Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen
Kuopion Seudun Hengityssäätiön tarkoitus on hengityssairauksien vastustaminen ja
ennaltaehkäisy, sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaadun ja
yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Säätiö toimii terveyden
edistämiseksi.
Kansallinen Allergiaohjelma 2008 - 2018

Allergiaohjelman toteutuksesta vastaavat järjestöt eli Hengitysliitto ry, Allergia- ja
Astmaliitto ry ja Filha ry. Hengitysliitto ja Allergia- ja Astmaliitto vastaavat väestölle
tiedottamisesta ja Filha ammattihenkilöstön koulutuksesta. Ensimmäinen
ammattihenkilöstön koulutus oli 14.4.2010 ja saman päivän iltana myös
kansalaistiedotustapahtuma, johon osallistuin n. 80 henkilöä. Säätiö järjesti em.
kansalaistiedotustapahtuman yhteistyössä Pohjois-Savon Allergiayhdistyksen kanssa.
Kuinka hoidan astmaani? -perehdytys

Säätiö järjesti yhteistyössä Kuopion terveyskeskuksen ja lääketehdas Pfizerin kanssa
tilaisuuden astmaa sairastaville henkilöille. Perehdytyksen tarkoituksena oli astman
omahoidon tukeminen. Tilaisuudessa luennoi keuhkosairauksien erikoislääkäri,
astmahoitaja, apteekin astmahoitaja ja fysioterapeutti. Kohderyhmänä oli hiljattain astmaan
sairastuneet henkilöt tai sellaiset astmaatikot, joilla oli ongelmia astman hoitotasapainossa.
Tilaisuuteen osallistui n. 100 henkilöä.
TERTU –hanke

Asiamies oli Teknia Innovation Oy:n hallinnoimassa ja Pohjois-Savon Liiton kansallisesta
rahoituksesta rahoittamassa TERTU –hankkeen (TERTU – Asumisen terveellisyys ja
turvallisuus) ohjausryhmässä.
Savuttomuus

Kaikissa säätiön toiminnoissa korostettiin savuttomuutta. Säätiön yhdessä
Hengityssairauksien tutkimussäätiön kanssa omistamissa taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä
on määräys savuttomuudesta ja asukkaiksi valittiin vain savuttomia hakijoita.
Säätiö oli aktiivisena toimijana ja asiamies ohjausryhmän jäsenenä Pohjois-Savon
Sydänpiirin hallinnoimassa Savuton Savo 2015 –hankkeessa. Savuton Savo järjesti
Kuopion toisen asteen Presidentinkadun toimipisteen opiskelijoille savuttomuutta tukevan
Lukuvuosi käyntiin –tapahtuman oppilaitoksen tiloissa. Yhteistyökumppaneina olivat
kansanterveysjärjestöt. Tavoitteena oli motivoida opiskelijoita miettimään terveyttään ja
siitä huolehtimista. Samaan aikaan opiskelijatilaisuuden kanssa oli savuttomuusseminaari
oppilaitoksen henkilökunnalle.

Epävarmuustekijät ja riskit
Säätiön hallituksen tehtävänä on ennakoida mahdolliset epävarmuustekijät ja riskit ja
valvoa riskienhallintapolitiikkaa. Säätiö on todennut muutamia riskejä ja uhkia, joilla voi olla
vaikutusta tulevaan toimintaan:
 Säätiön sijoitusomaisuus koostuu rahamarkkina-, osake ja kiinteistösijoituksista.
Sijoitustoiminnan onnistumiseen vaikuttaa varainhoitajien ammattitaito ja
maailmantalouden heilahtelut.

 Vanhimmat säätiön omistamat liike- ja asuinhuoneistot ovat valmistuneet 1960 –
luvun lopulla ja ne tulevat peruskorjausikään seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Peruskorjausinvestointien rahoitus pitää ottaa huomioon talous- ja
rahoitussuunnittelussa.

Päätöksenteko
Säätiön päättävänä elimenä on hallitus ja siihen kuuluu neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Hallituksen kevätkokous pidettiin 19.5.2010 ja syyskokous 15.12.2010.

Hallinto
Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja Seppo Koikkalainen. Säätiön sääntöjen mukaan Kuopion
Seudun Hengitysyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on asemansa perusteella pysyvä
säätiön hallituksen jäsen ja toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Muut hallituksen
jäsenet olivat asianajaja Hannu Palsola (vpj), aluejohtaja Tarja Eskelinen ja aluejohtaja Jari
A. Väänänen. Varajäseninä olivat hallintoylihoitaja (eläkkeellä) Kirsti Dementjeff ja
piiripäällikkö (eläkkeellä) Pertti Rinkinen. Säätiön asiamiehenä toimi Anna-Riitta Rissanen.

Jäsenyydet
Kuopion Seudun Hengityssäätiö oli Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Apurahat ja avustukset
Säätiön hallituksen hyväksymän apurahojen ja avustusten jakoperiaatteiden mukaan säätiö
jakaa apurahoja joka toinen vuosi. Vaikka säätiö jakoi apurahoja vuonna 2009, julistettiin
apurahat haettaviksi myös vuonna 2010. Hakemuksia tuli yhteensä 15 kpl, joista
seitsemälle myönnettiin apurahat.
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Kirurgisen hoidon vaikutus obstruktiiviseen
uniapneaan sekä uniapneaan liittyvien
liitännäissairauksien ehkäisyyn. Väitöskirjatyö
Matka-apuraha tieteelliseen konferenssiin ”13th
International Symposium on Microbial Ecology”
22.-27.8.2010, Seattle, USA.
Hyperglykemia äkillisissä keuhkosairauksissa.
Väitöskirjatyö

3.000 euroa

Harjoittelu Kuopion asuntomessujen
sisäilmaklinikassa 15.7.-15.8.2010. Harjoittelu
sisältyy maisteritutkinnon opintoihin.
Harjoittelu Kuopion asuntomessujen
sisäilmaklinikassa 15.7.-15.8.2010. Harjoittelu
sisältyy maisteritutkinnon opintoihin.
AHAA! Asiakkaan Hyväksi Apteekin
Astmapalvelu. Väitöskirjatyö.
Eläinperäisten allergeenisen T-solutunnistus
allergisessa immuunivasteessa ja sen merkitys
siedätyshoidon kehittelyssä. Väitöskirjatyö.

1.500 euroa

2.500 euroa

3.000 euroa

1.500 euroa

4.000 euroa
2.000 euroa

Säätiö myönsi seuraavat avustukset vuodelle 2010
Pohjois-Savon
Sydänpiiri

Kuopion Seudun
Hengitysyhdistys

Savuton Savo ohjelman toteutukseen vuonna
2010. ”Nuoren terve elämä” teemalla uni. lepo
ja hyvinvointi. Lukuvuosi käyntiin tapahtuma
toisen asteen opiskelijoille.
Hengityssairaiden liikunta- ja
harrastustoimintaan, jäsentiedotteen
julkaisemiseen ja sähköisten uutiskirjeiden
kehittämiseen

10.000 euroa

43.100 euroa

Lahjoitus Itä-Suomen yliopistolle
Säätiö lahjoitti Itä-Suomen yliopiston peruspääomaan 35.000 euroa. Itä-Suomen yliopiston
vahvuusalueisiin kuuluvat terveys ja hyvinvointi, jotka ovat myös säätiön tarkoituksen
mukaisia arvoja ja toimintoja. Yliopisto on merkittävä yhteiskunnallinen toimija sekä
terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä Itä-Suomen alueella ja erityisesti säätiön keskeisimmällä
toimialueella Pohjois-Savossa. Yliopiston toiminnalla on keskeinen vaikutus koko ItäSuomen elinvoimaisuuden kehittämisessä ja se siten merkittävästi edistää säätiön
tarkoituksen mukaista toimintaa mahdollistaen säätiön tarkoituksen kannalta keskeisiä
tutkimushankkeita ja –kohteita.
Lahjoitustilaisuus pidettiin Kuopion klubilla 4.6.2010. Lahjoituksen vastaanottivat Kuopion
yliopiston edustajina yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Juha
Kinnunen ja talousjohtaja Matti Paavonsalo.

Kerttu ja Kalle Viikin rahasto
Kerttu ja Kalle Viikin nimikkorahasto kuluu kirjanpidollisesti Kuopion Seudun
Hengityssäätiön yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on tukea lasten keuhkosairauksien
hoitoa ja tutkimustyötä Pohjois-Savon maakunnassa. Vuosi 2010 oli rahaston 20 –
vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi rahaston asiamies Pirkko Jokinen esitteli rahaston
toimintaa Kansallisen Allergiaohjelman ammattihenkilöstölle suunnatun seminaarin
yhteydessä 14.4.2010.
Rahaston sääntöjen mukaan rahastolla on oma hoitokunta, johon kuuluivat sijoitusjohtaja
Leena Iivanainen (pj), yliopettaja TtT Pirkko Jokinen (asiamies), LT, dosentti Sami Remes
ja LT, professori Hannu Tukiainen.
Rahaston sääntöjen mukaan rahasto jakaa apurahoja vähintään joka toinen vuosi. Vuonna
2010 rahasto jakoi seuraavat apurahat:
Bergroth, Eija
LL

Harju, Maija
LL

Silvennoinen,

Raskausaikaisten ja syntymän jälkeisten tekijöiden,
varhaisen immunoprofiilin ja lasten
hengitystieinfektioiden välisten yhteyksien selvittäminen
sekä mikrobiologian vaikutusta pienten lasten
hengitysinfektioihin liittyvän hengitysvaikeuden kestoon
ja vaikeusasteeseen, väitöskirjatyö
Raskausaikaisten tekijöiden sekä synnytystavan ja
synnytysten aikaisten tekijöiden merkitys myöhemmin
lapselle ilmaantuvan astman ja allergisten sairauksien
kehittymiseen, väitöskirjatyö
Keskosten anemia, luusto ja ravitsemus. Tutkimuksen

4.500 euroa

4.500 euroa

4.500 euroa

Sanna
LL

Pohjois-Savon
Allergiayhdistys

tarkoitus on kuvata nykysuositusten mukaan ravittujen
keskosten ravitsemuksen vaikutus BPD:n
ilmaantumiseen, luuston kehitykseen ja kehon
koostumukseen.
Astmalasten perheiden koulutus- ja virkistäytymispäivän 1.500 euroa
järjestäminen tavoitteena on lisätä astmaa sairastavien
lasten perheiden arjessa selviytymistä ja sairauteen
sopeutumista

Tilintarkastajat
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Ernst & Young Oy:n tilintarkastajat KHT Heikki
Laitinen ja KHT Johanna Heikkinen sekä varatilintarkastajina KHT Elina Laitinen ja KHT
Kari Hyvönen.

Varallisuuden hoito
Varallisuuden hoitajat
Säätiö varallisuutta hoitivat hallituksen päätöksellä ja hallituksen määrittelemän
sijoitusstrategian mukaisesti Handelsbanken Varainhoito ja Säästöpankki Varainhoito.
Säästöpankki Varainhoidossa yhdistyivät Säästöpankki Optian kautta asiakkuuden
tunteminen paikallisella tasolla sekä Suomen vanhimman omaisuudenhoitoon
erikoistuneen pankin SEB Gyllenbergin osaaminen ja kokemus itse varallisuudenhoidosta.
Molemmat ovat ns. täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluja. Varainhoitosopimukset
ovat olleet voimassa vuoden 2007 joulukuusta lähtien.
Handelsbanken varainhoidon hoitaman salkun markkina-arvo verrattuna kirjanpitoarvoon
oli 31.12.2010 tilanteessa 292 241,32 euroa ja Säästöpankki Varainhoidon 55 524,63
euroa.
Asunto-, liikehuoneisto- ja kiinteistöosakkeista koostuvan varallisuuden hoiti säätiön
henkilökunta.
Taulukko: varainhoitajien ja omassa hoidossa olevat varat 31.12.2010
(kirjanpitoarvot)
Varallisuuden laji

Varainhoitajien
hoidossa

Omassa hoidossa

Yhteensä

Rahamarkkinasijoitukset

341.430,00

213.096,72

554.526,72

Osakkeet osakerahastot

1.780.872,14

9.690,00

1.790.562,14

Asunnot, liikehuoneistot,
kiinteistöt
Yhteensä

0,00

3.555.427,50

3.555.427,50

2.123.531,28

3.778.214,22

5.900.516,36

Varainhoitajien hallussa olevien varojen tilinpäätöspäivän kurssi on 345.307,72 euroa
kirjanpitoarvoa suurempi.

Taulukko: varallisuuden lajit, tavoiteallokaatio ja toteutunut allokaatio 31.12.2010
Varallisuuden laji

Tavoiteallokaati
o

Toteutunut
31.12.2009

Toteutunut
allokaatio
2009

Toteutunut
31.12.2010

Toteutunut
allokaatio
2010

Rahamarkkinasijoitukset

40 %

1.177.722,1
3

26 %

554.526,72

10 %

Osakkeet,
osakerahastot

20 %

1.313.739,3
3

30 %

1.790.562,1
4

30 %

Asunnot,
liikehuoneistot,
kiinteistöt

40 %

1.935.000,0
0

44 %

3.555.427,5
0

60 %

Yhteensä

100 %

4.426.461,4
6

100 %

5.900.516,3
6

100 %

Säätiön sijoitusstrategia määrittelee, että pääoman reaaliarvo säilyy myös inflaatio-oloissa.
Sijoituksille tavoiteltiin vähintään 5 %:n tuottoa kokonaisallokaatiolle, inflaatio-oletuksen
ollessa 2 % (vähintään 3 %:n nettotuotto).
Vuoden 2010 keskimääräinen inflaatio oli 1,2 prosenttia.

Sijoitustoiminnan ja
varainhankinnan
nettotuotot

2009
188.087,23

%
4,25

2010
441.999

%
7,5

Tilikauden tulos
Vuoden 2010 tilikauden tulos oli 1.922.903,26 euroa. Tulos sisälsi säätiön saaman
kertaluontoisen lahjoituksen 1.698.427,50 euroa.

Kuopion Seudun Hengityssäätiö
Kevätkokous 25.5.2011

