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1 § Rahaston nimi 
 
Rahaston nimi on Eevi ja Jalmari Karhulan rahasto ja se kuuluu Rauman kaupungin rahastoihin. 
 
 

2 § Rahaston varat 
 
Eevi ja Jalmari Karhulan rahasto perustuu Eevi ja Jalmari Karhulan testamenttimääräykseen, jonka 
mukaisesti puolesta heidän omaisuudestaan on vuonna 1967 perustettu Eevi ja Jalmari Karhula -
niminen rahasto, jota hoitaa Rauman kaupunki. Testamenttimääräyksen mukaisesti rahaston 
pääoma on sijoitettu vakavaraiseen pankkiin.  
 
Rahaston pääoma on 212.808,08 euroa per 31.12.2008.  
 
 

3 § Rahaston tarkoitus 
 
Rahaston tarkoituksena on tukea raumalaisaiheista taidetta käsittävän Karhulan rahaston 
taideteoskokoelman kehittämistä, Länsi-Suomen opiston toimintaa sekä Eurajokilaakson 
historiankirjoittamista varten perustettua rahastoa. 
 
Rauman taidemuseo hoitaa ja ylläpitää Karhulan rahaston taideteoskokoelmaa. Eurajokilaakson 
historiankirjoitusrahastoa hoitaa Rauman kaupunki. Länsi-Suomen opiston varoja hallinnoi Länsi-
Suomen Opistoyhdistys ry. 
 
 

4 § Korkotulojen jakaminen 
 
Eevi ja Jalmari Karhulan testamenttimääräyksen mukaisesti rahaston koroista on vuosittain yksi 
kolmasosa lisättävä pääomaan ja loppuosa korkovaroista on käytettävä siten, että korkovarojen 
kokonaismäärästä: 
 - yksi kolmasosa on annettava raumalaisaiheista taidetta käsittävän Karhulan 
 rahaston taideteoskokoelman kehittämiseen, 
 - yksi kuudesosa on annettava Länsi-Suomen opistolle ja 
 - yksi kuudesosa on annettava Eurajokilaakson historiankirjoitusrahastolle. 
   
 

5 § Rahaston talous 
 
Rahaston varojen sijoittamisesta päättää kaupunginhallitus. Rahaston varoja hoitaa Rauman 
kaupungin keskusviraston talouspalvelut. Varojen hoidosta ei peritä erillistä palkkiota. 
 
Rahaston varat on sijoitettava tuloa tuottavasti. Rahaston toimintaan liittyvät kulut kuten 
pankkipalvelumaksut katetaan rahaston korkotuloilla. Karhulan rahaston taideteoskokoelman 
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avustussummaa voidaan käyttää Karhulan rahaston taideteoskokoelman vakuutusmaksujen 
maksamiseen sekä kokoelman konservointi- ja hoitokuluihin. 
 
Rauman kaupungin keskusviraston talouspalvelut tilittää korkovarat saajille vuosittain 4 §:ssä 
määrätyllä tavalla.   
 
Rahaston vuotuisen tuoton ja pääoman tulee näkyä erikseen Rauman kaupungin kirjanpidossa. 
 
 

6 § Avustusten käyttäminen 
 
Se osa koroista, jota ei lisätä pääomaan, jaetaan vuosittain avustuksina sääntöjen 4 §:n mukaisella 
tavalla.  
 
Raumalaisaiheista taidetta käsittävän Karhulan rahaston taideteoskokoelman ja Eurajokilaakson 
historiankirjoitusrahaston saaman avustuksen käytöstä ja taideteosten hankinnasta päättää 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Lautakunnan tulee kuulla taidemuseon asiantuntijoita 
päättäessään taideteosten hankinnasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi valmistelee, esittelee ja 
toimeenpanee lautakunnan päätökset. 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi määrätä alaisensa viranhaltijan päättämään avustusten 
käyttämisestä. Viranhaltijapäätökset on tällöin annettava tiedoksi lautakunnalle.  
 
 

7 § Voimassaolo 
 
Nämä säännöt ovat voimassa 1.11.2009 alkaen toistaiseksi. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


