1

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

Toimintakertomus vuodelta 2010
Toimintakausi oli säätiön neljäskymmenesviides.
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. Vuonna 2011 säätiö täyttää 45 vuotta.
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.
Vuoden 2010 helmikuussa jaetut apurahat julistettiin hakuun 15.10. - 16.11.2009. Apurahoihin ja säätiön
tukemien alojen edistämiseen käytettiin yhteensä 798.900 euroa. Apurahojen saajat julkistettiin perinteisesti
Huldan päivänä 22. helmikuuta 2010, Hulda Paulon mukaan. Myönnetyistä apurahoista on erittely.

Olli Kortekangas, Yrjö Palotie, Matti J. Tikkanen, Ilkka Rauramo, Erkki Hämäläinen

Säätiön hallituksen muodostivat puheenjohtajana insinööri Yrjö Palotie, nyt ensimmäistä kertaa sääntömuutoksen jälkeen Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA Ry nimeämänä, varapuheenjohtajana kauppat. tri. Erkki
Hämäläinen Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistyksen nimeämänä, jäseninä professori Matti J. Tikkanen
Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan nimeämänä sekä pääsihteeri Ilkka Rauramo Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin nimeämänä. Taiteiden edustajana toimi säveltäjä Olli Kortekangas Kuvataideakatemian ja Sibelius-Akatemian yhteisesti nimeämänä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.
Asiamiehenä toimi hallituksen puheenjohtaja Yrjö Palotie.
Säätiön toimistonhoitajana toimi yo-merkonomi Riitta Kallavuo.
Palkkoina ja hallituspalkkioina maksettiin vuoden aikana yhteensä 73.515 euroa.
Paulon Säätiö kuuluu jäsenenä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:een ja on sitoutunut noudattamaan
sen laatimaa Hyvä säätiötapa –ohjeistoa.
Säätiön hallitus kokoontui 10 kertaa.
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Säätiön tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan
Rönnberg.
Säätiön toimisto sijaitsee vuokratiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

TIETEIDEN JA TAITEIDEN TUKEMINEN SEKÄ APURAHAT
Säätiön tukemien alojen edistämiseen käytettiin 798.900 euroa. Jako oli 40,6% vuoden 2009 tuloksesta, 6%
sijoitusomaisuudesta sekä 4,9% taseen loppusummasta.
Hakijoiden määrä nousi edellisvuodesta noin 25%. Hyväksyttyjä hakemuksia vastaanotettiin 395 kpl. Haettu
kokonaissumma kohosi noin 28% ja oli 3.051.400 euroa. Jako suoritettiin helmikuussa 2010 ja noin 30%:lle
kaikista hakijoista voitiin myöntää apuraha, mikä rahallisesti merkitsi 26% haetusta kokonaissummasta. Jaon
jakautuma oli lukumääräisesti seuraava: miehet 45%, naiset 55% ja rahallisesti miehet 51% ja naiset 49%.
Lääketiede
Nyttemmin joka toinen vuosi järjestettävä Paulon lääketieteen symposium oli kesäkuussa 2010 Helsingissä.
Tämänkertainen symposio oli lasten luuydinsiirtoon liittyvä asiantuntijakokous EBMT. Järjestelyistä vastasivat LT Matti Korhonen sekä dosentti Kim Vettenranta.
Sapporo Medical Universityn vaihtostipendiaatiksi valittu patologian professori Ylermi Soini Kuopiosta
vieraili Sapporossa marraskuun lopusta 2010 tammikuun alkuun 2011. Vastavierailu Sapporosta toteutuu
vasta vuoden 2011 aikana. Valituksi tuli apulaisprofessori Ayako Sumi, jonka isäntänä tulee toimimaan professori Jaakko Kaprio.
Daisy ja Yrjö Eskolan rahastosta jaettiin apurahoina 153.500 euroa.
Sigurd ja Liisa Wikströmin rahastosta myönnettiin lääketieteeseen apurahoina 56.000 euroa. Summa sisältää yhden kaksivuotisen 32.000 euron apurahan lääketieteelliseen tutkimustyöhön.
Jorma Pätiälä -stipendin suuruus oli 4.000 euroa. Professori Ahti Tarkkanen -stipendinä jaettiin 4.000 euroa. Koska anestesian alalta ei tullut hakemuksia, jäi professori Tapani Tammisto –stipendi jakamatta.
Leukakirurgian Tutkimusrahastosta ei hakemusten puuttuessa jaettu apurahaa. Hakemuksia ei saatu myöskään
vuonna 2010.
Akateemikko Leena Palotien toivomuksesta perustettiin hänen nimeään kantava muistorahasto keväällä 2010.
Rahaston varoja tullaan käyttämään Leena Palotie –luentojen järjestämiseksi, joista vastaa Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM; The Institute for Molecular Medicine Finland) johtaja.
Lääketieteen tukemiseen käytettiin yhteensä 485.500 euroa. Apuraha myönnettiin 42%:lle hakijoista.

Liikesivistys
Liikesivistyksen apurahat suunnattiin edelleen pääosin Baltian, Venäjän sekä muun Itämeren alueen ongelmia
ja mahdollisuuksia käsittelevään liiketaloudelliseen tutkimustyöhön.
Oikeustieteen piiriin jaettiin yksi 5000 euron määräinen Veikko Palotie –stipendi.
Syksyllä 2009 Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta oli hyväksynyt säätiön ja Asianajotoimisto Veikko Palotie & Co Oy:n (nyttemmin Asianajotoimisto Merilampi Oy) yhteisen palkintoapurahajärjestelmän. Laadittujen sääntöjen mukaan tiedekunta valitsee vuosittain kahdesta kolmeen oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseksi tehtyä ansiokasta tutkielmaa, jotka ovat aiheensa puolesta elinkeinoelämän näkökulmasta mielenkiintoisia. Tiedekunnan esityksen ja asianajotoimiston lausunnon pohjalta säätiö valitsee palkinnon saajan. Ensimmäisen
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kerran palkintostipendi luovutettiin 14.1.2010. Sen suuruus oli 4.000 euroa ja sisältää myös Veikko Palotie -mitalin. Palkinnon saaja oli OTM Timo Ala-Hallila.
Eino Hirvonen -stipendinä jaettiin yksi 3.000 euron apuraha.
Keväällä myönnettiin 5.000 euron apuraha Kiinaan suuntautuvaa Aalto on Tracks –projektia varten. Tähän osallistui noin sata Aalto-yliopiston kauppatieteiden opiskelijaa.
Liikesivistyksen tukemiseen käytettiin yhteensä 132.000 euroa. Apuraha myönnettiin 43%:lle hakijoista.
Lisäksi tuettiin 7.000 eurolla Presidentti Martti Ahtisaaren Crisis Management Initiative –toimintaa, kohteena konfliktien ehkäisyyn liittyvä liike-elämän näkökulma.
Säveltaide
Säveltaiteen tukemiseen käytettiin 68.750 euroa. Summa sisältää Kansainvälinen Sellotapahtuma r.y.:lle
suunnatun 32.650 euron avustuksen vuoden 2013 Kansainvälisen Paulon sellokilpailun järjestämiseksi. Apuraha myönnettiin 56%:lle hakijoista.
Kuvataide
Säätiön kutsunäyttely. Vuoden 2009 apurahajaossa kuraattoriksi valittiin kuopiolainen FM Laura Lyhykäinen. Hän valitsi kuvataiteilijaksi taiteilijaparin Juha Nabb – Maria Teeri. Heidän yhteisnäyttelynsä oli elokuussa 2010 Kuvataideakatemian galleriassa Helsingissä.
Vuoden 2010 jaossa taiteen maisteri Kirsi Nuppolalle myönnettiin Kuraattoriapuraha. Hän valitsi vuoden
2011 elokuussa pidettävän näyttelyn taiteilijapariksi Katriina Haikalan ja Vilma Metterin, jotka valmistuvat
Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2011. Taiteilijaparin ryhmänimi on ”Tärähtäneet ämmät”.
Kuvataiteiden tukemiseen käytettiin 68.750 euroa. Summa sisälsi 26.750 euron varauksen taidehankintoja
varten ja 12.000 euroa Paulon Kuraattoritapahtuman kutsunäyttelyyn. Apuraha myönnettiin 9%:lle hakijoista.
Säätiön taidekokoelmiin ostettiin vuoden aikana 7 työtä, taideteoksia on yhteensä noin neljäsataa.

Muu toiminta
Kalle ja Märtha Ebbin rahastosta myönnettiin sen sääntöjen mukaisesti apurahat Slalom-Seura ry:lle sekä
Ski Sport Finland ry:lle, kummallekin 12.000 euroa käytettäväksi nuorisotoimintaan.
Vuonna 2010 jaetuista apurahoista on laadittu erillinen luettelo.
Apurahahakemukset vuodelle 2011
Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 25.8.2010 julistaa vuoden 2011 apurahat haettaviksi 15.10. 15.11.2010 mennessä. Näistä apurahoista päätetään ja saajat julkistetaan helmikuussa 2011.
Hyväksyttyjä hakemuksia vastaanotettiin määräaikana seuraavasti:
2010
lääketiede
liikesivistys
säveltaide
kuvataide

204 kpl
41
36
160
441

2009
2.054.850
564.150
158.962
552.140
3.330.102 €

153 kpl
42
43
157
395

1.676.000
556.250
168.658
650.783
3.051.391 €

Hakijoiden yhteenlaskettu määrä kääntyi vuonna 2009 nousun. Nousu jatkui, ollen nyt noin 12% korkeampi
kuin vuotta aikaisemmin, mikä euromääräisesti merkitsi noin 9% suurempaa hakemusten yhteenlaskettua loppusummaa.
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Lääketieteen hakijoiden lukumäärä nousi eniten, liki 33%. Kuvataiteen osalta ikärajaksi määriteltiin vuonna
1975 tai sen jälkeen syntyneet ja jo valmistuneet kuvataiteilijat, hakijoiden määrä nousi noin 15%. Kuraattoriapurahahakemuksia vastaanotettiin neljä, edellisvuonna kaksi.
Päättyneen vuoden tilinpäätöksessä on nostamattomina apurahoina vuosilta 2006 - 2008 palautunut käyttöpääomiin yhteensä 125.910 euroa.

VAROJEN SIJOITUS
Sijoitustoimintaa arvioitaessa tulee muistaa vuoden 2008 aikana alkaneen talouslaman voimakas vaikutus pörssiarvoihin. Tästä romahduksesta ei olla vielä toivuttu, mikä edelleen näkyy säätiön jakokelpoisissa
varoissa.
Silloisesta säätiön sijoitussalkun liki kolmen miljoonan euron arvojen alennuksesta on arvonalennusten palautuksina kirjattu 1.489.550 euroa (2009) ja 1.063.804 (2010), yhteensä 2.553.354 euroa. Vuonna 2010 kirjattiin uusia arvonalennuksia 472.869 euroa. Arvonmuutosten nettovaikutus on ajanjaksolla 2008 – 2010 edelleen miinusmerkkinen, -908.933 euroa. Vaikka nyt päättyneen tilikauden aikana pörssiarvot ovat kohonneet
keskimäärin noin 20%, niin viiden vuoden tarkastelujaksolla OMX Helsinki oli vielä noin 6% miinuksella.
OMX Helsinki Cap kohosi noin 26% ja viiden vuoden tarkastelujaksolla se oli noin 9% plussalla.
Säätiön sijoitustoiminnan tuottojäämä oli 10,2 %.
Kesäkuun lopulla säätiö osti Koy Vantaan Tarina –nimisen keskinäisen kiinteistöyhtiön koko osakekannan.
Kohde on vanhusten hoivakoti osoitteessa Korennontie 49, Vantaa. Palvelujen tuottamisesta vastaa
AttendoMedone Oy.

Koy Vantaan Tarina, Korennontie 49, Vantaa

Vapaita toimitiloja tai asuinhuoneistoja ei säätiöllä tilikauden päättyessä ollut lainkaan.
Säätiön omistamat kiinteistöyhtiöt sijaitsevat omalla maallaan.
Toimintavuoden aikana säätiön koko sijoitusomaisuus karttui noin 8,6% ollen kirjanpitoarvoltaan
14.446.580 euroa.
Kaikkien sijoitusten jakauma oli:
Kiinteistö- ja huoneistosijoitukset 40%
Kotimaiset suorat osakeomistukset 17%
Euroalueen suorat osakeomistukset 7,5%
Euroalueen osakerahastot 2%
Pitkät korot 1%
Lyhyet korot ja käteinen 12%
Osakeindeksilaina 1%
Jvk + obl + hedge 12,5%
Muut 7%
Rahasto- ja osakesijoitukset on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan markkina-arvoon.
Asuinhuoneistoja säätiön omistuksessa on viisi kappaletta. Näistä kolme sijaitsevat Rahapajankatu 3:ssa, ta-
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lossa, jossa Paulon perhe asui ja olivat jo aikanaan Reko Paulon omistuksessa.
Kahdessa säätiön asunto-osakekohteessa tehtiin vuoden aikana merkittäviä saneerauksia sillä seurauksella, että
näiden osalta tuotto jäi erittäin vähäiseksi, koska tiloja ei remontin aikana voitu käyttää. Tilinpäätöksessä toisen asunto-osakeyhtiön tasearvoa korotettiin saneeraukseen käytetyn summan verran, saneeraus on vielä osin
kesken.
Kiinteistön sekä kiinteistö- ja asunto-osakkeiden yhteenlaskettu käypä arvo on noin 1.850.000 euroa korkeampi kuin näiden tasearvo.
Säätiön vuoden 2010 taloudellinen kokonaistulos oli 1.276.486 euroa ylijäämäinen. Tulos kirjattiin käyttöpääomaan. Säätiön omavaraisuusaste oli 98%.
Tilikauden aikana säätiön hallinnoimien nimikkorahastojen lukumäärä kasvoi yhdellä kun säätiöön perustettiin keväällä Akateemikko Leena Palotien muistorahasto. Sen pääomaksi muodostui 63.876 euroa.
Nimikkorahastojen osuus kokonaistuloksesta oli 466.556 euroa, ja niiden pääomat karttuivat seuraavasti:
Daisy ja Yrjö Eskolan rahasto, lääketiede
Tohtori Eino Hirvosen rahasto, liikesivistys
Professori Jorma Pätiälän rahasto, lääketiede
Pääkonsuli Veikko Palotien rahasto, liikesivistys
Professori Ahti Tarkkasen rahasto, lääketiede
Professori Tapani Tammiston rahasto, lääketiede
Sigurd ja Liisa Wikströmin rahasto, säätiön hallitus päättää
Kalle ja Märtha Ebbin rahasto, alppihiihto
Leukakirurgian tutkimusrahasto, lääketiede

219.810 euroa
10.594
9.573
8.297
3.318
4.212
135.435
53.995
21.317

Helsingissä, helmikuun 16. päivänä 2011

Yrjö Palotie

Erkki Hämäläinen

Matti J. Tikkanen

Ilkka Rauramo

Olli Kortekangas

