
Salibandyn Tuki – Säätiö    16.5.2012 
 
Toimintasuunnitelma 2012 
 
Säätiön tarkoitus 
 
Salibandyn Tuki -Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea salibandyharrastusta,  
salibandytoimintaa ja erityisesti salibandyn junioritoimintaa Suomessa. 
 
Tarkoituksen toteuttaminen 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 
 

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

2. myöntää tunnustuspalkintoja salibandytoiminnan ja 
salibandyharrastuksen edistämiseksi. 

3. myöntää avustuksia salibandytoimintaa ja 
salibandyharrastusta edistäville hankkeille ja niitä tukeville 
yhteisöille 

4. hallitsee ja omistaa säätiön tarkoitusta varten tarpeellisia 
kiinteistöjä ja rakennuksia 

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

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

7. toimii muutenkin säätiön tarkoitusta edistävillä tavoilla 
 

Vuonna 2012 säätiön jatkaa vuonna 2011 aloittamaansa avustustenjakopolitiikkaa. 
Avustuksia jaetaan nais- ja tyttösalibandya kehittämistä tukeviin seurakohtaisiin 
hankkeisiin. 
 
Säätiö pyrkii kartoittamaan edelleen varoja tuottavalla sijoitustoiminnalla. Sijoitustoimintaa 
hoitaa ulkopuolinen varainhoitoyhtiö Tresor Oy vuonna 2009 solmitun 
yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistyösopimuksessa on määritelty sijoitustoiminnan 
periaatteet ja reunaehdot varainhoitoyhtiölle. Näitä periaatteita seurataan ja 
varainhoitoyhtiö raportoi säännöllisesti säätiön hallitukselle. Tarvittaessa sijoitussalkun 
allokointeihin tehdään muutoksia hallituksen päätöksellä.  
 
Säätiön peruspääomana on neljäsataatuhatta (400.000) euroa, jota ei voida käyttää  
säätiön vuotuisiin menoihin. Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto  
sekä muutoin kertyvät varat, ellei niistä ole toisin määrätty. Säätiön varat, jos niitä ei  
välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmasti ja  
tuottavasti. 
   
Säätiön toiminnasta vastaa säätiön hallitus. Hallituksen päättämien toimenpiteiden 
toteutumisesta vastaa säätiön asiamies.  Hallitukseen kuuluvat: Matti Ahde, Mika 
Honkasalo, Risto Kauppinen, Henri Kuitunen ja Marjo Liljelund. Säätiön asiamiehenä toimii 
Jari Kinnunen. 
  
Vuoden 2012 aikana Säätiön vuonna 2010 avattuja nettisivujen sisältöä kehitetään 
edelleen.  
 



 
 
 
 
Varojen hankinta Säätiön varojen kartuttamiseksi  
 
Vuonna 2012 Säätiö kartuttaa varoja sääntöjensä mukaisesti vastaanottamalla lahjoituksia 
ja testamentteja, omistamalla osakkeita liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä sekä 
toteuttamalla erilaisia varainhankintaan liittyviä toimenpiteitä. Säätiön varallisuuden 
sijoittamisessa tehdään yhteistyössä Varainhoitoyhtiö Tresor Oy:n kanssa vuonna 2009 
solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Tuottotavoite vuodelle 2012 on 8,75 prosenttia 
(nettotuotto). 
 

Salibandyn Tuki – Säätiö 
Talousarvio 2012 
Salibandyn Tuki -säätiö 

   Alakiventie 2 
   00920 Helsinki 
   Y-tunnus 2261036-0 
   

      
Rahayksikkö EURO BUD 2012 TOT 2011 TOT 2010 

   

      

VARSINAINEN TOIMINTA       

   

      

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut       

 
Kulut 

 
      

  
Muut kulut -10 000,00 -13 000,00 0,00 

  
Kulut yhteensä -10 000,00 -13 000,00 0,00 

   
      

Tuotto-/kulujäämä -10 000,00 -13 000,00 0,00 

   
      

Tuotto-/kulujäämä -10 000,00 -13 000,00 0,00 

   
      

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA       

 
Tuotot       

  
Sijoitustoiminta 50 000,00 34 377,17 42 707,19 

  
Rahoitustoiminta 5 000,00 3 291,90 5 575,83 

 
Kulut 

 
      

  
Sijoitustoiminta -25 000,00 -45 469,31 -24 288,36 

  
Rahoitustoiminta -200,00 -123,79 -72,00 

      Tuotto-/kulujäämä 29 800,00 -7 924,03 23 922,66 

   

      

TILIKAUDEN TULOS 19 800,00 -20 924,03 23 922,66 

   

      

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 19 800,00 -20 924,03 23 922,66 

 


