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Hallituksen sääntöjen mukainen
TOIMINTAKERTOMUS v. 2013

SÄÄTIÖN TOIMINTA
Säätiö on toimintavuoden 2013 aikana harjoittanut sääntöjensä mukaista
toimintaa antamalla apurahoja ja avustuksia koulutus- ja kansanvalistustyöhön,
kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä tutkimukseen ja tiedontaltiointiin.
Säätiön kertomusvuonna maksamien avustusten ja apurahojen määrä oli
103 460 euroa.
TULEVA TOIMINTA
Vuonna 2014 toiminta jatkuu ilman merkittäviä muutoksia. Säätiön omaisuus
on pääosin pääkaupunkiseudun vuokra-asunnoissa, joiden vuokratuotto on
pysynyt tasaisena ja näin mahdollistanut avustusten ja apurahojen maksun.
Apurahoja ja avustuksia voitaneen jakaa runsaat 100 000 euroa.
HALLITUS
Patentti- ja rekisterihallituksen 29.11.2010 vahvistamien säätiön sääntöjen
mukaan hallitukseen kuluu kuusi neljäksi vuodeksi valittua jäsentä, joista
puolet on erovuorossa aina kahden vuoden välein. Hallitukseen kuuluivat
puheenjohtajana Aulis Ruuth (toimikausi päättyy 31.12.2014), Esko Grekelä
(-2016), Kaarlo Julkunen (-2016), Taija Ilomäki (-2014), Erkki Koskiniemi
(-2014) ja Karoliina Öystilä (-2016).

TILINTARKASTAJAT
Säätiön tilintarkastajana on toiminut Timo Vilén HTM-yhteisö ja varalla HTMyhteisö Suomen Tilintarkastajaverkko Oy
HENKILÖKUNTA
Säätiön asiamiehenä on toiminut Matti Tokkari ja toimistosihteerinä Jaana
Kuusela.
PALKAT JA PALKKIOT
Säätiö henkilöstökulut olivat kertomusvuoden aikana yhteensä 52 803,91
euroa (50 729,08 euroa v. 2012).
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Säätiön hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkiota.
SÄÄTIÖN TALOUS
Säätiön talous on toimintavuonna ollut vakaa. Säätiön omaisuus on sijoitettu
turvaavalla ja tuloa tuottavalla tavalla pääkaupunkiseudun pienasuntoihin,
toimitiloihin, pitkäaikaisiin lainasaamisiin, joukkovelkakirjalainoihin,
osakkeisiin ja pankkitalletuksiin.
Säätiön omistamien asuntojen ja toimitilojen tuottoprosentti on vuonna 2013
ollut 4 % - 13 % riippuen asuntojen ja toimitilojen arvon laskentatavasta, joko
hankintahinnasta tai käyvästä arvosta.
Säätiö omistaa enemmistön Kansan Uutiset Oy:n osakkeista.
Säätiön vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa 41 242,45 euroa ylijäämää. Tästä
ylijäämästä siirretään sääntöjen määräämällä tavalla puolet kantarahastoon ja
loput käyttörahastoon.
Säätiön oma pääoma on runsaat 3,5 miljoonaa euroa ja säätiön
säädepääoma on tallessa.
RISKIT

Säätiön omaisuudessa suurimman osuuden muodostavat pääkaupunkiseudulla sijaitsevat asunto-osakkeet ja niiden tuotosta syntyy suuri osa
tuloista. Hajautettuna laajalle alueelle hallitus pitää niiden tuoton kehitystä
edelleen vakaana. Muu omaisuus on hajautettu ja näin yksittäinen
luottotappio tapahtuma ei voisi vaarantaa säätiön apurahojen nykyisen
tasoista jakoa ja muuta toimintakykyä..
Säätiön omistamat toimistotilat Viherniemenkatu 5:ssä muutettiin neljäksi
asuinhuoneistoksi. Yksi asunto myytiin kertomusvuonna ja siitä saatu
kauppavoitto sisältyy tulokseen. Lisäksi toisesta asunnosta on tehty kauppa
tammikuussa 2014. Loput asunnot myydään tai vuokrataan ulkopuolisille
markkinatilanteesta riippuen.
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