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VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT

Hyväksytty: Kv 23.6.2004 § 78
Voimaan: 1.7.2004
Muutettu: Kv 31.1.2008 § 7
Voimaan 1.1.2008
Muutettu: Kv 9.10.2017 § 52 (kohta 3 §)
1 § Rahaston tarkoitus
1m Valtioneuvos C.F. von Wahlberg ja hänen vaimonsa Maria von Wahlberg
ovat kesäkuun 14. päivänä 1919 tekemällään testamentilla lahjoittaneet
Kirkkonummen kunnalle Eerikinkartanon tilan, johon kuuluivat Koskiksen
säterirustholli ja Navalan kantatila.
2m Voidakseen toteuttaa testamentissa ilmaistua tahtoa mahdollisimman
hyvin Kirkkonummen kunnanvaltuusto on perustanut valtioneuvos C.F. ja
Maria von Wahlbergin rahaston.
2 § Rahaston pääoma
1m Rahaston alkuperäisen peruspääoman muodostavat Eerikinkartanon
taseeseen 31.12.1970 merkityt varat, 20.690,28 euroa (123.018,84
markkaa).
2m Rahaston uusi peruspääoma on muodostettu siten, että 1 momentissa
tarkoitettuun rahaston alkuperäiseen peruspääomaan, tarkistettuna
tukkuhintaindeksin (1949 = 100, kokonaisindeksi) lokakuun 1985
indeksipisteluvulla (1319), jolloin perusindeksinä on lokakuun 1971
indeksipisteluku (317), on lisätty nimellisarvoisina kaikki 1.11.1985
mennessä suoritetut 3. momentissa tarkoitetut rahastosiirrot. Näin
saatuun yhteissummaan, jonka suuruus on 1.015.494,39 euroa
(6.037.855,48 markkaa), on lisätty vielä rahastoon 1.1.1996 siirretyn
ammattiopintorahaston varat, 53.526,44 euroa (318.253,75 mk),
vähennettynä luottotappioilla, 332,32 euroa (1.975,85 mk). Summa,
1.068.688,51 euroa, muodostaa rahaston uuden peruspääoman.
3m Rahaston pääomaa kartutetaan siirtämällä rahastoon kunnanvaltuuston
päättämä osuus Eerikinkartanon pääomatuloista.

3 § Rahaston tuotto (Muutos Kv 31.1.2008 § 7)
ja Kv 9.10.2017 § 52

1m Rahaston tuottoa ovat 2 momentissa tarkoitettu tuotto sekä
Eerikinkartanon hoidosta mahdollisesti saatu ylijäämä.
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2m

Rahaston pääoma on Kirkkonummen kunnanhallituksen käytössä.
Käytössään olevasta pääomasta kunnanhallitus maksaa rahastolle
korkoa. Vuotuinen korko on Suomen Pankin vahvistama peruskorko
lisättynä puolella prosenttiyksiköllä. Jotta mahdollisuudet käyttää rahaston
varoja tarkoitukseensa eivät rahan arvon laskiessa heikkenisi, vuotuinen
korko lasketaan tämän pykälän 3 momentin mukaisesti määräytyvälle
laskennalliselle pääomalle. Lisäksi kunnanhallitus maksaa samansuuruista
korkoa rahastosiirroille siirtovuodelta tämän pykälän 4 momentin
mukaisesti.

3m Kunnanhallitus voi halutessaan päättää sijoittaa rahaston varat tai osan
rahaston varoista korko- tai yhdistelmärahastoihin. Rahaston varat tulee
sijoittaa maltillisesti ja sijoittamisessa tulee noudattaa varovaisuutta sekä
harkintaa. Rahaston varat on sijoitettava turvallisesti tuottoa tuottavalla
tavalla. Rahastoista, joihin kunnanhallitus on sijoittanut Wahlbergin
rahaston varoja, mahdollisesti saadut tuotot lisätään Wahlbergin rahaston
pääomaan kokonaisuudessaan vuoden lopun arvonnousun mukaisesti.
(Muutettu Kv 9.10.2017 § 52)

4m Kunnanhallitus suorittaa 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulle rahastosiirrolle
siirtovuonna 2 momentissa määritellyn suuruista korkoa siirtopäivän ja
siirtovuoden viimeisen päivän väliseltä ajalta.

5m 1 momentissa tarkoitettu Eerikinkartanon hoidosta saatu ylijäämä
lasketaan seuraavasti:
Kirjanpitoon vietyjen tilivuoden tulojen ja menojen välisestä erotuksesta
vähennetään mahdollinen vielä huomioon ottamaton vajaus aikaisemmilta
tilivuosilta. Ylijäämä siirretään rahaston tuottoon 31.12. sinä vuonna, jolta
ylijäämä on syntynyt.

4 § Rahaston varojen käyttö
1m Rahaston edellisen vuoden peruspääoman tuotosta myönnetään
opintoavustusta Kirkkonummella asuville henkilöille, jotka hankkivat
peruskoulutusta maataloutta ja sen sivuelinkeinoja varten.
Opintoavustusta voidaan myöntää myös korkeakouluissa muihin
ammatteihin ja elinkeinoihin koulutusta hankkiville henkilöille, mikäli kunta
ei avusta heidän koulutustaan muilla varoilla.
2m Rahaston edellisen vuoden peruspääoman tuotosta voidaan myöntää
avustusta myös esim. maatalousalan ammattitaitoa edistävää opetusta
antavien konsulttien palkkaamiseen tai muun vastaavan asiantuntija-avun
saamiseen.
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3m Rahaston edellisen vuoden peruspääoman tuotosta käytetään enintään 30
% taitelija-apurahan myöntämiseen vakinaisesti Kirkkonummella asuville
ammattitaiteilijoille tai ammattitaidon saavuttaneille taiteellista työtä
tekeville henkilöille. Apurahaa voidaan myöntää myös lahjakkaille taiteen
harrastajille tai taidetta opiskeleville kirkkonummelaisille.
4m Rahaston peruspääoman ylittävä osa pääomasta sekä edellisen vuoden
muun kuin peruspääoman tuotto vähennettynä rahaston hallintokuluilla
voidaan kunnanvaltuuston päätöksellä käyttää Eerikinkartanon tilan
alkuperäistä käyttötarkoitusta palveleviin sekä kartanon
kulttuurihistoriallista ympäristöä säilyttäviin Eerikinkartanon ja Navalan
rakennusten peruskorjauksiin.
5m Jos momentissa 4 tarkoitettu tuotto jää osin tai kokonaan käyttämättä, se
on tältä osin lisättävä rahaston pääomaan 31.12. sinä vuonna, jolta se on
syntynyt.
5 § Opintoavustuksen myöntämisperusteet
1m Edellytyksenä opintoavustuksen myöntämiselle rahaston varoista on, että
1

hakijalla on hakemusvuoden tammikuun 1. päivänä sekä
edelleen koko hakuvuoden ajan väestökirjalain mukainen
kotipaikka Kirkkonummen kunnassa,

2

hakija on hyväksytty opiskelemaan asianomaiseen
oppilaitokseen tai erikoiskurssille,

3

hakijan taloudellinen tilanne on sellainen, ettei hänen katsota
voivan itse rahoittaa opintojaan,

4

hakija on suorittanut laissa säädetyn oppivelvollisuuden.

2m Myönnettävän opintoavustuksen tulee taloudellisesti tuntuvasti helpottaa
hakijan opiskelumahdollisuuksia.
3m Opintoavustusta koskeva hakemus on tehtävä syyskuun aikana.
Hakumenettelystä ilmoitetaan kunnan asukkaille vuosittain rahaston
johtokunnan sopivaksi katsomalla tavalla.
4m Opintoavustus myönnetään vuodeksi kerrallaan ja maksetaan
tammikuussa edellyttäen, että hakija on esittänyt opintotodistuksen koko
lukuvuoden kestävistä opinnoista.
5m Haettaessa opintoavustusta rahaston varoista hakemukseen on liitettävä
1

oppilaitoksen antama todistus tai ilmoitus siitä, että hakija on
oppilaana tai on hyväksytty oppilaaksi,

2

mahdollisesti vaadittu muu selvitys,
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3

verotodistus hakijan ja hänen puolisonsa tuloista viimeksi
toimitetussa verotuksessa.

6 § Taiteilija-apurahan myöntämisperusteet
1m Kunnanhallitus vahvistaa taitelija-apurahan myöntämisperusteet.
2m Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua opintoavustusta ja 4 §:n 3
momentissa tarkoitettua taiteilija-apurahaa ei voida samana vuonna
myöntää samalle henkilölle.
7 § Rahaston hallinto
1m Rahaston varat sisältyvät kunnan kirjanpitoon. Kunnanhallitus valvoo
rahaston tuoton kertymistä ja rahaston varojen käyttöä.
2m Opinto-avustusten ja taitelija-apurahojen myöntämisestä päättää
kunnanvaltuuston johtosäännössä tai erillisessä päätöksessä määräämä
toimielin.
8 § Muutosten voimaantulo
Edellä 3 § 2 momentissa säädetty muutos tulee voimaan 1.1.2007 ja 3 § 3
momentissa säädetty muutos 1.1.2008 siten, että vuodelta 2008 suoritettavat
indeksitarkistukset tehdään elinkustannusindeksin muutosten mukaisesti.
(Lisätty Kv 31.1.2008 § 7)
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