
 

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry:n rahastosääntö 

Seura on kokouksessaan 17.3.2000 vahvistanut tämän hallinnassaan olevien varojen hoitoa ja käyttöä 

koskevan rahastosäännön, jolla samalla kumotaan aiempi rahastosääntö. 

 

1. Rahasto ja siihen yhdistetyt rahastot 

Rahaston nimi on Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry:n stipendirahasto. Siihen kuuluvat 

seuraavat aiemmin itsenäiset rahastot, joiden varojen osuus rahaston kokonaisvarallisuudesta on mainittu 

suluissa rahaston nimen perässä. 

1. Pamauksen Liikesivistysrahasto (25,2%), joka on perustettu vuonna 1923 seuran lahjoituksena 

liikemieskasvatuksen tunkemiseksi ja liikesivistyksen edistämiseksi. 

2. Juho Lallukan stipendirahasto (0,4%), joka on perustettu vuonna 1912 seuran pitkäaikaisen 

puheenjohtajan Juho Lallukan lahjoituksesta. 

3. Juho Linnamon stipendirahasto (0,4%), joka on perustettu vuonna 1922 seuran kunniajäsenenJuho 

Linnamon lahjoituksesta. 

4. Artturi Heleniuksen stipendirahasto (10,6 %), joka on perustettu seuran kunniajäsenen Artturi Heleniuksen 

elinaikanaan useana eränä tekemistä lahjoituksista. 

5. William Otsakorven stipendirahasto (5,0%), joka on perustettu vuonna 1923 seuran 

pitkäaikaisenpuheenjohtajan William Otsakorven lahjoituksesta. 

6. F. Sergejeffin stipendirahasto (2,1%), joka on perustettuvuonna 1920. 

7. Martta ja Eero Kaksosen stipendirahasto (5,3%), joka on perustettu vuonna 1979 seuran jäsenen Eero 

Kaksosen oikeudenomistajien tekemästä lahjoituksesta. 

8. Karjalan Kerhon stipendirahasto (4,3%), joka on perustettu vuonna 1969 Karjalan Kerho ry:n toimintansa 

lopettamisen yhteydessä tekemästä lahjoituksesta. 

9. Pamauksen Pyöreän Tornin rahasto (32,1%), joka on perustettu vuonna 1953 Oy Pyöreä Torni - Runda 

Tornet Ab:n toimintansa lopettamisenyhteydessä tekemästä lahjoituksesta. 

10. Karjalan historian tutkimusrahasto (0,8%), joka on perustettu vuonna 1958 seuran ja eräiden 

liikelaitostentekemistä lahjoituksista. 

11. Juho Lallukan kauppamuseorahasto (1,4%), joka on perustettu vuonna 1924 kauppaneuvos Juho Lallukan 

testamenttivaroista. 

12. Viipurin Näyttämö Oy:n stipendirahasto (9,8%), joka on perustettu vuonna 1966 Viipurin Näyttämö Oy:n 

toimintansa lopettamisen yhteydessä tekemästä lahjoituksesta. 

13.Pamauksen 100-vuotisjuhlarahasto (2,6%), joka on perustettu 13.1.1991 vietetyn seuran 100-

vuotispäivän muistoksi. 

 

 



Rahaston jakamat apurahat voidaan jakaa joko Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry:n 

stipendeinä taikka edellä lueteltujen aiempien erillisrahastojennimeä kantavina stipendeinä. 

 

2. Rahaston tarkoitus ja varojen käyttö 

Rahaston tarkoituksena on: 

1. liikealan ja teknisenalan opintojen tukeminen erityisesti jäljellä olevan Viipurin läänin alueella olevissa 

oppilaitoksissa; 

2. Viipurin ja sen historian, viipurilaisuuden sekä Viipurin lääniin liittyvähistorian kaikinpuolisenvaalimisen 

tukeminen; 

3. karjalaisuuden ja karjalaisenkulttuurin vaalimisen sekä karjalaisiin lähtökohtiin perustuvan järjestö- ja 

yritystoiminnan tukeminen. Yritystoiminnan tukemisen tulee olla vastikkeellista. 

Rahaston varoja käytettäessä on vuosittain otettava huomioon rahastoon yhdistettyjen rahastojen 

alkuperäinen tarkoitus ja varojen lahjoittajien tahto.  

 

3. Varainhoito 

Yhdistyksen johtokunta päättää rahaston varainhoidon järjestämisestä tarkoituksen mukaisena pitämällään 

tavalla. Rahastolla on kuitenkin oltava erillinen talousarvio ja kirjanpito ja sitä koskevien tietojen on oltava 

erotettavissa seuran tilinpäätöksestä. Talousarvio ja tilinpäätös hyväksytään seuran syys- ja kevät 

kokouksissa. Rahaston tilintarkastajina toimivat seuran tilintarkastajat. 

Seuralla on oikeus periä rahaston hoidosta johtokunnan vahvistama vuotuinen hoitopalkkio, joka ei saa 

ylittää kahtakymmentäviittä (25) prosenttia rahaston vuotuisesta tuotosta. Johtokunnan jakovaltuudesta 

koskien stipendejä ja apurahoja päätetään samassa kokouksessa, jossa yhdistyksen talousarvio vahvistetaan. 

Rahaston varojen käytöstä päättää seuran johtokunta. Edellä olevista määräyksistä voidaan poiketa vain 

yhdistyksen yleisen kokouksen päätöksellä. Päätös voidaan tehdä sellaisessa kuukausikokouksessa, jonka 

kokouskutsussa asiasta on mainittu. 

 

4. Rahaston varojen kartuttaminen ja uusien rahastojen perustaminen 

Johtokunnalla on oikeus vastaanottaa rahastoon uusia varoja, jos niiden käyttötarkoitus vastaa tämän 

rahastosäännön kohdan 2. mukaista tarkoitusta. 

Johtokunnalla on myös oikeus vastaanottaa seuran hoidettavaksi varoja, joilla perustetaan tarkoitukseltaan 

erillinen stipendirahasto, kunhan kyseinen tarkoitus on sopusoinnussa seuran tarkoitusperien ja perinteiden 

kanssa. 

 

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 30.11.2016 ja kuukausikokouksessa 20.1.2017. 

 

Kalevi Luukkainen  Mikko Mikkola 

puheenjohtaja  taloudenhoitaja 


