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Rukajarven suunnan nisionaynaistysry W-Kielarannankatu 6 A 3 RAÄQWÄW
70820 KUOPIO

leil Rukajärven suunnan nrsionaynuiaxya ry
uuma—i- Rukajarven suunnan hiilen-yhdistys ry (22975035)
num-i 0101 41.12
Hum-— Hakija on pyyranytmnankeraysiupaa aikaan Hakemus on saapunut. Poliisinaiinus.

15.02.2021
VuMmu nunnan» mmmnn-pam za 051021
mm;—nimim vnmstykaen tarkonuksem on vaalia ram ja Jatknaatranaikana RukiiArven auunnan

a rintaman Joukknjan satanisipnaiiieia perrnte'nä seka koota veteraanien ja Lomen
yhbeislä muistoja vnarstys pyrkii nain lujittamaan maanpuolustustahma
ymeiatarminnaasa mulden Järjestöjen ja henkilniden kansaa.

”WW Kerätyt VIM kAyletään yhdistyksen imaaminmimimssuurtunelmassamääränä/min*M" hankkeisiin. joita ovat julkaisutoiminta, Rukajärven suunnan satatrisioriatreaon
keraykaaara arnarnuvat kuiut, Rukajärven tien ja Rukajärvi-keskusten toiminnan
kenmarninen seka Rukapimi—hsnke aii Rukajarven suunnan komentajan
kenraalimaluri E .l. Raappanan komentokoraun . Rukaprnzn rakentaminen Lieksan
RukajäM-keskukssn yhteymn. Llsäksl varaja vnidaun kityrxaa tietojanastelmren
kaninarnisean. joiaen tarkoituksena un saattaa "iskonav ja kulttuuritietos yle-aan
aaataviue

Fulb- Myhnnmly
iin-mmm! Fm 572: nm 2696 12, OKOVFIHH
R-mww Rahankerayksen toimeenpanon ynteyaessa on kiauattya
WSL" . järjestää rahankeräyksen jarjeswmrsanyhteydessä arpajaiset tai muu toiminta.

0553 osalllleBHE luvataan kakunain lil osittain asuunsa" VGI'LISCIIVG vomo
- jarjestaa mnankerays tavaiia, jossa kaupankaynti tai ynmstykaan jäsenhankmta ja
ranankmys ovat ilmeisessä vaamaaa sekomua keskenaan
- jarjestaa ranankarays siian. etta vahan ianjomajana karaykmn asauistuneelle
annetaan muu vastike kuin mhznkenyksen jarjesiajan tai keraykaan tunnus. joka on
arvaitaan vain vähälnen
- antaa yiaispile rahankarayata jarjestaassäan merkiwksellisis ratuudanvastaisia tai
namaanjoniavranaruja karayaiarkuituksestawi kerayksanjarjestajasta )? sen
taiminnan tarkoituksesta
. narnia. pakertaa tai muutoin painostaa ianjamajaa tavaiia. joka on omiaan
jontamaan siihen, etta ianjotttaja tekee bhianuspaämksen, jota han ei riman

parnastamisia olisi rannyr

mehimlus Pali-lnlllnucAwumilma
vuonnna—mm3. miaa E:naw mammaa : mm Riihi-nuku
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Olosumeiden mumnksesta ilmamaminan
Ranankeraysluvan hsIriJin on urnunehave kirjallisesti Poliisihalmuksalla

- rahankeräysluvunmyunremrsen ielkeen yhteisön rai sääuén hemnnosse

lapehluneesls muutoksesta
- rahankemyksen järjestämisen edellytysten iuyuymrseen nlennaisasu valkunavista

mhenkeraysiuven halujaan ja keräysuarkmlukseen mimma mumuksisla

ilmoitus on tehtävä yhden kuukauden kuluessa muutoksesta

vuoli-ilmoituksenantaminen
- Rahankeraysruvenhakijan on annenava Fou ihaniwkeeue vuosmain kuuuen

kuukauden kuiuesa kunkin tilikauden paamisesw rahankeräyksen vaivantaa ia
rehenkerayeueaoren Julkaisemmevaneri vuosi—innoitus

- Jus luvan henna on aenainen oikeushenkno. Jolla on tiimimme, mies vuosia
iimonukeeen luuraa rilinrarkesieian ieusunio. Tilintarkastajan lausunnossa on

selunerrava vuasi-ilmoituksessailmonemtuien rahankeräysmmtopn ,a —kuluien

vastaavuutta luvan halujen kirjanpitoon

Vuosusuunnmlman antaminen
- Luvan hannan luiee antaa Ponisihelimkaalle vuosisuunnitelmakunkm vuosi—

umonuksen anmmls'i seuraavan u'nkauuen aikana ianesuenaviem rahankarayksism.
Vuosisuunmielma voidaan antaa vuuswlmonuksenyntsydäsä tai vlimelslää" kakei

kuukaulla ennen seuraavan tilikauden alkamista.

Rahankeräyksen janeeuajen on huoienumave sina, ene lanroiuurne pyyuaueessa
anneaeen yleisuue selkeueri ie ymmänelläväsll ainakin wuraavatuedoi
- rehankerayksen ienesiaia
- ianemaran yhteystiedot
- rahankeraysiuvessa määräkty rahankerayevuroren kayuoiarkmrus

- mahuouinen ruraeiiamen rahankeräysvamjen kaynmarkonus
- lupanurnero

Klinleän omaisuuden iuovuhaminen tai sen kamnrkohukeen muuntaminen

4 Jos rahankeräysvamjen kayttaarkoimksena on kiinteän omaksumien nankklminen

tai perusasu-antaminen, omaisuutta tai Sen haliimeoikeuha ei saa luovulvaa eikä
omaisuuden kayttmarkoitusia muuttaa sen hankklmisla tai perusparaniamisen
valmistumista seuraavan kymmenen vuuden aikana, elle! Pullisihalmue
hakemukseshe anna siihen !npaa
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Rnhankeriysvamien kayue, saimmlnen ja käsittely
- Rahankeraysvarolen sallynarninen ,a kaamety on larleatettava luelettavalla tavalla
Jos rahankerayksessa keskenaan kateieta runaa. tulee luvan haltijan erityisesti
vimistua valojen varmasta siinymisesti lahankeriystllllle.
- Ranankeraykaan jarjesmlan on huolehdittava sina, etta lahenkeräysvarat pidetaan
selkeasti erilleen keräyksen ranestalan omista varaista
. kerättyjä varoja voidaan käyttää henkiluslö- ja nallintokuluihin sekä muihin yleisiin
tuimlmskulutmn vain slhä niin, kuin ne uut slhemuneet kerattavtenvarojen
yksinumaart ylalshyisaylliaten kaynutarkonusten toteuttamisesta
- jus rahankeräyksellä kenynena varoin voidaan kayttaa usetdsfl eri
kayttnrarkairuslen rahoittamiseen. tulee luvan ast-alin ilmoittaa keräyksen
toimeenpanon yntayaesea luvassa maeraryista kayttotarkoltuksista se käyttötunnus
manin kulloinkln kerätyt varat tullaan kammään

SMM!:"me Rahankeräyslakt teaa/2019)
sisäministeriön asetus rahankeraykalala (68/2020)

Mwlehmhlku Tatran päätökseen saa tukea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen Helsingin
hallinto—aikana Ymeysnedot' naene Radanrakarllaiunt'le 5, 00520 HELSINKi,
puhelln' uzg 55 42000, sahkoposu nelalnkimotatleikeus li. Valitusosoitus on
liitteena Muutaksenhakuasiankasntewsta halltmnreikeudeasa pernaan
olkeudenkäymimaksu.

lui-kirjalli- 25.05.2021
Ryhmäpaallikku, Pauliina Pälvlnen
Ylitarkastaja, Jouni Knunen

'a on niiekiqoltettu Rahankeräys-, bingo— la tavamramajsislupa—lstoldun
käsittely ja valvontiinriestelmässä
Poliisinalllius 28 05 2021 klo 13:34 14

Ailekirjenukaen oikeellisuuden vei todentaa Polrlsmaliliuksen nujaamuata.
mm aamun euroa

Maksun peruste:
Suolilemaksunmauri-taminen perustuu valtmn maksuperusteialn (1501199311 5-n
nojalla annettuun sisäministeriön amukseen nollisin suoritteiden maksullisuudesta
vuanna znzi (1117120211)

Maksun aikaisemman
Makauvetvulllnurt,Joka katsoo. etta maksun määräämisessä mt tapahtunut vime, voi
vaalia vaitiunmaksupemsteiain 11 b 5 n perusteella Stlhen kirjalliseen oikaisua

Peinwutlmn Punkin-mtu-Amu-luultuun
Vuunmzhenlm] aitSa Ewan Ketuvim—kimi mm murmur
knam ywsihauimuwiul tt wniplihaitlmmndlmn
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maksun meirän—maaha viranomniwu kuuden kuukauden kumea" maksun
määräämisestä

muun Ylirannan Jouni Kituneu
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