahankeräysluvan myöntäjä;
3) luvan numero ja myöntämisajankohta;
4) keräyksen toimeenpanoaika;
5) keräyksen toimeenpanoalue;
6) kerättävien varojen käyttötarkoitus;
7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää;
8) käytännön toimeenpanija.
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Luvan saajan tulee ilmoittaa tiedot kaikkien keräystapojen yhteydessä. Käytännön 
toimeenpanijan tulee ilmoittaa tiedot sen keräystavan osalta, jonka toimeenpanoon 
sille on annettu määräys.

Tilitykset Tilitystyyppi Tilityskauden alkamispäivä Tilityskauden 
päättymispäivä

Tilityskauden määräaika

Tilitys 07.09.2017 31.12.2018 30.06.2019
Toimeenpanoon 
liittyvät säännökset

Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä on kiellettyä järjestää arpajaiset tai muu 
toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto.
Kiellettyä on myös järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen 
jäsenhankinta ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään.
Luvan saajan on viipymättä ilmoitettava keräykseen, luvan saajaan, rahankeräyksen 
käytännön toimeenpanijaan tai keräyskohteeseen liittyvistä luvan saantiin olennaisesti 
vaikuttavista muutoksista kirjallisesti lupaviranomaiselle.
Luvan saajan on aina ilmoitettava luvan myöntämisen ja luvan päättymisen välisenä 
aikana yhteisön hallinnossa tapahtuneesta muutoksesta.
Luvan saajan on tehtävä tilitys rahankeräyksen toimeenpanoajalta, joka on toimitettava
kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä luvan myöntäneelle 
viranomaiselle.

Sovelletut 
oikeussäännökset

Rahankeräyslaki (255/2006)
Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006)

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen: Helsingin 
hallinto-oikeus. Yhteystiedot: osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, puhelin: 
029 56 42000, sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Valitusosoitus on liitteenä. 
Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu.

Allekirjoitus 07.09.2017
Arpajaishallintopäällikkö, Saaramia Varvio 
Ylitarkastaja, Tiina Mäkinen

Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden 
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 07.09.2017 klo 14:39:10. 

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Poliisihallituksen kirjaamosta.
Maksu 300,00 euroa

Maksun peruste:
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 
nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta 
vuonna 2017 (440/2017).

Maksun oikaiseminen:
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Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi 
vaatia valtion maksuperustelain 11 b §:n perusteella siihen kirjallisesti oikaisua 
maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun 
määräämisestä.

Yhteyshenkilö Ylitarkastaja, Tiina Mäkinen


