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Hakija(t) Utin Ilmakilta ry,  (2828260-1)
Luvan saaja(t) Utin Ilmakilta ry (2828260-1)
Hakemus Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 15.11.2019 - 14.11.2022. Hakemus on 

saapunut: Poliisihallitus, 29.08.2019.
Päätös Myönnetty
Toimeenpanoaika 
ja -alue

Lupa on voimassa 22.01.2020 - 14.11.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta.

Lupaa ei voida myöntää takautuvasti jo kuluneelle ajanjaksolle.
Varojen 
käyttötarkoitus ja 
kohdealue

Kertyvillä varoilla yhdistys rakentaa ja varustaa museoitavalle helikopteri MI-8:lle 
säilytys- ja näyttelyhallin, Hekovitriinin, Uttiin.

Kertyviä varoja käytetään säilytys- ja näyttelyhallin hankintoihin yksilöidyn 
käyttötarkoituslistan mukaisesti sitä mukaa, kun kustannukset syntyvät seuraavien 
vuosien aikana.

Yksilöity käyttötarkoituslista:

• Mainos- ja markkinointikustannukset

• Suunnittelukustannukset (arkkitehtisuunnittelu, rakennussuunnittelu, 
sähkösuunnittelu, ilmastointisuunnittelu)

• Projektinjohtajan kustannukset

• Rakennusvalvonnan kustannukset

• Urakoinnin kustannukset

• Käyttökustannukset

• Esittelytilaisuudet

Varoja voidaan käyttää myös Utin Ilmakilta ry:n tekemään kiltatyöhön: 
ilmailuperinnemateriaalin keräämiseen, taltiointiin, historian esittelyyn näyttelyissä, 
esitelmätilaisuuksien järjestämiseen, digitaalisten infotaulujen hankintaan ja niiden 
ohjelmien kehittämiseen sekä Utin ilmailupuiston infomateriaalin valmistamiseen ja 
jakeluun.

Koska rahankeräyslupa on myönnetty kiinteän omaisuuden rakentamiseen, ei kyseistä
omaisuutta saa käyttää pysyvästi muuhun kuin lupapäätöksessä määriteltyyn 
käyttötarkoitukseen eikä omistus- tai hallintaoikeutta saa luovuttaa toiselle seuraavan 
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10 vuoden aikana.
Keräyksen 
vetoamistavat

Keräys ja 
vetoamistap

a
Lisätiedot

Lippaid
en / 

listojen 
lkm

Käytännön toimeenpanija(t)

Internet
Kirjeet
Sähköposti
Puhelinsoitto
Muu Henkilökohtaiset tapaamiset
Tilaisuudet ja 
tapahtumat

Rahankeräystilit FI9854530620053034,  OKOYFIHH
Keräystunnus Keräystunnus on pinssi. Lisäksi lahjoittaja saa halutessaan nimensä vitriinin 

virtuaaliseinälle (näyttöpääte) ja vitriinikirjaan.  
Vitriinin seinälle, rakennuksen sisälle, kiinnitetään lahjoittaneesta tieto samanlaiseen 
laattaan. 

Tavat, joilla 
ilmoitetaan yleisölle
rahankeräysasetuk
sen 4 §:ssä 
säädetyt tiedot

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 Tilityskauden alkamispäivä Tilityskauden 
päättymispäivä

Tilityskauden määräaika

Välitilitys 22.01.2020 31.12.2020 31.05.2021
Tilitys 22.01.2020 14.11.2022 14.05.2023

Muut lupaehdot Varojen käyttö
Kerättyjä varoja voidaan käyttää toiminta-, hallinto- ja palkka- ja palkkiokustannuksiin 
vain siltä osin, kuin ne aiheutuvat kerättävien varojen varsinaisten yleishyödyllisten 
käyttötarkoitusten toteuttamisesta.

Keräystunnus
Rahan lahjoittajana keräykseen osallistujalle saa antaa vastikkeeksi ainoastaan 
rahankeräysluvan saajan tai keräyksen tunnuksen (keräystunnus), jolla ei ole 
itsenäistä taloudellista vaihdanta-arvoa (rahankeräyslaki (31.3.2006/255) 3 §). 

Kiinteä omaisuus
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Kertyviä varoja voidaan käyttää ainoastaan luvan saajan omassa käytössä olevien 
tilojen kunnostamiseen ja perusparantamiseen. Kerättäviä varoja ei voida käyttää 
ulkopuolisille tahoille vuokrattavien tai myytävien tilojen kunnostamiseen ja 
perusparantamiseen.

Tilitykset
Rahankeräyslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä luvan saajan 
tekemään välitilityksen.

Koska yhdistyksen rahankeräyslupa myönnetään yli kahden vuoden määräajaksi, 
määrää Poliisihallitus tehtäväksi välitilityksen seuraavasti:
- ajalta 22.1.2020 - 31.12.2020, jolloin välitilitys on toimitettava 31.5.2021 mennessä.

Luvan saajan on tehtävä edellä mainitun välitilityksen lisäksi tilitys rahankeräyksen 
koko toimeenpanoajalta 22.1.2020 - ´14.11.2022, joka on toimitettava kuuden 
kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä Poliisihallitukselle. Jos luvan saaja on 
sellainen oikeushenkilö, jolla on tilin- tai toiminnantarkastaja, tulee luvan saajan liittää 
tilityksiin tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto. Lausunnossa on todettava, onko 
rahankeräys toimeenpantu ja saadut varat käytetty rahankeräysluvan ehtojen 
mukaisesti.  

Toimeenpanoon 
liittyvät säännökset

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.

Luvan saajan on tehtävä tilitys rahankeräyksen toimeenpanoajalta, joka on toimitettava
kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä luvan myöntäneelle 
viranomaiselle.

Sovelletut 
oikeussäännökset

Rahankeräyslaki (255/2006)
Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006)

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen: Itä-Suomen 
hallinto-oikeus. Yhteystiedot: käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, postiosoite: PL 
1744, 70101 Kuopio, puhelin: 029 56 42500, sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi. 
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Valitusosoitus on liitteenä. Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa 
peritään oikeudenkäyntimaksu.

Allekirjoitus 22.01.2020
Ryhmäpäällikkö, Henna Salmi 
Ylitarkastaja, Katri Toivola

Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden 
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 22.01.2020 klo 14:48:59. 

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Poliisihallituksen kirjaamosta.
Maksu 300,00 euroa, maksettu

Maksun peruste:
Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 
nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta 
vuonna 2019 (1135/2018).

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.

Yhteyshenkilö Ylitarkastaja, Katri Toivola


