Talonpoikaiskulttuurisäätiön juhlavuoden varainkeruukampanja
Arvoisa Vastaanottaja,
80 vuotta täyttävä Talonpoikaiskulttuurisäätiö on käynnistänyt varainkeruukampanjan.
Kampanjan tavoitteena on virkeän säätiön pitkän aikavälin toimintaedellytysten merkittävä
parantaminen. Säätiö ottaa juhlavuotenaan kiitollisuudella vastaan lahjoituksia, jotka liitetään säätiön juhlarahastoon.
Vuonna 1938 perustetun Talonpoikaiskulttuurisäätiön perustajajoukkoon kuului nuorehkoja
tutkijoita, joista monista tuli sittemmin professoreja, akateemikkoja ja suomalaisen kulttuurielämän keskeisiä hahmoja. Säätiön tehtävänä oli ja on edelleen tuoda esille suomalaista talonpoikaiskulttuuria ja tulkita sitä nykyhetkessä. 2000-luvulla säätiö on muun muassa uudistanut
syksyisen kekrijuhlan viettoa, edistänyt uusia ratkaisuja maalla asumiseen sekä tallentanut suomalaisten mökkeilyyn liittyviä merkityksiä.
Säätiön toiminta on kehittynyt 2000-luvulla suotuisasti, mutta sen taloudelliset toiminta
edellytykset ovat kokonaisuudessaan säätiön ulkopuolelta saadun rahoituksen varassa. Tästä
syystä säätiön hallitus on päättänyt aloittaa varainkeruukampanjan. Keräyksen tavoitteena on
pääomittaa säätiö tasolle, joka mahdollistaa ja turvaa säätiön onnistuneen toiminnan myös
tulevina vuosikymmeninä.
Kampanjansa puitteissa säätiö ottaa kiitollisuudella vastaan lahjoituksia, jotka liitetään säätiön
80-vuotisjuhlarahastoon. Lahjoittajat ja mahdollinen lahjoitukseen liittyvä erityinen aihe (ks.
jäljempänä) kirjataan 80-vuotisjuhlarahaston ohjesäännön liitteiksi sekä julkaistaan säätiön
80-vuotisjuhlasivustolla. Halutessaan lahjoittaja voi myös jäädä anonyymiksi.
Olette lämpimästi tervetullut mukaan säätiön juhlavuoden varainkeruukampanjaan! Mikäli
teille on herännyt kysymyksiä, Talonpoikaiskulttuurisäätiön säätiön hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja asiamies ovat käytettävissänne.
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LIITE 1
Ohjeita lahjoitusta harkitseville
Talonpoikaiskulttuurisäätiö ottaa juhlavuoden varainkeruukampanjassaan kiitollisena vastaan
kaiken suuruisia lahjoituksia. Yksinkertaisimmillaan voitte toimia tekemällä lahjoituksen suoraan säätiön rahankeräystilille FI34 5319 0420 1187 26. Säätiön puheenjohtajat ja asiamies
auttavat mielellään, mikäli haluatte kertoa lisää lahjoituksestanne tai sen mahdollisesta aiheesta (ks. jäljempänä) tai teillä on mitä hyvänsä varainkeruuta tai säätiön toimintaa koskevia
kysymyksiä.
Säätiön juhlavuoden rahaston käyttötarkoitus on yleinen ja sen lähtökohta on, että lahjoitettujen
varojen tuottoa voidaan käyttää kaikkeen säätiön sääntömääräiseen toimintaan. Yritysten ja muiden yhteisöjen Talonpoikaiskulttuurisäätiölle tekemät lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia
50.000 euroon saakka. Yksityishenkilöillä verovähennysoikeutta ei ole. Talonpoikaiskulttuurisäätiö ei ole verovelvollinen saamistaan lahjoituksista. Poliisihallitus on myöntänyt varainkeruukampanjalle rahankeruuluvan numerolla RA/2018/140. Lupa on voimassa 8.2.2018–7.2.2019
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Talonpoikaiskulttuurisäätiö ottaa kiitollisuudella vastaan myös kuvauksen lahjoitukseen mahdollisesti liittyvästä erityisestä aiheesta. Lahjoituksella voi esimerkiksi kunnioittaa jotakuta henkilöä tai tapahtumaa. Mikäli lahjoitusvaroilla on jokin erityinen lähde, voidaan myös se mainita.
Talonpoikaiskulttuurisäätiö julkaisee nämä tiedot kotisivuillaan ja säilyttää ne juhlavuoden
rahaston ohjesäännön liitteenä. Lahjoittajat ja aihe voidaan kirjata esimerkiksi seuraavasti:
– Talonpoikaiskulttuuria ja kirjallisuutta arvostaneen edesmenneen isoisän kotikirjaston arvokkaiden kaksoiskappaleiden myynnistä, Lastenlapset perheineen
– Maanviljelijä Antti Keskitalon (Alastaro) syntymän 120-vuotismuistoa vietettäessä, Lapset
perheineen
– Opettaja Liisa Peltolan (1920–2016) keskisuomalaista elämäntyötä muistaen, Sisarten lapset
– Rakkaasta Mäntyharjun kesäkodista luopuessa, Alpo ja Aino Virtanen (Helsinki)

