
Salibandyn Tuki  – Säätiö    15.5.2014 
       
 
Vuosikertomus 2013 
 
 

1. Säätiön tarkoitus 
 
Salibandyn Tuki - Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea salibandyharrastusta,  
salibandytoimintaa ja erityisesti salibandyn junioritoimintaa Suomessa. 
 

 
2. Tarkoituksen toteuttaminen 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö: 

 

 myöntää valmennus-, opiskelu- ja muita stipendejä sekä avustuksia. 

 myöntää tunnustuspalkintoja salibandytoiminnan ja salibandyharrastuksen 
edistämiseksi. 

 myöntää avustuksia salibandytoimintaa ja salibandyharrastusta edistäville 
hankkeille ja niitä tukeville yhteisöille 

 hallitsee ja omistaa säätiön tarkoitusta varten tarpeellisia kiinteistöjä ja 
rakennuksia 

 kartuttaa säätiön varoja vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja, 
omistamalla osakkeita liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä sekä toteuttamalla 
erilaisia varainhankintaan liittyviä toimenpiteitä  

 säätiö voi omistaa sellaisen liiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita, jonka 
toiminta tukee säätiön tarkoitusta 

 toimii muutenkin säätiön tarkoitusta edistävillä tavoilla 
 

 
 

3. Hallitus 
 
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu  
hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi  (3-5) jäsentä.  

 
Säätiön hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: 
Matti Ahde, Marjo Liljelund, Mika Kaltala, Risto Kauppinen ja Henri Kuitunen. 

 
  

4. Asiamies 
 
Säätiön asiamiehenä toimi Suomen Salibandyliitto ry:n toiminnanjohtaja Jari 
Kinnunen.  

 
5. Tilintarkastajat 

 
 Säätiön tilintarkastajana toimi KHT Jouko Malinen ja varatilintarkastajana 

PricewaterhouseCoopers Oy. 



6. Säätiön tarkoituksensa toteuttamiseksi toteuttamansa toimenpiteet 
 
Avustusten myöntäminen 
Vuonna 2013 säätiö jakoi yhteensä kymmenelle Salibandyliiton jäsenseuralle tyttö- 
ja naissalibandyn kehittämishankkeisiin. 
 
Säätiön hallituksen päätöksen 11.12.2013 mukaisesti tukea myönnettiin seuraaville 
Salibandyliiton jäsenseurojen tyttösalibandyhankkeille: 
  
 

Tuen saaneet seurat 

2013: 

 

SPV 2000 Pohjanmaa 

Blue Fox 2000 Pohjanmaa 

SB Vaasa 2000 Pohjanmaa 

Lapuan Ponnistus 1200 Pohjanmaa 

HiPa 1200 Pohjanmaa 

OFBC 1500 Pohjoinen 

RSB-Team 1400 Pohjoinen 

NST 1500 Kaakko 

PHSB 1100 Kaakko 

Sudet 1100 Kaakko 

Yhteensä 15000  

 

Varainhoito 
Säätiö varoja hoiti vuonna 2009 solmitun varainhoitosopimuksen mukaisesti 
varainhoitoyhtiö Tresor Oy. Aktiivisen varainhoidon tarkoituksena on kartuttaa 
Säätiö varoja siten, että Säätiöllä olisi mahdollisuuksia myöntää avustuksia Säätiön 
tarkoituspykälän mukaisiin tarkoituksiin myös kuluvana vuonna 2014. 
 
Säätiön tilikausi on 1.1.-31.12..  
 
Henkilöstö ja hallinto 
Säätiöllä ei ollut omia työntekijöitä eikä toimitiloja. Säätiön hallituksen jäsenille ei 
maksettu palkkioita vuonna 2013. Säätiö toimi Suomen Salibandyliitto ry:n tiloissa.  
 

 
7. Tilikauden tulos 

Säätiön tilinpäätös vuodelta 2013 oli ylijäämäinen 16.835,16 euroa. 
 

 
 



 

 


