21.2.2019
Taina Lundelinin testamenttirahaston käytön periaatteista vuonna 2019.

Hallitus on käsitellyt kokouksissaan ohjeistusta rahaston varojen käytölle (enintään 5 000 €/v) ja laatinut
kokouksessaan 14.2.2019 seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2019:
Hallitus totesi, että kuluvana vuonna pyritään noudattamaan lisättyä varovaisuutta ja tarkkuutta
rahastovarojen käytössä. Tämä siitä syystä, että 2019 on ensimmäinen rahaston varsinainen budjetoitu
käyttövuosi, joten esim. käyttökohteet eivät välttämättä ole vielä täysin hahmottuneet. Hallituksen päätöksen
mukaisesti painopiste on SATYn järjestämissä koulutustapahtumissa, eikä yksittäisten jäsenten
osallistumisessa ulkopuolisten järjestäjien koulutuksiin. Tällä haluamme aktivoida jäsenistöä yhteisiin
talkoisiin ja huomioida myös sen, että nimenomaan yhteisillä kokoontumisilla airisten kanssa kehitetään ja
vahvistetaan yhteistoimintaa yhdistyksessämme.
Rahastosta sovittiin varattavaksi tietty osuus ns. erityisiin tarkoituksiin, jotka täyttävät rahastosääntöjen
edellytykset. Näitä ovat esim. jäsenten osallistumismaksut koirakon osallistuessa arvokisoihin (piiri-, SM-,
PM- ja MM-mestaruus). Lisäksi rahastotukea voi anoa koirakon toimiessa SATYn edustajana mm.
rotumestaruuskisoissa, ABCD-ottelussa tai airisten joukkueessa esim. nelirotumestiksessä. Tukea voi anoa
myös sääntöjen mukaisten kokeiden järjestämiseen. Lisäksi rahastovaroja on mahdollisuus käyttää
tunnustuspalkintoihin. Kaikki em. rahallinen avustus tulee tapahtua rahastosääntöjen mukaisesti ja perustua
hallitukselle tehtyyn anomukseen.
Erityisiin tarkoituksiin varatun osuuden jälkeen käyttövaraksi jäävästä summasta karkeaksi jakoperusteeksi
asetettiin jäsenistön maantieteellinen jakautuminen: Aivan eteläisessä Suomessa jäsenistöstä asuu yli 60 %;
muualla alle 40 %. Vaikka näin ollen suurin osa yhdistyksen järjestämistä aktiviteeteista tapahtuu eteläisessä
Suomessa, tavoitteenamme on aktivoida aluetoimintaa ja varata sille rahastovaroja. Iloksemme olemme jo nähneet
sovittuja tapahtumia niin Tampereen kuin Porin seudullakin. Jokaisesta tapahtumasta tulee tehdä anomus
kustannusarvioineen hallitukselle etukäteen.

SATYn järjestämät tilaisuudet ja osallistujille annettava tuki rahastosta
SATYn airiskoirakot ovat etusijalla rahastosta tuetuissa tapahtumissa. Jos koirakkopaikkoja jää, niitä
tarjotaan ensisijassa jäsenille, joilla on muunrotuinen koira. Tällöin he maksavat saman tuetun hinnan. Ns.
kuunteluoppilaaksi kaikki jäsenet pääsevät myös samalla hinnalla. SATYn ulkopuoliset airiskoirakot
pääsevät mukaan, mikäli paikkoja em. koirakoiden jälkeen löytyy, mutta he maksavat täyden bruttohinnan.
SATYn ulkopuolisia muunrotuisia koirakoita voidaan ottaa mukaan vain erikoistapauksissa, jos kustannusten
hallinta sitä edellyttää.

Ohjeita avustusten hakemiseksi rahastosta
Rahastosta voidaan hakea taloudellista avustusta sääntöjen 2§ mukaisesti ja
yhdistyksen hallitus päättää varojen käytöstä. Jokaisesta hallituksen päätöksestä
liitetään pöytäkirjanote testamenttirahastoon liitteeksi. Avustusta voidaan myöntää
harrastus-, koulutus- ja kilpailutoimintaan (ks. yllä). Anomuksessa (esityksessä) on tärkeä tulla ilmi, mitä
järjestetään/mihin osallistutaan. Kun on kysymys esim. koulutustapahtumasta, on hyvä tuoda esiin ohjelma,
kouluttajat ja kaikki mahdollinen, mikä vaikuttaa arvioituun osallistujamäärään ja kustannuksiin.
Kustannusarvio on liitettävä anomukseen.
Kaikki rahaston käyttöön liittyvät anomukset lähetetään SATYn koulutustoimikunnan
(saty.koulutus@gmail.com) kautta hallitukselle. Lisätiedot ja kommentit saty.koulutus@gmail.com.
Hallitus

