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

Vuosikertomus vuodelta 2017
Toimintakausi oli säätiön viideskymmenestoinen.
Säätiö on yleishyödyllinen apurahoja jakava säätiö, joka toteuttaa Paulon perheen testamentin ja siihen liittyvän säädekirjan määräyksiä sekä säätiön myöhemmin vastaanottamien lahjoitusten ja lahjakirjojen ohjeita.
Säätiö sai perustamisluvan 4. tammikuuta 1966 ja merkittiin säätiörekisteriin tammikuun 21. 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 sääntöjensä mukaisesti 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. Olennaista on myös lahjoittajien muiston
vaaliminen.

Kuva: Lasse Keltto

Säätiön hallitus 2017, Villu Jaanisoo, Risto Renkonen, Timo Ritakallio, Matti Rautalahti, Jyrki Wallenius

Säätiön hallituksen muodostivat puheenjohtajana toimitusjohtaja Timo Ritakallio Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA Ry:n nimeämänä, hallituksen valitsemana varapuheenjohtajana dekaani Risto Renkonen Helsingin
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan nimeämänä, pääsihteeri LT Matti Rautalahti Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin nimeämänä sekä professori Jyrki Wallenius Liikesivistysrahaston kannatusyhdistyksen nimeämänä. Taiteiden edustajana hallituksessa toimi kuvanveiston professori Villu Jaanisoo Kuvataideakatemian ja Sibelius-Akatemian yhteisesti nimeämänä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan,
valituksi voi tulla uudelleen.
Asiamiehenä toimi Yrjö Palotie.
Säätiön toimistonhoitajana toimi Riitta Kallavuo. Säätiön hautoja hoiti Heli Mikantie.
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Hallituspalkkioina, asiamiehen ja henkilökunnan palkkoina ja muina palkkioina maksettiin vuoden aikana yhteensä 104.833 euroa. Säätiön 100%:sesti omistamien kiinteistöyhtiöiden hallituspalkkioita ei maksettu. Lähi-

piirin merkkipäiviä huomioitiin 293,70 eurolla.
Paulon Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen ja on sitoutunut noudattamaan sen laatimaa Hyvä säätiötapa -ohjeistoa.
Säätiön hallitus kokoontui 5 kertaa. Säätiön sisäinen toimintaohje päivitettiin.
Säätiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Vuosipalkkio oli laskujen mukaan 25.767,20 euroa.
Säätiön toimisto sijaitsee vuokratiloissa osoitteessa Kappelitie 6 B, 02200 Espoo.
Vuokranantaja on Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj.

TIETEIDEN JA TAITEIDEN TUKEMINEN SEKÄ APURAHAT
Apurahojen jakaminen on yhteiskunnallista vaikuttamista ja sen tarve on viimeaikoina voimistunut etenkin julkisen rahoituksen vähentyessä.
Vuodelle 2017 säätiö käytti sääntöjensä mukaisten alojen tukemiseen apurahoina ja muuna tukena yhteensä
722.000 euroa.
9.11.2016 tehtyjen apurahapäätösten mukaisesti säätiön tukemien alojen edistämiseen vuodelle 2017 myönnettiin yhteensä 690.000 euroa. Apurahahakemuksiin perustuvina stipendeinä myönnettiin yhteensä 493.000
euroa.
Hakemuksiin perustuvia apurahansaajia oli yhteensä 75 kpl. Hakijoista 16,4 % sai apurahan ja anotusta rahamäärästä myönnettiin 10,4 %. Muuna tukena käytettiin 80.000 euroa.
Lääketieteen osuus oli 37 kpl ja 339.000 euroa, liikesivistys 13 kpl ja 127.000 euroa, säveltaide 11 kpl 42.000 euroa, kuvataide 15 kpl ja 39.000 euroa, uuden lastensairaalan taideprojektiin luvattu lahjoitus täydentyi 60.000 euron suuruiseksi. 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 naisille myönnettiin 49,8% ja miehille 49,4%, jakautuen:
Miehet % kpl
Lääketiede
51,4
Liikesivistys
33,3
Kuvataide
20,0
Säveltaide
54,5

Miehet % €
55,5
34,2
19,2
54,8

Naiset % kpl
48,6
58,3
80,0
45,5

Naiset % €
44,5
60,3
80,8
45,2

Myönnettyjen stipendien lisäksi tehtiin toimintavarauksia.
Säveltaiteessa apurahojen lisäksi vuoden 2018 Paulon kansainvälisen sellokilpailun tukemiseen varattiin
20.500 euroa lisää.
Vuodelle 2017 päätetty jako oli 86% vuoden 2015 tuloksesta.
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Lääketiede
Akateemikko Leena Palotien muistorahasto vastaanotti rouva Leena Airaksisen testamenttilahjoituksen.

Tarja Terttu Leena Airaksinen s. Koskinen 16.08.1940 – 10.12.2015
Leena Airaksinen oli iloinen, positiivinen ja eläinrakas ihminen, joka mielellään vietti aikaa ystäviensä kanssa.
Hän kävi ainoastaan peruskoulun, siirtyi kaupan alalle ja kouluttautui työssään. Hän työskenteli nuorena Marimekolla. Ollessaan naimisissa nimismies Esko Airaksisen kanssa Leena oli pitkään kotirouvana mm. Sonkajärvellä,
mutta he erosivat myöhemmin. Sen jälkeen Leena Airaksinen palasi takaisin työelämään ja oli viimeksi Isku Oy:n
palveluksessa Helsingissä menestyksekkäänä huonekalumyyjänä kunnes eläköityi hieman etuajassa sairasteltuaan.
Viimeiset vuotensa hän asui Mikkelin keskustassa kerrostalossa. Leena Airaksinen oli lapseton.
Hän arvosti suuresti Akateemikko Leena Palotietä ja hänen tutkimustoimintaansa, jonka jatkumista toivoi lahjoituksensa tukevan. Leena Airaksinen menehtyi kotonaan Mikkelissä vain pari viikkoa ennen joulua 2015.
Paulon Säätiö on kiitoksella vastaanottanut tämän testamenttilahjoituksen Leena Palotien muistorahastoon ja tulee
rouva Airaksisen viimeisen tahdon mukaisesti näillä varoilla tukemaan geenitutkimuksen syöpätutkimusta.

Kuva: Matti V. Laitinen
Leena Airaksinen, kuva 70-vuotispäiviltä

Kansainvälinen Leena Palotie-palkinto jaetaan seuraavan kerran vuoden 2018 kesäkuussa.

Paulon Lääketieteen symposium MAA10-kongressi (The 10th International Symposium on Memory and
Awareness in Anaesthesia) pidettiin Helsingissä kesäkuussa, http://maa10.com/ .

Symposiumin osanottajia.

Kuva: Klaus Olkkola

Sapporo Medical Universityn vaihtostipendiaatiksi valittu suomalaistutkija oli helsinkiläinen tohtori Mirja
Puolakkainen, erikoisalanaan kliininen mikrobiologia. Hänen vierailunsa ajoittui vuoden 2017 alkuun.
Seuraava Sapporoon valittu suomalaistutkija on tamperelainen ortopedian ja traumatologian dosentti Marko Neva.
Hänen vierailunsa ajoittuu alkuvuoteen 2018.
Vastavuoroisesti Suomessa Helsingin yliopistossa vieraili lokakuussa tohtori Fumimasa Fukuta.
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Daisy ja Yrjö Eskolan rahastosta myönnettiin lähinnä väitöskirjatöihin 100.000 euroa. Turkuun meni
kahdestakymmenestäviidestä apurahasta yhdeksän. Jakopäätös perustui laadulliseen jakaumaan.
Suu- ja leukakirurgian tutkimusrahastosta myönnettiin kaksi 5.000 euron apurahaa.
Sigurd ja Liisa Wikströmin rahastosta myönnettiin lääketieteelliseen tutkimustyöhän 54.000:- euroa.
Professori Jorma Pätiälä -stipendiä ei nyt jaettu soveltuvien hakemusten puuttuessa.
Professori Ahti Tarkkanen -stipendinä jaettiin yksi 4.000 euron stipendi väitöskirjatyöhön.
Professori Tapani Tammisto -stipendinä jaettiin yksi 15.000 euron apurahaa anestesiologiseen tutkimustyöhön.

Professori Tammisto menehtyi Espoossa pitkällisen sairauden uuvuttamana toukokuun 23. päivänä. Hän oli
syntynyt Mikkelissä 2.12.1932.
Post-Doc –poolin kautta lääketieteeseen jaettiin yksi 50.000 euron apuraha.
Lääketieteen tukemiseen käytettiin yhteensä 446.000 euroa.

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.
Oikeustieteen piiriin jaettiin Veikko Palotie –stipendinä oikeustapauskilpailua varten 4.000 euroa.
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Asianajotoimisto Merilampi Oy yhdessä Paulon Säätiön kanssa jakoivat Veikko Palotie- palkintoapurahan sekä Veikko Palotie -mitalin OTM Mikko Elorannalle opinnäytteestä aiheena ”Strategiana kilpailun eliminointi? Patenttien täytäntöönpanon väärinkäyttö ja Euroopan unionin
kilpailuoikeus”. Stipendin suuruus oli 4.000 euroa.
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Kuva: Niina Virkkala

26.01.2017 OTM Mikko Eloranta
Eino Hirvonen -stipendeinä jaettiin 2.000 euroa vientikoulutusta edistäviin toimiin.
Post-Doc-poolin kautta jaettiin liikesivistykseen yksi 50.000 euron apuraha.
Liikesivistyksen tukemiseen käytettiin yhteensä 127.000:- 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 lisää.
Säätiö tilasi lahjaksi 100-vuotiaalle Suomelle Sauli Zinovjevilta (s. 1988) sellosävellyksen, joka kantaesitetään
Sibafestin päätöskonsertissa 3. helmikuuta 2018.

Kuva: Juha Peurala

Sauli Zinovjev
Säätiö tuki edellisen vuoden päätöksen mukaisesti 20.000 eurolla Sibelius-Akatemian lasten ja nuorten projektia
Kuule minä sävellän.
Säveltaidetta tuettiin yhteensä 62.500 eurolla.
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Kuvataide
Paulon kutsunäyttely on kuraattorin ja taiteilijan yhteisprojekti, jossa heillä on vapaat kädet toteuttaa näyttely
ilman taiteellisia reunaehtoja, se on taiteen vapautta.
Kuraattoriapurahan vuosille 2016 – 2017 sai TaM Elis Hannikainen. Hän valitsi kuvataiteilijaksi Camille
Auerin, joka valmistui keväällä 2016 Aalto-yliopiston maisteriohjelmasta Visual Culture and Contemporary
Art (ViCCA). Hänen näyttelynsä oli syksyllä 2017 Kuvataideakatemian galleriassa.
Vuosille 2017 - 2018 ei valitettavasti ollut tullut yhtään kuraattoriapurahahakemusta.
Apurahat kohdennettiin nuoriin, nyt olivat vuorossa vuonna 1981 tai sen jälkeen syntyneet, ei kuitenkaan
opiskelijat. Apuraha myönnettiin 27,3%:lle hakijoista.
Kuvataiteiden tukemiseen käytettiin 62.500 euroa.

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 suomalaisen säätiön muodostama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn.
Tätä kautta säätiö myöntää sekä liikesivistykseen että lääketieteeseen 50.000 euroa. Poolin kotisivujen osoite
on postdocpooli.fi.

Kalle ja Märtha Ebbin rahastosta jaettiin nuorten alppihiihtotoimintaan kummallekin rahaston säännöissä
määrätylle yhteisölle 12.000 euroa, eli yhteensä 24.000 euroa.
Vuoden 2018 apurahat, hakuaika oli 15.8. – 15.9.2017. Jakopäätös tehtiin 31.10.2017. Apurahojen maksatus
alkaa helmikuussa 2018. Tässä jaossa apurahoihin ja säätiön tukemien alojen edistämiseen varattiin yhteensä
1.102.000 euroa. Apurahojen saajat julkistettiin viikolla 47/2017. Jakoluettelo on osoitteessa
http://www.paulo.fi/apurahat

Hyväksyttyjä hakemuksia vuodelle 2018 vastaanotettiin määräaikana seuraavasti (vertailuna edellinen haku):
2017
lääketiede
liikesivistys
säveltaide
kuvataide

360 kpl
73
37
137
607

4.020.600
948.223
221.620
625.267
5.815.710 €

2016
306 kpl
58
38
55
457

3.576.890
651.300
298.500
193.895
4.720.585 €

Kaikkien hakijoiden yhteenlaskettu määrä nousi peräti 33%.
Euromääräisesti nousua oli 23%. Haun jakauma lukumääräisesti oli seuraava: naisten osuus 63% ja miesten
36%, erotuksen verran oli yhteisöhakemuksia. Rahallisesti naisten osuus oli 63% ja miesten 36%.
Lääketieteen hakijoiden lukumäärä kasvoi noin 17,6%, ja haettu summa 12,4%.
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Liikesivistyksen hakijamäärä nousi noin 27,6% ja haettu summa kohosi yli 45%. Juridiikan hakemuksia tuli
6 kpl.
Säveltaiteen hakemuksia vastaanotettiin yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Haettu summa laski 26%.
Kuvataiteen osalta ikärajaksi määriteltiin vuonna 1982 tai sen jälkeen syntyneet ja jo valmistuneet kuvataiteilijat.
Kun vuotta aiemmin hakijamäärä yllättäen romahti puoleen tavanomaisesta, niin nyt määrä kasvoi 149% edellisvuodesta. Kuraattoriapuraha ei ollut tänä vuonna haettavissa, vaan säätiön hallitus kutsui tähän Texasissa syntyneen (1960) Michael Petryn, joka toimii mm. Lontoossa Museum of Contemporary Art (MOCA)’n johtajana.
Hän tulee Suomeen tutustumaan nuoriin kuvataiteilijoihin ja valitsee heistä Paulon kutsunäyttelyn pitäjän tai pitäjät vuodelle 2018.

Michael Petry
Apurahajako on osoitteessa http://www.paulo.fi/apurahat
Muu toiminta
Säätiö osallistui 1.10.2017 Kansalliseen Säätiöpäivään, joka Helsingissä järjestettiin Narinkkatorilla kohderyhmänä perheet. Paulon Säätiö toi tilaisuuteen Sibelius-Akatemian saksofonikvartetin.
Vuosittaisen tapahtuman tarkoituksena on tehdä säätiöitä tunnetuiksi.

Kuva: Patricia Seppälän säätiö

Nanako Lammi, Anna-Sofia Anttonen, Kalle Oinonen, Tomás Alonso Lopez.

Säätiö osallistui loppuvuodesta järjestettyyn Slush Skolar Award 2017 -tapahtumaan 30.000:- eurolla. Lääketieteen
osalta valittavana ja palkittavana oli oivalluksen tuotteistaminen. Skolar Award -tiedepitchauskilpailun finaalin
100 000 euron rahoitusstipendin voitti Tukholman yliopiston tutkija Johan Seijsing, joka kehittää proteiinipohjaisia antibiootteja.

Kuva: Vilja Pursiainen/Kaskas Media

Skolar Award palkinnon jako, Johan Seijsing.
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VAROJEN SIJOITUS
Säätiön hallitus on ottanut sijoitustoiminnan lähtökohdaksi varojen huolellisen sijoittamisen tuloa tuottavasti
pitkällä aikavälillä noudattaen Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n raportin Säätiön
kestävä varainkäyttö -suositusta. Asetettu tuottotavoite on 5% yli inflaation.
Toimintakautta leimasi pörssin pääosin positiivinen vire, joka kuitenkin lopahti marras- joulukuussa. Suomen
talous pääsi pitkästä aikaa kasvu-uralle.
Päättyneen vuoden aikana OMX Helsinki nousi 6,40%, OMX 25 nousi 6,46% sekä OMX Cap 7,27%.
Sijoitussalkusta kotiutettiin jonkin verran pörssiosakkeiden voittoja ja näillä varoilla lisätiin joukkovelkakirjalainoja sekä täydennettiin pörssiosakesalkkua. Nokian osakkeen arvon kehitys oli jälleen pettymys.
Säätiön omistamien pörssiosakkeiden tasearvo kasvoi noin 6,1%.
Neljännesvuosittain saamme sitoutumattoman yhteisön Suomen Sijoitustutkimus Oy:n arvion sijoitustoimintamme menestyksestä.
Sijoitusstrategian jakaumaksi oli määritelty
toteuma 31.12.2017 tasearvoin
kiinteistösijoitukset 40 – 50 %
34,1 %
pörssiosakesijoitukset 35 – 45 %
43,5 %
korko- ja muut sijoitukset 5 – 25 %
22,4 %
Globaalista sijoitusilmapiiristä johtuen säätiön hallitus katsoi oikeaksi edelleen osittain poiketa asetetusta strategiasta.
Tilikauden lopussa sijoitusjakauma päivänarvoin oli:
Kiinteistö- ja huoneistosijoitukset 34,1%
Kotimaiset osakkeet 32,3%
Eurooppa osakerahasto 5,2%
Maailma osakkeet 6,0%
Joukkovelkakirjalainat 17,3%
Kehittyvät markkinat korko 2,2%
Lyhyt korko ja käteinen 2,8%
Tilikautena arvonalennuksina kirjattiin 322.333,76 euroa. Kiinteistöyhtiöiden arvonalennuksena kirjatiin
500.000:- euroa. Arvonalennusten palautuksina kirjattiin 224.808,69 euroa.
Toimintavuoden aikana säätiön koko sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo kasvoi alaskirjauksesta huolimatta
6,1% ollen tasearvoin 17.619.409,69 euroa. Sijoitustoiminnan tuotto tasearvoin oli 2,4 %.
Asuinhuoneistoja säätiön omistuksessa on neljä kappaletta. Näistä kolme sijaitsee Rahapajankatu 3:ssa, talossa, jossa Paulon perhe asui ja olivat jo aikanaan Reko Paulon omistuksessa. Yhdessä näistä huoneistoista aloitettiin täydellinen saneeraus, joka valmistuu vuoden 2018 puolella. Rakennus on valmistunut vuonna 1917.
Tilikauden päättyessä säätiön kaikki kiinteistö- ja asuntokohteet, remontoitavaa lukuun ottamatta, olivat vuokrattuina ulkopuolisille tahoille.
Rahasto- ja pörssiosakesijoitukset sekä kiinteistöosakkeet on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai
sitä alempaan markkina-arvoon.
Tilinpäätöshetkellä kaikkien sijoitusten yhteenlaskettu markkina-arvo oli noin 21,2 miljoonaa euroa.
Taseen loppusumma oli 19.224.795,42 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.
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Tilikauden tulos
Säätiön vuoden 2017 taloudellinen kokonaistulos oli 207.099,51 euroa ylijäämäinen. Tulos kirjattiin käyttöpääomaan. Säätiön omavaraisuusaste oli 90,8%. Nostamattomina apurahoina kirjattiin tilinpäätökseen
1.726.487 euroa. Turun kiinteistöyhtiöön tehty alaskirjaus rasittaa vuoden tulosta 500.000:- eurolla.
2000-luvun aikana säätiö on maksanut apurahoina 77% kokonaistuloksestaan, kantarahastosta myönnetyt tuet
ovat olleet 87% tuloksesta.
Nimikkorahastot.
Rahastojen pääomien karttuminen tilinpäätöksessä:

Daisy ja Yrjö Eskolan 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

32.578,97 euroa
3.371,82
104.632,45
23.182,49
8.105,56

Muuta
Säätiö osallistuu kansalliseen tietovarantohankkeeseen. Valtakunnallinen tutkimustietovaranto on Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksianto ja sen tavoitteena on koota olemassa oleva tieto Suomessa tuotetuista tutkimusjulkaisuista, -aineistoista, -infroista ja -hankkeista yhteen paikkaan ja yhteiseen näkymään. Tutkimustietovaranto välittää
tutkimusta kuvaavaa yhteismitallista tietoa eri palveluiden käytettäväksi.
Osana tutkimustietovarantoa toteutetaan tutkimushanketietovaranto, jonka tarkoituksena on koota valtakunnalliselle tasolle yhteen tiedot eri tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista. Hanketietovarantoa suunnitellaan yhteistyössä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan, Suomen Akatemian, TEKESin, Paulon Säätiön ja Alkoholitutkimussäätiön ym. kanssa.

Alkaneen vuoden 2018 näkymistä

Tuettavien alojen toimintaa edistetään sääntöjen mukaisesti apurahoin sekä muilla keinoin sijoitustoiminnan tuottojen rajoissa. Useamman säätiön yhteisen Post doc -poolin sopimuksen mukaisesti säätiö
on sitoutunut osallistumaan pooliin 100.000:- euron vuosittaisella panoksella, jakautuen tasan lääketieteen sekä liikesivistyksen aloille. Sopimus kattaa vielä vuoden 2018. Säätiön hallitus on päättänyt osallistua jatkossakin tämän poolin toimintaan, mikäli uusi kolmivuotiskausi järjestetään 1.1.2019 alkaen.
Kesäkuussa toteutuu säätiön tukema Paulon kansainvälinen lääketieteen symposium otsikolla Too much
medicine. Säätiö tukee taloudellisesti lokakuussa 2018 järjestettävää Kansainvälistä Paulon Sellokilpailua.
Espoossa, 26. päivänä helmikuuta 2018

Timo Ritakallio
Hallituksen puheenjohtaja

Villu Jaanisoo

Matti Rautalahti

Risto Renkonen

Jyrki Wallenius

