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Pentti Koppinen, 2020

Nikkari Aukusti Väisäsen talo oli alkujaan puusepänverstas. Taloa kutsuttiin
tuolloin Akulaksi, nimikyltti löytyy nykyisin talon pohjoispäädystä.

Aukustin pojat, postimies Pekka ja puuseppä Kalle jatkoivat isänsä jäljillä 
puuverstaan pitoa. Pekka oli sivutoimisena hommissa vapaa-aikanaan. 

Heidän siskonsa Akusta kävi iltaisin siivoamassa veljiensä lastut. 
Eräänä päivänä Kalle soitti tyttärelleen Eevalle ja sanoi, sinä et usko, 

mitä tyttö teki. Se meni ja kuoli. Se oli Akustan ensimmäinen
ja viimeinen itsenäinen teko, uskalsi kuolla kysymättä.

Talosta löytyy vielä runsaasti alkuperäisiä Aukustin tekemiä 
huonekaluja, kuten kirjoituspöytä ja tuoli. Hän valmisti 

myös rovasti Brofeltdin pappilaan tarvittavat sorvattavat 
puuosat, kunnes pappilaan hankittiin oma sorvi, 

ja nikkari menetti tuottoisan asiakkaan.

Talo on pysynyt koko historiansa ajan, 150 vuotta saman 
suvun hallussa. Nyt kauniissa talossa eläkepäiviään viettävät  

Eevan tytär Hilppa ja hänen miehensä Vesa Pakarinen.

OLVI-säätiö myönsi vuonna 2020  apurahan Pentti Koppiselle 
Vanhat puutalot Iisalmessa –akvarellinäyttelyiden

järjestämiseen Iisalmessa ja lähikunnissa.  
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OLVI-säätiö
OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö. Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja 
ja pääomistaja teollisuusneuvos E.W. Åberg ja puolisonsa rouva Hedwig 
Åberg perustivat säätiön vuonna 1955. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg 
luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta. Åbergin 
luovuttamat Olvi Oyj:n  K-osakkeet ovat tänä päivänä kivijalkana OLVI-
säätiön varallisuudelle. Perustajien ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden 
turvaamisen ohella tukea tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä. 

Vuosi 2020 oli säätiön 65. toimintavuosi. 

Säätiön sääntöjen mukaiset avustuskohteet

OLVI-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, 
lahjakkaiden nuorten opintoja ja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, 
avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja 
elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja 
maatalouden kehittäminen. 

Tarkoituksen toteuttaminen

OLVI-säätiön toiminnan ja sen varallisuuden huolellisen hoidon päämäärä 
on yksinomaan säätiön tarkoituksen toteuttaminen. 

OLVI-säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, 
avustuksia ja palkintoja sääntöjensä mukaisiin kohteisiin. Säätiön 
tavoitteena on tukea ja avustaa sääntöjen määrittelemiä kohteita 
vuosittain mahdollisimman tasaisesti ja pitkäjänteisesti samalla hyvään 
vaikuttavuuteen pyrkien. Säätiö hakee aktiivisesti merkityksellisiä ja 
vaikuttavuudeltaan merkittäviä kohteita avustustoiminnalleen 
yhteiskunnallinen tilanne ja tarve huomioiden.

OLVI-säätiön varsinainen toiminta 2020

Apurahamyönnöt yhteensä 3,3 miljoonaa euroa, toteuttivat säätiön 
perustajien E.W. ja Hedwig Åbergin tahtotilaa. OLVI-säätiön 65 
toimintavuotta leimasi maailmanlaajuinen koronapandemia. 
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”Säätiöt eivät ole itsetarkoitus, 
vaan niiden tarkoitus on hyvän tuottaminen.”

Säätiöt ja rahastot ry



Koronavuoden poikkeusajat 

OLVI-säätiö osallistui yhteiskunnan koronatalkoisiin maaliskuusta 2020 
alkaen. OLVI-säätiö ohjasi 150 000 euroa hakuaikojen ulkopuolella no-
pealla aikataululla ruoka-apuun vähävaraisille lapsiperheille ja vanhuk-
sille kahden eri toimijan kautta. Iisalmelainen Karhun apupalvelu toimitti 
ruoka- ja tarvikekasseja yhdessä paikallisten järjestöjen ja yritysten kanssa 
yhteensä 50 000 eurolla Ylä-Savon alueella. Jokaiselle lapselle lounas ja 
Joulunakin lapselle lounas –kampanjoihin myönnetyillä 100 000 eurolla 
toimitettiin ruokakasseja vähävaraisille lapsiperheille yhteistyössä Ven-
nerin, Hope ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhteisöjen, Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton ja Marttaliiton kanssa pääkaupunkiseudul-
le, Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään sekä Ouluun. 

Koronavuonna apurahamaksuja aikaistettiin, maksatusaikatauluja muu-
tettiin, apurahojen käyttöehdoissa joustettiin hankeaikaa jatkamalla tai 
suunniteltuja toimenpiteitä siirtämällä. Koronan vuoksi moni hanke ei 
päässyt alkamaan suunnitellusti. Säätiön periaatteena on, että apurahan 
saaneet hankkeet toteutetaan, kun koronatilanne sallii turvallisen toimin-
nan. 

Apurahamyönnöt vuonna 2020

Apurahat julistettiin haettavaksi säätiön kotisivuilla osoitteessa: 
www.olvisaatio.fi. 

Säätiöllä oli kaksi apurahan hakuaikaa: 1.1.–31.3. ja 1.7.–30.9.2020. 

Vuosikellon mukaiset apurahojen jaosta päättävät kokoukset pidettiin 
10.6.2020 (kevätkokouksen apurahapäätökset julkaistiin 11.6.2020) ja 
30.11.2020 (syyskokouksen apurahapäätökset julkaistiin 1.12.2020).

Vuonna 2020 OLVI-säätiö vastaanotti yhteensä 1 054 hakemusta, joista 
137 hakijalle myönnettiin apurahaa yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Avus-
tuksia jaettiin niin yksitäisille tapahtumille kuin mittaville hankkeille, joi-
den rahoitus jakaantuu useammalle vuodelle (2021—2024).
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Haetut lukumäärä

Kotiseututyö 108

Lapset ja nuoret 297

Kala- ja maatalous 37

Opinnot 47

Väitöskirjat 488

Vanhukset 77

Yhteensä 1 054

Myönnetyt lukumäärä

Kotiseututyö 17

Lapset ja nuoret 44

Kala- ja maatalous 6

Opinnot 11

Väitöskirjat 49

Vanhukset 11

Yhteensä 137

Myöntö-
prosentti 

13 %



Merkittävimmät apuraha- ja avustuskohteet 2020

Apurahakohde |Opinnot ja oppimisen edellytysten parantaminen:

Tieteen tukijoukoissa

OLVI-säätiön Itä-Suomen yliopistolle lahjoittamien neljän professuurin (psy-
kologian ja päihdepsykologian, puumateriaalitieteen, kaivospolitiikan ja vesi-
kemian) sekä STEAM-kehitystyötä koordinoivan yliopistotutkijan tehtävien 
rahoitus jatkui toimintavuonna yhteensä yli 200 000 eurolla. Monitieteinen 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) opetuksen 
lähestymistapa on yksi mahdollinen ratkaisu tulevien sukupolvien tekno-
logiaosaamisen vahvistamisessa sekä LUMA (LU = luonnontieteet ja MA = 
matematiikka) –aineiden mielenkiinnon kohottamisessa.

OLVI-säätiön Itä-Suomen yliopistolle lahjoittama viisivuotinen Elintarvikkeet ja 
terveys -professuuri ravitsemustieteen ja elintarviketeknologian välisen tutki-
musyhteistyön vahvistamiseksi alkoi vuonna 2020 professori Marjukka Koleh-
maisen vetämänä. Toimen tavoitteena on vahvistaa ravitsemustieteen ja ter-
veyden näkökulmia elintarvikekehityksessä.

Väitöskirjatyöskentelyyn tukea OLVI-säätiöltä sai 48 korkeakouluopiskelijaa 
yhteensä 482 000 euroa. Painopiste väitöskirjatyöapurahoissa on säätiön 
sääntöjen mukaisissa kohteissa, mutta säätiö voi myöntää apurahoja kaikille 
tieteen aloille koko Suomen alueen yliopistoissa opiskeleville.

Tulevaisuuden työelämätaitoja Yrityskylä-oppimisympäristössä

OLVI-säätiö on tukenut Yrityskylä Itä-Suomen toimintaa Kuopiossa vuodesta 
2011 lähtien. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen lisäksi opetuksen kanta-
vana teemana on kiertotalous. Luonnonvarojen käyttö, talouden käsitteet, lii-
ketoimintamallit ja tulevaisuuden digitalisaatiota hyödyntävä työelämä on 
integroitu osaksi oppimisympäristön sisältöä.

Yksi Yrityskylän oppilaita työllistävistä yrityksistä on pienois-Olvi, jossa oppilaat 
pääsevät tutustumaan elintarviketeollisuuden prosesseihin ja alan tehtävissä 
työskentelyyn. Yrityskylä tuo nuorten tietoisuuteen kotiseudun työmahdolli-
suuksia ja siten edesauttaa Itä-Suomen elinvoimaisuutta. Tieto työpaikoista 
sekä oppimiskokonaisuuden kautta kerrytetyt työelämätaidot helpottavat 
nuorten siirtymistä työelämään. Säätiötuen kautta edistetään kestävän 
kehityksen tavoitteita erityisesti tasa-arvoisen koulutuksen, ihmisarvoisen työn 
ja vastuullisen kuluttamisen päätavoitteiden osalta. Korona-aikana oppimis-
ympäristö tuotiin digitaalisen Yrityskylä-päivä koulussa -oppimiskokonaisuuden 
kautta omaan luokkaan.
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Väitöskirjat

Vastaanotettu
488 hakemusta 

Myönnetty apurahaa 
48 hakemukselle 

Myönnetyt apurahat
482 000 euroa



Apurahakohde | Lapset:

Ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi tuntea kipua

Uudessa lastensairaalassa aloitti kesäkuun 2020 alussa toimintansa Kansal-
linen lasten ja nuorten kivunhoidon ja tutkimuksen keskus, joka parantaa 
lasten kivunhoidon laatua ja saatavuutta Suomessa. OLVI-säätiö lahjoitti 
hankkeeseen 500 000 euroa tukeakseen lasten kivunhoidon ja sen tutkimuk-
sen edistämistä, jotta lapsi saa kivunhoitoon parhaan mahdollisen avun.

Kasvun kipinöitä VoiVa-hankkeen kautta

Metsäkartanon Voimaa Vanhemmuuteen -jatkohanke sai 445 000 euron 
tuen vuosille 2021—2024. Toiminta on ennalta vahvistavaa, matalan kynnyk-
sen sosiaalista perhetyötä ja sen toimintamuotona ovat perheleirit, jotka 
tarjoavat osallistuville perheille mahdollisuuden viettää aikaa toisten, sa-
manlaisessa tilanteessa olevien perheiden kanssa, kokemuksia ja ajatuksia 
jakaen sekä yhdessä virkistyen. Leirit toteutetaan yhteistyössä seurakuntien 
sekä kunnallista perhetyötä tekevien tahojen kanssa. Leirejä on vuosittain n. 
22–26 ja osallistuvia perheitä noin 60.

Snellman ry kasvattaa tulevaisuuden tieteentekijöitä

Snellman ry:n Lasten yliopistotoiminnan tukemiseen säätiö myönsi 150 000 
euron tuen vuosille 2021–2023. Lasten yliopisto kehittää tiedekasvatus-
toimintaa ilmiöoppimisen ja elämyksellisen oppimisen kautta pohjois-
savolaisissa kouluissa, päiväkodeissa ja perheissä. Snellman ry Lasten 
yliopisto tekee koulutusyhteistyötä Phereclos-hankkeen kautta globaalisti 
toimiviin Lasten yliopistoihin.

Lasten yliopiston perustoiminta koostuu lukuvuoden aikana toteutettavista 
tiedekerhoista sekä kesällä toteutettavista päiväleireistä. Vuosittain järjeste-
tään ka. 20 tiedeleiriä, mukana yli 430 osallistujaa ja yli 1 600 opetustunnilla. 
Koronatilanteessa tiedekasvatus jatkui Lasten yliopiston Digimaailma –palve-
lussa, jonka kautta ohjatut virtuaalikerhot ja maksuttomat tiedekasvatus-
sisällöt avautuivat kotiin. 

Snellman-instituutti ry aloittaa säätiön apurahan turvin tiedekasvatus-
ohjaajakoulutuksen, jossa perehdytään tiedekasvatuksen pedagogiikkaan ja 
epistemologiaan sekä toteutetaan ohjatusti käytännön sovellutuksia lapsi-
ryhmien kanssa. Koulutuksella rakennetaan Itä-Suomeen tiedekasvatus-
toimijaverkosto.
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https://www.phereclos.eu/
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Liikunnan ilo kuuluu kaikille lapsille

Iisalmelaiselle Liikuntaseura Otteelle myönnetyllä 14 000 euron apu-
rahalla hankkeeseen ”Yhdessä yhdenvertaisesti – liikkeellä laadukkaasti” 
mahdollistetaan alueen kouluikäisille koordinaatiota, kehonhallintaa, ta-
sapainoa ja nopeutta kehittäviä harjoitustunteja Otteen parkour-salilla. 
Lapset oppivat liikunnallisia perustaitoja pelien, leikkien ja sopivien laji-
harjoitteiden kautta. 

Keskeistä hankkeessa on, että lapsi pääsee liikkumaan ja haastamaan 
itseään omien kykyjensä mukaan virikkeellisessä ympäristössä ja kannus-
tavassa ilmapiirissä osaavien ohjaajien valvonnassa. Apuraha mahdollis-
taa lisäksi seuratoiminnan kehittämisen Erityislapsen tukeminen ohjatus-
sa liikunnassa -koulutuksen kautta. Lisäksi ohjaajat osallistuvat ensiapu- ja 
paloturvallisuuskoulutuksiin. 

Täyttä elämää toimintaesteistä huolimatta

Invalidiliiton ja OLVI-säätiön toteuttama valtakunnallinen selvitys osoitti, 
että liikkumisrajoitteisilla nuorilla on muita ikäisiään suurempi riski syrjäy-
tyä. Nuoret olivat tutkimuksen mukaan tyytymättömämpiä elämäänsä. 
Pohjois-Savossa käynnistyi vuonna 2020 ”Parasta nuori – täyttä elämää 
toimintaesteistä huolimatta” -hanke, joka hakee fyysisesti vammaisia ja 
toimintaesteisiä nuoria omannäköisen toiminnan pariin ja sen tavoitteena 
on vahvistaa nuorten osallisuutta ja vähentää syrjäytymisriskiä.

Tasavertaisena seuratoiminnassa

Seurakohtainen suurin apurahamyöntö oli iisalmelaisen PK 37 –jalkapallo-
seuran juniorityöhön myönnetty 38 000 euroa, ja se kohdennetaan 
seuratyön kehittämisen lisäksi vähävaraisten lasten harrastustoiminnan 
tukemiseen sekä harjoitusvälineiden hankintaan vuosina 2021—2023. 

Yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaidot harjaantuvat NY-toiminnassa

Nuori Yrittäjyys ry sai 25 000 euron apurahan Lasten ja nuorten kokonais-
hyvinvoinnin vahvistamiseen pitkäkestoisen yrittäjyys-, työelämä- ja ta-
loustaitojen valmennuksen kautta. Apuraha oli jatkorahoitus Pohjois-
Savossa vuonna 2019 alkaneelle yrittäjyyskasvatustyölle, jonka tavoittee-
na on luoda koulutuksen tavoitteita ja oppilaitosten arjen työtä tukevat, 
pitkäkestoiset yrittäjyyskasvatuksen toimintamallit kaikkiin Pohjois-Savon 
kouluihin lukuvuonna 2024—2025 mennessä. Tavoite on osa kansallista 
tavoitetta. Tutkimusten mukaan Nuori Yrittäjyys toiminta vaikuttaa lasten 
ja nuorten kokonaishyvinvointiin, koulupoissaolot vähenevät ja lasten ja 
nuorten itsetunto kasvaa. ICEE-tutkimuksen mukaan Nuori Yrittäjyys toi-
minta vaikuttaa lasten ja nuorten kokonaishyvinvointiin, koulupoissaolot 
vähenevät ja lasten ja nuorten itsetunto kasvaa. Innovation Cluster for 
Entrepreneurship Education (ICEE) – tutkimushanke toteutettiin vuosina 
2015—2017 Suomessa, Belgiassa, Italiassa, Latviassa ja Virossa.



ILOLLA-hanke käyntiin Pohjois-Savon liikunnan vetämänä

OLVI-säätiö kutsui Pohjois-Savon liikunta ry:n vetämään liikunnallista 
pilottihanketta, jolla on kaksi selkeää säätiön apurahakohderyhmää: 
lapset ja vanhukset. ILOLLA-hanke tarjoaa inspiroivaa koulutusta ja 
liikkumisen iloa Ylä-Savon alueella toimiville lasten ja nuorten liikunta- ja 
urheiluseuroille sekä iisalmelaisille vähän liikkuville tai terveydellisiä 
riskitekijöitä omaaville yli 55-vuotiaille henkilöille.

Vuosi 2021 on toiminnan pilotointivuosi. Näkymänä on kolmivuotinen 
hanke sekä vastaavanlaisten toimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2022 
ja 2023 myös muilla Pohjois-Savon alueilla. Hanke toteutetaan vahvassa 
yhteistyössä 130-juhlavuottaan viettävän Iisalmen kaupungin kanssa. 

Seuratyön kehitysprosesseihin valitaan viisi iisalmelaista seuraa. Valituille 
seuroille tarjotaan valituista koulutusteemoista seurakohtaiset koulutus-
illat, jotka on suunnattu seurassa harrastaville lapsille ja nuorille sekä 
heidän vanhemmilleen. Hanke tarjoaa asiantuntevan ja yhteisen tausta-
työn ja -tuen valmennukseen ja harrastamiseen lajista riippumatta.

Pantterina seniori-ikään

ILOLLA-hanke tarjoaa yksilöllistä tukea liikkumisen ja elämäntavan 
muutoksiin yli 55-vuotiaille. Hankkeen tavoitteena on yksilön toiminta-
kyvyn säilyttäminen pitkälle seniorivuosiin. Liikunnallisen elämäntavan 
löytämisellä tai liikunnan pariin tauon jälkeen palaamisella on paljon 
myönteisiä vaikutuksia yksilön hyvinvointiin ja terveyteen. Hankkeeseen 
osallistujien uskotaan eläköityvän terveempinä ja näin yksilön tarve 
vanhus- ja hoitopalveluihin vähenee. 
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Apurahakohde | Vanhukset:

Sydämellistä veteraanityötä

Senioritoiminnan painopiste vuonna 2020 oli edelleen veteraanityön 
mittavassa tukemisessa Suur-Savon ja Pohjois-Savon alueella. Säätiö 
avusti Pohjois-Savon Rintamaveteraanit ry:tä, Sotaveteraaniliiton Pohjois-
Savon Sotaveteraanipiiri ry:tä, Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piiri 
ry:tä, Sotaveteraaniliiton Suur-Savon piiri ry:tä ja Suur-Savon Rintama-
veteraanit ry:tä yhteensä 200 000 euron summalla. 

Tuki on kohdistunut pääasiassa kotiavustajatoimintaan, jolla turvataan ja 
tuetaan ikääntyvien veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä 
selviytymistä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Toiminnan 
tarkoituksena on ylläpitää veteraanien toimintakykyä ja vähentää 
yksinäisyyttä. 

Keskeistä on tehdä kodin askareita yhdessä vanhuksen voimavarojen 
mukaan. Keskusteluhetket, sosiaalinen ja henkinen tuki sekä ulkoilu ovat 
oleellinen osa toimintaa raskaampien kotitöiden tekemisen ohella. Tuen 
turvin veteraanit ovat päässeet osallisiksi kuntoutukseen ja fysikaalisiin 
hoitoihin. Tuella on järjestetty monenlaista virkistystoimintaa.

OLVI-säätiön 65-juhlavuoden palkinto aivoterveyden edistämiseksi

Neurologian erikoislääkäri, dosentti Filip Scheperjans HUSista voitti 
Kansallisen neurokeskuksen ja OLVI-säätiön järjestämän NeuroPitch-
kilpailun, jossa etsittiin uusia ratkaisuja ikääntyvien aivoterveyden 
edistämiseksi. Scheperjans tutkii Parkinsonin taudin hoitomuotoa suoli-
aivo akselin näkökulmasta. Kilpailu oli osa 8. joulukuuta järjestettyä 
Neuro2020 – Business meets Science -virtuaalitapahtumaa. OLVI-säätiö 
myönsi tutkimukselle 30 000 euron palkinnon 65. juhlavuotensa 
kunniaksi. 

Hyvinvointiteknologia kehittää aisti- ja tunnetaitoja

OLVI-säätiö myönsi 10 000 euron apurahan hyvinvointiteknologian 
hankkimiseksi aisti- ja tunnetaitojen kehittämiseen ja ylläpitoon Savas
Säätiö sr:n Kallion kodin aistihuoneeseen. Teknologia parantaa lisäksi 
kommunikaatiota sekä viihtyvyyttä palvelukodin koronarajoitteisessa 
arjessa. Kallion koti mahdollistaa turvallisen ja asiakkaan näköisen elämän 
tasavertaisesti ja arvostettuna oma erityisenä itsenään. 
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Apurahakohde | Kotiseututyö:

Mistä tulet yläsavolainen? 

OLVI-säätiö päätti vuonna 2020 mittavasta tutkimushankkeesta, jonka 
tulokset ovat samalla säätiön lahja 130 vuotta täyttävälle Iisalmen 
kaupungille ja sen jokaiselle asukkaalle. Suomen historiassa Ylä-Savo 
näyttäytyy myöhään asutettuna, erilaisten kulttuurien leimaamana ja 
elinoloiltaan niukkuutta tarjonneena alueena. Haasteista huolimatta Ylä-
Savoon muodostui elinvoimainen ja omaleimainen juureva savolainen 
yhteisö. Tutkimushankkeessa selvitetään elämisen ehtoja Ylä-Savossa 
1600–1800-luvuilla. Jyväskylän yliopiston vuosina 2020–2023 toteuttama 
kotiseutuhanke sai säätiöltä yli 500 000 euron rahoituksen.

Rakkaudesta kotiseutuun

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto kanavoi taitavasti OLVI-säätiön 
sille myöntämää 80 000 euron tukea edelleen jaettavaksi kotiseututyöhön 
Pohjois-Savon alueella. Avustuksia liitolta voi hakea esimerkiksi kylä-
kirjojen ja historiikkien julkaisuun, kotiseututapahtumien järjestämiseen, 
lasten ja nuorten kanssa tehtävään kotiseututyöhön sekä kotiseututyön 
kehittämiseen. Liitto painottaa talkootyön osuutta ja tapahtumien 
vaikuttavuutta.

Kotiseutumuseon (Ylä-Savon kotiseutuyhdistys) ja Juhani Ahon museon 
(Iisalmen kaupunki) Museoiden yhteisamanuenssi –hankkeelle 
myönnettiin kahden lisävuoden rahoitus yhteensä 62 000 euroa. 
Museoamanuenssi toimii ympärivuotisesti ja kehittää museotoimintaa 
Iisalmessa. Museotoiminnan aktivoiminen lisää samalla seutukunnan 
matkailun vetovoimaa. Panimomuseotoiminnan kehittäminen sisältyy 
hankkeeseen.

Säätiön kotikaupungissa Iisalmessa toimivalle Ylä-Savon Kotiseutuyhdistys 
ry:lle myönnettiin Ylä-Savon kotiseututyöhön, kotiseutumuseotoiminnan 
perustoimintoihin ja toiminnan kehittämiseen 34 000 euroa. 

Vuonna 2020 OLVI-säätiön 65-vuotisjuhlavuonna julkaistiin säätiön 
perustajasuvun sukukirja Åberg-Hortling -suvun henkilöitä ja tarinoita. 
Kerätty historia vaalii kotiseututyötä kertoen ihmisistä ja elämästä Olvin 
kupeessa Luuniemellä. Tehtävään kutsuttiin kirjailija Minna Kettunen 
Lapinlahdelta. Kirja sisältää paljon ennen julkaisematonta tietoa suvun 
arjesta, ihmisistä, tavoista, olvilaisista. Valokuvat kertovat omaa 
tarinaansa elämänmenosta 1800-luvun lopulta 1900-luvun lopulle.
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Apurahakohde | Kala- ja maatalous (sis. elintarviketalouden kehittäminen 
/ luonnonvarojen käytön edistäminen):

Puun kokonaisvaltainen hyödyntäminen – ratkaisuja ilmaston 
lämpenemiseen ja ympäristökysymyksiin

Suomen biotalous ja sen kasvu nojaavat metsästä saatavaan ainespuuhun 
ja sen kustannustehokkaaseen korjuuseen. Ainespuuta käyttää pääasiassa 
puuta kuiduttava massateollisuus ja puutuoteteollisuus. Hakkuiden ja 
metsähoidon yhteydessä saadaan vuosittain mittavat määrät metsä-
haketta teollisuuden käyttöön kelpaamattomasta pienpuusta, latvus-
massasta, huonolaatuisesta ainespuusta sekä kannoista. Metsähaketta 
käytetään ensisijaisesti lämpö- ja voimalaitosten polttoaineena. 

Runkopuukeskus - uutta liiketoimintaa alueelle puun kokonaisvaltaisen 
hyödyntämisen kautta -hanke sai säätiöltä 45 000 euron apurahan. 
Hankkeen lähtökohtana on puun kokonaisvaltainen hyödyntäminen sekä 
uusien ratkaisujen löytäminen puupohjaisten tuotteiden valmistamiseksi. 
Hanketta koordinoi Tuusniemen teollisuus yhteistyössä Luonnonvara-
keskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Savonia amk:n kanssa.

Hankkeessa selvitetään, mitä puun sivujakeita voidaan hyödyntää ja mitä 
arvokomponentteja jakeista, erityisesti puun kuoresta saadaan. 
Kokeellinen tutkimus kohdistuu suoja-aine-, elintarvike-, kosmetiikka- ja 
lääketeollisuuden raaka-ainetarpeisiin. Metsätalouden ja puunjalostus-
elinkeinojen kehittämistä ja monipuolistamista varten tarvitaan uutta 
tietoa ja puumassojen käytön osaamisen lisäämistä. 

Hanke edistää alueen hyvinvointia tarjoamalla uusia jalostustoiminnasta 
syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun pienille yrityksille 
Pohjois-Savossa sekä tuo alueelle potentiaalisia kasvumahdollisuuksia 
uusille yrityksille. Tulokset mahdollistavat ratkaisuja ilmaston lämpene-
miseen ja ympäristökysymyksiin, ja voivat näin hyödyntää koko ihmis-
kuntaa mm. korvaamalla fossiilipohjaisia tuotteita uusiutuvilla, 
puupohjaisilla vaihtoehdoilla. 
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Apurahakohde | Kala- ja maatalous (sis. elintarviketalouden kehittäminen 
/ luonnonvarojen käytön edistäminen):

Kestävä mallasviljan viljelyperinne 

Savonia ammattikorkeakoulun koordinoimaan Pohjois-Savon mallas-
viljelyn ja mallasklusterin kehittäminen maakunnan kestävän mallasviljan 
viljelypohjan ja perinteen luomiseksi -hankkeelle säätiö myönsi 30 000 
euron apurahan. 

Hankkeen tavoitteena on luoda maakuntaan kestävä mallasviljan viljelyn 
perinne sekä tuoda uusia vaihtoehtoja kasvinviljelytilojen viljelyyn. Hanke 
kehittää alueellista mallastusosaamista sekä maltaiden tuotekehitystä 
leipomo- ja panimoteollisuuden tarpeisiin. Mallasklusterissa keskeiset 
toimijat tekevät yhteistyötä paikallista osaamista vahvistaen. 

Uhanalaisten kalalajien ja -kantojen elvytystöitä säätiön avustuksella 

OLVI-säätiön myönsi apurahaa Höytiäisen luonnonvaraisen taimen-
kannan palauttamiseksi jokien tilaa kohentamalla ja samalla jokiympäris-
töjen virkistysarvoja parantaen. Hankkeessa istutetaan kalanpoikasia 
sekä rakennetaan kutusoraikkoja ja keinopesiä, poistetaan vaellusesteitä 
sekä kunnostetaan virtavesiä. Säätiön tukemat järviyhdistyksen tavoitteet 
ovat: ensiluokkainen vedenlaatu, tasapainoinen kalakanta, monipuolinen 
linnusto, turvallinen järvellä liikkuminen sekä monipuolinen ja kestävä 
järven käyttö. 

Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksella tehtävään 
tutkimukseen ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset Saimaan järvilohen vael-
lukseen” myönnetyllä apurahalla selvitetään ilmaston lämpenemisen 
vaikutuksia järvilohen järvivaelluksen ajoitukseen. Arvellaan, että ilmas-
ton lämpeneminen voi vaikuttaa lajin luonnolliseen lisääntymiseen ja 
nuorten yksilöiden järvivaellukseen. Ilmaston lämpeneminen voi vaikut-
taa myös lohen vesiviljelyyn. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää Sai-
maan järvilohen vesiviljelyssä tarkoituksena optimoida nuorten lohien 
kasvatuslämpötiloja kasvatustulosten parantamiseksi. Tuloksista saadaan 
myös tärkeää tietoa työhön, jossa lohen lisääntymis- ja kasvuolosuhteita 
kunnostetaan koskikunnostuksilla luonnollisen lisääntymisen palaut-
tamiseksi.

Komujärven Pyhäjärveen yhdistävää Komujokea on kunnostettu mit-
tavilla toimilla vuodesta 2014 alkaen. Jokeen on kaivettu lietealtaita, 
tehty koskikunnostuksia ja rakennettu lisääntymisalueita taimenen 
palauttamiseksi. OLVI-säätiön myöntämällä apurahalla istutetaan 140 
0000 vastakuoriutunutta taimenen poikasta Komujoen taimenkannan 
palauttamiseksi ja luontaisen lisääntymisen varmistamiseksi. Järvitaimen 
on uhanalainen ja rauhoitettu leveyspiirin 67°00'N alapuolisella alueella, 
mihin Komujoki kuuluu. 
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Apurahakohteet

• lasten hyväksi tapahtuva toiminta

• vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta

• lahjakkaiden nuorten opinnot (pääasiassa väitöskirjatyöt) 

• nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen 

• kotiseututyö

• luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin 
sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen. 

Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjak-
kaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella 
harkinnanvaraisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin 
luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden, kala- ja maatalouden 
kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta. 

Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön oppimisen 
edellytyksiä tukemaan.

OLVI-säätiön apurahan hakeminen

OLVI-säätiö vastaanottaa hakemuksia ainoastaan verkkopalvelun kautta. 

Verkkopalvelussa hakija rekisteröityy verkkopalvelun käyttäjäksi ja 

apurahan hakijaksi. Samalla hän hyväksyy hakijan henkilökohtaisten 

tietojen käsittelyn. 

Hakemukseen tulee liittää tiivestelmä tutkimus- ja hankesuunnitelmasta, 
ansioluettelo tai vastaava, mahdolliset suositukset, kustannusarvio ja 

rahoitussuunnitelma, josta tulee ilmetä hakeeko hakija apurahaa myös 
muista lähteistä. Hakijan tulee lisäksi vahvistaa, kuuluuko hakija säätiön 

lähipiiriin. 

Yhteisön hakemukseen liitetään jäljennös edellisen vuoden toiminta-
kertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. 

Avustuksen tai apurahan saajan tulee raportoida hankkeensa tuloksista tai 

etenemisestä vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Useamman vuoden 

hankkeista raportoidaan väliraportein. 

Säätiö on sitoutunut siihen, että apurahan hakijoiden ja saajien henkilö- ja 
tilitietoja käsitellään lainmukaisesti. Tietosuojasäännökset (GDPR) huomi-

oidaan rekisterinpitäjän toiminnassa. 
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Apurahojen piiriin eivät 
kuulu: 

Vaihto-opiskelu ulkomailla, 
pro gradu –tutkimukset 
eivätkä apurahat, joita 
haetaan palkanlisäksi tai 
työharjoitteluun.
Avustuksista suljetaan pois 
myös julkishallinnon piiriin 
kuuluville laitoksille ja 
yhteisöille kohdistetut 
avustukset sekä voittoa 
tavoitteleva liiketoiminta. 

OLVI-säätiö ei myöskään voi 
tukea vähävaraisia yksityis-
henkilöitä/ yksittäisiä 
opiskelijoita. Tämän 
kaltainen avustus kuuluu 
aina yhteiskunnalle. 

OLVI-säätiö ei “sponsoroi“. 
Esim. yksilöurheilijaa/ 
urheilujoukkuetta tai ryhmää 
koskevat yhteistyöpyynnöt 
tulee lähettää yhtiölle eli 
Olvi Oyj:lle. 

OLVI-säätiön sähköisen apurahajärjestelmän toimittaa Aspicore Oy. Vuoden 
2020 alusta lähtien säätiöllä on ollut käytössä ajantasaisen pilvipohjainen versio 
(Aspicore 4.0) apurahahakemusjärjestelmästä. 



Apurahan käytön seuraaminen

Apurahan käytön seuraaminen ja vaikuttavuuden mittaaminen

OLVI-säätiön vastaanottamat hakemukset arvioitiin sääntöjen mukaisten 
kohteiden ja säätiön laatiman apurahapolitiikan sekä sen sisältämien 
rajausten mukaisesti. Arvioinnissa huomioitiin merkittävyyden ja vaikutta-
vuuden näkökulma. Väitöskirjatöiden arvioinnin OLVI-säätiö ostaa osaltaan 
ostopalveluna asiantuntijalta. Väitöskirjatöiden arviointiin säätiöllä on oma 
pisteytysjärjestelmä. 

Apurahan käyttö tulee aina suunnitella kokonaisuudessaan etukäteen. 
Apuraha voidaan maksaa vain hyväksytyn maksusuunnitelman mukaan. 
OLVI-säätiö voi myöntää apurahoja myös monivuotisiin hankkeisiin.

Myönnetty apurahasumma, jolle OLVI-säätiö ei ole saanut hakijalta 
maksusuunnitelmaa, vanhenee Suomen lainsäädännössä olevan yleisen 
yksityisoikeudellisia saatavia koskevan vanhentumisajan kuluessa. 
Myönnettyyn apurahaan sovelletaan yleistä kolmen (3) vuoden 
vanhentumisaikaa.

Apurahan saaja raportoi hankkeen etenemisestä ja varojen käytöstä 
väliraportein. Apurahan käyttö päätetään aina loppuraporttiin. Säätiö 
seuraa ja valvoo hankkeiden edistymistä sekä voi velvoittaa mm. 
tiedottamiseen hankkeesta julkisuuteen.

Hanke voi keskeytyä tai sen kesto venyä. Tällöin säätiö pidättää itsellään 
oikeuden arvioida tilanne uudelleen ja joko keskeyttää tai sovittaa varojen 
maksu tilanne- ja tapauskohtaisesti.     

Vuoden 2020 lopussa OLVI-säätiöllä oli budjetoituna vuoteen 2024 saakka 
4,1 miljoonaa euroa aikaisempina vuosina myöntöpäätöksen saaneisiin 
hankkeisiin. 
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OLVI-säätiöllä on 
vuosittain kaksi apurahan 

hakuaikaa:

Keväthaku 1.1. - 31.3.
Syyshaku  1.7. - 30.9.

OLVI-säätiön säännöt 
ohjaavat 

apurahapäätöksiä!

Hakijat saavat tiedon 
apurahapäätöksistä 
sähköisen apuraha-
järjestelmän kautta.

OLVI-säätiö ottaa vastaan 
hakemuksia vain 

apurahajärjestelmän 
kautta sähköisesti. 



Talous ja sijoitukset
Kivijalkana OLVI-säätiön varallisuudelle ja näin ollen vuosittain syntyvälle, 
jaettavissa olevalle kassavirralle, ovat panimoyhtiö Olvi Oyj:n K-osakkeet. 

Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on hoidettu säätiön hallituksen 

vuosittain tarkastaman ja hyväksymän sijoitusstrategian mukaisesti. OLVI-

säätiön tavoitteena on kertyneen varallisuuden reaalituottoihin perus-

tuen tukea ja avustaa säätiön sääntöjen määrittelemiä kohteita vuosittain 
mahdollisimman tasaisesti ja pitkäjänteisesti. Säätiön sijoitustoiminnan 

tavoitteena on ollut säilyttää ja kasvattaa pääomaa pitkällä aikavälillä 
sekä turvata varsinaisen toiminnan vakaa kassavirta ja riittävä maksu-

valmius. Säätiön sijoitusstrategian mukaiset suurimmat sijoituskohteet 
olivat Nasdaq OMX:ssä listattujen pörssiyhtiöiden osakkeissa, joista säätiö 

odottaa maksimaalista osinkotuottoa tarkoituksensa toteuttamiseksi. 
Lisäksi säätiöllä on alternatiivisijoituksia sijoituskohteissa, jotka edustavat 

vastuullista vaikuttavuus- eli impaktisijoittamista kestävän kehityksen, 
vaihtoehtoisen energiatarjonnan ja ilmastonmuutoksen ehkäisemisen 

näkökulmista.

Säätiön tilikauden tulos oli -109 785 (2 229 700) euroa. Tilinpäätöksessä 
31.12.2020 muutettiin kirjaustapaa koskien tilikauden loppuun mennessä 

jo myönnettyjä, mutta vasta myöhemmin maksussa olevia apurahoja. 

Aiemmin apurahavastuun määrä on ilmoitettu pelkästään liitetiedoissa, 

mutta nyt se kirjataan tilikausittain tulosvaikutteisesti kuluksi ja velaksi. 
Tilikauden tulokseen on kirjattu 4 141 503 euroa myönteisen apuraha-

päätöksen saaneita, mutta vielä maksamattomia apurahoja. Vuoden 2020 

päätöspäivän tilanteen mukaan maksuun tulevat apurahat jakaantuvat 

vuosille 2021–2024. Tuloslaskelma ja tase eivät tältä osin ole vertailu-
kelpoisia edellisen vuoden 2019 tilinpäätöksen vastaavien lukujen osalta.

Säätiön taseen loppusumma oli 27 357 305 (23 325 843) euroa. Säätiön 
oma pääoma oli tilikauden päättyessä 23 215 802 (23 325 587) euroa. 

Toimintakauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 108 000 (103 

000) euroa.

Säätiön sijoitukset on kirjanpidossa arvostettu varovaisuuden peri-

aatteella alkuperäiseen hankintamenoon tai markkinahintaan, jos se on 
alkuperäistä hankintamenoa alhaisempi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 

tuottojäämä oli 7 728 243 (4 634 304) euroa.  

Säätiön omaisuuden käypä markkina-arvo oli vuoden lopussa yli 182 
miljoonaa euroa. 31.12.2020 säätiön markkina-arvoisesta varallisuudesta 

Olvi Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli 159,2 miljoonaa euroa. 
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Sijoitusten 

jakaantuminen
% 

Sijoitukset 
omaisuusluokittain 

%

OLVI-säätiön omistus 

Olvi Oyj:stä

• Osakkeista 15,68 %
• Äänistä       52,54 %

Vuonna 2020 OLVI-säätiön 

sijoitusvarallisuus on ollut 

keskitettynä SEB Varainhoito 

Suomi Oy:lle. Varainhoitaja on 

raportoinut kuukausittain säätiön 

varallisuudesta ja markkina-

näkemyksestä  säätiölle.



Vuonna 2020 
Olvi-säätiön 

hallitus kokoontui 
vuosikellon 

mukaisesti viisi 
(5) kertaa. 
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Hallinto
OLVI-säätiön hallintotapa (strategia- ja hallintoprosessit) perustuu säätiölakiin 
(487/2015), OLVI-säätiön sääntöihin ja tilinpäätöksen laatimista koskevaan 

ohjeistukseen sekä mm. säätiöiden hyvää hallintotapaa koskeviin ohjeistuksiin: 
Säätiön hyvä hallinto ja Hyvä säätiötapa sekä PRH:n Huolellisuusvelvollisuus 

säätiöissä. 

OLVI-säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n (ent. Säätiöiden ja rahastojen neuvotte-
lukunta ry) aktiivinen jäsen. Säätiöt ja rahastot ry toimii yleishyödyllisten sää-
tiöiden, rahastojen ja yhdistysten yhdyssiteenä ja edunvalvojana. 

Vuonna 2020 OLVI-säätiön asiamies osallistui Säätiöt ja rahastot ry:n järjes-
tämiin koulutuksiin etäyhteyksin: Säätiöt ja rahastot ry:n kriisiviestintä-, 
Riskienhallinta, jatkuvuussuunnittelu & Complience, Hissipuhe kirkkaaksi, 
Museo menee verkkoon, Miten mitata viestintää sekä Apurahansaajan ja 
-myöntäjän Mela-koulutus. Säätiöt ja rahastot ry:n kevät- ja syys-kokouksiin 
sekä SR ry:n 50 vuotisjuhlaseminaariin osallistuttiin vuonna 2020 virtuaalisesti. 

Organisaatio ja hallitus 

OLVI-säätiön organisaation muodostaa hallitus ja asiamies. OLVI-säätiötä 
johtaa hallitus, joka huolehtii kollektiivisesti siitä, että säätiön toiminta on 
asianmukaisesti järjestetty ja siitä, että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus 
toteutuu. Hallitus määrittelee säätiön strategian ja toimintapolitiikat. 

OLVI-säätiön hallitus 2020
o Heikki Sirviö, teollisuusneuvos, puheenjohtaja
o Timo Hortling, kehityspäällikkö, varapuheenjohtaja
o Minna Aronen, tuotantojohtaja, jäsen
o Jari Kääriäinen, asianajaja, varatuomari, jäsen
o Juho Nummela, toimitusjohtaja, jäsen
o Pasi Tolonen, rehtori, jäsen

OLVI-säätiön asiamies 2020
o Säätiön asiamiehenä on toiminut Mervi Toivainen. 

OLVI-säätiön tilintarkastajat 2020

o Kari Hyvönen, KHT, SYS Audit Oy
o Juha Toppinen, KHT, PWC



Hallinto
Sisäinen valvonta 

Säätiön sisäinen valvonta kattaa OLVI-säätiön hallintoprosessit ja 

toimintaperiaatteet. Näin varmistetaan, että säätiö toteuttaa tarkoi-

tustaan, hallitus toimii huolellisuusvaatimusten mukaisesti ja että 

varainhoito on suunnitelmallista. 

Varsinaista toimintaansa OLVI-säätiö mittaa tunnusluvuilla:

1) Säätiön tehokkuus % = jaettujen apurahojen suhde sijoitusten 

tuottoon 

2) Hallinnon tehokkuus % = varsinaisen toiminnan kulut suhteessa
jaettuihin apurahoihin 

GDPR

OLVI-säätiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-
asetusta (GDPR), Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä 

muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn 
yksityisyyteen; sekä on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja hyvän 

tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

GDPR-sääntelyn mukaisesti säätiössä on toteutettu myös tietoturva- ja 
riskikartoitus sekä kirjattu henkilötietokäsittelyprosessitoimet. Rekisterit 

ja toimet tarkastellaan vuosittain. 

KATRE

OLVI-säätiö ilmoittaa tulorekisteriin vaadittavat viranomaisilmoitukset 

hallitus- ja kokouspalkkioista sekä maksetuista kilometrikorvauksista.

Tietosuojarekisterit ja -selosteet

Säätiö ylläpitää tietosuoja- ja rekisteriselosteita: 

1) apurahan hakijat,

2) apurahan saajat,

3) hallintoon osallistuvat henkilöt (hallitus, asiamies), 

4) lähipiiri sekä 

5) KATRE. 

Ajantasainen selostus henkilötietojen käsittelystä rekistereineen on 

esitetty kokonaisuudessaan säätiön verkkosivuilla www.olvisaatio.fi.
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Hallinto
Lähipiiri 

OLVI-säätiön lähipiirit on määritelty säätiölain (487/2015) 

säännösten mukaisesti. 

1) Laajaan lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, asiamies, tilin-
tarkastajat ja heidän perheenjäsenet sekä heidän määräysvallassa 

olevat yhteisöt ja säätiöt. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Olvi Oyj:n 

hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, heidän perheenjäsenet sekä 

heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt. 

2) Suppeaan lähipiiriin kuuluvat säätiössä määräysvaltaa käyttävät 

hallituksen jäsenet, säätiön asiamies ja tilintarkastajat, edellä 

mainittujen perheenjäsenet ja kaikkien edellä mainittujen määräys-

vallassa olevat yhtiöt, yhteisöt ja säätiöt. 

Säätiö on ylläpitänyt vuonna 2020 vain suppeaa lähipiiriä koskevaa 
lähipiirirekisteriä. Rekisteriä käytetään ainoastaan säätiölain asetta-

mien velvoitteiden hoitamiseksi eikä tietoja ole käytetty tai luovu-
tettu muuhun tarkoitukseen. Lähipiirirekisteriä ylläpidettäessä on 

huomioitu tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja 

vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, 

muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laitto-

malta käsittelyltä. Rekisteriin on sovellettu henkilötietolain 

(523/1999) säännöksiä. Ohjeeseen on liitetty rekisteriseloste 

toimista. 

Lähipiiriohje

OLVI-säätiössä on noudatettu hallituksen hyväksymää lähipiiri-
ohjetta lähipiiritoimien tunnistamis-, päätöksenteko-, hyväksyntä-, 

raportointi- ja valvontakäytäntöjen hoitamiseksi säätiölain 

asettamien velvoitteiden mukaisesti. 

Lähipiiritoimet on ilmoitettu tässä vuosikertomuksessa sivulla 17 
säätiön lähipiiriohjeessa kuvatulla tavalla.
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Hallinto
Esteellisyys

Säätiö on määrittänyt lähipiiriohjeessaan mahdolliset eturistiriita-
tilanteet sekä esteellisyyden vaikutukset arviointiin ja päätöksentekoon 

säätiön lähipiireissä. OLVI-säätiön hallituksen jäsenet ja asiamies ovat 

henkilökohtaisesti vastuussa lähipiiriohjeen noudattamisesta ja siitä, 

että lähipiiritoimien yhteydessä omat sidonnaisuudet ilmoitetaan. 

Myönnetyt apurahat hyväksytään hallituksen kokouksessa, jolloin halli-

tuksen jäsenet voivat kontrolloida, ovatko apurahojen hakijat hakijoi-

den lähipiiriin kuuluvia. Avustus- ja apurahahakemusten käsittelyssä 
otetaan aina huomioon esteellisyyskysymykset, ja tällöin hallituksen 

jäsenet ja asiamies ilmoittavat avustus- ja apurahapäätösten tekoon 
vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat, eivätkä osallistu eturisti-

riitatilanteessa päätöksentekoon. Ilmoitukset esteellisyydestä on tuotu 
hallitukselle tiedoksi ja ne kirjataan pöytäkirjaan. 

Lähipiiritoimet säätiössä vuonna 2020

Palkkiot:

OLVI-säätiön hallituksen jäsenille, asiamiehelle ja tilintarkastajille on 
maksettu vuonna 2020 palkkioita yhteensä 174 608 (153 311) euroa. 

Summaan sisältyvät myös Olvi Oyj:ltä vuonna 2020 ostetut 
asiamiespalvelut. Asiamiespalvelut OLVI-säätiö on ostanut Olvi Oyj:ltä 

käyvän markkinahinnan ja kustannusvastaavuuden mukaisesti.

Vuokrat: Säätiön toimistotilat ja OLVI-säätiön ylläpitämä Panimomuseo 

sijaitsevat Olvi Oyj:n omistamissa kiinteistöissä. OLVI-säätiö on 

maksanut vuonna 2020 tilavuokria yhteensä 3 371 (3 377) euroa. 
Säätiö maksaa lisäksi tilojen siivouspalvelusta aiheutuvat kulut.

Säätiö on vuokrannut Olvi Oyj:lle omistamansa 0,5 hehtaarin 
rantatontin Olvimetsä-tilalta Kiuruveden Koivujärven rannalta 

markkinahintaan Olvi Oyj:n henkilökunnan virkistyskäyttöön.

Lähipiiritoimet vuonna 2020 apurahojen myönnöissä:

Vuoden 2020 apurahamyöntöihin liittyvissä päätöksissä ei tullut esille 
lähipiirisuhteita. 

Säätiöllä ei ole tiedossa muita lähipiiritapahtumia vuodelta 2020.   

Säätiö ei ole toimintavuoden aikana vastaanottanut lahjoituksia, 
avustuksia tai apurahoja.

Varsinaisen toiminnan mittarit:

Säätiön tehokkuus % 

(= jaettujen apurahojen suhde 

sijoitusten tuottoon)

Hallinnon tehokkuus % 

(= varsinaisen toiminnan kulut 

suhteessa jaettuihin 

apurahoihin)
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Sisäinen valvonta: 

Sisäinen valvonta kattaa 

säätiön hallintoprosessit 

ja toimintaperiaatteet. 

Näin varmistetaan, että 

säätiö toteuttaa 

tarkoitustaan ja 

että varainhoito on 

suunnitelmallista. 
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#yhteiseksihyväksi

#olvisäätiö

#iisalmi

#säätiötekoja
www.olvisaatio.fi

Twitter
@Osaatio

OLVI-säätiön viestintä 

Tiedottaminen ja viestintä

OLVI-säätiö on noudattanut laatimaansa viestintäpolitiikkaa, jonka 
tavoitteena oli edistää säätiön toimintastrategian ja tavoitteiden toteu-
tumista sekä vaalia ja rakentaa viestinnän keinoin säätiön vahvaa ja 
arvostusta nauttivaa mainetta keskeisissä sidosryhmissä. 

OLVI-säätiö on kertonut tarkoituksensa toteuttamisesta eli toiminnastaan 
ja sen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta avoimuuteen ja läpi-
näkyvyyteen tähdäten sekä opastanut apurahanhakijoita.

Säätiöviestinnällä tuotiin esiin vaikuttavuutta sekä roolia yhteisen hyvän 
mahdollistajana. OLVI-säätiö edisti omalla toiminnallaan säätiökentän 
yhteisesti hyväksyttyä viestintästrategiaa, jonka tavoitteet ovat säätiöiden 
välisen yhteistyön edistäminen ja viestinnän vahvistaminen sekä säätiö-
tiedon ja -tietouden kasvattaminen yhteiskunnassa. 

OLVI-säätiön pääviestintäkanavana ovat olleet vuonna 2020 ajantasaiset 
OLVI-säätiön verkkosivut, apurahahakujärjestelmäportaali sekä aktiivinen 
Twitter-kanava. 

Pohjoissavolaiset säätiöt tiivistivät yhteistyötään vuonna 2020 

Kansainvälinen säätiöpäivä 1.10.2020 käänsi katseet säätiöiden laaja-
alaiseen hyvää tekevään työhön ympäri Euroopan. Säätiöpäivänä Kuopion 
seudun Hengityssäätiö, Saastamoisen Säätiö ja OLVI-säätiö sopivat 
yhteistyön aloittamisesta vuonna 2020 järjestettävien tapaamisten ja 
tarvekartoitusten kautta. Korona esti tapaamiset, mutta yhteistyön 
kartoittaminen jatkui etäyhteyksin. 

Säätiöiden säännöt ja perustajien päättämät apurahakohteet määräävät 
säätiötuen kohteet. OLVI-säätiö ja Saastamoisen Säätiö ovat olleet 
rahoittamassa yhteisiä apuraha-kohteita: Yrityskylä Itä-Suomi, 
suomalaisten säätiöiden yhteishanke Vuosisadan rakentajat sekä Itä-
Suomen yliopiston vetämä hanke vesiympäristön strategisen tutkimuksen 
vahvistamiseen.

https://yrityskyla.fi/yrityskyla/ita-suomi/
http://vuosisadanrakentajat.fi/
https://www.olvisaatio.fi/2019/06/19/ita-suomen-yliopistolle-26-miljoonan-euron-rahoitus-vesiympariston-strategisen-tutkimuksen-vahvistamiseen/


Muu toiminta
Panimomuseon rooli kotiseututyössä

OLVI-säätiö on ylläpitänyt vuodesta 1988 lähtien perustamaansa panimo-

museota. Museo toimii Olvi-oluthallin yhteydessä Olvi Oyj:n panimon 
läheisyydessä Iisalmessa. Suomen ainoa yleisölle avoin panimomuseo on 

ainutlaatuisuudessaan ollut yksi suosituimmista turistien nähtävyyksistä 

alueella. 

Kokoelmiltaan laaja näyttely kertoo oluen historiasta ja tutustuttaa 
vierailijan entisajan oluen valmistuksen saloihin aina oluen syntyvaiheisiin 

saakka sekä tuo esille myös Olvin panimon yli 140 vuotista historiaa. Aika-
matka Olvin panimolle vie vanhan ajan raaka-ainehuoneeseen, mallas-

tamoon, keittämöön, kellariin, suodatus- ja tynnyriastiointiosastolle sekä 
konttoriin, laboratorioon ja mainosverstaaseen. 

Panimomuseo on ollut Iisalmi ja tienoot –matkailuyhteistyöryhmän 
aktiivinen jäsen vuodesta 2019 lähtien. Iisalmi ja tienoot on alueellinen 
matkailumarkkinointitoimija, joka toimii Iiden ry:n alaisuudessa. Matkailu-
jaoston toiminnan suunnittelusta ja seudullisesta matkailupalvelujen 
markkinoinnista ja alueen elinvoiman kehittämisestä vastaa Iisalmen 
kaupungin elinvoimapalvelujen matkailu- ja markkinointiasiantuntija 
yhdessä matkailujaoston jäsenten kanssa. 

Panimomuseo sai näkyvyyttä Matka2020 -matkamessuilla Helsingin 
messukeskuksessa tammikuussa 2020 yhdessä Iisalmi ja tienoot -
toimijoiden yhteisosastolla. Aktiivinen yhteistoiminta messujen ja 
tapahtumien kautta vilkastutti selkeästi panimomuseon kävijävirtaa. 
Yhteistyössä OLVI-säätiön kanssa opastuksia panimomuseolle vetivät Ylä-
Savon oppaat. Oppaiden vetämiä museokierroksia ryhmille tilattiin 
viikoittain tammi-helmikuun ajan. Maaliskuussa 2020 panimomuseo sulki 
ovensa koronapanepidemian myötä. Syys- ja joulukuussa 2020 museo oli 
avoinna yksittäisille matkailijoille, jolloin hyviä hygieniaohjeita noudattaen 
omatoiminen vierailu museossa oli turvallista toteuttaa. 

Opastetut Panimomuseokierrokset ryhmille:

• Ylä-Savon oppaat puh. 0400 492 001 tai 044 276 7729

Panimomuseon verkkokauppa:

•
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OLVI-säätiön Panimomuseo Facebookissa:
• www.facebook.com/Panimomuseo

https://panimomuseo.johku.com/

http://www.facebook.com/Panimomuseo
https://panimomuseo.johku.com/


Korvaamaton säätiötuki
Lokakuussa 2020 Gaia Consulting selvitti Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenten 
myöntämän säätiötuen euromäärän ja merkityksen tieteelle, taitelle ja 
yhteiskunnan muulle kehittämiselle Suomessa. 

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet rahoittivat vuonna 2019 tiedettä 245 
miljoonalla eurolla, taidetta 68 miljoonalla eurolla ja muuta yhteiskunnan 
kehittämistä 157 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi säätiöt tekivät 
kertaluonteisia investointeja sekä maksoivat palkkoja työntekijöilleen. 
Kaikkiaan SR ry:n jäsenet käyttivät vuonna 2019 noin 527 miljoonaa euroa 
tarkoituksensa toteuttamiseen.

Tieteessä ylivoimaisesti eniten tukea säätiöiltä saivat lääke- ja terveys-
tieteet, yli 80 miljoonaa euroa. Summa on todella merkittävä, noin 30 % 
alan kaikista tutkimusmenoista. Kun valtion ja kotimaisten yritysten 
tutkimusrahoitus alalle on laskenut, lääketieteellinen tutkimus on yhä 
enemmän säätiörahoituksen varassa. 

Humanistisia tieteitä säätiöt tukivat 29 miljoonalla eurolla. Yhteiskunta- ja 
taloustieteet saivat 45 miljoonaa euroa, mikä on alan tutkimusmenoista yli 
10 %. Taiteenlajeista eniten tukea sai musiikki, 18 miljoonaa euroa. Toisella 
sijalla olivat esittävät taiteet 12 miljoonalla eurolla. Visuaalisissa taiteissa 
12 miljoonan euron säätiörahoituksen rooli on merkittävin: se on yhtä 
suuri kuin julkinen rahoitus. Kirjallisuuden 10 miljoonaa euroa on niin ikään 
alalle merkittävä, yli kolmannes julkisesta rahoituksesta. Yksityisten 
säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut merkittävästi. 

Säätiöiden vaikutus rivikansalaiselle on tärkeämpi ja monipuolisempi kuin 
aikaisemmin on tiedetty. Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt tukivat kaikilla 
elämän alueilla museoista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta 
liikuntaan ja urheiluun sekä yksittäisen toimialan kehittämisestä yhdistys-
toimintaan. Säätiöt tukivat kansalaisten hankkeita 157 miljoonalla eurolla.

OLVI-säätiö mukana säätiökentän merkittävässä työssä

OLVI-säätiö osallistui Gaia Consultingin toteuttamaan tutkimukseen 
raportoimalla vuoden 2019 yhteensä 3,4 miljoonan euron tuen 
jakautumisesta säätiökentän yhteisen apurahakohdejaon mukaisesti.

Yleishyödyllisen OLVI-säätiön tuki kohdistuu pääosin kategoriaan: Muu 
yhteiskunnan kehittäminen. OLVI-säätiön toimialue on Itä-Suomi.
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Säätiöt ja rahastot jäsenet

https://saatiotrahastot.fi/wp-content/uploads/2020/12/Selvitys-saatiotuesta-2019.pdf


Tulevaisuuden näkymät

Säätiöt ovat osallistuneet koronatalkoisiin maaliskuusta 2020 alkaen. 

Säätiökentän myöntämää hätärahoitusta on ohjattu nopealla aikataululla 

erityisesti ruoka-apuun vähävaraisille, lääketieteelliseen koronavirus-

tutkimukseen sekä kulttuurialan ahdinkoon. Hakuja on aikaistettu, 

apurahojen käyttöehdoissa joustettu, luotu uusia tukimuotoja, lisätty 

yhteistyötä niin julkisen sektorin kanssa kuin säätiöiden kesken, ja työ 

jatkuu. 

Säätiöiden toimintaympäristöön kohdistuvat poliittiset, taloudelliset ja 

ekologiset muutokset vaikuttavat myös säätiötoimintaan Suomessa. 

Murros tuo uusia toimintamahdollisuuksia, mutta samalla myös velvoit-

teita. Sääntelyn mukanaan tuomiin muutoksiin vastaaminen tuo kuluja 

säätiöiden varsinaiseen toimintaan uusien järjestelmien käyttöönoton ja 

digitalisaatiovaatimusten sekä koulutuskulujen myötä.  

OLVI-säätiön hallitus arvioi, että säätiön toiminta jatkuu aikaisemman 

mukaisena vuonna 2021.

#yhteiseksihyväksi

#olvisäätiö
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#iisalmi

#säätiötekoja
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OLVI-säätiön perustaminen ja säädekirja

E.W. ja Hedwig Åberg allekirjoittivat säätiön
säädekirjan 1.11.1955 Iisalmen panimokaupun-

gissa. Säätiön nimeksi määrättiin OLVI-säätiö ja

sen kotipaikaksi Iisalmi. Säätiön peruspääomak-

si pääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön
omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta..

”Säätiön tarkoitus on ensi sijassa turvata Olvin

panimon toiminnan varma jatkuvuus ja toisaa-

lta halu tämän toiminnan tuloksilla tukea etu-

päässä Olvin toimialueella sellaisia tarkoituksia,

jota harvemmin muilta tahoilta avustetaan”,

Åberg kertoi perustamiskokouksessa.....…………

Åberg itse joutui aloittamaan toiminnan olut-

tehtaalla ilman varallisuutta. Hän luotti siihen,

että lujasti yrittäen päämäärä saavutetaan.

Åbergin kauaskantoinen päätös on pitänyt paik-

kuntaa työllistävän panimon Iisalmessa ja suo-

malaisessa omistuksessa sekä auttanut lukuisia

apurahan saajia 65 säätiön toimintavuoden

aikana.

Säätiön perustaijilla on ollut suuri vaikutus Iisal-
men kaupungin elinvoimaisuuteen. Kotiseutu-

henkiset ja isänmaalliset Åbergit eivät halun-

neet toimia vain yhtiön hyväksi, vaan Iisalmen

ja Suomen hyväksi. Elinaikanaan he toimivat
monin tavoin paikkakunnan yhteiseksi hyväksi.

Panimoyhtiö Olvi Oyj:n kasvun myötä myös

OLVI-säätiön varallisuus on kasvanut. Säätiön..

jakamien apurahojen määrä on kasvanut käsi-

kädessä panimon menestyksen myötä.

Ensimmäinen avustus oli kaksi koria Olvin…..
keltaista Jaffaa, nyt säätiö jakaa avustuksina yli

3,0 miljoonaa euroa vuosittain. OLVI-säätiön
toimintaympäristö on vuosikymmenten aikana

muuttunut. Avustuskohteet heijastavat tämän
päivän tarpeita.

Perusajatus ja merkityksellisyys pysyvät. OLVI-

säätiö – yhteiseksi hyväksi.

”E.W. Åberg tarttui hetkeen ja näki kauas”

E.W. Åberg v. 1938                                                          Hedwig Åberg v. 1938

Åbergien 

ajatus 

säätiön 

perustamise

sta syntyi jo 

40-luvulla.
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OLVI-säätiön tuen jakautuminen 
apurahakohteittain 2011–2020
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Vastaanotettu/käsitelty
yli 10 000 hakemusta 

Myönnetty apurahaa 
1379 hakemukselle 

Myönnetyt apurahat
20,4 miljoonaa euroa

OLVI-säätiön tuen focusalueet

Eriarvoisuuden vähentäminen

Eriarvoisuuden vähentäminen

Hyvä koulutus

Puhdas vesi ja sen riittävyys
Ilmastonmuutoksen vaikutus 

Puhdas ravinto, tuoteturvallisuus
Kotiseudun elinvoimaisuus, pito- ja 
vetovoima

Ilmastonmuutoksen vaikutus 



Yhteystiedot
OLVI-säätiö  

Olvitie I-IV, PL 16  
74100 Iisalmi  

Puh. 0290001050/ 
(017) 838 5240  

www.olvisaatio.fi
Twitter@Osaatio  


