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1. Rahaston nimi ja tarkoitus
Steelers-tukirahasto on Steelers Hämeenlinna ry:n jäsenille ja erityisesti vähävaraisten
perheiden lapsille perustettu rahasto, josta jaetaan vuosittain tukea vähävaraisten junioriikäisten lasten ja nuorten salibandyharrastukseen. Juniorijäseneksi luetaan seuran jäsen,
joka tukea haettaessa on alle 18-vuotias tai samana vuonna täyttänyt henkilö. Steelerstukirahasto jakaa tukea harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella. Steelers-tukirahasto
toimii seuran hallituksen alaisuudessa ja se jakaa sääntöjensä mukaisesti tukea
hakemusten perusteella kerran vuodessa.
2. Steelers-tukirahaston perustaminen ja ylläpito
Steelers-tukirahasto ja sen säännöt on hyväksytty ja perustettu vuonna 2020 Steelers
Hämeenlinna ry:n hallituksen päätöksellä. Steelers-tukirahaston alkupääoma on saatu
Salibandyn tukisäätiöltä, Hämeenlinna kaupungilta sekä Power Stick Oy:ltä (FatPipe) tähän
tarkoitukseen käytettäväksi.
Steelers-tukirahastoon voivat lahjoittaa varoja seuran lisäksi myös kaikki seuran
ulkopuoliset julkiset ja yksityiset toimijat. Lahjoitetut varat kohdistetaan lyhentämättöminä
rahaston kautta seuran vähävaraisten juniorijäsenten salibandyharrastuksen tukemiseen.
Steelers-tukirahasto toimii Steelers Hämeenlinna ry:n osana ja sen hallituksen
alaisuudessa. Steelers-tukirahaston ylläpidosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa
ensisijaisesti seuran hallitus.
3. Steelers-tukirahaston tarkoitus ja toiminta
Steelers-tukirahaston tarkoitus on edistää seuran yhteiskunnallista toimintaa ja auttaa
vähävaraisia jäseniä, joilla on itsellään vaikeuksia harrastamisesta aiheutuvien kulujen
hoitamisessa, jatkamaan harrastuksen parissa. Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa
hakemusten perusteella yhden kerran vuodessa erikokoisia tukia pelaajille. Tukea voi
hakea kauden kausimaksuihin. Tukisumma voi olla maksimissaan 80% kausimaksuista.
Seuran hallitus tutustuu saapuneisiin hakemuksiin ja päättää jaettavat tukisummat. Seuran
hallitus käsittelee Steelers-tukirahastoon tulleita hakemuksia lokakuun kokouksessa. (pois
lukien vuosi 2020, jolloin rahasto otettu käyttöön, jolloin hakemukset käsitellään
marraskuussa)
Seuran hallituksen hyväksymät tuet kohdistetaan hakijoiden seuran toiminnan alaisiin
harrastuskuluihin siten, että seura- ja joukkuetoiminnasta aiheutuneita kuluja tuetaan
tukea vastaavalla summalla. Rahaa ei makseta suoraan tukea hakeneille pelaajille vaan
kaikki tuki kohdistuu harrastamisen kuluihin seurassa. Tukea ei voi saada takautuvasti, vaan
ainoastaan siitä päivästä alkaen, kun haku on päättynyt. Yksittäinen pelaaja ei voi saada
useampaa tukea kautta kohti ja myönnetty tuki ei oikeuta tukeen seuraavalla kaudella,
vaan tukea on haettava uudelleen.
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4. Tuen hakeminen
Tukeen oikeutettu jäsen voi hakea rahastolta tukea harrastukseensa lähettämällä
vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen sähköpostilla hallituksen sähköpostiosoitteeseen:
hallitus@steelers-salibandy.fi.
Tukihakemukset käsitellään määrätyn aikataulun mukaisesti.
Laita hakemukseen ainakin seuraavat tiedot:
-

Pelaajan nimi
Pelaajan joukkue
Vanhemman/huoltajan nimi
Lyhyt kuvaus pelaajan/perheen tilanteesta
Arvio kausimaksujen määrästä (koko kauden osalta)
Haettava summa (max. 80 % kauden maksuista)
Pelaajan muut harrastukset

5. Rahaston hallinto ja päätöksenteko
Seuran hallitus käsittelee ja hyväksyy tuet lokakuun kokouksessaan. Seuran hallitus
käsittelee rahaston tulleet tuet ja huolehtii ettei samalle hakijalle saman toimintakauden
aikana myönnetä useampaa tukea. Seuran hallituksen vastuulla on myös, että jaettavat
tuet ovat Steelers-tukirahaston budjetin mukaisia. Seuran hallitus vastaa Steelerstukirahaston kirjanpidon oikeellisuudesta ja Steelers-tukirahaston varojen oikeellisesta
käytöstä sekä riittävyydestä.
Seuran hallitus päättää kunkin hakijan kohdalla tuen saamisesta yksinkertaisella
äänestyksellä, jossa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Steelerstukirahaston myöntämistä tukisummista julkaistaan seuran internet-sivuille ainoastaan
summat ja päivämäärät. Steelers-tukirahaston myöntämät avustukset kirjataan myös
seuran vuosikertomukseen. Steelers-tukirahaston myöntämien avustusten tietoja - jotka
liittyvät henkilöön, joille tukea on myönnetty – ei julkaista julkisesti eikä yksilöiviä tietoja
kirjata myöskään seuran vuosikertomukseen.
6. Steelers-tukirahaston tilikausi ja varojen käyttö
Steelers-tukirahaston tilikausi on sama kuin seuran (Steelers Hämeenlinna ry) tilikausi.
Steelers-tukirahasto kuuluu seuran budjetin alle ja seura myöntää rahastolle sen
käyttövarat. Seura on saanut rahaston perustamiseen tukea Salibandyn Tuki -säätiöltä,
Hämeenlinna kaupungilta sekä Power Stick Oy:ltä (FatPipe).
Steelers-tukirahaston kirjanpito kuuluu seuran kirjanpidon piiriin. Seura kerää varoja
rahastoon koko toimintakauden aikana ulkopuolisilta lahjoittajilta ja seuran hallitus
vahvistaa syksyn ensimmäisessä kokouksessaan rahaston käytettävissä olevan jakovaran.
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7. Steelers-tukirahaston valvonta
Steelers Hämeenlinna ry ja sen kulloinkin istuva hallitus, valvoo rahaston toimintaa ja on
oikeutettu muuttamaan rahaston sääntöjä seuran hallituksen kokouksen päätöksellä
kesken rahaston toimintakauden.
8. Steelers-tukirahaston sääntöjen muuttaminen
Steelers-tukirahaston sääntöjä voidaan muuttaa seuran (Steelers Hämeenlinna ry)
hallituksen kokouksen päätöksellä tai Steelers-tukirahasto voidaan lopettaa seuran
hallituksen päätöksellä. Mikäli Steelers-tukirahasto lakkautetaan, toimintakauden
käyttämättä jääneet varat siirretään seuran junioritoiminnan tukemiseen. Varojen
kohdistamisesta vastaa seuran hallitus.
9. Steelers-tukirahaston sääntöjen voimaantulo
Tässä dokumentissa kirjatut säännöt tulevat voimaan seuran (Steelers Hämeenlinna ry)
hallituksen päätöksellä. Sääntöjen voimaantulo vahvistetaan ja päivätään hallituksen
kokouksen pöytäkirjaan.

