
 

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. Järjestöt perustivat vuonna 2011 Allergiaterveys.fi 
–sivuston, jonka avulla järjestöt pääosin hoitavat kansalaistiedottamisen. Säätiö tiedotti 
aktiivisesti Allergiaterveys.fi sivustosta tilaisuuksissaan ja erilaisten neuvontatapahtumien 
yhteydessä.

Kuinka hoidan astmaani? -perehdytys

Säätiö järjesti maaliskuussa Nilsiässä ja huhtikuussa Kuopiossa yhteistyössä MSD Finland 
Oy:n kanssa tilaisuudet astmaa sairastaville henkilöille. Perehdytyksen tarkoituksena oli 
astman omahoidon tukeminen. Tilaisuuksien asiantuntijoina olivat keuhkosairauksien 
erikoislääkäri, astmahoitaja, apteekin astmayhdyshenkilö ja MSD Finland Oy:n edustaja. 
Kohderyhmänä oli hiljattain astmaan sairastuneet henkilöt tai sellaiset astmaatikot, joilla oli 
ongelmia astman hoitotasapainossa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä runsaat 100 henkilöä.

Estä homeongelmat – huolla taloasi!

Säätiö järjesti maaliskuussa avoimen ja maksuttoman yleisötilaisuuden ”Estä 
homeongelmat – huolla taloasi” Tilaisuuden asiantuntijana oli Hengitysliiton ja Allergia- ja 
Astmaliiton yhteisen korjausneuvontahankkeen asumisterveysasiantuntija ja 
korjausneuvoja Tapio Rokkonen. Tilaisuutta oli mahdollisuus seurata myös internetin 
välityksellä. Tilaisuuteen osallistui n. 50 henkilöä.

Uniapnea, kansansairauteen liittyvät terveyshaitat ja hoito

Säätiö järjesti maaliskuussa avoimen yleisötilaisuuden, jossa luennoitsijana ja 
asiantuntijana olivat dosentti LKT Henri Tuomilehto ja unihoitaja Seppo Silvennoinen. Henri
Tuomilehto kertoi osallistujille viimeisimmistä uniapneatutkimuksista, uniapnean 
vaikutuksista sydän- ja verisuonisairauksiin sekä vähäisenkin painonpudotuksen 
positiivisesta vaikutuksesta uniapnean hoidossa. Unihoitaja Seppo Silvennoinen esitteli 
uniapnean hoidossa käytettäviä laitteita. Tilaisuuteen osallistui noin 85 henkilöä.

Säätiö järjesti kansallisena uniapneapäivänä maaliskuussa yhteistyössä Terve Kuopio –
kioskin ja uniapnealaitteita maahantuovan yrityksen ResMedin kanssa puolen päivän 
tilaisuuden Terve Kuopio –kioskin tiloissa. Tilaisuudessa jaettiin tietoa uniapneasta, 
painonhallinnasta ja liikunnasta sekä ResMed esitteli unapnea hoidossa käytettävää CPAP 
–laitetta ja sen tarvikkeita.

Sisäilman epäpuhtauksille altistuneiden päivä

Säätiö järjesti yhteistyössä Kuopion Seudun Hengitysyhdityksen kanssa kaikille 
kiinnostuneille avoimen tilaisuuden, jonka tarkoituksena oli antaa tietoa home- ja 
kosteusvaurioiden aiheuttamista terveysongelmista sekä kertoa homeesta sairastuneiden 
kokemuksia vertaistoiminnan näkökulmasta. Tilaisuuden asiantuntijoina olivat lääkäri Riitta 



 

Liisa Patovirta KYSistä ja suunnittelija Sari Mäki Hengitysliiton hallinnoimasta homeesta 
sairastuneiden vertais- ja tukiverkostohankkeesta. Tilaisuudessa kuultiin myös 
homesairastuneiden puheenvuorot. Tilaisuuteen osallistui 75 henkilöä.

Keuhkoahtaumatauti ja savuttomuus

Kansainvälisenä keuhkoahtaumapäivänä oli säätiön järjestämä avoin yleisötilaisuus 
”Keuhkoahtaumatauti – kavala ja tuntematon kansansairaus”. Tässä tilaisuudessa 
asiantuntijana oli keuhkolääkäri Anne Laatikainen. Tilaisuutta oli mahdollisuus seurata 
myös internetin välityksellä. Tilaisuuteen toivottiin erityisesti tupakoitsijoita ja heidän 
läheisiään, mutta osallistujia oli vain kourallinen. Ensiarvoisen tärkeää olisi, että 
keuhkoahtaumatauti havaittaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kaikissa säätiön toiminnoissa korostettiin savuttomuutta. Säätiön yhdessä 
Hengityssairauksien tutkimussäätiön kanssa omistamissa taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä 
on määräys savuttomuudesta ja asukkaiksi valittiin vain savuttomia hakijoita.

Säätiö teki savuttomuustyötä yhteistyössä muiden terveysjärjestöjen kanssa ja tupakasta 
vieroituskursseja tarvitsevat ohjattiin Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen kursseille tai 
Hengitysliiton Stumppi –verkko- ja puhelinpalveluun.

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 22.5.2013 ja syyskokous 18.11.2013. 

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 Tikkanen ja toimitusjohtaja 
Jari A. Väänänen. Varajäseninä olivat hallintoylihoitaja (eläkkeellä) Kirsti Dementjeff ja 
piiripäällikkö (eläkkeellä) Pertti Rinkinen. Säätiön asiamiehenä toimi Anna-Riitta Rissanen 
vuoden 2013 loppuun saakka. Uusi asiamies Tarja Tikkanen aloitti työnsä 1.11.2013 
alkaen. Anna-Riitta Rissanen jäi eläkkeelle 1.1.2014 alkaen.



 

Jäsenyydet

Kuopion Seudun Hengityssäätiö oli Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Apurahat ja avustukset

Säätiön hallituksen hyväksymän apurahaohjelman mukaan apurahoja voi hakea jatkuvasti 
ja vuonna 2013 jaettiin apurahoja 43.000 euroa. Apurahoja saivat seuraavat henkilöt:

Laatikainen, Anne
erkoislääkäri

Osteoporoosi ja astma
Väitöskirjatyö

14.000 euroa

Tuomilehto, Henri, dosentti 
LKT

Obstructive sleep apnea, 
diabetes and related 
cardiovascular 
complications in Europe

5.000 euroa

Koskela, Heikki. LT Astmalääkityksen 
vähentäminen 
vähäoireisessa astmassa.

10.000 euroa

Kaarteenaho, Riitta-Liisa ja 
tutkimusryhmä

Vaikeat keuhkosairaudet –
solumuutoksien yhteys 
taudinkuvaan

11.000 euroa

Harju, Maijakaisa, 
erikoislääkäri

Raskaus, synnytys ja 
myöhäislapsuuden astma 
ja allergiset sairaudet – 
epidemiologinen tutkimus, 
väitöskirjatyö

3.000 euroa

Yhteensä 43.000 euroa

Säätiö maksoi Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle 62.667,71 euron avustuksen 
käytettäväksi yhdistyksen jäsenten terveydenedistämis- ja harrastustoimintaan.

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. 

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. Vuosi 
2013 ei ollut apurahojen jakovuosi.

Kerttu ja Kalle Viikin rahaston varat olivat yhteensä 479.806, 67 euroa ja ne olivat Pohjois-
Savon Osuuspankin hoidossa.

Tilintarkastajat



 

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

Varallisuuden hoito

Säätiön varallisuutta hoiti hallituksen päätöksellä ja hallituksen määrittelemän 
sijoitusstrategian mukaisesti Handelsbanken Varainhoito. Varainhoitosopimus oli täyden 
valtakirjan omaisuudenhoitosopimus.

Pysyvissä vastaavissa oleva sijoitusomaisuuden arvo on kirjattu alkuperäiseen 
hankintamenoonsa tai tilinpäätöshetken alempaan markkina-arvoon. 

                    
                     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 2013 keskimääräinen inflaatio oli keskimäärin 1,3 prosenttia (2,8 % vuonna 2012)

Liitteenä 1) Handelsbankenin raportti 2013 

Muutoksia varallisuudessa ja toimintatavoissa

Säätiö myi KSH Kiinteistö Oy:n osakkeet Kevama Oy:lle 18.11.2013.
Säätiö myi vuoden aikana lisäksi kolme asuinhuoneistoa.
Säätiö sai lahjoituksena Kuopion Seudun Hengitysyhdistykseltä Siikaniemenkatu 8:ssa 
sijaitsevat asunto-osakeyhtiön osakkeet.

Säätiön omistukseen kuuluvien asunto-osakeyhtiöiden isännöinti ja kirjanpito siirtyivät 
Kuopion Talokeskus Oy:lle 1.10.2013 alkaen ja vuokraus- ja hallinnointipalvelu OVV 
Asuntopalveluille 1.11.2013 alkaen.  

Tilikauden tulos

Vuoden 2013 tilikauden tulos oli 2.032.880,03 euroa. 

Kuopion Seudun Hengityssäätiö

Kevätkokous 22.5.2014
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