
 
 
 

HAMINAN PALLO-KISSAT RY:N JUNIORITUKI 
 
Haminan Pallo-Kissat ry:n HaPK:n Juniorituki -rahasto on perustettu seuran johtokunnan 
päätöksellä 19.5.2015. Rahastoa ei rekisteröidä, joten se on luonteeltaan epävirallinen rahasto. 
Juniorituki-rahaston perustamisen yhteydessä rahastoa varten on hyväksytty seuraavat 
toimintaperiaatteet: 
 
Rahaston tarkoitus 
 
HaPK:n Juniorituki -rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten 
jalkapalloharrastusta. Rahastosta myönnettävillä stipendeillä pyritään mahdollistamaan jokaisen 
haminalaisen lapsen ja nuoren osallistuminen seuran kilpailu- ja harrasteryhmiin perheen 
varallisuudesta riippumatta.  
 
Haminan Pallo-Kissojen seuratoiminnan tavoitteena on, että lapset ja nuoret oppivat lajitaitojen 
lisäksi sosiaalisia taitoja ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista. HaPK:n Juniorituki -rahaston 
tarkoituksena on toimia yhteisöllisyyden ja välittämisen puolesta yksinäisyyttä ja syrjäytymistä 
vastaan. 
 
Rahaston varat 
 
HaPK:n Juniorituki -rahaston varallisuus muodostuu Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön seuralle 
lahjoittamasta kolmentuhannen (3 000) euron suuruisesta avustuksesta vähävaraisten lasten 
liikuntaharrastuksen tukemiseen sekä seuran rahastolle kohdistamasta tuhannen (1 000) euron 
suuruisesta määrärahasta. 
 
Rahasto voi myös itse kartuttaa varojaan hankkimalla lahjoituksia julkiselta sektorilta, yrityksiltä ja 
yksityisiltä henkilöiltä sekä muulla varainkeräyksellä. 
 
Stipendien myöntämisperiaatteet 
 
Rahastosta voidaan myöntää stipendejä vähävaraisten perheiden alle 18-vuotiaiden lasten ja 
nuorten jalkapalloharrastuksen tukemiseen. Stipendin muodossa myönnettävä tuki on enintään 
seuran syyskokouksen hyväksymän seuramaksun suuruinen. Seuramaksulla katetaan muun 
muassa seuran hallinnollisia ja toiminnallisia menoja sekä palloiluhallin käyttökustannuksia. 
Stipendi maksetaan Haminan Pallo-Kissat ry:n päätilille. 
 
Rahastolta haetaan tukea hakulomakkeella, johon tulee täyttää perustiedot tukea hakevasta 
juniorista ja hänen huoltajastaan sekä kirjoittaa perustelu tuen hakemiselle. Harrastustukea voivat 
hakea erityisesti sellaiset perheet, joilla on työttömyyden, sairauden, lasten lukumäärän tai 



muiden perheen toimeentuloon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä lapsen 
jalkapalloharrastuksen kustannuksista. 
 
Harrastustuki kohdistetaan erityisesti sellaisille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka ovat 
osoittaneet kiitettävää harrastusintoa jalkapallon parissa, mutta joiden harrastuksen jatkuminen 
on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen tai perheen varallisuuteen vaikuttavan muun 
syyn vuoksi. 
 
Harrastustukea koskevat hakemukset toimitetaan Haminan Pallo-Kissat ry:n toimistolle 
(Kaarlonkatu 3, 49400 Hamina) joko paperilla kahtena kappaleena tai skannattuna versiona 
sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hapk.fi. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä 
tietoja tuen saajista julkisteta. Hakijalle toimitetaan tieto rahaston toimikunnan päätöksestä 
ensisijaisesti sähköpostitse, mikäli se on mahdollista. 
 
Rahaston hallinto ja päätöksenteko 
 
Rahastoa hoitaa ja hallinnoi 3-jäseninen toimeenpaneva toimikunta. Seuran johtokunta nimeää 
keskuudestaan toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden lisäksi toimikuntaan 
kuuluu seuran toiminnanjohtaja. 
 
Rahaston toimikunnan jäsenten toimikausi on sama kuin Haminan Pallo-Kissat ry:n johtokunnan 
jäsenten toimikausi. 
 
Rahaston toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta silloin, kun kokouksen pitäminen on tarpeen hakemusten käsittelyn 
tai muun rahaston toimintaan liittyvän syyn vuoksi. 
 
Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 
toimikunnan jäsenistä on kokouksessa läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä.  
 
Rahaston toiminnan valvonta 
 
Haminan Pallo-Kissat ry:n johtokunta ohjaa ja valvoo rahaston toimintaa. 


