
Toiminta ja merkittävimmät
tapahtumat raportointikaudella
Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin
osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdolli-
suuksien edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse raken-
nuttaa tai muilta vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vas-
tata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä
korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja mui-
hin yleisötilaisuuksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
säätiö voi myös harjoittaa edellä tarkoitettujen jää- ja
urheiluhallikiinteistöjen yhteydessä olevien muiden ti-
lojen vuokrausta.

Jäähallia vuokrattiin lukuisiin tilaisuuksiin vuonna
2017 mm. jääkiekko-otteluihin, taitoluistelukilpailui-
hin ja -näytöksiin sekä erilaisiin muihin yleisötapah-
tumiin. Konsertteja ja urheilutapahtumia oli edellistä
vuotta enemmän.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet
Muu tavoite:

1. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste
säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Tavoite
toteutunee.

2. Helsingin jäähallin osalta sähkön ja lämmön kulu-
tus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon. Tavoite
toteutunee.

Tuloskehitys ja investoinnit
Helsingin jäähallin kevätkausi oli tapahtumien suh-
teen vilkas. Koko kauden tuloksen ennustetaan sääti-
ön osalta olevan voitollinen samoin kuin Helsingin Lii-
kuntahallit Oy:n osalta. Suunnitelmien mukaiset pois-
tot tehtiin täysimääräisinä.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n uuden harjoitushalli val-
mistuu syksyllä 2018.

Hankkeen rahoitus on toteutunut suunnitelmien
mukaisesti.

40% kaupungin laina

40% markkinaehtoinen laina

20% oma rahoitus.

Hanke toteutunee budjetin mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset
Kassa- ja rahoitustilanne säilyi hyvänä. Jää-
kenttäsäätiökonsernilla Kaarelan harjoitushallin
rakentamislaina.

Henkilöstö
Vakinaista henkilökuntaa oli 25 henkilöä, minkä lisäk-
si runsaasti tilapäistä henkilökuntaa tarpeen mukaan.

Toiminnan riskit ja
tulevaisuuden näkymät
Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat
muutokset heijastuvat säätiön ja tytäryhtiön toimin-
taan. Tällä hetkellä suurin ongelma on Helsingin jää-
hallin tulevaisuus, joka luo epävarmuutta käyttäjissä
ja henkilökunnassa.

Asiakkaiden maksukyky on tällä hetkellä hhasteelli-
nen ja kaupungin rooli jääurheilun tukijana on entistä
merkittävämpi.
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Avainlukuja
(1 000 euroa)

Toteuma
1-3/2018

Muutos -%
1-3/2017

Ennuste
2018

Muutos -%
Enn vs bud

Muutos -%
Enn vs tp

Toimintatuotot T€ 2 515 1 5 185 11 -3

Toimintakulut T€ -1 967 -2 -4 705 5 4

Henkilöstökulut toimintatuotoista % 32 2 35 10 2

Liikevoitto T€ 549 15 480 155 -40

Liikevoitto % 22 14 9 130 -39

Tilikauden tulos T€ 535 17 449 158 -41

Avainlukuja Ennuste Muutos -%

2018 Enn vs tp

Investoinnit T€ -78 101

Oma pääoma T€ 8 698 5

Pitkäaikaiset velat T€ 426 -18

Taseen loppusumma T€ 13 138 1

Kassavarojen muutos T€ 477 -54

Sijoitetun pääoman tuotto % 5

Omavaraisuus % 66 4

Quick ratio 8 35
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