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Marttaliitto ry, Helsinki (0116712-8)
Finlands svenska Marthaförbund r.f., Helsinki (0234754-2)
Marttaliitto ry (0116712-8)
Finlands svenska Marthaförbund r.f. (0234754-2)
Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 01.08.2018 - 31.07.2020. Hakemus on
saapunut: Poliisihallitus, 24.04.2018.
Myönnetty
Lupa on voimassa 13.09.2018 - 31.07.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.
Lupaa ei voida myöntää takautuvasti jo kuluneelle ajanjaksolle. Lupa on voimassa
päätöspäivämäärästä alkaen.
Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään tuen tarpeessa ja heikommassa asemassa
olevien lapsiperheiden neuvontaan ja arjen tukemiseen. Keräys organisoidaan ja
varojen jako toteutetaan yhteistyössä luvan saajien kesken. Keräyksen tuotto jakautuu
20 % Finlands Svenska Förbund r.f:n käytettäväksi ja 80 % Marttaliitto ry:n
käytettäväksi.
Keräystuotto kohdennetaan alueellisten marttapiirien ja Marthaförbund rf:n
kotitalousneuvontatyössä asiakkaiden ja alueellisten tarpeiden mukaan sopivan
toimintamuodon kautta tukea tarvitseville lapsiperheille.
Tuottoja käytetään:
- Isille ja pojille suunnattuun Miesliesi -toimintaan ja Kokataan yhdessä -kursseihin
lapsille ja aikuisille. Tavoitteena on terveyden edistäminen, kasvisten käytön
lisääminen, kotitaloustaitojen lisääminen ja aikuisten ja lasten yhteisen ajan ja
tekemisen lisääminen. Toimintaa suunnataan erityisesti tukea tarvitseville.
- Pikkukokkikursseihin perheille, joilla ei ole varaa maksaa muutoin lasten vapaa-ajan
toiminnasta. Toiminnalla pyritään lasten turvallisuuden tunteen, kotitaloustaitojen ja
innostuksen lisäämiseen.
- Kotikäynteihin perheisiin, joissa on tarvetta saada arkeen kotitalousneuvonnallista
tukea. Ammattilainen neuvoja menee kotiin, jossa ruokaa valmistetaan ja kodin ja
arjen taitoja harjoitellaan yhdessä.
- Keräystuotolla tuotetaan lisäksi kohderyhmälle suunnattua painettua
kotitalousneuvonta-aineistoa, kuten oppaita tai kootaan reseptejä perheiden
hyödynnettäväksi.
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Kaikki keräystuotolla toteutettava neuvontatoiminta on kohderyhmälle maksutonta.
Keräyksen
vetoamistavat

Keräys ja
vetoamistap
a

Lisätiedot

Lippaid
en /
listojen
lkm

Käytännön toimeenpanija(t)

Kirjeet
Lehdet
Internet
Tilaisuudet ja
tapahtumat
Ilmoitukset
Rahankeräystilit
Tavat, joilla
ilmoitetaan yleisölle
rahankeräysasetuk
sen 4 §:ssä
säädetyt tiedot

FI17 8000 1000 0612 43, DABAFIHH
Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot:
1) rahankeräysluvan saaja;
2) rahankeräysluvan myöntäjä;
3) luvan numero ja myöntämisajankohta;
4) keräyksen toimeenpanoaika;
5) keräyksen toimeenpanoalue;
6) kerättävien varojen käyttötarkoitus;
7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää;
8) käytännön toimeenpanija.
Luvan saajan tulee ilmoittaa tiedot kaikkien keräystapojen yhteydessä. Käytännön
toimeenpanijan tulee ilmoittaa tiedot sen keräystavan osalta, jonka toimeenpanoon
sille on annettu määräys.

Tilitykset

Tilitystyyppi
Tilitys

Muut lupaehdot

Toimeenpanoon
liittyvät säännökset

Tilityskauden alkamispäivä
13.09.2018

Tilityskauden
päättymispäivä
31.07.2020

Tilityskauden määräaika
31.01.2021

Varojen käyttö
Kerättyjä varoja voidaan käyttää toiminta-, palkka- ja palkkio- sekä hallintokuluihin vain
siltä osin, kuin kulut palvelevat välittömästi varojen varsinaista yleishyödyllistä
käyttötarkoitusta.
Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä on kiellettyä järjestää arpajaiset tai muu
toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto.
Kiellettyä on myös järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen
jäsenhankinta ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään.
Luvan saajan on viipymättä ilmoitettava keräykseen, luvan saajaan, rahankeräyksen
käytännön toimeenpanijaan tai keräyskohteeseen liittyvistä luvan saantiin olennaisesti
vaikuttavista muutoksista kirjallisesti lupaviranomaiselle.
Luvan saajan on aina ilmoitettava luvan myöntämisen ja luvan päättymisen välisenä
aikana yhteisön hallinnossa tapahtuneesta muutoksesta.
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Sovelletut
oikeussäännökset
Muutoksenhaku

Allekirjoitus

Luvan saajan on tehtävä tilitys rahankeräyksen toimeenpanoajalta, joka on toimitettava
kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä luvan myöntäneelle
viranomaiselle.
Rahankeräyslaki (255/2006)
Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006)
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen: Helsingin
hallinto-oikeus. Yhteystiedot: osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI, puhelin:
029 56 42000, sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Valitusosoitus on liitteenä.
Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu.
13.09.2018
Ryhmäpäällikkö, Henna Salmi
Ylitarkastaja, Katri Toivola
Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 13.09.2018 klo 13:29:43.

Maksu

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Poliisihallituksen kirjaamosta.
300,00 euroa
Maksun peruste:
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n
nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta
vuonna 2018 (871/2017).

Yhteyshenkilö

Maksun oikaiseminen:
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi
vaatia valtion maksuperustelain 11 b §:n perusteella siihen kirjallisesti oikaisua
maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä.
Ylitarkastaja, Katri Toivola
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