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Paulon Säätiö sr     
(Rek.nr 1539) 

(Y-116787-3) 

           

Toimintakertomus vuodelta 2014                                                     

      
Toimintakausi oli säätiön neljäskymmenesyhdeksäs.  

 

Säätiö on yleishyödyllinen apurahoja jakava säätiö, joka toteuttaa Paulon perheen testamentin ja siihen liitty-

vän säädekirjan määräyksiä sekä säätiön myöhemmin vastaanottamien lahjoitusten lahjakirjojen ohjeita. Sää-

tiö merkittiin säätiörekisteriin tammikuun 4. päivänä 1966. 

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lääketieteellistä tutkimustyötä, tukea ja kehittää kuvaama- ja musiik-

kitaidetta 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 liikesivis-

tyksellisen 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 määräyk-

siä ja tarkoitusperiä.  Näiden nimikkorahastojen säädösten perusteella säätiön jakamien apurahojen kokonais-

jaossa yli puolet suuntautuu lääketieteellisen tutkimustyön hyväksi.  

 

Vuoden 2014 helmikuussa jaetut apurahat julistettiin hakuun 15.10. - 15.11.2013. Apurahoihin ja säätiön 

tukemien alojen edistämiseen käytettiin vuoden aikana yhteensä 777.400 euroa. Apurahojen saajat julkistettiin 

perinteisesti Huldan päivänä 22. helmikuuta 2014, Hulda Paulon mukaan. Myönnetyistä apurahoista on eritte-

ly. 

 

 
Säätiön hallitus v. 2014: Gustav Djupsjöbacka, Jyrki Wallenius, Timo Ritakallio, Anne Pitkäranta, Ilkka Rauramo. 

 
Säätiön hallituksen muodostivat puheenjohtajana varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Elinkeinoelämän Val-

tuuskunta EVA Ry:n nimeämänä, varapuheenjohtajana dosentti Ilkka Rauramo Suomalaisen Lääkäriseuran 

Duodecimin nimeämänä, professori Anne Pitkäranta Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ni-

meämänä sekä professori Jyrki Wallenius Liikesivistysrahaston kannatusyhdistyksen nimeämänä. Taiteiden 

edustajana hallituksessa toimi professori Gustav Djupsjöbacka Kuvataideakatemian ja Sibelius-Akatemian 

yhteisesti nimeämänä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan, valituksi voi tulla uudel-

leen. 
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Asiamiehenä toimi Yrjö Palotie.  

 

Säätiön toimistonhoitajana toimi Riitta Kallavuo.  

 

Säätiön hautoja hoiti Heli Mikantie.  

 

Hallituspalkkioina ja henkilökunnan palkkoina etuuksineen maksettiin vuoden aikana yhteensä 88.699 euroa, sisäl-

täen säätiökonserniin kuuluvien kiinteistöyhtiöiden palkat.  

Minkäänlaisia lähipiiritoimia ei ollut.  

 

Paulon Säätiö kuuluu jäsenenä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:een ja on sitoutunut noudatta-

maan sen laatimaa Hyvä säätiötapa –ohjeistoa.  

 

Säätiö osallistui vireillä olevan uuden säätiölain valmisteluun sen lausuntokierrosten yhteydessä. Lain on tar-

koitus tulla voimaan syksyllä 2015. 

 

Säätiön hallitus kokoontui 7 kertaa. 

 

Säätiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan 

Rönnberg.   

 

Säätiön toimisto sijaitsi elokuulle saakka Helsingissä vuokratiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, jolloin toi-

misto muutti saneerattavasta kiinteistöstä Espooseen osoitteeseen Kappelitie 6, 02200 Espoo. Vuokranantaja 

on Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj.  

 

 

 

TIETEIDEN JA TAITEIDEN TUKEMINEN SEKÄ APURAHAT 
 

 

 

Säätiön tukemien alojen edistämiseen käytettiin yhteensä 777.400 euroa. Summa on 67% vuoden 2013 tulok-

sesta, 4,8% sijoitusomaisuudesta sekä 4,5% taseen loppusummasta. Apurahahakemuksiin perustuvina stipen-

deinä myönnettiin yhteensä 655.000 euroa.  

 

Hyväksyttyjen hakemusten määrä nousi edellisvuodesta liki 12 prosenttia, niitä vastaanotettiin 467 kpl. Haettu 

kokonaissumma kohosi noin 25% ollen 3.352.736 euroa. Hakijoista 62% oli naisia ja miehiä 38%. 

Jako suoritettiin helmikuussa 2014 ja noin 18%:lle kaikista hakijoista voitiin myöntää apuraha, mikä rahalli-

sesti merkitsi 19% haetusta kokonaissummasta. Jaon jakautuma oli lukumääräisesti seuraava: miehet 47,6%, 

naiset 52,4% ja rahallisesti miehet 47,2% ja naiset 52,8%.  

 

Säätiö on jäsenenä viidentoista kollegasäätiön kanssa yhteisessä Professoripoolissa, jonka tehtävänä on pro-

fessoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisääminen. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja luku-

vuoden kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Poolin toimintaan sitouduttiin 

32.000 euron summalla ainoastaan lääketieteen tukemisessa. Poolin toiminta päättyy 31.12.2015. Poolin koti-

sivujen 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 oli kesäkuussa Turussa. Se oli järjestykses-

sään 25. ja aiheena neuroplastisiteetti. Tapahtuman toteuttamisesta vastasi professori Hasse Karlsson, 
http://congress.utu.fi/neuroplasticity2014/ 

http://congress.utu.fi/neuroplasticity2014/
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Poikkeuksellisesti myönnettiin myös vuodelle 2015 apuraha symposion järjestämiseksi, otsikolla " From 

Atomic Structures to Disease Mechanism". Järjestäjinä toimivat tutkimusjohtaja Sarah Butcher sekä professori 

Mart Saarma Helsingin biotekniikan instituutista.  
 

Vuoden 2016 lääketieteen symposiumiksi valittiin aihe “Storage and break down of fatty acids”. Se järjeste-

tään Akatemiaprofessori Elina Ikosen johdolla. Hän toimii Biolääketieteen instituutissa Helsingissä.  

 

Sapporo Medical Universityn vaihtostipendiaatiksi valitun turkulaisen radiologian professori Hannu J. Aro-

sen vierailu Sapporossa ajoittui maaliskuulle 2014.  

Vastavuoroisesti Sapporosta Helsingissä vieraili toistamiseen tohtori Katsutoshi Tanno, sekä Turussa radiolo-

gian professori Masamitsu Hatakenaka.  

 

Seuraavan toimintakauden vaihtostipendiaatiksi valittiin gynekologian apulaisprofessori Pekka Nieminen 

Helsingistä. Hän vierailee Sapporossa tammikuussa 2015. 

 

Daisy ja Yrjö Eskolan rahastosta jaettiin apurahoina 66.000 euroa. Tilinpäätöksessä Eskolan rahaston käyttöpää- 

oma on nyt positiivinen oltuaan vuotta aiemmin alijäämäinen.  

 

Professori Jorma Pätiälä -stipendinä jaettiin yksi 14.000 euron apuraha.  

Professori Ahti Tarkkanen -stipendinä jaettiin 13.000 euroa silmäsairauksien tutkimuksiin.  

Professori Tapani Tammisto -stipendi 14.000 euroa jaettiin anestesiologiseen tutkimustyöhön. 

 

Sigurd ja Liisa Wikströmin rahastosta myönnettiin 40.000 euron apuraha edellä mainitun vuoden 2015 lää-

ketieteen symposion toteuttamiseen.   

 

Suu- ja leukakirurgian Tutkimusrahastosta myönnettiin apurahoina 11.000 euroa. Lisäksi jaettiin toisen kerran 

palkintoapuraha tunnustuksena menestyksellä suoritetusta syventävien opintojen opinnäytteestä. Se myönnettiin 

2000 euron suuruisena hammaslääketieteen kandidaatti Sanna Koskelalle aiheesta ”Hampaan poistoon liittyvät 

potilasvalitukset”.  

 

Professori- poolissa jaettiin yksi 27.000 euron ja Post-Doc -poolissa yksi 45.000 euron apuraha.  

 

Lääketieteen tukemiseen käytettiin yhteensä 445.400 euroa. Apuraha myönnettiin 15%:lle hakijoista. 

 

 

Liikesivistys 

 

Liikesivistyksen apurahat suunnattiin lähinnä väitöskirjan jälkeiseen, yrityksiä palvelevaan tutkimukseen sekä 

Pohjoisen ulottuvuuden (Northern Dimension) alueen Suomelle tarjoamia mahdollisuuksia käsittelevään liiketa-

loudelliseen ja yrittäjyyttä edistävään tutkimukseen. 

Oikeustieteen piiriin jaettiin apurahahakemusten perusteella yksi 5.000 euron Veikko Palotie –stipendi.  

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Asianajotoimisto Merilampi Oy yhdessä Paulon Säätiön kans-

sa jakoivat Veikko Palotie- palkintoapurahan sekä Veikko Palotie mitalin OTM Annika Ojantakaselle opinnäyt- 

teestä aiheena ”Corporate benefit konserniyhtiöiden välisissä liiketoimissa”. Stipendin suuruus oli 4000 euroa. 

   

 OTM Annika Ojantakanen 
 

Eino Hirvonen -stipendinä jaettiin yksi 2.000 euron apuraha vientikoulutusta edistävään toimintaan. 
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Varsin synkkien talousnäkymien vuoksi, tai juuri niiden siivittämänä nuoren tulevan yrittäjäpolven aktivoimiseksi 

Suomessa, säätiö osallistui 60.000 eurolla Taivas+Helvetti -projektiin, joka on suunnattu lukionsa päättäville kou-

lulaisille. Projektin yksi tuotos on kirja, joka kertoo inspiroivasti yrittäjien omia tarinoita. Tarkoituksena on tavoit-

taa 60.000 lukiolaista. Säätiön panoksella mm. lahjoitettiin näitä kirjoja 6000 kappaletta. 

 

Professori Erkki Hämäläiselle myönnettiin Veikko Palotie –mitali hänen uhrautuvastaan työskentelystä säätiön 

tavoitteiden täyttämiseksi.  

  

Liikesivistyksen tukemiseen käytettiin yhteensä 185.000 euroa. Apuraha myönnettiin 27%:lle hakijoista. 

 

 

Säveltaide 
 

Säveltaiteen apurahat kohdistettiin ensimmäisen ja toisen lukuvuoden opiskelijoille. Apurahoina myönnettiin 

62.500 euroa. Apurahan sai 27% hakijoista. 

 

Musiikin Hulda Paulo –palkinto myönnettiin lokakuussa kapellimestari Dalia Stasevskalle (s. 1984). Palkin-

non suuruus oli 5.000 euroa.  

 

Kuva: Heikki Tuuli 
   Dalia Stasevska 

 
 

 

Kuvataide 

 

Säätiön kutsunäyttely. Vuoden 2014 jaossa kutsunäyttelyn kuratointi myönnettiin Kuvataideakatemian 

Praxis –ryhmälle.  

Vuoden 2013 jaossa TaM Vappu Jaloselle myönnettiin Kuraattoriapuraha ja hän valitsi näyttelyn pitäjäksi 

taiteilija Henna Hyvärisen. Näyttely toteutettiin elokuussa, perinteisesti galleria FAFA:ssa.  

 

Kuvataiteiden tukemiseen käytettiin 62.500 euroa. Summa sisälsi 5.500 euron varauksen taidehankintoja var-

ten ja 12.000 euroa Paulon Kuraattoritapahtuman kutsunäyttelyyn.  Apurahat kohdennetaan nuoriin, nyt olivat 

vuorossa vuonna 1978 tai sen jälkeen syntyneet, ei kuitenkaan opiskelijat. Apuraha myönnettiin 15%:lle haki-

joista.  Uudelle Lastensairaalalle päätettiin myöntää taidehankintoihin 60.000 euroa. Summa jakautuu kolmel-

le seuraavalle vuodelle.  

 

Muu toiminta 

 

Kalle ja Märtha Ebbin rahastosta myönnettiin sen sääntöjen mukaisesti apurahat Slalom-Seura ry:lle sekä 

Skisport Finland ry:lle, kummallekin 11.000 euroa käytettäväksi nuorten kilpailutoimintaan.  

22.3.2014 järjestettiin Kuopiossa pujottelukilpailujen 80-vuotistapahtuma. Alppihiihto rantautui Suomeen 

vuonna 1933 ja ensimmäiset pujottelukilpailut järjestettiin Puijolla 1934. Karl A. Ebb oli yksi merkittävistä 

harrastuksen uranuurtajista. Ebbin rahasto tuki aiheesta laaditun dokumenttielokuvan Kolme Mestaria valmis-

tamista 2700 eurolla. Filmi on nähtävissä osoitteessa http://vimeo.com/97199023. 

 

Vuonna 2014 jaetuista apurahoista on laadittu erillinen luettelo (myös www.paulo.fi/apurahat). 

 

 

 

http://www.paulo.fi/apurahat
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Apurahahakemukset vuodelle 2015 

 

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 26.8.2014 julistaa vuonna 2015 jaettavat apurahat haettaviksi 15.10. - 

16.11.2014 välisenä aikana. Näistä apurahoista päätetään ja saajat julkistetaan helmikuussa 2015.  

 

Hyväksyttyjä hakemuksia vastaanotettiin määräaikana seuraavasti: 

 

                 2014  2013 

    

lääketiede                 228 kpl 2.276.927  219 kpl 2.147.950    

liikesivistys    43     430.700   44    523.400       

säveltaide    12      80.750   83    290.920    

kuvataide  128    459.124 121    390.466       

411 3.247.501 € 467                  3.360.736 €               

 

Hakijoiden yhteenlaskettu määrä laski edellisvuodesta, noin 12%.  

Euromääräisesti laskua oli noin 3,5%. Haun jakauma lukumääräisesti oli seuraava: naisten osuus 65% ja mies-

ten 35%.  

 

Lääketieteen hakijoiden lukumäärä kasvoi noin 4%, ja haettu summa 6%.  

Liikesivistyksen hakijamäärä laski n. 2%, haettu summa  laski liki 17%.  

Säveltaiteen hyväksyttyjen hakemusten määrä romahti, hakukriteerejä muutettiin paremmin vastaamaan sääti-

ön yhtenäisiä periaatteita.  

Kuvataiteen osalta ikärajaksi määriteltiin vuonna 1978 tai sen jälkeen syntyneet ja jo valmistuneet kuvataitei-

lijat, hakijoiden määrä nousi liki 6%. Kuraattoriapurahahakemuksia vastaanotettiin kaksi, neljä vähemmän 

kuin edellisenä vuotena.  

 

 

 

 VAROJEN SIJOITUS  

 

Säätiön hallitus on ottanut sijoitustoiminnan lähtökohdaksi varojen huolellisen sijoittamisen tuloa tuottavasti  

pitkällä tähtäimellä, mikä noudattaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n raportin Säätiön  

kestävä varainkäyttö suositusta. Asetettu tuottotavoite on 5% yli inflaation.  

Toimintakautta leimasi epävakaa sijoitusympäristö, silti pörsseissä vallitsi pääosin positiivinen vire.  

Päättyneen vuoden aikana OMX Helsinki sekä Helsinki Cap nousivat runsaat +5%.  

Sijoitussalkkuun tehtiin vain vähäisiä muutoksia. Näitä olivat etupäässä lisäykset hybridilainoihin sekä USA:n  

ETF-rahastoon. Sijoitussalkun nimellinen vuosituotto tasearvoin oli 5,9%. 

Neljännesvuosittain saamme sitoutumattoman yhteisön arvion sijoitustoimintamme menestyksestä.  

 

Sijoitusstrategian jakaumaksi oli määritelty 

- kiinteistösijoitukset 40 – 50 %   

- osakesijoitukset 35 – 45 % 

- korko- ja muut sijoitukset 5 – 25 %  

    

Tilikauden lopussa sijoitusjakauma päivänarvoin oli: 

Kiinteistö- ja huoneistosijoitukset 42,4%   

Kotimaiset osakkeet 24,4% 

Pohjois-Amerikka, osakerahasto, euromääräinen 8% 

Maailma osakkeet 4,6% 

Joukkovelkakirjalainat 10,9% 

Kehittyvät markkinat korko 2,0% 

Lyhyt korko ja käteinen 7,7% 

 

Päättyneenä tilikautena arvonalennuksina kirjattiin 158.894 euroa ja arvojen palautuksina 203.846 euroa.  

 

Toimintavuoden aikana säätiön koko sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo kasvoi 0,5% ollen tasearvoin  

16.337.667 euroa.  
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Rahasto- ja pörssiosakesijoitukset on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan markkina-

arvoon.  

Tilinpäätöshetkellä sijoitusten markkina-arvo oli noin 2.000.000 euroa korkeampi kuin näiden tasearvo.  

 

Taseen loppusumma oli 17.309.557 euroa.  

 

Konsernisuhteet 

Säätiön välittömään omistukseen kuuluvat seuraavat sen 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.   

 

Asuinhuoneistoja säätiön omistuksessa on viisi kappaletta. Kolme huoneistoa sijaitsee Rahapajankatu 3:ssa, 

talossa, jossa Paulon perhe asui ja olivat jo aikanaan Reko Paulon omistuksessa.  

 

Tilikauden päättyessä säätiön kiinteistö- ja asuntokohteet oli vuokrattu ulkopuolisille tahoille. Yksi asunto on 

tyhjillään odottaen LVI-saneerausta.  

 

 

Tilikauden tulos 

 

Säätiön vuoden 2014 taloudellinen kokonaistulos oli 764.922 euroa ylijäämäinen. Tulos kirjattiin käyttöpää-

omaan. Säätiön omavaraisuusaste oli 97,2%. 

 

Nimikkorahastot. 

Tilikauden aikana professori Tapani Tammiston nimikkorahaston pääoma 45.959,01 euroa liitettiin säätiön 

kantarahaston käyttöpääomaan, jotta tämän rahaston apurahajaot olisivat joustavampia. Rahaston tarkoituspy-

kälää ei muutettu.  

 

Rahastojen pääomien karttuminen tilinpäätöksessä: 

 

Daisy ja Yrjö Eskolan rahasto, lääketiede   116.181,63 euroa 

Suu- ja leukakirurgian tutkimusrahasto, lääketiede     12.392,29 

Akateemikko Leena Palotien muistorahasto, lääketiede      2.159,01 

Sigurd ja Liisa Wikströmin rahasto, säätiön hallitus päättää    78.349,38 

Kalle ja Märtha Ebbin rahasto, alppihiihto      29.735,40 

 

 

 

Helsingissä, helmikuun 9. päivänä 2015  

 

 

Timo Ritakallio   Ilkka Rauramo 

 

 

Anne Pitkäranta    Jyrki Wallenius  

 

 
Gustav Djupsjöbacka   


