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TOIMINTAKERTOMUS v. 2017
SÄÄTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS
Yrjö Sirolan Säätiö on perustettu vuonna 1945. Säätiö on toimintavuoden aikana
harjoittanut sääntöjensä mukaista toimintaa antamalla apurahoja ja avustuksia
koulutus- ja kansanvalistustyöhön, kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä
tutkimukseen ja tiedontaltiointiin.
Säätiön maksamien avustusten ja apurahojen määrä oli 168 650,00 euroa (131 240
euroa v. 2016).
TULEVA TOIMINTA
Vuonna 2018 toiminta jatkuu ilman merkittäviä muutoksia. Säätiön omaisuus on
pääosin pääkaupunkiseudun vuokra-asunnoissa, joiden vuokratuotto on pysynyt
tasaisena ja näin mahdollistanut avustusten ja apurahojen maksun. Säätiön Suomiosakesalkun osinkotuotot pysynevät vuoden 2017 tasolla. Apurahojen ja avustuksien
määrä voitaneen pitää viime vuosina vakiintuneella tasolla.
SÄÄTIÖN LÄHIPIIRI
Säätiöllä ei ole säätiölain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettuja lähipiiriyhteisöjä. Sääntöjen
mukaan Vasemmistoliitto rp:n puoluehallituksella on oikeus nimittää kaksi säätiön
hallituksen kuudesta jäsenestä.
Lähipiiriin kuuluville säätiön hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa tai palkkiota.
Tilintarkastajalle on maksettu tavanomainen tarkastuspalkkio. Säätiön osa-aikaisen
asiamiehen ja toimistosihteerin henkilöstökulut olivat 58 721,41 euroa (59 553,61
euroa vuonna 2016). Erityisiä eläke- tai muita palkkaetuja ei ole.
Säätiö ei ole myöntänyt apurahoja lähipiiriinsä kuuluville. Myöskään muita
sopimuksia tai liiketoimia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ei ole tehty.
JÄÄVIYSKYSYMYSTEN KÄSITTELY
Hallituksen jäsenten ja asiamiehen vapaaehtoiseen sopimukseen perustuen säätiö
pitää rekisteriä hallituksen jäsenten ja asiamiehen sidonnaisuuksista. Rekisteriä
päivitetään jatkuvasti ja se käydään läpi vuosittain hallituksen kokouksessa.
Rekisterin sisältö perustuu henkilöiden omiin ilmoituksiin.
Jääviystilanteet todetaan hallituksen kokouksessa ja kirjataan hallituksen
pöytäkirjaan. Jääviksi todettu henkilö ei osallistu päätöksentekoon ja hän poistuu
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
HALLITUS
Säätiön 29.11.2010 vahvistettujen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kuusi
neljäksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet on erovuorossa aina kahden vuoden
välein. Säätiörekisteri vahvisti 16.1.2018 uuden säätiölain mukaiset uudet säännöt,
joissa hallituksen koko ja valintatapa säilyivät muuttumattomina.
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Hallituksen jäseninä olivat vuonna 2017 puheenjohtajana Aulis Ruuth (toimikausi
päättyy 31.12.2018), varapuheenjohtajana Marianna Rautiainen
(-2018), Jyrki Alapartanen (-2020), Esko Grekelä (-2020), Erkki Koskiniemi (-2018) ja
Sini Niva (ent.Salmenjoki) (-2020).
TILINTARKASTAJAT
Säätiön tilintarkastajana on toiminut Timo Vilén, HT ja varalla Simo Dückstein, HT
HENKILÖKUNTA
Säätiön asiamiehenä on toiminut Matti Tokkari ja toimistosihteerinä Taija Ilomäki.
SÄÄTIÖN TALOUS
Säätiön talous on toimintavuonna ollut vakaa. Säätiön omaisuus on sijoitettu
turvaavalla ja tuloa tuottavalla tavalla pääkaupunkiseudun pienasuntoihin,
toimitiloihin, pitkäaikaisiin lainasaamisiin ja pörssiosakkeisiin.
Säätiön omistamien osakehuoneistojen ja toimitilojen tuottoprosentti on vuonna
2017 ollut 3 % - 6 % arvioidusta käyvästä arvosta.
Säätiö omistaa Kansan Uutiset Oy:n osakepääomasta ja äänivallasta 47,9 %.
Säätiön vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa 123 734,86 euroa ylijäämää. Tästä
ylijäämästä siirretään sääntöjen määräämällä tavalla vuoden 2018 alussa 61 867,43
euroa käyttörahastoon ja 61 867,43 euroa kantarahastoon.
Säätiön oma pääoma on noin 3,7 miljoonaa euroa ja säätiön säädepääoma on
kantarahastona tallessa.
RISKIT
Säätiön omaisuudessa suurimman osuuden muodostavat pääkaupunkiseudulla
sijaitsevat asunto-osakkeet ja niiden tuotosta syntyy suuri osa tuloista. Hajautettuna
useaan asuntoyhtiöön hallitus pitää niiden tuoton kehitystä edelleen vakaana. Muu
omaisuus on myös hajautettu ja näin yksittäinen luottotappio tapahtuma ei voisi
vaarantaa säätiön apurahojen nykyisen tasoista jakoa ja muuta toimintakykyä.

