TOIMINTAKERTOMUS 2020

Hämeen Heimoliiton säätiö sr.
c/o Lahti-Seura ry.
Saimaankatu 12
15140 Lahti
www.hhls.fi
saatio@hhls.fi

Yleistä
Hämeen Heimoliiton Säätiö sr. on merkitty säätiörekisteriin 21.5.2018. Päättynyt tilikausi oli
siten säätiön kolmas.
Hämeen Heimoliiton Säätiön tarkoituksena on tukea hämäläistä kotiseututyötä. Säätiö toteuttaa
tarkoitustaan jakamalla mahdollisuuksien mukaan vuosittain apurahoja niitä hakeneille
yhteisöille. Vuosittain jaettava summa on sääntöjen mukaisesti enintään 80 % pääoman tuotosta.
Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Säätiön perusti vuonna 2018 toimintansa päättänyt Hämeen Heimoliitto ry, jonka
varallisuudesta koostuu säätiön peruspääoma ja muukin varallisuus. Säätiön hallitus täydentää
itse itseään ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosittain sekä kokoontuu säännöllisesti
puheenjohtajan kutsusta.
Säätiön hallitukseen kuuluivat vuonna 2020 puheenjohtaja Janne Ridanpää Lahdesta, Ari
Keskinen Orivedeltä, Tarja Mattila Lammilta, Ilkka Murto Asikkalasta, Mikko Hieta Lammilta
ja Terhi Pietiläinen Kotkasta. Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Säätiön sihteerinä
on toiminut 16.2. alkaen Sauli Hirvonen.
Säätiö ei omista toimitilaa eikä muutakaan kiinteää omaisuutta. Säätiön sihteeripalvelut tuottaa
Sauli Hirvonen yrityksensä Pekka Productions Tmi:n kautta.
Tilintarkastajana toimii HTM Pekka Siltala Hämeenlinnasta, varalla KHT Jari Määttänen
Hämeenlinnasta.
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Varsinainen toiminta
Säätiö jakoi vuonna 2020 ensimmäiset avustuksensa. Avustushaku järjestettiin 3.8.–18.9.2020.
Säätiö sai määräaikaan mennessä yhteensä 14 hakemusta, joiden yhteissumma oli 80 850 euroa.
Hallitus päätti myönnettävistä avustuksista kokouksessaan 27. lokakuuta.
Avustus myönnettiin seuraaviin hankkeisiin:
-

Lahden Ilmasilta ry (1 500 euroa) huoltokorsun kunnostukseen
Kutilan kyläyhdistys ry (1 500 euroa) kotiseutujulkaisuun
Koski-seura ry (1 000 euroa) J. K. Paasikivi -aiheiseen opastetauluun
Lempäälä-Seura ry (800 euroa) kotiseutukierrosten järjestämiseen
Kiipulasäätiö (800 euroa) historiapolun rakentamiseen
Hämeen Heimoliiton säätiö ylläpitää verkkosivuja osoitteessa www.hhls.fi. Tiedotuskanavina
käytetään lisäksi Facebookia sekä tarpeen mukaan paikallisia ja maakunnallisia sanomalehtiä ja
muita medioita.

Lähipiiritoimet
Hallitukselle ei ole maksettu kokouspalkkiota. Kokousmatkojen matkakulut korvataan
joukkoliikenteen tai verohallinnon määrittelemän kilometrinkorvauksen mukaan.
Säätiön sihteeri Sauli Hirvosen Pekka Productions Tmi:lle on hallituksen päätöksen mukaan
maksettu 500 euron vuosipalkkio, jonka perusteena on säätiön päivittäisten hallinto- ja
taloustehtävien hoitaminen.
Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia eikä muita vastikkeettomia toimia tai muita taloudellisia
etuja lähipiiriin kuuluville.

Talous
Tilikauden päättyessä 31.12.2020 säätiön taseen loppusumma oli 377 263,40 euroa, josta säätiön
peruspääoma on 300 000 euroa. Säätiön tilikauden tulos oli 1 815,45 euroa ylijäämäinen.
Tilintarkastaja antaa erikseen lausuntonsa.
Säätiö sai tilikauden aikana seuraavat lahjoitukset: Elisa Göös, 1 000 euroa.
Säätiön varat ovat Nordea pankissa, jossa käytetään apuna sijoitusasiantuntijaa. Sijoituksissa on
suoria osakesijoituksia sekä korko- että rahastosijoituksia pitkän aikavälin tuottotavoitteiden
turvaamiseksi.
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Arvio tulevasta kehityksestä
Säätiö jatkaa säädekirjan ja sääntöjen mukaista toimintaa järjestämällä apurahahaun vuonna
2021. Tiedossa ei ole merkittäviä sisäisiä tai ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttaisivat säätiön
toimintaan tili- ja toimintavuoden 2021 aikana tai sen jälkeen.

Lahdessa 2. toukokuuta 2021

Hämeen Heimoliiton Säätiö sr.
hallitus

Janne Ridanpää
puheenjohtaja

Sauli Hirvonen
sihteeri
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