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lakija(t) Concordia ry, Helsinki (1480837-7)

Luvan saaja(t) Concordia ry (480837-7)
Hakemus Hakija on pyytänyt rahankeräyslupaa ajalle 1 .7.2016 - 31.12.2017.

Hakemus on saapunut Poliisihallitukseen 29.6.2016.
Päätös Vlyönnetty

Toimeenpanoaika
a -alue

[upa on voimassa 13.10.2016 -31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata
ukuun ottamatta.

!upaa ei voida myöntää takautuvasti.
Varojen

käyttötarkoitus ja
kohdealue

Kerätyt varat käytetään
- I uteri lais-tun n ustu ksel I iseen j u I istustyöhön
- luterilais-tunnustuksellisen kirjallisuuden käännös-, toimitus-, julkaisu- ja levitystyöhön
- Concordia-lehden toimitustyöhön
- luentojen ja teemapäivien järjestämiseen eri puolilla Suomea
- luterilais-tunnustuksellisen materiaalin tuottamiseen, siirtämiseen ja julkaisuun

yhd istyksen i nternet-sivustol la (www. co ncord i a-fi)

Varoilla voidaan kattaa henkilöstökuluja, tilavuokria, materiaalikuluja sekä internet-,
puhelin- ja postituskuluja siltä osin, kuin kulut palvelevat varojen varsinaista
yleishyödyl I istä käyttöta rkoitusta.

Keräyksen
vetoamistavat

Keräys ja vetoamistapa
Lippaiden / listoien

lkm Käytännön toimeenpan'rja(t)

ntemet
ehdet

Muu
(rieei

?ahankeräystilit -139 54320720 0146 92, OKOYFIHH
favat, joilla
lmoitetaan yleisölle

ahankeräysasetuk
ien 4 $:ssä
rääde$t 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
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toimeenpanijan tulee ilmoittaa tiedot sen keräystavan osalta, jonka toimeenpanoon
sille on annettu määräys.

lilitykset rilitystyyppi 
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rilityskauden määräaika
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Muut lupaehdot Keräystavalla "Muu" tarkoitetaan tässä päätöksessä vetoamista yleisöön monisteissa.
Ioimeenpanoon
iittyvät 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

iäsenhan ki nta ovat i I meisessä 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
)ikeussäännökset

Rahankeräyslaki (255/2006)

Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006)
Vluutoksenhaku 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.
Allekirjoitus 13.10.2016

Arpajaishallintopäällikkö, Saaramia Varvio

Suunnittelija, Emmi Tengman

Asiakirja on allekirjoitettu Rahankeräys-, bingo- ja tavara-arpajaislupa-asioiden
käsittely- ja valvontajärjestelmässä.
Poliisihallitus 13.10.2016 klo'15:52:34.

Allekirjoituksen oikeellisuuden voitodentaa Poliisihallituksen kirjaamosta.
Vlaksu 280,00 euroa

Maksun peruste:

Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 $:n
nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta



vuonna 2016 (1 4Ul2O1 5).

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.
r/hteyshenkilö Suunnittel'rja, Emmi Tengman
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VALITUSOSOITUS

Tähän Poliisihallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti
Helsingin hallinto-oikeuteen.

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 30 päivän kulues-
sa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää
ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpåivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, valitusaika jatkuu seuraa-
vaan arkipäivään.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämi-
sestä, jollei muuta nåytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin
jo kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä muuta tiedoksiantotapaa tiedoksisaanti-
päivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus.

Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtu-
neen, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tie-
doksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi låhettää postitse tai lähetin välityksellä. Va-
litus voidaan lähettää myös sähköisesti. Valituskirjelmän on ehdittävä perille virka-
aikana ennen valitusajan päättymistä.

Valituski rjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimija kotikunta,
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi-

daan toimittaa,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan

tehtäväksi, sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituski rjelmään on liitettävä
- Poliisihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan al-

kamisajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisem-

min ole toimitettu viranomaiselle.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimija kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianaja-
ja taijulkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä
säädetyllä tavalla.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

käyntiosoite
postiosoite
puh. vaihde
faksi
sähköposti
aukioloaika

Radanrakentajantie 5, Helsinki
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 2000
029 564 2079
helsinki. hao@oikeus.fi
ma - pe klo 8.00 - 16.15


