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Toimintasuunnitelma 2022

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

Salibandyn Tuki -säätiö jakaa avustuksia kahteen erilliseen Ukrainasta Suomeen
pakolaisina tulleiden perheiden salibandyyn liittyvään harrastustoimintaan seuraavasti:
a)
b)

Varustepaketteja pihapelien järjestämiseen vastaanottokeskuksissa
Säbäsähinöiden järjestämiseen yhdessä MLL:n paikallisosaston kanssa

Säätiön sijoitustoimintaa hoitaa edelleen ulkopuolinen varainhoitoyhtiö S-Pankki Private
vuonna 2018 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 säädepääoma on neljäsataatuhatta (400.000) euroa, Säätiön käyttöpääoman
muodostavat säädepääoman tuotto sekä muutoin kertyvät tai lahjoitetut varat, ellei niistä ole
toisin määrätty.
Säätiön toiminnasta vastaa säätiön hallitus. Hallituksen päättämien toimenpiteiden
toteutumisesta vastaa säätiön asiamies. Säätiön toimista/tapahtumista uutisoidaan säätiön
nettisivuilla (www.salibandysaatio.net).

Talous 2022
Vuonna 2022 Säätiö kartuttaa edelleen varoja sääntöjensä mukaisesti vastaanottamalla
lahjoituksia ja testamentteja, omistamalla osakkeita liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä
sekä toteuttamalla erilaisia varainhankintaan liittyviä toimenpiteitä. Varainkeruuluvan alaista
varainkeruutoimintaa tarkastellaan kriittisesti. Toimintasuunnitelmavuonna varainkeruun
tulevaisuus arvioidaan uudelleen. Aiempina vuosina saadut tulokset eivät ole olleet
tyydyttäviä. Säätiön varallisuuden sijoittamisessa tehdään yhteistyössä S-Pankki Privaten
kanssa vuonna 2018 solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Talousarvion mukainen
tulos vuodelle 2022 on ylijäämäinen 4.000,00 euroa.

Salibandyn Tuki – Säätiö
Talousarvio 2022
Salibandyn Tuki -säätiö
Alakiventie 2
00920 Helsinki
Y-tunnus 2261036-0
Rahayksikkö EURO

BUD 2022 TOT 2021

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

-50 000,00
-50 000,00

-73 947,75
-73 947,75

Tuotto-/kulujäämä

-50 000,00

-73 947,75

10 000,00

1 329,62

-40 000,00

-72 618,13

65 000,00
0,00

65 796,03
0,00

-20 700,00
-300,00

-11 509,06
-262,90

44 000,00

54 024,07

4 000,00

-18 594,06

VARAINHANKINTA
Tuotto-/kulujäämä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Sijoitustoiminta
Rahoitustoiminta
Kulut
Sijoitustoiminta
Rahoitustoiminta
Tuotto-/kulujäämä

TILIKAUDEN TULOS

