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Paulon Säätiö
(Rek.nr 1539)
(Y-116787-3)

Toimintakertomus vuodelta 2013
Toimintakausi oli säätiön neljäskymmeneskahdeksas.
Säätiö on yleishyödyllinen apurahoja jakava säätiö, joka toteuttaa Paulon perheen testamentin ja siihen liittyvän säädekirjan määräyksiä sekä säätiön myöhemmin vastaanottamien lahjoitusten lahjakirjojen ohjeita. Säätiö merkittiin säätiörekisteriin tammikuun 4. päivänä 1966.
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lääketieteellistä tutkimustyötä, tukea ja kehittää kuvaama- ja musiikkitaidetta sekä edistää liikesivistyksellistä tutkimus- ja koulutustyötä.
Tehtävänsä toteuttamiseksi säätiö jakaa kantarahastosta apurahoja vuosittain edellä mainittuihin tarkoituksiin
siten, että lääketieteellisen tutkimustyön edistämiseen ja tukemiseen käytetään puolet jaettavasta määrästä,
kuvaama- ja musiikkitaiteen tukemiseen ja kehittämiseen käytetään neljäsosa jaettavasta määrästä ja liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön edistämiseen käytetään neljäsosa jaettavasta määrästä.
Ennen apurahojen jakoa säätiön hallitus pyytää kunkin alan asiantuntijoilta lausunnot käsiteltävänä olevien
hakemusten osalta.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia.
Säätiölle uskottujen ja sen hallinnoimien nimikkorahastojen toiminta noudattaa lahjoittajien antamia määräyksiä ja tarkoitusperiä. Näiden nimikkorahastojen säädösten perusteella säätiön jakamien apurahojen kokonaisjaossa yli puolet suuntautuu lääketieteellisen tutkimustyön hyväksi. Seuraavien nimikkorahastojen säännöt
ajanmukaistettiin tarkoituspykälää muuttamatta: tohtori Eino Hirvosen rahasto, pääkonsuli Veikko Palotien
rahasto, professori Jorma Pätiälän rahasto sekä professori Ahti Tarkkasen rahasto.
Vuoden 2013 helmikuussa jaetut apurahat julistettiin hakuun 15.10. - 15.11.2012. Apurahoihin ja säätiön
tukemien alojen edistämiseen käytettiin vuoden aikana yhteensä 598.000 euroa. Apurahojen saajat julkistettiin
perinteisesti Huldan päivänä 22. helmikuuta 2013, Hulda Paulon mukaan. Myönnetyistä apurahoista on erittely.

Säätiön hallitus v. 2013: Markus Konttinen, Anne Pitkäranta, Timo Ritakallio, Ilkka Rauramo, Erkki Hämäläinen

Säätiön hallituksen muodostivat puheenjohtajana varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA Ry:n nimeämänä, varapuheenjohtajana kauppat. tri. Erkki Hämäläinen Liikesivistysrahaston
Kannatusyhdistyksen nimeämänä, professori Anne Pitkäranta Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan nimeämänä sekä dosentti Ilkka Rauramo Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin nimeämänä. Taiteiden
edustajana toimi rehtori Markus Konttinen Kuvataideakatemian ja Sibelius-Akatemian yhteisesti nimeämänä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.
Asiamiehenä toimi Yrjö Palotie.
Säätiön toimistonhoitajana toimi Riitta Kallavuo.
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Säätiön hautoja hoiti Heli Mikantie.
Hallituspalkkioina ja henkilökunnan palkkoina etuuksineen maksettiin vuoden aikana yhteensä 81.625 euroa, sisältäen säätiökonserniin kuuluvien kiinteistöyhtiöiden palkat ja etuudet.
Minkäänlaisia lähipiiritoimia ei ollut.
Paulon Säätiö kuuluu jäsenenä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:een ja on sitoutunut noudattamaan sen laatimaa Hyvä säätiötapa –ohjeistoa.
Säätiön hallitus kokoontui 10 kertaa.
Säätiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan
Rönnberg.
Säätiön toimisto sijaitsee Helsingissä vuokratiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.
Vuoden 2013 aikana siirryttiin apurahan saajien apuraharaportoinnissa sähköiseen menettelyyn, itse hakujärjestelmä oli siirretty Internetiin jo pari vuotta aikaisemmin.

TIETEIDEN JA TAITEIDEN TUKEMINEN SEKÄ APURAHAT
Toimintakauden aikana säätiö osallistui kahteen merkittävään tapahtumaan, Kansainvälisen Paulon sellokilpailun
tukemiseen sekä akateemikko Leena Palotien muistorahaston kansainvälisen The Leena Peltonen Prize for Excellence in Human Genetics jakoon.
Säätiön tukemien alojen edistämiseen myönnettiin apurahoina 598.000 euroa. Apurahamyönnöt olivat 64%
vuoden 2012 tuloksesta, 3,8% sijoitusomaisuudesta sekä 3,5% taseen loppusummasta. Hakuajan ulkopuolella
jaettiin tunnustus- ja muina apurahoina 42.600 euroa, mikä summa sisältyy edellä mainittuun.
Hakijoiden määrä nousi edellisvuodesta liki 2 prosenttia. Hyväksyttyjä hakemuksia vastaanotettiin 417 kpl. Haettu
kokonaissumma kuitenkin laski noin 5% ja oli 2.677.419 euroa. Hakijoista 61% oli naisia ja miehiä 39%.
Jako suoritettiin helmikuussa 2013 ja noin 17%:lle kaikista hakijoista voitiin myöntää apuraha, mikä rahallisesti merkitsi 19% haetusta kokonaissummasta. Jaon jakautuma oli lukumääräisesti seuraava: miehet 31%,
naiset 69% ja rahallisesti miehet 35,5% ja naiset 64,5%.
Säätiö on jäsenenä seitsemäntoista kollegasäätiön kanssa perustetussa yhteisessä Professoripoolissa, jonka
tehtävänä on professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisääminen. Poolin kautta professoreille myönnetään
apurahoja lukuvuoden kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Poolin toimintaan
sitouduttiin 50.000 euron summalla, sen jakautuessa tasan lääketieteen ja liikesivistyksen kesken. Toimintavuoden aikana päätettiin irtautua poolista liikesivistyksen osalta, lääketieteen jaossa päätettiin jatkaa. Poolin
kotisivujen osoite on professoripooli.fi.
Säätiö on jäsen myös Post-Doc-poolissa 50.000 euron vuosittaisella panostuksella. Tämän kautta säätiö voi
tukea sekä lääketieteen että liikesivistyksen post-doc-toimintaa. Säätiöiden Post-Doc -pooli on kahdentoista
suomalaisen säätiön muodostama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn.
Poolin kotisivujen osoite on postdocpooli.fi.

Lääketiede
Joka toinen vuosi järjestettävä Paulon lääketieteen symposium on vuonna 2014. Se on järjestyksessään 25.
ja aiheena neuroplastisiteetti. Tapahtuman toteuttamisesta vastaa professori Hasse Karlsson Turussa,
http://congress.utu.fi/neuroplasticity2014/.

Elokuun 26. päivänä jaettiin akateemikko Leena Palotien muistorahaston ensimmäinen The Leena Peltonen
Prize for Excellence in Human Genetics. Palkinto on suuruudeltaan 10.000 euroa ja se myönnettiin ruotsalaiselle
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tohtori Cecilia Lindgrenille. Tällä hetkellä hän toimii tutkijana Broad instituutissa Harvardin yliopistossa USA:ssa.
Hänen suurimpana mielenkiinnon kohteenaan ovat jo vuosia olleet tyypin 2 (aikuisiän) diabeteksen puhkeamiseen
johtavat syyt. Palkinnon saajaan voi tarkemmin tutustua tässä osoitteessa: http://www.ndm.ox.ac.uk/principalinvestigators/researcher/cecilia-lindgren. Palkinnonjakotilaisuudessa Helsingin Biomedicumissa Leena Peltonenluennon piti professori Mark Daly Bostonista, jossa hän toimii mm. Broad Instituutissa, linkki hänen lisätietoihinsa: http://atgu.mgh.harvard.edu/people/mark-daly. Kyseiset tilaisuudet järjestää Suomen molekyylilääketieteen
instituutti (FIMM) yhdessä Paulon Säätiön kanssa.

Tohtori Cecilia Lindgren
(Kuvat Jouko Siro)

Professori Mark Daly

Emmanouil Dermitzakis, Aarno Palotie, Cecilia
Lindgren, Mark Daly, Olli Kallioniemi,
Heikki Mannila

Sapporo Medical Universityn vaihtostipendiaatiksi valittiin radiologian professori Hannu J. Aronen Turusta.
Hänen vierailunsa ajankohta Sapporossa on vuodenvaihde 2013/2014.
Daisy ja Yrjö Eskolan rahastosta jaettiin apurahoina 69.200 euroa. Tilinpäätöksessä Eskolan rahaston käyttöpääoma on nyt positiivinen oltuaan vuotta aiemmin 73.812 euroa alijäämäinen. Säätiön hallitus on toteuttanut Eskolan rahaston sääntöjä jakamalla vuosittain apurahoja, vaikka tulos on ollut alijäämäinen. Apurahat ovat näin meneteltäessä rasittaneet Eskolan rahaston peruspääomaa.
Professori Jorma Pätiälä –stipendinä jaettiin yksi 13.500 euron apuraha.
Professori Ahti Tarkkanen -stipendinä jaettiin 4.000 euroa silmäsairauksien tutkimuksiin.
Professori Tapani Tammisto –stipendi 13.500 euroa jaettiin anestesiologiseen tutkimustyöhön.
Suu- ja leukakirurgian Tutkimusrahastosta jaettiin ensimmäistä kertaa palkintoapuraha tunnustuksena menestyksellä suoritetusta syventävien opintojen opinnäytteestä. Se myönnettiin 2000 euron suuruisena hammaslääketieteen kandidaatti Leonard Hyrylle.
Professori- ja Post-Doc –pooleissa jaettiin kummassakin 25.000 euron apuraha.
Lääketieteen tukemiseen käytettiin yhteensä 320.200 euroa. Apuraha myönnettiin 18%:lle hakijoista.

Liikesivistys
Liikesivistyksen apurahat suunnattiin lähinnä väitöskirjan jälkeiseen, yrityksiä palvelevaan tutkimukseen sekä
Pohjoisen ulottuvuuden (Northern Dimension) alueen Suomelle tarjoamia mahdollisuuksia käsittelevään liiketaloudelliseen ja yrittäjyyttä edistävään tutkimukseen.
Professoripoolissa jaettiin kaksi 25.000 euron apurahaa, koska edellisenä vuonna jako jäi suorittamatta.
Oikeustieteen piiriin jaettiin yksi 4.500 euron määräinen Veikko Palotie –stipendi.
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Asianajotoimisto Merilampi Oy yhdessä Paulon Säätiön kanssa jakoivat Veikko Palotie- palkintoapurahan sekä Veikko Palotie mitalin OTM Alexis Huldénille opinnäytteestä aiheena ”Työsuhteen päättämissopimuksista”. Stipendin suuruus on 4.000 euroa.
Eino Hirvonen -stipendinä jaettiin kaksi anotun suuruista 1.000 euron apurahaa vientikoulutusta edistävään toimintaan.
Liikesivistyksen tukemiseen käytettiin yhteensä 129.800 euroa. Apuraha myönnettiin 40%:lle hakijoista.
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Säveltaide
Säveltaiteen merkittävä ja näkyvä tapahtuma oli Kansainvälinen sellotapahtuma ry:n järjestämä ja Säätiön
päärahoittama Kansainvälinen Paulon sellokilpailu 16. – 27.4.2013. Säveltaiteen tukemiseen käytettiin kantarahastosta 53.500 euroa. Summa sisältää Kansainvälinen Sellotapahtuma r.y.:lle suunnatun 23.500 euron
avustuksen vuoden 2013 Kansainvälisen Paulon sellokilpailun järjestämiseksi.
Sigurd ja Liisa Wikströmin rahasto tuki Kansainvälisen Paulon Sellokilpailun toteuttamista 23.000 eurolla.
Säveltaidetta tuettiin yhteensä 76.500 eurolla.
Apuraha myönnettiin 30%:lle hakijoista.

Finalistit: Janina Ruh (jaettu IV), Aurélien Pascal (jaettu II), Pablo Fernández Castro (jaettu II),
Norbert Anger (jaettu IV), Kian Soltani (I), Alexander Ramm (III). Kuva: Heikki Tuuli.

Kuvataide
Säätiön kutsunäyttely. Vuoden 2013 jaossa TaM Vappu Jaloselle myönnettiin Kuraattoriapuraha. Hänen
järjestämänsä näyttely toteutetaan vuonna 2014. Vuoden 2012 jaossa Kuraattoriksi valittiin TaM Katri Kainulainen. Hänen kuratoimansa tapahtuma oli elokuussa 2013 ja taitelijaksi hän oli valinnut Jani Karimäen.
Näyttelyitä varten Kuvataideakatemia antaa käyttöön Galleria FAFAn.
Kuvataiteiden tukemiseen käytettiin 53.500 euroa. Summa sisälsi 5.500 euron varauksen taidehankintoja varten ja 12.000 euroa Paulon Kuraattoritapahtuman kutsunäyttelyyn. Apuraha myönnettiin 10%:lle hakijoista.
Päättyneenä vuonna ei tehty taidehankintoja säätiön kokoelmaan.
Muu toiminta
Kalle ja Märtha Ebbin rahastosta myönnettiin sen sääntöjen mukaisesti apurahat Slalom-Seura ry:lle sekä
Skisport Finland ry:lle, kummallekin 9.000 euroa käytettäväksi nuorten kilpailutoimintaan.
Vuonna 2013 jaetuista apurahoista on laadittu erillinen luettelo (myös www.paulo.fi/apurahat).
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Apurahahakemukset vuodelle 2014
Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 12.8.2013 julistaa vuonna 2014 jaettavat apurahat haettaviksi 15.10. 15.11.2013 välisenä aikana. Näistä apurahoista päätetään ja saajat julkistetaan helmikuussa 2014.
Hyväksyttyjä hakemuksia vastaanotettiin määräaikana seuraavasti:
2013
lääketiede
liikesivistys
säveltaide
kuvataide

219 kpl
44
83
121
467

2012
2.147.950
523.400
290.920
390.466
3.360.736 €

167 kpl
37
46
169
417

1.652.072
273.041
184.735
577.541
2.677.419 €

Hakijoiden yhteenlaskettu määrä nousi edellisvuodesta, noin 12%.
Euromääräisesti nousua oli noin 25%. Haun jakauma lukumääräisesti oli seuraava: naisten osuus 62% ja miesten 38%.
Lääketieteen hakijoiden lukumäärä kasvoi noin 31%, ja haettu summa 30%.
Liikesivistyksen hakijamäärä nousi 19%, haettu summa kasvoi liki 92%.
Säveltaiteen hakijoiden määrä kasvoi 80%, ja haettu summa noin 57%.
Kuvataiteen osalta ikärajaksi määriteltiin vuonna 1978 tai sen jälkeen syntyneet ja jo valmistuneet kuvataiteilijat, hakijoiden määrä laski 28%. Kuraattoriapurahahakemuksia vastaanotettiin kaksi, neljä vähemmän kuin
edellisenä vuotena.
Päättyneen vuoden tilinpäätöksessä on nostamattomina apurahoina vuosilta 2008 - 2010 palautunut käyttöpääomiin yhteensä 57.000 euroa.

VAROJEN SIJOITUS
Säätiöitä ohjaa määräys varojen sijoittamisesta turvallisesti ja tuloa tuottavasti. Säätiön hallitus on ottanut
sijoitustoiminnan lähtökohdaksi varojen huolellisen sijoittamisen tuloa tuottavasti pitkällä tähtäimellä.
Toimintakautta leimasi epävakaa sijoitusympäristö, vaikka pörsseissä vallitsikin positiivinen vire.
Tilivuoden aikana tehtiin puolueettoman tutkimusyhtiön kanssa raportointisopimus säätiön sijoitussalkun
seurannasta. Raportti tapahtuu neljännesvuosittain. Näin lisättiin säätiön sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä.
Päättyneen vuoden aikana OMX Helsinki sekä Helsinki Cap nousivat noin +22%.
Sijoitussalkkuun tehtiin useita muutoksia, mm. keskittymällä lukumääräisesti harvempien pörssiyhtiöiden
osakkeisiin. Toimenpiteiden tavoitteena on tuottojen parantaminen pidemmällä aikavälillä.
Heikkotuottoisia sijoituksia vaihdettiin parempituottoisiin, joiden vaikutus näkyy pääosin vasta tulevana ja
tulevina vuosina.
Tilikauden alussa sijoitusstrategian jakaumaksi määriteltiin
kiinteistösijoitukset 40 – 50 %
osakesijoitukset 35 – 45 %
korko- ja muut sijoitukset 25 – 5 %
Päättyneenä tilikauden sijoitusjärjestelyjen myötä arvonalennuksina kirjattiin 75.560 euroa ja arvojen palautuksina 1.792.955 euroa, nettovaikutus oli 1.717.395 euroa.
Toimintavuoden aikana säätiön koko sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo kasvoi 6% ollen 16.258.139 euroa.
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Tilikauden lopussa sijoitusjakauma tasearvoin oli:
Kiinteistö- ja huoneistosijoitukset 39,4%
Kiinteistörahasto 4,8%
Kotimaiset osakkeet 20,4%
Euroalueen osakerahastot 11,4%
Pohjois-Amerikka, osakerahasto, euromääräinen 6,1%
Joukkovelkakirjalainat 9,4%
Kehittyvät markkinat korko 2,3%
Korkosijoitukset 6,2%
Rahasto- ja pörssiosakesijoitukset on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan markkinaarvoon.
Tilinpäätöshetkellä sijoitusten markkina-arvo oli noin 2.000.000 euroa korkeampi kuin näiden tasearvo.
Taseen loppusumma oli 17.152.986,91 euroa.
Konsernisuhteet
Säätiön välittömään omistukseen kuuluvat seuraavat 100%:sesti omistamat kiinteistöosakeyhtiöt:
Koy Hulda-koti; Y 16538437-9
Koy Turun Autokulma; Y 1931057-8
Koy Vantaan Tarina; Y 2340852-7
Säätiön omistamat kiinteistöyhtiöt sijaitsevat omalla maallaan.
Tilikauden aikana säätiö möi 3 asunto-osakekohdetta. Asuinhuoneistoja säätiön omistuksessa on vielä viisi
kappaletta. Kolme huoneistoa sijaitsee Rahapajankatu 3:ssa, talossa, jossa Paulon perhe asui ja olivat jo aikanaan Reko Paulon omistuksessa. Talo täytti kuluneena vuonna 100 vuotta.
Tilikauden päättyessä säätiön kaikki kiinteistö- ja asuntokohteet oli vuokrattu.
Säätiön vuoden 2013 taloudellinen kokonaistulos oli 1.152.439,18 euroa ylijäämäinen. Sijoitustoiminnan
tuottojäämä oli 8,4%. Tulos kirjattiin käyttöpääomaan. Säätiön omavaraisuusaste oli 98,1%.
Nimikkorahastojen Eino Hirvonen, Veikko Palotie, Jorma Pätiälä sekä Ahti Tarkkanen pääomat liitettiin säätiön kantarahaston käyttöpääomaan. Nimikkorahastojen osuus kokonaistuloksesta oli 364.589,32 euroa, ja
niiden pääomat kasvoivat seuraavasti:
Daisy ja Yrjö Eskolan rahasto, lääketiede
Professori Tapani Tammiston rahasto, lääketiede
Suu- ja leukakirurgian tutkimusrahasto, lääketiede
Akateemikko Leena Palotien muistorahasto, lääketiede
Sigurd ja Liisa Wikströmin rahasto, säätiön hallitus päättää
Kalle ja Märtha Ebbin rahasto, alppihiihto

174.614,10 euroa
3.789,09
18.618,31
4.581,31
118.372,84
44.613,67

Helsingissä, helmikuun 14. päivänä 2014

Timo Ritakallio

Erkki Hämäläinen

Anne Pitkäranta

Ilkka Rauramo

Markus Konttinen

