
KARIJOEN KUNTA

Solmu Mäkirannan rahasto / maksuperusteet

Dnro D/81/12.00.00.01/2021

Aikaisemmat käsittelyt: Liikunta- ja nuorisolautakunta 28.11.2011 § 53

Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Haaranoja, puh. 040 622 7222, sähköposti: etunimi.sukunimi@karijoki.fi 

Liikunta- ja nuorisolautakunnan 28.11.2011 § 53 päätöksen mukaisesti 
Solmu Mäkirannan rahastosta on avustusta opintoihin sekä stipendejä 
urheilumenestyksestä jaettu seuraavasti:

Avustus opintojen tukemiseen:
Yliopisto 500 euroa
Ammattikorkeakoulu 350 euroa
Ammattikoulu 200 euroa
Peruskoulu 80 euroa

Stipendi urheilussa menestyneelle:
Piirinmestaruus
1. 50 euroa
2. 40 euroa
3. 30 euroa

Aluemestaruus
1. 100 euroa
2. 80 euroa
3. 60 euroa

Suomenmestaruus nuorten sarja
1. 300 euroa
2. 200 euroa
3. 100 euroa

Suomenmestaruus yleinen
1. 600 euroa
2. 400 euroa
3. 200 euroa

Joukkuekisat käsitellään tapauskohtaisesti. Huomioidaan vain paras 
sijoitus.

Lautakunta/jaosto/
toimikunta

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
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Seuraavat edustukset tai menestyminen käsitellään tapauskohtaisesti:
Pohjoismaiset mestaruuskisat, maaottelut, maajoukkue, EU-cup, 
euroopanmestaruuskisat, maailmanmestaruuskisat, olympialaiset.

Hallintopäällikkö: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Solmu Mäkirannan rahaston päivitetyt 
kohdat seuraavasti:

Avustus opintojen tukemiseen:
Yliopisto 500 euroa
Ammattikorkeakoulu 500 euroa
Ammattikoulu 200 euroa
Peruskoulu 80 euroa

Stipendi urheilussa menestyneelle parhaan sijoituksen mukaan:
Piirinmestaruus / Aluemestaruus
1. 100 euroa
2. 80 euroa
3. 60 euroa
pistesija 40 euroa

Suomenmestaruus nuorten sarja
1. 400 euroa
2. 300 euroa
3. 200 euroa
pistesija 100 euroa

Suomenmestaruus yleinen
1. 600 euroa
2. 500 euroa
3. 400 euroa
pistesija 200 euroa

Joukkuekisat käsitellään tapauskohtaisesti. 
Huomioidaan vain paras sijoitus.

Seuraavat edustukset tai menestyminen käsitellään tapauskohtaisesti:
Pohjoismaiset mestaruuskisat, maaottelut, maajoukkue, EU-cup, 
euroopanmestaruuskisat, maailmanmestaruuskisat, olympialaiset.

Vapaa-aikalautakunta: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta/jaosto/
toimikunta

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
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SOLMU MÄKIRANNAN RAHASTO -SÄÄNTÖ 

Hyväksytty  Vapaa-aikalautakunta  09.06.2020 § 4
  Kunnanhallitus  22.10.2020 § 118
  Kunnanvaltuusto  16.11.2020 § 10 

VOIMAANTULO 

 
1§ 
Solmu Mäkirannan kuolinpesän omaisuudesta muodostetaan ”Solmu Mäkirannan rahasto”, jonka 
tarkoituksena on terveet elämäntavat omaavien nuorten urheilun, liikunnan ja opiskelun tukeminen. 
 

2§ 
Tarkoituksen toteuttamiseksi rahastosta jaetaan 

1. stipendejä urheilussa menestyneille 
2. avustuksia nuorten opiskelujen tukemiseen 
3. voidaan osoittaa enintään 20 % vuosittain käytettävästä määrärahasta toimenpiteisiin, jotka 
edistävät nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä nuorten urheilua, liikuntaa ja opiskelua. 
 

3§ 
Stipendin saajan 

− on oltava iältään 15-29 vuotias 

− on oltava koko stipendin saantivuoden kirjoilla Karijoen kunnassa  

− on edellisen lisäksi edustettava paikkakunnan urheiluseuraa 
 

Avustuksen saajan 

− on oltava iältään 15-29 vuotias     

− on oltava koko avustuksen saantivuoden kirjoilla Karijoen kunnassa  

− voi saada avustuksen viitenä vuotena 
 
4§ 
Rahastosta saadaan vuosittain käyttää 20 % rahaston alkuperäisestä pääomasta ja lisäksi rahaston 
vuotuinen tuotto. 

Rahaston alkuperäinen pääoma on n. 268.000 euroa.   

Rahaston varat säilytetään tallennettuna omalla tilillään. 

 
5§ 
Rahaston käytöstä huolehtii vapaa-aikalautakunta. 

 

6§ 
Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on huolehtia, että testamentin 3. kohdassa mainittu hautojen 
hoito tulee suoritetuksi. 


