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SUUNNISTUSSÄÄTIÖ SR:n TOIMINTAKERTOMUS 2016 

Suunnistussäätiön toimikausi, 1.1. - 31.12.2016, oli sen 14. 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 hoitam_ien rahastojen sovituin ehtojen ja 
sääntöjen mukaisesti. Säätiön toiminta kehittyi pääosin suunnitelman mukaisesti. 

Hallinto 

Säätiön valtuuskunnan puheenjohtajana jatkoi Timo Ritakallio ja varapuheenjohtajana Antti Kuljukka. 

Uudelleen valituiksi tulivat Mikael Fogelholm, Minna Kauppi, Lauri Kivinen, Hannu Kottonen sekä Mikko 
Parjanne ja uusina jäseninä valtuuskuntaan kokousta seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Annikka 

Hurme ja Harri Pärssinen. Muut valtuuskunnan jäsenet ovat Timo Kokkila, Kirre Palmi, Marja Ramm

Schmidt, Ossi A Saarinen, Juhani Sihvonen ja Tuija Soanjärvi. Valtuuskunta kokoontui yhden kerran. Kokous 
pidettiin 18.6.2016 Lappee Jukolan yhteydessä. 

Säätiön hallituksen puheenjohtajana jatkoi Jan Lång. Varapuheenjohtajana toimi Mervi Heinaro. 
Hallituksen muina jäseninä jatkoivat Mika Ilomäki, Hilkka Salmenkylä ja Mikko Salonen. Sihteerinä toimi 
Susanna Reinikainen ja rahastonhoitajana Harry Eklundh. Hallitus kokoontui toimikauden aikana viisi 
kertaa. 

KHT Jan Holmbergin seuraajaksi säätiön uudeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Heikki Lassila. 
Varatilintarkastajana jatkoi HT Matti A Mäkinen. 

Stipendit 

Suunnistussäätiö jakoi vuoden aikana stipendejä ja avustuksia yhteensä 88.551€ pääjakotilaisuuden ollessa 
Suunnistusliiton järjestämän Rastikaronkka-tapahtuman yhteydessä 26.11.2016. 

Suunnistuksen mitalirahasto, yhteensä 3.051€ 

Suunnistus: Sari Anttonen, Mervi Rantanen, Marika Teini 

Pyöräsuunnistus: Marika Hara, Henna Saarinen, Antonia Haga, Ingrid Stengård 
Tarkkuussuunnistus: Pinja Mäkinen, Martti Inkinen, Antti Rusanen, Kari Pinola, Tuomo Markelin, Pekka 

Seppä 

Timo Peltola -rahasto, yhteensä 2.000€ 
Lotta Eerola, Topias Arola, Sanni Oikkonen, Pyry Hyppölä 

Annin ja Hannun rahasto, yhteensä 500€ 

Riikka Eerola 

Timo ja Maarit Ritakallion rahasto, yhteensä 2.000€ 
Angelniemen Ankkurit ry 

Huippusuunnistusrahasto, yhteensä 1.000€ 
Marika Teini 

Käyttörahasto (säätiön omat varat), yhteensä 20.000€ 

Lappeen Riento ry 

Kaakon rahasto, yhteensä 60.000€ 
SK Vuoksi ry, Olavin Rasti ry, Kaakon Suunnistus ry, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry 
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Etelä-Karjalan koulukarttahanke "Kartta vie luontoon" 

Anna Haataja, Enni Jalava, Leenukka Hanhijärvi, Topias Ahola, Anton Kuukka, Olli Ojanaho 

Inka Nurminen, Sauli Pietikäinen, Tuuli Suutari 

Talous 

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 sijoitussalkkua edelleen muutettu enemmän osakepainoitteiseksi ja 

samalla on lisätty suoria sijoituksia. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli 2,95 

milj euroa ja sijoitustoiminnan tuotto oli 8,2%, bruttotuoton ollessa 8,6 %. 

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. Sijoitusten pitkän aikavälin tavoiteallokaatio on osakkeet 60%, korkosijoitukset 

25% ja kiinteistösijoitukset 15%. Tilinpäätöshetkellä painotukset olivat osakkeet 59%, korkosijoitukset 22% 

ja kiinteistöt 19%. 

Merkittäviä lahjoituksia säätiö sai tilikaudella Suunnistuksen Tuki ry:ltä, Esa Haaramon Muistosäätiö sr:ltä 

sekä HK Scan Oyj:ltä . Lisäksi Kaakon rahasto sai alkuperäisen lahjoitusilmoituksen mukaisesti viimeisenä 

eränä 379.000€ arvoiset metsäkiinteistöt. Yhteensä tilikaudella saatiin lahjoituksia 385.150€, josta 6.100€ 

säätiön vapaavalintaiseen käyttöön. 

Huippusuunnistus-rahaston pääomaa vahvistettiin siirtämällä siihen käyttörahastosta 30.000€ ja 

tilinpäätöshetkellä rahaston oma pääoma on 47.461€. 

Tilikauden tulos on 5.038€ alijäämäinen, joka selittyy suoraan säätiön omista varoista annetulla 20.000€ 

avustuksella. 

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 
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Säätiön tärkeimpinä tiedotuskanavina toimivat omat verkkosivut www.suunnistussaatio.fi sekä 

Suunnistusliiton julkaisema Suunnistajalehti. Säätiön toiminnasta ja huippusuunnistusrahastosta liittyviä 

esitteitä jaettiin Rastikaronkassa sekä Jukolan viestin yhteydessä Suunnistusliiton ständillä. Heikki 

Kauppisen rahaston apuraha lisättiin apurahat koostavaan yhteiseen Aurora-tietokantaan. Esitteitä jakoivat 

myös hallituksen jäsenet suunnistustilaisuuksissa syksyn aikana. 

Lahjoituksia varten säätiöllä on verkkokauppa-periaatteella toimiva verkkosivusto 

(lahjoitukset.suunnistussaatio.fi}, jolla suunnistusta tukevien henkilöiden ja tahojen on helppo tehdä 

lahjoitus haluamaansa rahastoon. Verkkokauppa on nimetty Lahjoitusrastiksi ja sivustosta tiedotettiin 

muun muassa Rastikaronkassa ja Suunnistajalehdessä. 

Toimikauden aikana suunniteltiin uusia viestintäkeinoja, kuten Suunnistusliiton Rastikaronkassa jatkossa 

tehtävä aktiivinen tiedotus, Suunnistajalehden päätoimittajan kanssa sovittu yhteistyö tiedotuksen suhteen 

sekä hallituksen jäsenten aktiivinen oma tiedotus. 
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VARSINAINEN TOIMINTA 
Kulut 
Myönnetyt stipendit 
Hallintokulut 

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 

VARAINHANKINTA 
Saadut lahjoitukset 
Varainhankinnan kulut 

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
Tuotot 
Arvonalentumiset/palautukset 
Muut kulut 

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 

OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN MUUTOS 
Kaakon rahaston muutos 

TILIKAUDEN TULOS 

MUUN SIDOTUN RAHASTON MUUTOS 
Muiden sidottujen rahastojen muutokset 

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 

TULOSLASKELMA 

1.1 - 31.12.2016 

38863,45 

28845,41 

-9819,62

-88551,00

-16217,05

-104768,05

385150,00 

-300,32

280081,63 

57889,24 

337970,87 

-351510,09

-13539,22

8501,00 

-5038,22
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1.1 -31.12.2015 

189189,08 

-41351,24

-14597,00

-79448,00

-17590,78

-97038,78

66130,00 

-430, 78

-31339,56

133240,84 

101901,28 

-37214,79

64686,49 

-4682,00

60004,49 
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VASTAAVAA 

PYSYVÄT VASTAAVAT 
Sijoitukset 
Omakatteisten rahastojen varat 

Kaakon rahasto 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Rahat ja pankkisaamiset 

VASTATTAVAA 

OMA PAAOMA 
Peruspääoma 
Omakatteiset rahastot 

Kaakon rahasto 
Muut sidotut rahastot 

Timo Peltola- rahasto 
Suunnistuksen mitalirahasto 
Heikki Kauppisen rahasto 
Annin ja Hannun rahasto 
Timo ja Maarit Ritakallion rahasto 
Huippusuunnistusrahasto 

Käyttö rahasto 
Tilikauden yli/alijäämä 

VIERAS PAAOMA 
Lyhytaikainen 

Ostovelat 
Muut lyhytaikaiset velat 
Siirtovelat 

27000,00 

2100910, 79 

60208,47 
29242,06 
35651,21 
8881, 16 

37554,04 
47461,32 
39228,49 

31.12.2016 

278812,45 

2173246,68 

12547,09 

2464606,22 

-5038,22 2381099,32

1490,00 
1433,90 

80583,00 83506,90 

2464606,22 

TASE 

27000,00 

1749400,70 

58261,45 
29287,45 
32982,29 

8661,03 
36671,37 
17583,32 
23276,35 
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31.12.2015 

258255,32 

1810922,80 

54971, 13 

2124149,25 

60004,49 2043128,45 

55,80 

80965,00 81020,80 

2124149,25 
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LIITETIEDOT 31.12.2016 

Ti Ii n päätöksen laati m ispe riaatteet 

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 

2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä. 

Tilinpäätös on laadittu mikroyrityssäänösten mukaisesti. 

Oman pääoman muutosten erittely 

Peruspääoma 

Omakatteinen Kaakon rahasto 

1.1 

Kaakon tilikauden tulos 

Muut sidotut rahastot 

Timo Peltolan rahasto 

1.1 

Vuoden 2015 tuloksesta 

Myönnetyt stipendit 

Suunnistuksen Mitalirahasto 

1.1 

Vuoden 2015 tuloksesta 

Myönnetyt stipendit 

Heikki Kauppisen rahasto 

1.1 

Vuoden 2015 tuloksesta 

Myönnetyt stipendit 

Annin ja Hannun rahasto 

1.1 

Vuoden 2015 tuloksesta 
Myönnetyt stipendit 

Timo ja Maarit Ritakallion rahasto 
1.1 

Vuoden 2015 tuloksesta 

Myönnetyt stipendit 

Huippusuunnistusrahasto 

1.1 

Vuoden 2015 tuloksesta 
Siirto Käyttorahastosta 

Saadut lahjoitukset 

Myönnetyt stipendit 

Käyttö rahasto 

1.1 

Vuoden 2015 tuloksesta 

Siirto Huippusuunnistusrahastoon 
Tilkauden yli/alijäämä 

1749400,7 

351510,09 

58261,45 

3947,02 

-2000,00

29287,45 

3005,61 

-3051,00

32982,29 

2668,92 

8661,03 

720, 13 

-500,00

36671,37 

2882,67 

-2000,00

17583,32 

828,00 

30000,00 

50,00 

-1000,00

23276,35 

45952, 14 

-30000,00

27000,00 

2100910,79 

60208,47 

29242,06 

35651,21 

8881, 16 

37554,04 

47461,32 

39228,49 

-5038,22

2381099,32 

Vuoden 2015 tulos 60.004,49 euroa on jaettu säätiön käyttörahaston ja muiden sidottujen rahastojen 

kesken omien pääomien 1.1.2015 suhteessa siten, että tuloksesta on käyttörahastolle ensin 

kohdistettu suoraan säätiölle lahjoitetut 44.000,- euroa ja myönnetyt 2.000 euron stipendit. 

Tiedot sijoitusten markkina-arvoista 
Noteerattujen arvopaperien tilinpäätöshetken markkina-arvot kirjanpitoarvoihin verrattuna: 

Kaakon rahaston arvopaperisijoitukset 

Säätiön muut arvopaperisijoitukset 

kp-arvo markkina-arvo ero 

1563160 1979957 
278812 336732 

416797 
57920 
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KIRJANPIDOT JA TOSITELAJIT SEKA NIIDEN SAILYTYSTAPA 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 

T ase-erittelyt 

ATK-päiväkirja 

ATK-pääkirja 

Tilikohtainen tuloslaskelma ja tase 

Ti Ii I uettelo 

Yksi tositesarja 1 - 181 

Kaikki aineisto säilytetään paperisena 

ALLEKIRJOITUKSET 

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2017 

Mika Ilomäki 

,·:;...._. ___________ _

Mikko Salonen 

TILI NT ARKASTUSMERKINTÄ 

MeNi Heinaro 

Hilkka Salmenkylä 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus 

Helsinki J 17' 2017

assila, KHT 
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Tilintarkastuskertonius 

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.-31.12.2016. 

Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausunnon perustelut 
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintar
kastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätök -
sen tilintarkastuksessa. 

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar
kastusevidenssiä. 

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 tilintar--kastuksessa 

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 09 641 367, 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 esittåmättä 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 ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toi
minnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiin
tyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää ai
hetta epäillä säätiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiin
tyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilin
päätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausun
toni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintar
kastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei säätiö pysty jat-
kamaan 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 

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation. 

Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenani on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhtey
dessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa ti
linpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan 
olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti. 
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Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintaker
tomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa 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 tarkoitustaja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudat
tamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö on suorittanut sen toimielinten jäsenille, on pidettävä 
tavanomaisina. 
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