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Yhdistetty kulttuuri- ja hyvinvointirahaston sääntö 

Khall 22.8.2016 § 125 

Kvalt 8.9.2016 § 47 

Khall 16.1.2017 § 8 

Kvalt 15.2.2017 § 4 

 

1 § Rahaston nimi ja tarkoitus  

Rahaston nimi on Hailuodon kunnan yhdistetty kulttuuri- ja hyvinvointirahasto, ja sen tarkoituksena 

on tukea kunnan museotoimintaa, myöntää stipendejä opiskelijoille sekä myöntää avustuksia kult-

tuurillista, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia edistävään työhön.  

Rahastosta myönnetään avustuksia ensisijaisesti tarkoituksiin, joihin ei ole mahdollista saada 

taloudellista tukea lakisääteisen palvelujärjestelmän kautta tai kunnan muuna harkinnanvaraisena 

avustuksena. Rahastosta voidaan myös myöntää avustuksia kunnan omien sekä ostopalveluna tuo-

tettujen sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, jotka edistävät asiakkaiden ja potilaiden 

viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisölle sekä rekisteröimättömille 

yhdistyksille hankkeisiin ja tilaisuuksiin. 

 

2 § Lahjoitusvarojen käyttö  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto voi jakaa testamenttien ja lahjoitusten tekijöiden tahto huo-

mioiden avustuksia mm:  

 Stipendit opiskelijoille, jotka ovat saaneet päästötodistuksen Hailuodon yhtenäiskoulusta, ja 

joiden kotipaikka on Hailuoto  

 Kotiseutumuseon ylläpitämiseen ja kehittäminen 

 Hailuotolaisen julkaisutoiminnan tukeminen, hailuotolaisen kulttuuritoiminnan ja taiteen edis-

täminen 

 Hailuodon kaikkia asukkaita palvelevat yleishyödylliset hankkeet sekä vanhusten palveluiden 

parantaminen ja virkistystoiminta 

 

3 § Rahaston pääoma, rahastovarojen ylläpitäminen, kartuttaminen ja jakaminen  

Rahasto on muodostettu Hailuodon kunnan valtuuston päätöksellä 8.9.2016 § 47. Tämän rahasto-

säännön hyväksynnällä korvataan kaikki erilliset rahastojen säännöt ja ohjeet. Peruspääoma on ra-

haston perustamishetkellä 824.716,29 euroa. Rahasto on muodostettu yhdistämällä seuraavien ra-

hastojen säännöt ja pääomat: 

 Eino Sipilä ja Helvi Hakulinen-Sipilän stipendirahaston sääntö, pääoma 228.959,21 €  

 Sisko Saranivan museorahaston sääntö, pääoma 243.778,67 €  
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 J.L. Suomelan julkaisurahaston sääntö ja tarkistettu sääntö, pääoma 6.877,42 € ja Aino ja 

Matti Hällin kulttuurirahaston säännöt, pääoma 48.237,47 €  

 Linda Kilpisen testamentin mukaiset lahjoitusvarat, ei sääntöä, pääoma 296.863,52 €  

Rahastoa voidaan ylläpitää uusilla lahjoituksilla. Valtion kunnalle käyttöön luovuttamat perinnöt voi-

daan ohjata tähän rahastoon, mikäli niiden ehdot sitä edellyttävät. Rahasto pääoma on omalla pank-

kitilillä, josta se voidaan sijoittaa sijoitusohjeen mukaisesti. 

Rahastosta jaetaan avustuksia vuosittain korkotuoton summasta. Rahaston pääomalle suorite-

taan sisäistä rahaston korkoa, joka osoitetaan vuosittain talousarvioon käyttötalouden määrärahana 

jaettavaksi avustuksina. Korkotuotolla ei voida kartuttaa rahaston pääomaa. Kunnanvaltuusto vah-

vistaa sisäisen rahaston koron vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä.  

 

4 § Avustusten myöntäminen 

Avustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus toiminnasta vastaavien palvelualueiden hake-

musten perusteella tekemästä perustellusta esityksestä.   

Avustuksia voidaan myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella kerran vuodessa. Avustukset 

myönnetään vuosittaisen hakemuksen perusteella. Avustuspäätöstä ei voi ketjuttaa. Hakemusten 

jättöaika on 15. päivä toukokuuta ja avustuspäätökset tehdään kesäkuussa. Avustusten hakemi-

sesta ilmoitetaan julkisella ilmoituksella. Avustuksia hakevien henkilöiden tai yhteisöjen kotipaikan 

on oltava Hailuoto. 

Rahastosta myönnettävien avustusten käyttötarkoituksen on jakauduttava vuosittain testament-

tien käyttötarkoitusten ja pääomien painojen suhteessa: 

- Stipendit opiskelun tukemiseen 27,76 % 

- Kotiseutumuseotoimintaan 29,56 % 

- Kulttuuritoiminnan tukeminen 6,68  % 

- Yleishyödylliset hankkeet 36,00 % 

 

5 § Rahaston hallinnointi ja hoito 

Rahastoa hoitaa ja hallinnoi Hailuodon kunnan hallintopalvelut. 

 

6 § Rahaston lakkauttaminen ja sääntöjen muuttaminen  

Kunnanvaltuusto päättää rahaston lakkauttamisesta ja sääntöjen muuttamisesta. Rahaston lakattua 

jäävät sen varat kunnanhallituksen käytettäväksi rahaston sen hetkisiä tarkoituksia vastaavalla ta-

valla. Jos Hailuodon kunta liitetään tai liittyy toiseen kuntaan, rahaston pääoma siirretään ennen sitä 

perustettavalle paikalliselle yhdistykselle tai säätiölle käytettäväksi rahaston sääntöjen edellyttämällä 

tavalla. 


