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Miksi?
Taitoluistelu on harrastuksena suhteellisen kallis laji. Harjoitusmaksut, välineet sekä
kilpailumatkat muodostavat yhdessä suuren kuluerän, josta perheiden on välillä haastava
suoriutua.
Rahaston pääasiallinen tarkoitus on avustaa rahallisesti Seinäjoen Taitoluistelijoiden
jäsenperheitä, joilla on hetkellisiä haasteita selviytyä harjoituskulujen maksamisessa ja näin
mahdollistaa lasten ja nuorten hieno harrastus. Avustuksen myöntämisen perusteita ovat esim.
perheen tilapäinen taloudellinen ahdinko, työttömyys, muutos perhesuhteissa, esim. avioero,
yksinhuoltajuus.
Mistä rahat?
Rahastoon voi lahjoittaa rahaa kuka tahansa, yksityishenkilö tai yritys. Lahjoitussumma on
vapaavalintainen, suuremmille summille RiverBulls joukkue tarjoaa mainospaikan takistaan
lahjoittajan näin halutessa.
Käytännössä lahjoittaminen tapahtuu maksamalla haluamansa summan Seinäjoen
taitoluistelijat ry:n tilille FI80 1140 3000 4355 63 ja merkitsemällä maksun viestiksi ”RBRahasto”.
Ilmoita lahjoituksestasi myös RB-rahaston työryhmälle sähköpostilla osoitteeseen
rbrahasto.seitl@gmail.com.
Ilmoita samalla voidaanko nimesi/yrityksesi julkaista lahjoittajien listalla. Yksittäiset lahjoitukset
eivät ole julkisia ja tietoja käsitellään työryhmässä luottamuksellisesti.
Kuinka tukea haetaan?
Tukea haetaan erillisellä lomakkeella joka löytyy seuran nettisivuilta. Työryhmä käsittelee
hakemukset hakemustilanteen mukaan, kuitenkin vähintään joka toinen kuukausi.
Hakemuksessa tulee perustella taloudellisen tuen tarve, työryhmä käsittelee hakemukset
luottamuksellisesti, ja ilmoittaa tukipäätöksestä hakijalle sähköpostitse.
Tukea voi hakea koska tahansa, mutta vain kerran yhden luistelukauden aikana.
Työryhmä:
Rahaston yhteyshenkilöinä ja hakemuksien käsittelijänä toimivat seuran puheenjohtaja ja
RiverBulls joukkeen edustaja.
Rahaston julkisuus:
Rahasto tiedottaa vuosittain jaetun tuen määrän seuran nettisivuilla.
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SeiTL RB-rahaston säännöt:
1. Rahaston pääasiallinen tarkoitus on avustaa rahallisesti Seinäjoen
Taitoluistelijoiden jäsenperheitä, joilla on hetkellisiä haasteita selviytyä
harjoituskulujen/seuramaksujen maksamisessa.
2. Avustukset myönnetään tapauskohtaisesti ja jokainen hakemus käsitellään
harkinnanvaraisesti. Avustuksen myöntämisen perusteita ovat esim. perheen tilapäinen
taloudellinen ahdinko, työttömyys, muutos perhesuhteissa, esim. avioero,
yksinhuoltajuus.
3. Tukea voi hakea seuran perimiin harjoitus- ja seuramaksuihin. Avustuksia ei makseta
rahana, vaan ohjataan suoraan hyvityksenä seuran laskuihin.
4. Avustusta voi hakea kerran luistelukauden aikana. Avustus voidaan myöntää
kertaluonteisesti tai pidemmälle jaksolle.
5. Avustuksen hakeminen tapahtuu hakulomakkeella seuran verkkosivuston kautta. Hakija
määrittelee lomakkeelle tuen tarpeen vapaamuotoisesti.
6. Rahaston varat saadaan lahjoituksilla tai kerätään seuran/joukkueiden järjestämillä
varainkeruu tapahtumilla.
7. Rahaston pankkiyhteys: FI80 1140 3000 4355 63, saaja: Seinäjoen Taitoluistelijat ry,
maksuviite: RB-Rahasto
8. Rahaston työryhmänä toimii seuran puheenjohtaja ja RiverBulls joukkueen edustaja.
SeiTL:n hallitus valvoo rahaston toimintaa. Rahastoa hallitaan luottamuksella rahaston ja
yhdistyksen sääntöjä sekä muita toiminnalle asetettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä
hyvää tapaa noudattaen.
9. Rahasto ilmoittaa jaetun tuen määrän vuosittain seuran verkkosivulla.
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