Ehdotus Seuran rahastosäännön muuttamiseksi - perustelut
1. Nykytila
Seuran voimassa oleva rahastosääntö on vuodelta 2000. Se on perusteiltaan hyvä ja toimiva, joten
kokonaisuudistukselle ei ole mielestäni tarvetta. Sen sijaan rahastosääntö sisältää yksityiskohtaisia
määräyksiä, jotka näkemykseni mukaan rajoittavat rahastojen varoista tapahtuvaa sijoitus- /
tukitoimintaa. Rahastot ja nykyinen rahastosääntö ovat aikoinaan perustettu silloisen ympäröivän
maailman mukaisesti, mutta sijoitus- ja tukimuodot ovat kehittyneet siitä.
Rahastojen varsinaista käyttötarkoitusta ei ole tarkoitus muuttaa, sille ei ole varsinaista oikeutusta,
perusteita eikä tarvetta. Tarkoituksena on lisätä liikkumavaraa rahastojen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Siksi ehdotan sääntöjen muuttamista alla kuvatulla tavalla.

2. Tavoite
(i)
Lisätä harkintavaltaa ja joustavuutta avustusten jaon suhteen karsimalla rajoituksia.
(ii)
Mahdollistaa aloittelevien tai muuten murrosvaiheessa olevien yritysten taloudellinen
tukeminen sijoitusten muodossa. Kyse voi olla avustuksen ja sijoituksen yhdistämisestä,
”riskisijoituksesta” tai vastaavasta tukimuodosta.
(iii)
Tuoda rahastosääntö ja sitä myötä rahastojen tarkoitus ja mahdollisuudet johtokunnan ja
jäsenistön tietoisuuteen.

3. Ehdotus uudeksi rahastosäännöksi (muutokset vanhaan sääntöön verrattuna on korostettu
punaisella):
(i)
Otsikon 2 (Rahaston tarkoitus ja varojen käyttö) alla ehdotan tehtäväksi seuraavat muutokset:
a. Rahastojen tarkoituksena on: … 3. karjalaisuuden ja karjalaisen kulttuurin vaalimisen sekä
karjalaisiin lähtökohtiin perustuvan järjestö- ja yritystoiminnan tukeminen. Yritystoiminnan
tukemisen tulee olla vastikkeellista.
b. Poistetaan seuraava lause sekä sen alla olevat kolme kohtaa, joissa määritellään
prosenttiosuudet: ”Rahaston vuotuista tuottoa apurahoina ja palkintoina jaettaessa on siksi
noudatettava eri tarkoituskohtien välisiä jakosuhteita:”
(ii)
Otsikon 3 (Varainhoito) osalta ehdotan seuraavia muutoksia:
a. Toisen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen ehdotetaan muutettavan prosenttiosuus 20 
25 %. Peruste: Yhdistyksen kulut nousevat, korotettu palkkio lisää liikkumavaraa, sitä ei ole
pakko nostaa täyteen määrään, jos tarvetta ei ole.
b. Toisen kappaleen kaksi seuraavaa eli viimeistä lausetta ehdotan korvattavan lauseella:
”Johtokunnan jakovaltuudesta koskien stipendejä ja apurahoja päätetään samassa
kokouksessa, jossa yhdistyksen talousarvio vahvistetaan.”
c. Kolmas kappale, muutosehdotus toiseen lauseeseen: ”Edellä olevista jakosuhteista ja tuoton
liittämistä pääomaan koskevista määräyksistä voidaan poiketa vain yhdistyksen yleisen
kokouksen päätöksellä.”
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