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Paulon Säätiö sr     
(Rek.nr 1539) 

(Y-116787-3) 

           

Vuosikertomus vuodelta 2016                                                  

      
Toimintakausi oli säätiön viideskymmenesensimmäinen.  

 

Säätiö täytti 50 vuotta. 

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.  

 

Kuva: Matti Rajala 
Säätiön hallitus 2016, Risto Renkonen, Gustav Djupsjöbacka, Timo Ritakallio, Jyrki Wallenius, Matti Rautalahti 

 
Säätiön hallituksen muodostivat puheenjohtajana toimitusjohtaja Timo Ritakallio Elinkeinoelämän Valtuus-

kunta EVA Ry:n nimeämänä, varapuheenjohtajana dekaani Risto Renkonen Helsingin yliopiston lääketieteel-

lisen tiedekunnan nimeämänä, pääsihteeri LT Matti Rautalahti Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 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. 

Asiamiehenä toimi Yrjö Palotie.  

Säätiön toimistonhoitajana toimi Riitta Kallavuo. Säätiön hautoja hoiti Heli Mikantie.  
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Hallituspalkkioina, asiamiehen ja henkilökunnan palkkoina maksettiin vuoden aikana yhteensä  

92.393 euroa. Säätiön 100%:sesti omistamien kiinteistöyhtiöiden hallituspalkkioita ei maksettu. Muina palkkioina 

ulkopuolisille maksettiin 26.589 euroa. 

  

Paulon Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen ja on sitoutunut noudattamaan sen laa-

timaa Hyvä säätiötapa -ohjeistoa.  

 

Säätiön hallitus kokoontui 10 kertaa. Säätiön sisäinen toimintaohje päivitettiin.  

 

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

hanna Winqvist-Ilkka. Vuosipalkkio oli laskun mukaan 14.167:- euroa. 
 

Säätiön toimisto sijaitsee vuokratiloissa osoitteessa Kappelitie 6, 02200 Espoo.  

Vuokranantaja on Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj.   

 

 

TIETEIDEN JA TAITEIDEN TUKEMINEN SEKÄ APURAHAT 
 

Vuoden 2016 aikana säätiö käytti sääntöjensä mukaisten alojen tukemiseen yhteensä 770.170 euroa. Summa sisäl-

tää myönnetyt apurahat sekä muun tuen. 

  

Vuodelle 2016 myönnetyt apurahat 

 

Jakopäätös tehtiin 23.11.2015. Apurahahakemuksiin perustuvina stipendeinä myönnettiin yhteensä 598.000:- 

euroa. Tämän lisäksi tehtiin varauksia 92.000:- euroa.  

 

Hakemuksiin perustuvia apurahansaajia oli yhteensä 60 kpl. Hakijoista 14,5 % sai apurahan.  

 

Lääketieteen osuus oli 30 kpl ja 263.000 euroa, liikesivistys 12 kpl ja 72.900 euroa, säveltaide 5 kpl 42.000 euroa,  

kuvataide 13 kpl ja 34.500 euroa, uuden lastensairaalan taideprojektiin varattiin tässä jaossa 20.000 euroa. Post- 

doc-Pooliin varattiin yhteensä 100.000 euroa. 

 

Hyväksyttyihin hakemuksiin verrattuna jako oli seuraava: 

  - lääketiede  12,1% hakijoista sai apurahan, jako anotusta summasta 10,3% 

  - liikesivistys 20,3%                     11,7% 

  - kuvataide      12,9%                     10,4% 

  - säveltaide    100,0%                     82,0% 

 

Myönnetyistä apurahoista 53,3% (32 kpl) kohdistui naisille ja 46,7% (28 kpl) miehille. Rahallisesti naisille myön- 

nettiin 53,6%  ja miehille 46,4%,  jakautuen: 

 

  Miehet % kpl    Miehet % €                Naiset % kpl         Naiset % € 

 Lääketiede          46,7      44,5  53,3 55,5 

 Liikesivistys            16,7             19,2  83,3 80,8 

 Kuvataide          61,5      59,4  38,5 40,6 

 Säveltaide          80,0      95,2  20,0   4,8 

 

Myönnettyjen apurahojen lisäksi eri aloja tuettiin muillakin tavoin sekä tehtiin toimintavarauksia.  

 

Vuoden 2016 apurahaluettelo on osoitteessa www.paulo.fi/apurahat. 

 

http://www.paulo.fi/apurahat
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Lääketiede 

         
 

Sir Malcom Marmot esitelmöi säätiön sponsoroimana Lääkäripäivillä 13.01.2016.  

 

 

   Benjamin Neale (Kuva Jouko Siro) 

 

The Leena Peltonen Prize For Exellence In Human Genetics myönnettiin 3.3.2016 tohtori Benjamin Nealelle. 

Tämä 10.000 euron palkinto jaetaan anomuksetta Akateemikko Leena Palotien muistorahastosta.   

 

Joka toinen vuosi järjestettävä Paulon lääketieteen symposium oli kesäkuussa Helsingissä. Vuoden 2016 

symposiumiksi oli valittu aihe “Storage and break down of fatty acids”. Se järjestettiin Akatemiaprofessori 

Elina Ikosen johdolla. Hän toimii Biolääketieteen instituutissa Helsingissä.  

 

Sapporo Medical Universityn vaihtostipendiaatiksi valittu suomalaistutkija oli helsinkiläinen dosentti Timo 

Atula, erikoisalanaan nenä- ja kurkkutaudit (Otorhinolaryngology). Hänen vierailunsa ajoittui vuoden 2016 

maaliskuuhun.  

 

Seuraava Sapporoon valittu suomalaistutkija on helsinkiläinen tohtori Mirja Puolakkainen, erikoisalanaan kliininen 

mikrobiologia. Hänen vierailunsa ajoittuu vuoden 2017 alkuun.  

  
Daisy ja Yrjö Eskolan rahastosta jaettiin apurahoina 69.000 euroa. Turkuun meni viidestätoista apurahasta viisi.  

Jakopäätös perustui laadulliseen jakaumaan.  

 

Professori Jorma Pätiälä -stipendinä jaettiin yksi 15.000 euron apuraha.  

Professori Ahti Tarkkanen -stipendinä jaettiin yksi 15.000 euron stipendi silmäsairauksien tutkimukseen.  

Professori Tapani Tammisto -stipendinä jaettiin kaksi 5.000 euron apurahaa anestesiologiseen tutkimustyö-

hön. 
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Suu- ja leukakirurgian Tutkimusrahastosta myönnettiin yksi 5.000 euron apuraha sekä opinnäytepalkintona 

2000 euroa hammaslääketieteen kandidaatti Anssi Törmälle.  

 

Post-Doc –poolin kautta lääketieteeseen jaettiin  yksi 50.000 euron apuraha.  

 

Vuoden 2017 lääketieteen MAA10-symposiumia varten myönnettiin 25.000:- euron tuki.  

 

Säätiö osallistui loppuvuodesta järjestettyyn Slush Science Track 2016 -tapahtumaan 20.000:- eurolla. Lääketie-

teen osalta valittavana ja palkittavana oli oivalluksen tuotteistaminen. Skolar Award -tiedepitchauskilpailun finaa-

lin 100 000 euron rahoitusstipendin voitti Itä-Suomen yliopiston tutkija Virpi Virjamo, joka kehittää havupuiden 

avulla uusia lääkkeitä. 

Lääketieteen tukemiseen käytettiin yhteensä 446.170 euroa.  

 

 

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 kaksi 4.000 euron Veikko Palotie -stipendiä. 

  

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

sa jakoivat Veikko Palotie- palkintoapurahan sekä Veikko Palotie mitalin OTM Jussi Honkasalolle opinnäyt- 

teestä aiheena ”When players become developers”. Stipendin suuruus oli 4.000 euroa.  

 

   

   Kuva: Niina Virkkala 

28.01.2016  OTM Jussi Honkasalo  

 

 

 

Huhtikuun 27. päivänä Perheyritysten liiton vuositapahtumassa säätiön kutsumana luennoi Randel S. Carlock su-

kupolvenvaihdokseen liittyvistä näkökohdista. Hän toimii professorina INSEADissa Singaporessa.  
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  Randel S. Carlock  

 

Eino Hirvonen -stipendeinä jaettiin 3.900 euroa vientikoulutusta edistäviin toimiin. 

 

Post-Doc-poolin kautta jaettiin liikesivistykseen yksi 50.000 euron apuraha.  

Liikesivistyksen tukemiseen käytettiin yhteensä 125.000:- euroa. 

 

 

Säveltaide 
 

Säveltaiteen apurahat kohdistettiin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opiskelijoille. Apurahoina  

myönnettiin 42.000 euroa.  

Säveltaiteessa apurahojen lisäksi vuoden 2018 Kansainvälisen Paulon sellokilpailun tukemiseen varattiin  

20.500 euroa.   

 

Säätiön juhlavuosi huipentui yhdessä Tapiola Sinfoniettan kanssa järjestettyihin Voittajien Paraati-konsertteihin,  

joihin oli kutsuttu solisteiksi kaikki viisi Kansainvälisen Paulon Sellokilpailun voittajaa. Perusajatuksena oli, että  

kukin soittaa synnyinmaansa säveltäjän tuotannosta sellokonserton. Hai-Ye Nin ohjelmassa oli ensiesityksensä 

Suomessa saanut Tan Dunin sävellys Hiipivä tiikeri elokuvasta Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme. Elokuva sai  

vuonna 2000 neljä Oskar-palkintoa, joista yksi musiikista.  

 

     
Hai-Ye Ni, Enrico Bronzi, Xavier Phillips,             Kian Soltani, Eva Ollikainen, Andreas Brantelid. Kuva: Päivi Pousar 

Dalia Stasevska. Kuva: Lauri Porra  

  

Säätiö tuki 20.000 eurolla Sibelius-Akatemian lasten ja nuorten projektia Kuule minä sävellän.  

 

Säätiö tilasi lahjana 100 vuotta täyttävälle Suomelle Sauli Zinovjeviltä sellokonserttosävellyksen. Kantaesitys on 

helmikuussa 2018. Säveltaiteen tukemiseen käytettiin yhteensä 112.500:- euroa. 
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Kuvataide 

 

Säätiön kutsunäyttely.  

Vuoden 2015 jaossa TaM Ilari Laamaselle myönnettiin Kuraattoriapuraha ja hän valitsi näyttelyn pitäjäksi 

kuvataiteilija Matti Koskisen (s. 1987). Näyttely toteutettiin kesällä 2016 Töölönlahdella Helsingissä.  

 

Kuraattoriapurahan vuosille 2016 – 2017 sai TaM Merja Hannikainen. Hän valitsi kuvataiteilijaksi Camille 

Auerin, joka valmistui keväällä 2016 Aalto-yliopiston maisteriohjelmasta Visual Culture and Contemporary 

Art (ViCCA). Hänen näyttelynsä on syksyllä 2017. 

 

Kuvataiteiden tukemiseen käytettiin 62.500 euroa.  Apurahat kohdennettiin nuoriin, nyt olivat vuorossa vuon-

na 1980 tai sen jälkeen syntyneet, ei kuitenkaan opiskelijat. Apuraha myönnettiin 13%:lle hakijoista.  Vuonna 

2017 Uudelle Lastensairaalalle tehtävää 60.000 euron taidehankintarahaa täydennettiin. Summan kerryttämi-

nen jakautui kolmelle vuodelle. Säätiön omaan taidekokoelmaan hankittiin kaksi Reima Nevalaisen työtä, hän 

oli vuoden 2016 Vuoden nuori taiteilija, sekä saadun lahjoituksen turvin yksi Pekka Parviaisen työ.  

 

 

 
 

Säätiö on jäsen Post-Doc-poolissa 100.000 euron vuosittaisella panostuksella. Tämän kautta säätiö voi tukea 

sekä lääketieteen että liikesivistyksen post-doc-toimintaa. Säätiöiden Post-Doc -pooli on kahdentoista suoma-

laisen säätiön muodostama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. 

Tätä kautta myönnetään sekä liikesivistykseen että lääketieteeseen 50.000 euroa. Poolin kotisivujen osoite on 

postdocpooli.fi. 

 

 

Muu toiminta 

 

Säätiö osallistui 1.10.2016 Kansalliseen Säätiöpäivään, joka Helsingissä järjestettiin Suvilahdessa kohderyh-

mänä perheet. Teemana oli sirkus ja reipas liikkuminen. Säätiön tukemaan esitykseen osallistuivat nuoret ak-

robaatit. Tilaisuudessa vieraili yli 900 henkeä. Vuosittaisen tapahtuman tarkoituksena on tehdä säätiöitä tun-

netuiksi.  

 

                      
             Ryhmässä esiintyivät Venla Tokola (P), Sanja Klar (A), Alma Mac Cracken (U), Alisa Toivonen (L), 

             Ainoa Heikkinen (O) sekä Pipsa Pulkkanen.  
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Vuoden 2017 apurahat, hakuaika oli 15.8. – 15.9.2016. Jakopäätös tehtiin 9.11.2016. Apurahojen maksatus 

alkaa helmikuussa 2017. Tässä jaossa apurahoihin ja säätiön tukemien alojen edistämiseen käytettiin yhteensä 

690.000 euroa. Apurahojen saajat julkistettiin viikolla 47/2016.  

 

Hyväksyttyjä hakemuksia vuoden 2017 jakoon vastaanotettiin määräaikana seuraavasti: 

 

                 2016  2015 

    

lääketiede                 306 kpl 3.576.890  248 kpl 2.557.698    

liikesivistys    58     651.300   59    622.137       

säveltaide    38    298.500     5      50.950    

kuvataide    55    193.895 100    330.839       

457 4.720.585 € 412                  3.684.974 €  

 

Kaikkien hakijoiden yhteenlaskettu määrä nousi noin 11%.   

Euromääräisesti nousua oli noin 28%. Haun jakauma lukumääräisesti oli seuraava: naisten osuus 59,3% ja 

miesten 39,4%, erotuksen verran oli yhteisöhakemuksia.  

 

Lääketieteen hakijoiden lukumäärä kasvoi noin 23,4%, ja haettu summa 39,8%. Myöntösummia korotettiin 

siten, että väitelleille kuuden kuukauden apuraha nousi 30.000 euroon sekä kolmen kuukauden apuraha 

15.000 euroon. Väitöskirjaa valmistelevien apuraha pysytettiin entisen suuruisena, 4.000 eurossa.  

Liikesivistyksen hakijamäärä laski yhden hakemuksen verran, haettu summa nousi 4,7%.  

Säveltaiteen osalta hakukriteerit oli nyt huomioitu huolellisemmin ja hyväksyttyjä hakemuksia tuli sopiva määrä.  

Kuvataiteen osalta ikärajaksi määriteltiin vuonna 1981 tai sen jälkeen syntyneet ja jo valmistuneet kuvataitei-

lijat. Yllättäen hakijamäärä romahti puoleen tavanomaisesta. Kuraattoriapurahahakemuksia ei tullut yhtään. 

 

9.11.2016 tehtyjen jakopäätösten mukaisesti säätiön tukemien alojen edistämiseen myönnettiin yhteensä 

690.000 euroa. Apurahahakemuksiin perustuvina stipendeinä myönnettiin yhteensä 493.000 euroa.  

 

Eskolan rahastosta myönnettiin 100.000 euroa. Turkuun meni kahdestakymmenestäviidestä apurahasta yhdeksän.  

Jakopäätös perustui laadulliseen jakaumaan.  

 

Ebbin rahastosta päätettiin jakaa kummallekin yhteisölle 12.000 euroa, eli yhteensä 24.000 euroa.  

Eino Kalpalan täyttäessä 90 vuotta häntä muistavat saattoivat kartuttaa Ebbin rahastoa.  

 

Suu- ja leukakirurgian tutkimusrahastosta myönnettiin kaksi 12.000 euron apurahaa.  

 

Seuraavaa lääketieteen symposiumia varten tehtiin 25.000 euron varaus.  

 

Wikströmin rahastosta myönnettiin lääketieteelliseen tutkimustyöhän 54.000:- euroa. Edellisen jaon perusteella  

tehtyä 31.000 euron varausta purettiin. 

 

Hakemuksiin perustuvia apurahansaajia oli yhteensä 75 kpl. Hakijoista 16,4 % sai apurahan ja anotusta rahamää- 

rästä myönnettiin 10,4 %.  

 

Lääketieteen osuus oli 37 kpl ja 339.000 euroa, liikesivistys 12 kpl ja 73.000 euroa, säveltaide 11 kpl 42.000 eu- 

roa, kuvataide 15 kpl ja 39.000 euroa, uuden lastensairaalan taideprojektiin varattiin 7.113 euroa, jolloin luvattu  

60.000 euron summa täyttyi. Post-doc-Pooliin varattiin yhteensä 100.000 euroa. 

 

Hyväksyttyihin hakemuksiin verrattuna jako oli seuraava: 

  - lääketiede  12,1% hakijoista sai apurahan, jako anotusta summasta    9,5% 

  - liikesivistys 20,7%                      11,2% 

  - kuvataide      27,2%                      20,1% 

  - säveltaide     28,9%                      14,1% 

 

Kaikista myönnetyistä apurahoista 56% (42 kpl) kohdistui naisille ja 42,6% (32 kpl) miehille. Rahallisesti naisil- 

le myönnettiin 49,8%  ja miehille 49,4%,  jakautuen: 
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  Miehet % kpl    Miehet % €                Naiset % kpl         Naiset % € 

 Lääketiede         51,4      55,5  48,6 44,5 

 Liikesivistys            33,3             34,2  58,3 60,3 

 Kuvataide          20,0      19,2  80,0 80,8 

 Säveltaide          54,5      54,8  45,5 45,2 

 

Myönnettyjen stipendien lisäksi tehtiin toimintavarauksia.  

 

Säveltaiteessa apurahojen lisäksi vuoden 2018 Paulon kansainvälisen sellokilpailun tukemiseen varattiin  

20.500 euroa. 

 

Vuonna 2016 jaetuista sekä vuodelle 2017 myönnetyistä apurahoista on laadittu erilliset luettelot 

(myös www.paulo.fi/apurahat). 

 

Vuodelle 2017 päätetty jako on 86% vuoden 2015 tuloksesta.  

 

 

 VAROJEN SIJOITUS  

 

Säätiön hallitus on ottanut sijoitustoiminnan lähtökohdaksi varojen huolellisen sijoittamisen tuloa tuottavasti  

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

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

Toimintakautta leimasi edelleen jännittynyt sijoitusympäristö, silti pörsseissä vallitsi pääosin positiivinen vire.  

Päättyneen vuoden aikana OMX Helsinki nousi 3,6%, Helsinki 25 nousi 9,5% sekä Helsinki Cap 8,2%.  

Sijoitussalkusta kotiutettiin pörssiosakkeiden voittoja ja vapautuneita varoja lisättiin mm. joukkovelkakirjalai- 

noihin.  

Sijoitussalkun nimellinen vuosituotto tasearvoin oli +16,9%. 

Neljännesvuosittain saamme sitoutumattoman yhteisön Suomen Sijoitustutkimus Oy:n arvion sijoitustoimin- 

tamme menestyksestä.  

Sijoitusstrategian jakaumaksi oli määritelty   toteuma 31.12.2016 tasearvoin 

- kiinteistösijoitukset 40 – 50 %   40,2 % 

- osakesijoitukset 35 – 45 %   21,5 % 

- korko- ja muut sijoitukset 5 – 25 %   38,3 % 

 

Tästä strategiasta poikettiin tilapäisesti markkinatilanteiden vuoksi.  

 

Tilikauden lopussa sijoitusjakauma päivänarvoin oli: 

Kiinteistö- ja huoneistosijoitukset 36,5%   

Kotimaiset osakkeet 20,4% 

Eurooppa osakerahasto 4,9% 

Maailma osakkeet 5,6% 

Joukkovelkakirjalainat 20% 

Kehittyvät markkinat korko 2,0% 

Lyhyt korko ja käteinen 10,6% 

 

Tilikautena arvonalennuksina kirjattiin 129.141,76 euroa kohdistuen pääosin Nokian osakkeeseen. Arvon- 

alennusten palautuksina kirjattiin 143.984,88 euroa.  

 

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

16.609.273,35 euroa. Sijoitustoiminnan tuotto tasearvoin oli 16,9 %. 

 

Tilikauden aikana myytiin yksi asuinhuoneisto, joka oli vuonna 1992 tullut testamenttilahjoituksena perustet-

tuun Sigurd ja Liisa Wikströmin rahastoon. Asuinhuoneistoja säätiön omistuksessa on neljä kappaletta. Näistä 

kolme sijaitsee Rahapajankatu 3:ssa, talossa, jossa Paulon perhe asui ja olivat jo aikanaan Reko Paulon omis-

tuksessa.  

 

 

 

http://www.paulo.fi/apurahat
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Tilikauden päättyessä säätiön kaikki kiinteistö- ja asuntokohteet oli vuokrattu ulkopuolisille tahoille.  

 

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

arvoon.  

Tilinpäätöshetkellä kaikkien sijoitusten yhteenlaskettu markkina-arvo oli noin 21 miljoonaa euroa.  

 

Taseen loppusumma oli 19.412.187,26 euroa.  

 

Konsernisuhteet 

Säätiön välittömään omistukseen kuuluvat sen 100%:sesti omistamat keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt: 

Koy Hulda-koti; Y 16538437-9  

Koy Turun Autokulma; Y 1931057-8  

Koy Vantaan Tarina; Y 2340852-7  

Säätiön omistamat kiinteistöyhtiöt sijaitsevat kukin omalla maallaan.   

 

Tilikauden tulos 

Säätiön vuoden 2016 taloudellinen kokonaistulos oli 2.485.957,41 euroa ylijäämäinen. Tulos kirjattiin käyttö-

pääomaan. Säätiön omavaraisuusaste oli 93,9%. Nostamattomina apurahoina kirjattiin tilinpäätökseen 

1.152.906,21 euroa.  

50 v. juhlavuoden tapahtumien ja järjestelyjen johdosta vuosien 2015 sekä 2016 kulut poikkeavat tavanomai-

sista.  

 

Nimikkorahastot. 

Rahastojen pääomien karttuminen tilinpäätöksessä: 

 

Daisy ja Yrjö Eskolan rahasto, lääketiede    392.926,18 euroa 

Suu- ja leukakirurgian tutkimusrahasto, lääketiede      40.923,78 

Akateemikko Leena Palotien muistorahasto, lääketiede       7.838,48 

Sigurd ja Liisa Wikströmin rahasto, säätiön hallitus päättää   272.814,43 

Kalle ja Märtha Ebbin rahasto, alppihiihto      97.566,55 

 

Muuta 

10.12.2015 edesmenneen Mikkelistä kotoisin olevan Tarja Terttu Leena Airaksisen testamentin mukaan hänen 

koko jälkeen jääneen omaisuuden saa Akateemikko Leena Palotien muistorahasto. Vielä vuoden 2016 loppuun 

mennessä pesää ei oltu selvitetty, joten sitä ei voitu siirtää edunsaajalle.   
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Tammikuussa säätiö järjesti sen toimintaa lähellä oleville sidosryhmille illallisvastaanoton Helsingin Pörssiklubil-

la.  

 

 
Säätiön 50-vuotisjuhlaillalline Helsingin Pörssiklubilla 15.1.2016                                                  Kuva: Heikki Tuuli  

 

 

Alkaneen vuoden 2017 näkymistä 

 

Tuettavien alojen toimintaa edistetään sääntöjen mukaisesti apurahoin sekä muilla keinoin sijoitustoiminnan tuot-

tojen rajoissa. Useamman säätiön yhteisen Post doc -poolin sopimuksen mukaisesti säätiö on sitoutunut osallistu-

maan pooliin 100.000:- euron vuosittaisella panoksella, jakautuen tasan lääketieteen sekä liikesivistyksen aloille. 

Sopimus kattaa vielä seuraavat kaksi vuotta, vuoden 2018 loppuun.  

 

 

Espoossa, 9. päivänä helmikuuta 2017  

 

 

 

Timo Ritakallio   Gustav Djupsjöbacka   

 

 

 

Matti Rautalahti    Risto Renkonen 

 

 

 

Jyrki Wallenius 

 


