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Vuosikertomus 2018
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 vuosikertomusvuonna 2018 kuuluivat seuraavat jäsenet:
Matti Ahde (pj), Ismo Haaponiemi, Marjo Liljelund, Risto Kauppinen ja Henri
Kuitunen.
Vuonna 2018 hallitus kokoontui 4 kertaa. Hallituksen jäsenille ei maksettu
kokouspalkkioita.
4. Asiamies
Säätiön asiamiehenä toimi Suomen Salibandyliitto ry:n yhteiskuntasuhdejohtaja Jari
Kinnunen.
5. Tilintarkastajat
Säätiön tilintarkastajana toimi KHT Jouko Malinen ja varatilintarkastajana
PricewaterhouseCoopers Oy.
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6. Säätiön tarkoituksensa toteuttamiseksi toteuttamansa toimenpiteet
Avustusten myöntäminen
Säätiö jakoi toimintakertomusvuonna 2018 avustuksia yhdenvertaisten
harrastusmahdollisuuksien tukemiseen yhteensä 25.000 euroa kaikkiaan 17
seuralle.
Varainhoito
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Säätiö on toimintakertomusvuonna 2018 kartuttanut
säätiön varoja omistamalla osakkeita ja korkotodistuksia liiketoimintaa harjoittavista
yhtiöistä. Säätiön varainhoidosta vastasi alkuvuodesta Tresor Oy varainhoitoyhtiö ja
yritysjärjestelyjen jälkeen FIM Varainhoito Oy 17.10.2018 allekirjoitetun sopimuksen
/ toimeksiannon mukaisesti.
Säätiön tilikausi on 1.1.-31.12.
Seminaarit
Säätiö järjesti 10.5.2018 vuonna 2017 avustusta saaneille seuroille
seminaaripäivän, jossa ideoitiin vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien
tukemisen tulevaisuuden toimintamalleja.
Henkilöstö ja hallinto
Säätiöllä ei ollut omia työntekijöitä eikä toimitiloja. Säätiön hallituksen jäsenille ei
maksettu palkkioita vuonna 2018. Säätiö toimi Suomen Salibandyliitto ry:n tiloissa.
Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville tai tehnyt muitakaan
säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläistensä kanssa.
7. Tilikauden tulos
Säätiön tilinpäätös vuodelta 2018 oli alijäämäinen 10.267,99 euroa.

Graafi 1: Säätiön tilikauden tulos vuosina 2010-2018
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Graafi 2: Säätiön sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut vuosina 20102018

Salibandyn Tuki -säätiö
Alakiventie 2
00920 Helsinki
Y-tunnus 2261036-0
Rahayksikkö EURO

BUD 2018 TOT 2018

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut
Kulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

-28 000,00
-28 000,00

-25 000,00
-25 000,00

Tuotto-/kulujäämä

-28 000,00

-25 000,00

1 000,00

0,00

-27 000,00

-25 000,00

50 000,00
1 000,00

80 989,52
0,00

-22 000,00
-500,00

-66 001,84
-255,67

28 500,00

14 732,01

TILIKAUDEN TULOS

500,00

-10 267,99

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

500,00

-10 267,99

VARAINHANKINTA
Tuotto-/kulujäämä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Sijoitustoiminta
Rahoitustoiminta
Kulut
Sijoitustoiminta
Rahoitustoiminta
Tuotto-/kulujäämä
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Vuoden 2018 säätiön avustuksen saajat:

