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� SUUNNISTUSSÄÄTIÖ 
ORIENTERINGSSTIFTELSEN 

SUUNNISTUSSÄÄTIÖ SR:n TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Suunnistussäätiön toimikausi, 1.1. - 31.12.2019, oli sen 17. toimintavuosi. Säätiön tehtävä on tukea 

suomalaista suunnistusurheilua. Säätiö on toiminut tarkoituksensa mukaisesti hoitamalla sen hallinnoimia 

rahastoja ja kasvattamalla niiden varallisuutta, keräämällä lahjoituksia ja jakamalla varallisuudesta saatujen 

tuottojen perusteella stipendejä ja avustuksia säätiön ja sen hoitamien rahastojen sovituin ehtojen ja 

sääntöjen mukaisesti. Säätiön toiminta kehittyi pääosin suunnitelman mukaisesti. 

Hallinto 2019 

Säätiön valtuuskunnan puheenjohtajana jatkoi Timo Ritakallio ja varapuheenjohtajana Antti Kuljukka. 

Uudelleen valituiksi tulivat pj. Timo Ritakallio, Piia-Noora Kauppi, Kirre Palmi, Marja Ramm-Schmidt, Juhani 

Sihvonen ja Tuija Soanjärvi. 

Valtuuskunnassa jatkavat ei-erovuorossa olevat jäsenet vpj Antti Kuljukka, Mikael Fogelholm, Annikka 

Hurme, Minna Kauppi, Lauri Kivinen, Hannu Kottonen, Markku Virtanen, Harri Pärssinen ja Raimo Arvola. 

Valtuuskunta kokoontui kerran. Varsinainen kokous pidettiin 15.6.2019 Kangasala-Jukolan yhteydessä. 

Säätiön hallituksen puheenjohtajana jatkoi Jan Lång. Varapuheenjohtajana toimi Mervi Heinaro. Hallituksen 

muina jäseninä jatkoivat Mika Ilomäki, Hilkka Salmenkylä ja Timo Kokkila. Sihteerinä toimi Anu Uhotoinen ja 

rahastonhoitajana Harry Eklundh. Hallitus kokoontui toimikauden aikana seitsemän kertaa. 

Säätiön varsinaisena tilintarkastajana jatkoi KHT Heikki Lassila. Varatilintarkastajana jatkoi HT Matti A 

Mäkinen. 

Stipendit 2019 

Suunnistussäätiö jakoi vuoden aikana stipendejä ja avustuksia 84 200 €. Koska Rastikaronkkaa ei järjestetty, 

stipendit postitettiin saajille. Stipendit ja avustukset jakautuivat rahastoittain seuraavasti: 
- Annin ja Hannun rahasto, yhteensä 500€
- Heikki Kauppisen rahasto, yhteensä 1.000€
- Huippusuunnistusrahasto, yhteensä 1.000€
- Kaakon rahasto, yhteensä 70.000€
- Suunnistuksen mitalirahasto, yhteensä 7.700€
- Timo ja Maarit Ritakallion rahasto, yhteensä 2.000€
- Timo Peltola -rahasto, yhteensä 2.000€.

Talous 2019 

Sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on taata stipendeinä ja avustuksina suunnistusurheilun tueksi 

ennakoitavissa oleva tasainen tulovirta. Toissijaisena tavoitteena on kasvattaa sijoitusomaisuuden 

reaaliarvoa säätiön pitkän aikavälin toiminnan turvaamiseksi. 

Sijoitussuunitelman mukaisesti on lähinnä suorien osakesijoitusten osuutta edelleen lisätty mutta myös 

tehty pari rahastosijoitusta. Vuoden aikana saadut suorat sijoitustuotot olivat 3,5% tuntumassa mutta 

vuoden osakekurssien nousujen myötä sijoitusten kokonaistuotoksi tuli 9,8% kun alaskirjaukset on 

huomioitu. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli 3,22 milj.€. 

Sijoittamisen keskeiset tavoitteet ja periaatteet ovat 4,5% reaalituotto 14% volatiliteetillä ja riskin 

vähentäminen hajauttamalla eri omaisuusluokkiin sekä osakesijoitusten hajauttaminen eri toimialoihin ja 

maantieteellisiin alueisiin. Sijoitussuunnitelmaa päivitettiin tilikaudella ja sijoitusten pitkän aikavälin 
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tavoiteallokaatio nyt osakkeet 65%, korkosijoitukset 15% ja kiinteistösijoitukset 20%. Tilinpäätöshetkellä 

painotukset olivat osakkeet 60%, korkosijoitukset 21% ja kiinteistöt 19%. 

Suunnistuksen Tuki ry on antanut lahjoituksen säätiölle. Lisäksi on säätiölle ohjattu luentopalkkio sekä saatu 

pari pienempää lahjoitusta. Yhteensä tilikaudella saatiin lahjoituksia 4.220€, josta 3.100€ säätiön 

vapaavalintaiseen käyttöön. 

Tilikauden tulos on 14.347,55€ ylijäämäinen. Sen lisäksi myös säätiön omakatteisen Kaakon rahaston tulos 

on ylijäämäinen 120.296,15€, selittyen lähinnä kirjanpidollisten luovutusvoittojen ja alaskirjausten 

erotuksella. 

Hallituksen tai valtuuskunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita eikä lähipiiriin kuuluville ole annettu 

avustuksia tai taloudellisia etuja-eikä niiden kanssa ole tehty taloudellisia toimia. 

Tiedotus ja viestintä 2019 

Lahjoitusten antamista ja kuukausilahjoittamista varten säätiöllä on verkkokauppa-periaatteella toimiva 

verkkosivusto lahjoitukset.suunnistussaatio.fi. Verkkokauppa on nimetty Lahjoitusrastiksi. 

Säätiö tarvitsee lisää tunnettuutta suunnistusta harrastavien joukossa. Erilaisia lahjoitustapoja pitää tuoda 

esille, mm merkkipäiviin liittyen, puhujapalkkioita voi lahjoittaa tai jopa testamentata lahjoituksen 

suunnistuksen hyväksi. Hallitus pyysi valtuuskunnan jäseniä aktivoitumaan säätiöstä kertomisessa ja 

lahjoitustarpeista. Valtuuskunnan jäsenille ehdotettiin syntymäpäivä keräysten järjestämistä. Stipendien 

saajat velvoitettiin viestimään säätiön tuesta jokaisen omissa sosiaalisen median kanavissa. 

Tärkeimpänä tiedotuskanavana toimii säätiön oma verkkosivusto www.suunnistussaatio.fi. Vierailuja 

sivustolla on kuukausitasolla noin 2 000. Tärkeitä viestintäkeinoja on Suunnistusliiton viestinnän kanssa 

yhteistyössä julkaistavat jutut Suunnistusliiton julkaisemassa Suunnistaja-lehdessä, jossa on kerrottu 

säätiön toiminnasta ja tehdyistä lahjoituksista. 
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Tilintarkastuskertomus 

Suunnistussäätiö sr:n hallitukselle 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudelli
sesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. 

Tilintarkastuksen kohde 

Olen tilintarkastanut Suunnistussäätiö sr:n (y-tunnus 1842187-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. 

Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, ja liitetiedot. 

Lausunnon perustelut 

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilin
tarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilin
päätöksen tilintarkastuksessa. 

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin
tarkastusevidenssiä. 

Riippumattomuus 

Olen riippumaton säätiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti,jotka koskevat 
suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet 

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa ole
vien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vas
taa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei 
ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan säätiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toi
minnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos säätiö aio
taan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Koh
tuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäy
töksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa 
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 HELSINKI 
Puh. 020 787 7000, Faksi 020 787 8000, www.pwc.fi 

Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8 
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Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän 
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilin tarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustak
si tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olen
nainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tieto
jen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuutta
mista.

• muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnitte
lemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että
pystyisin antamaan lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpi
dollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustu
en oletukseen toiminnan jatkuvuudesta,ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätök
sen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta,joka voi antaa
merkittävää aihetta epäillä säätiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epä
varmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mu
kauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä han
kittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei sää
tiö pysty jatkamaan toimintaansa.

• arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, raken
netta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se an
taa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puut
teellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio 

Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioi
da, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvi
oida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintaker
tomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 
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Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, 
minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Muut lakiin perustuvat lausunnot 

Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n edellyttämistä 
seikoista. 

Hallitus vastaa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annetuista tiedoista sekä siitä, että säätiön toimielinten 
jäsenille suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat tavanomaisia. 

Lausuntonani esitän, että säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön toiminnasta tili
kaudella tiedot,jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudat
tamisen arvioimiseksi. Säätiön toimielinten jäsenille ei ole maksettu palkkioita eikä korvauksia. 

Helsingissä 25.5.2020 


