
Turun Cheerleadingseura Smashin  

tukirahaston säännöt 
 

Rahaston nimi 

TCS Smashin tukirahasto 

 

Rahaston perustaminen ja ylläpito 

Tukirahasto ja sen säännöt on hyväksytty 27.11.2019 Turun Cheerleadingseura Smashin  

syyskokouksessa, tukirahaston sääntöjä on päivitetty 15.2.2022. Tukirahasto on avattu Turun 

Cheerleadingseura Smashin tekemällä lahjoituksella.  

 

Rahastoon voivat lahjoittaa varoja seuran lisäksi kaikki seuran ulkopuoliset julkiset ja yksityiset  

toimijat. Lahjoitetut varat kohdistetaan lyhentämättöminä rahaston kautta Turun Cheerleadingseura  

Smashin urheilijoiden harrastemaksujen tukemiseen. 

 

Rahasto toimii osana Turun Cheerleadingseura Smashia ja sen hallituksen alaisuudessa.  

Rahaston ylläpidosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa ensisijaisesti rahaston johtoryhmä, joka  

nimitetään Turun Cheerleadingseura Smashin hallituksen toimesta. Johtoryhmän toimintakausi on  

sama kuin seuran hallituksen toimintakausi. 

 

Rahaston tarkoitus 

Rahaston tarkoituksena on tukea seurassa edustus- ja kilpajoukkueissa urheilevien urheilijoiden  

harrastuksen jatkumista talouksissa, joissa on sosioekonomisia ongelmia. Ne voivat olla  

työttömyyteen, opiskeluun, suuren perhekuntaan, sairauksiin tai muuhun taloudelliseen liittyviä  

syitä. 

 

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti 2 kertaa  

vuodessa erikokoisia tukia urheilijoille. Rahaston johtoryhmä kokoontuu ja tutustuu saapuneisiin  

hakemuksiin 2 kertaa vuodessa ja esittää seuran hallitukselle jaettavat tukisummat.  

Talous- ja hallintokoordinaattori esittää hakemukset anonyymeina, joten johtoryhmä ja hallitus eivät tiedä  



tuen hakijoita.  

Rahaston johtoryhmä kokoontuu seuraavina kuukausina: 

• Syyskuu 

• Helmikuu 

 

Seuran hallituksen hyväksymät tuet kohdistetaan hakijoiden harrastemaksuihin niin, että  

harrastemaksua hyvitetään tukea vastaavalla summalla. Rahaa ei makseta ulos tukea hakeneille  

urheilijoille vaan kaikki tuki kohdistuu suoraan harrastemaksuihin seurassa. 

 

Tukea myönnetään enintään 50% urheilijan harrastemaksusta. Tuki myönnetään kertaluontoisesti,  

joten tukea on haettava aina uudestaan. Tuen saajan on oltava Turun Cheerleadingseura Smashin  

jäsen. 

 

Tuen hakeminen 

Tukea voi hakea kahdesti vuodessa, tammikuussa ja elokuussa. Hakuaikoina seuran nettisivuille  

avataan lomake, jonka kautta tukihakemukset tehdään. Lomakkeella kerätään seuraavat tiedot  

tuen myöntämiseksi: 

Urheilijan nimi 

Joukkue 

Syntymäaika 

Alaikäisen huoltajan tiedot tai täysi-ikäisen urheilijan tiedot: etu- ja sukunimi, sähköposti,  

puhelinnumero 

Kuinka monta aikuista ja alle 17-vuotiasta lasta perheeseen kuuluu 

Onko harrastamiseen haettu täydentävää toimeentulotukea viimeisen vuoden aikana 

Saako toimeentulotukea harrastamiselle 

Mikä on perheen aikuisten yhteenlaskettu bruttopalkka vuodessa  

Kuinka paljon perheenne saa toimeentulotukea, työttömyyskorvausta, asumistukea ja/ tai muita  

tukia kuukaudessa 

Onko tilanteesi oleellisesti muuttunut edellisestä hakemuksesta 

Mahdollisuus vapaasti selittää perheen taloudellinen tilanne 

Talous- ja hallintokoordinaattori käsittelee lomakkeen kautta tulleet tukihakemukset eikä tietoja luovuteta  



johtoryhmälle, hallitukselle eikä muille kolmansille osapuolille. 

 

Rahaston hallinto ja päätöksenteko 

Rahastoa hallinnoi ja hoitaa johtoryhmä, joka koostuu talous- ja hallintokoordinaattorista, kahdesta  

hallituksen jäsenestä sekä yhdestä seuran ulkopuolisesta jäsenestä.  

 

Seuran hallitus nimittää rahaston johtoryhmälle kulloisellekin toimintakaudelle puheenjohtajan,  

jonka koolle kutsumana ja johdolla johtoryhmä toimii. Rahaston johtoryhmän jäsenen – mukaan  

lukien puheenjohtaja – on mahdollista erota rahaston hallituksesta hakemalla eroa seuran  

hallitukselta kirjallisesti. Seuran hallitus päättää muutoksista hallituksen kokouksissa. Seuran  

hallitus on oikeutettu enemmistöpäätöksellä erottamaan kesken rahaston kulloisenkin  

toimintakauden rahaston johtoryhmän jäsenen tai jäseniä ja nimeämään korvaavat henkilöt  

rahaston johtoryhmään. Jos rahaston johtoryhmän jäsen eroaa tai hänet erotetaan toiminnasta  

kesken toimintakauden, on seuran hallitus velvollinen nimittämään tälle korvaavan jäsenen  

rahaston johtoryhmään. 

 

Rahaston johtoryhmä päättää ja esittää jaettavia tukia seuran hallitukselle. Seuran hallitus  

hyväksyy rahaston johtoryhmän käsittelemät ja esittämät tuet kokouksissaan. Seuran hallitus ei  

käsittele rahaston esittämiä tukia yksityiskohtaisesti, vaan huolehtii siitä, että tuet ovat rahaston  

budjetin näkökulmasta hyväksyttävissä. Seuran hallitus vastaa tukirahaston kirjanpidon  

oikeellisuudesta ja rahaston varojen oikeellisesta käytöstä sekä riittävyydestä. 

 

Rahaston johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi sen jäsenistä - puheenjohtaja  

mukaan luettuna, on läsnä. Johtoryhmä päättää kunkin hakijan kohdalla tuen saamisesta  

yksinkertaisella äänestyksellä, jossa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

 

Rahaston tilikausi ja varojen käyttö 

Rahaston tilikausi on sama kuin TCS Smashin tilikausi. Rahasto kuuluu seuran budjetin alle ja  

hallitus myöntää rahastolle sen käyttövarat.  

Rahaston kirjanpito kuuluu seuran kirjanpidon piiriin. Seura kerää varoja rahastoon koko  

toimintakauden aikana ulkopuolisilta lahjoittajilta ja seuran hallitus vahvistaa rahaston käytettävissä  



olevan jakovaran edellisessä kokouksessa, ennen johtoryhmän kokoontumista. Rahaston  

johtoryhmä toimii seuran hallituksen vahvistaman jakovaran rajoissa. Seuran hallitus viime  

kädessä hyväksyy kokouksissaan jaettavat avustukset ja on siten myös viime kädessä vastuussa  

rahaston varojen riittävyydestä. 

 

Rahaston sääntöjen muuttaminen 

Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa Turun Cheerleadingseura Smashin hallituksen kokouksen  

päätöksellä tai rahasto voidaan lopettaa seuran hallituksen päätöksellä, riippumatta rahaston  

johtoryhmästä. Mikäli rahasto lakkautetaan, toimintakauden käyttämättä jääneet varat siirretään  

seuran edustus- ja kilpajoukkueiden tukemiseen. Varojen kohdistamisesta vastaa seuran hallitus. 


