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VUOSIKERTOMUS 2021



OLVI-säätiö       Olvitie I-IV www.olvisaatio.fi
Puh. 0290001050 / (017) 838 5240 PL 16                                                                      Twitter @Osaatio 
Fax (017) 838 5235 74100 Iisalmi #yhteiseksihyväksi
Y-tunnus: 0170425-3 #säätiötekoja

Kansikuva: Lumisia puita, OLVI-säätiön taidekokoelma,
Pekka Halonen, 1919, öljy kankaalle

Teoslainat Taidemuseo Eemiliin vuonna 2021

OLVI-säätiön taidekokoelman Sunnuntaimetsästäjä ja Lumisia puita -teokset olivat esillä 
Lapinlahden taidemuseo Eemilin TAITEILIJAN TIE | Eemil ja Pekka Halosen taidetta 

-näyttelyssä 28.5.2021–5.9.2021 välisen ajan. 



OLVI-säätiö / taustaa ja tarkoituksen toteuttaminen ….………..1

OLVI-säätiön toiminta 2021 ……….…………….………………….….. 2

Sääntöjen mukaiset apurahakohteet ja hakeminen ………….. 15

Apurahojen käytön seuraaminen ja vaikuttavuus ….…………… 16

Talous ja sijoitukset ……………….…..……………………………..….…..17

Hallinto | hallitus 2021 ……………………………………....……..…….19

Sisäinen valvonta ………………………………………….………….………20

Lähipiirihallinto .…………………………………………….……….………… 21

Esteellisyys ja lähipiiritoimet …………………………………………….. 22

Tiedottaminen ja viestintä …….…………………………………….…… 23

Muu toiminta / Panimomuseo…………………………………………… 24

Korvaamaton säätiötuki ……………………………………………………. 26

Tulevaisuuden näkymät ………………………………………………………27

Perustaminen ja säädekirja ………………………...…………….…….........28

Yhteystiedot……………….…………………………………...…………….…….........29

SISÄLLYS



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. Åber-
gin 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.  

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 vaikut-
tavuudeltaan merkittäviä kohteita avustustoiminnalleen yhteiskunnallinen 
tilanne ja tarve huomioiden.

Vuosi 2021 oli säätiön 66. toimintavuosi.
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”Säätiöt eivät ole itsetarkoitus, 
vaan niiden tarkoitus on hyvän tuottaminen.”

Säätiöt ja rahastot ry



Myöntö-
prosentti 

18,6 %

OLVI-säätiön varsinainen toiminta 2021

Vuoden 2021 aikana OLVI-säätiö käsitteli 951 (1 054) apurahahakemusta, 
joista 177 (137) hakijalle myönnettiin apurahaa yhteensä 2,68 (3,30) 
miljoonaa euroa. 

OLVI-säätiön 66 toimintavuotta leimasi maailmanlaajuinen pitkittynyt 
koronapandemia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan. Yhteiskunnan sulkutila 
vähensi apurahahakemusten määrää koronarajoitusten supistaessa apu-
rahoin toteutettavien tapahtumien ja toiminnan määrää OLVI-säätiön 
toiminta-alueella. Säätiö jousti muuttamalla maksatusaikatauluja sekä 
myöntämällä jatkoaikaa toteutettaville hankkeille. Pitkittyneen korona-
pandemian vuoksi useiden apurahoin tuettujen toimintojen aloitusajan-
kohtaa on kokonaan siirretty odottamaan yhteiskunnan avautumista ja 
hetkeä, jolloin kokoontuminen on turvallista.

OLVI-säätiön apurahatuki pyrkii vastaamaan kulloinkin yhteiskunnassa 
esillä oleviin tarpeisiin. Vuoden 2021 apurahoja myönnettäessä paino-
pistealueet sääntöjen mukaisissa apurahakohteissa olivat: koronan vai-
kutukset yhteiskunnassa, elintarviketuotannon kehittäminen (puhdas 
elintarviketuotanto, huoltovarmuus, elintarvikealan kehittäminen), luon-
nonvarojen hyödyntäminen (vesi, metsä, ilmastonmuutoksesta aiheu-
tuvien ongelmien ratkaisu) sekä vanhustyön kohteet. Lasten ja vanhusten 
hyväksi tehtävää työtä tuettiin apurahoin korona-aikana erityisesti syr-
jäytymisen ehkäisyn ja eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmista. Poik-
keuksellisesti säätiö myönsi myös ruoka-aputukea järjestöjen kautta. 

Apurahamyönnöissä toteutuivat OLVI-säätiön sääntöjen mukaisten apu-
rahakohderajausten lisäksi säätiön säännöt huomioon ottaen osa Sitran 
vaikuttavuustavoitteista sekä YK 2030 kestävän kehityksen tavoitteista: 
terveyttä ja hyvinvointia, hyvä koulutus, puhdas vesi ja eriarvoisuuden 
vähentäminen. 

Apurahamyönnöt vuonna 2021

Apurahat julistettiin haettavaksi säätiön kotisivuilla osoitteessa: 
www.olvisaatio.fi ja säätiökentän yhteisessä Aurora-tietokantaportaalissa. 
Säätiöllä oli kaksi apurahan hakuaikaa: 1.1.–31.3. ja 1.7.–30.9.2021. 

Vuosikellon mukaiset apurahojen jaosta päättävät kokoukset pidettiin 
31.5.2021 (kevätkokouksen apurahapäätökset julkaistiin 1.6.2021) ja 
29.11.2021 (syyskokouksen apurahapäätökset julkaistiin 30.11.2021).
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Apurahamyönnöt vuonna 2021

Hakujen ulkopuolelta säätiö myönsi lisäksi 3 000 euron tunnustus-
palkinnon Rene Rinnekankaalle, 10 000 euron tuen syöpälasten hyväksi 
poljettuun Syöpäsykkeli-keräykseen sekä Iisalmen seurakunnan järjes-
tämään joulun 2021 ruoka-apukeräykseen 5 000 euron tuen. 

Vuonna 2021 myönnettyjen apurahojen, avustusten, palkintojen ja stipen-
dien yhteissumma oli 2 682 606,00 euroa.

Merkittävimmät apuraha- ja avustuskohteet 2021

Apurahakohde |Opinnot ja oppimisen edellytysten parantaminen:

Oppimisen tukijoukoissa

OLVI-säätiö lahjoitti 500 000 euroa Itä-Suomen yliopiston Tee tietoinen 
valinta -tukikampanjaan. Valtio pääomittaa yliopistoja vastinrahoituksella, 
joka jaetaan yliopistojen kesken suhteessa näiden keräämään yksityiseen 
pääomaan. Kampanjan aikana jokainen kerätty euro tuottaa vastinrahaa 
yliopistolle jopa 2,5 euroa. OLVI-säätiölle päätös vastinrahakampanjaan 
osallistumisesta perustuu siihen, että säätiö ja yliopisto jakavat yhteisen 
arvopohjan ja strategian. Tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja ajan-
tasaisen koulutuksen kautta Itä-Suomen yliopisto tuottaa uutta tietoa, 
innovaatioita ja osaajia yhteiskunnan eri sektoreille, eritoten Itä-Suomen 
alueen elinvoimaa vahvistamaan. 

Säätiö on osallistunut myös kahdella edellisellä kierroksella yliopistojen 
yhteiseen vastinrahakampanjaan.
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Haetut Kappalemäärä 

Kotiseututyö 102 
Lapset ja nuoret 287 
Kala- ja maatalous  30 
Opinnot  31 
Väitöskirjat 421 
Vanhukset 80 
  Yhteensä           951 

Myönnetyt Kappalemäärä 

Kotiseututyö 21 
Lapset ja nuoret 59 
Kala- ja maatalous 14 
Opinnot  15 
Väitöskirjat 47 
Vanhukset 21 
 Yhteensä          177 



Merkittävimmät apuraha- ja avustuskohteet 2021

Oppimisen tukijoukoissa

Kuopion alueen kauppakamarin vetämälle Pohjois-Savon kasvuyhteisö 2022–
2024, kansainvälistyvät osaajat ja kasvuyritykset Pohjois-Savon tulevaisuuden 
kilpailutekijöinä -hankkeelle myönnettiin 150 000 euron apuraha. Hanke vah-
vistaa opiskelijalähtöisesti maakunnan tunnistettuja vahvuuksia ja ominaispiir-
teitä. Lähtökohtana on osaltaan Pohjois-Savon vahva teollisuusperintö sekä 
työllisyyttä ja kasvuyrityskulttuuria rakentavat toiminnot, jotka tuottavat nuorille 
samaistuttavia ja osallisuuden kokemuksia tuottavia sisältöjä. 

Nuorten hyväksi tapahtuvan toiminnan myönteiset vaikutukset korreloivat osal-
taan maakunnan elinkeinoelämän kehittymiseen syventäessään yritysten ja 
oppilaitosten sekä yritysten ja nuorten välistä yhteyttä. Toiminnalliset yrittäjyys-
ja innovaatiotoiminnat tukevat nuorten opinnoissa menestymistä ja jatko-opin-
toedellytyksiä. Kasvuyhteisön toiminta osaltaan monipuolistaa oppilaitoksissa 
jo käytössä olevia yrittäjyyteen kannustavia menetelmiä.

Tieteen tukijoukoissa

Väitöskirjatyöskentelyyn tukea OLVI-säätiöltä sai 47 korkeakouluopiskelijaa 
yhteensä 495 000 euroa. Painopiste väitöskirjatyöapurahoissa on säätiön 
sääntöjen mukaisissa kohteissa ja yhteiskunnan tilanteen mukaan valittavissa 
painopiste- ja painotusalueissa, mutta säätiö voi myöntää apurahoja kaikille 
tieteen aloille koko Suomen alueen yliopistoissa opiskeleville.

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. 

Itä-Suomen yliopiston viisivuotinen Elintarvikkeet ja terveys -professuuri 
ravitsemustieteen ja elintarviketeknologian välisen tutkimusyhteistyön 
vahvistamiseksi jatkui toista vuotta professori Marjukka Kolehmaisen vetämänä. 
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Väitöskirjat

Vastaanotettu
421 hakemusta 

Myönnetty apurahaa 
47 hakemukselle 

Myönnetyt apurahat
495 000 euroa



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, 
liiketoimintamallit 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 
työmahdollisuuksia ja siten edesauttaa Itä-Suomen elinvoimaisuutta. 

Apurahakohde | Lapset:

Yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaidot harjaantuvat NY-toiminnassa

Lasten ja nuorten työelämätaidot, talousosaaminen ja yrittäjämäinen asenne 
ovat olleet keskeisiä teemoja kokonaishyvinvoinnin kannalta niin työelämä-
muutoksen kuin syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden näkökulmasta.
OLVI-säätiön tavoitteena on tukea kotiseutua, vahvistaa nuorten tulevaisuu-
den taitoja ja hyvinvointia, jolloin itsetunto, taitojen ja valmiuksien tunnis-
taminen ja positiivinen asenne sekä tunne minäpystyvyydestä kasvaa. 

Nuori yrittäjyys ry:n vetämä Yrittäjyys, työelämä- ja taloustaitokasvatus 
nuorille -hanke sai säätiöltä 120 000 euron apurahan. Hanke on jatkoa vuo-
sina 2019 ja 2020 alueella aloitetulle NY-yrittäjyyskasvatustyölle, jonka ta-
voitteena on luoda koulutuksen tavoitteita ja oppilaitosten arjen työtä tuke-
vat, pitkäkestoiset yrittäjyyskasvatuksen toimintamallit kaikkiin Pohjois-
Savon kouluihin 2024—2025 mennessä. Yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli 
on osa kansallista tavoitetta.
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https://nuoriyrittajyys.fi/
https://yrityskyla.fi/toiminta/
https://nuoriyrittajyys.fi/


Liikunnan iloa ja hyvinvointia lapsille ja nuorille

Pohjois-Savon Liikunta ry:n vetämä ILOLLA-liikunta- ja hyvinvointihanke 
lapsille sai OLVI-säätiöltä kahden vuoden jatkorahoituksen, yhteensä 90 
045 euroa. Vuosi 2021 oli hankkeen pilottivuosi. 

Toiminnan tavoitteena on lisätä pohjoissavolaisten seurojen valmentajien 
ja ohjaajien, seurassa liikkuvien lasten ja nuorten sekä heidän 
vanhempiensa osaamista ja ymmärrystä, uudistaa seurojen ja perheiden 
toimintatapoja liikkumiseen liittyvien tukitoimien arkisessa toteutuksessa 
ja näillä toimilla tukea ja edistää lasten ja nuorten tervettä kasvua ja 
kehitystä, hyviä arjen valintoja, menestymistä sekä liikunnallisen 
elämäntavan juurtumista.

Äksöniä – elämyksiä ja itsensä ylittämistä 

Ylä-Savon alueella nuorten hyvinvointi on heikentynyt ja on viitteitä siitä, 
että nuorten päihteidenkäyttö ja riskikäyttäytyminen on lisääntynyt erityi-
sesti korona-aikana. Iisalmen Nuorison Tuki ry, jonka toiminta-aluetta on 
Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä ja Sonkajärvi, pyrkii tavoittamaan ja sitoutta-
maan Äxöniä – elämyksiä ja itsensä ylittämisiä -hankkeellaan ne nuoret, 
joilla on riskikäyttäytymistä, kuten päihteidenkäyttöä, aggressiivisuutta, 
impulsiivisuutta, epäsosiaalista käytöstä, koulupoissaoloja ja jopa rikolli-
suutta. 

Hankkeen avulla pyritään siihen, että elämänhallinnantaitoja vahvista-
malla tuetaan osallistujien toimintakykyä ja ehkäistään syrjäytymistä. 
Vanhemmille tarjotaan toimintaa, joka tukee ja vahvistaa heidän vanhem-
muuttaan sekä lisää tietoa alueellisista palveluista. 
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Hankkeen välillinen tavoite on toimia ennaltaehkäisevänä palveluna tilan-
teissa, joissa alaikäisten nuorten kohdalla mietitään sopivia palveluita 
myös lastensuojelun palvelukentästä. Säätiötuki hankkeelle on 84 000 
euroa. Äksöniä-hanke starttaa vuoden 2022 elokuussa. Iisalmen Nuorison 
Tuki ry jatkaa vuonna 2019 OLVI-säätiön tuella aloitettua Kapasiteetti 
käyttöön -nuorten neuropsykiatrinen valmennus arjen toimintaympäris-
töissä -hanketta 7 370 euron tuella vuoden 2022 heinäkuuhun saakka. 

Kummien mukana Mielentila-projektissa

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien laajuus sekä näistä ongelmista 
aiheutuva yhteiskunnallinen kokonaisvaikutus on Suomessa tällä hetkellä 
suuri. THL:n vuonna 2021 tekemän kouluterveyskyselyn perusteella ahdi-
stuneisuus nousee pintaan yhtenä keskeisenä lasten ja nuorten elämää 
kuormittavana haasteena. Jonkinasteisista mielenterveyden häiriöistä kär-
sii noin 20 % lapsista ja nuorista, kun taas ahdistuneisuutta ilmenee jopa 
100 000 lapsella ja nuorella Suomessa. Lastenklinikoiden kummit ry:n 
Mielentila-projekti lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoidon 
kehittämiseen ja tukemiseen tähtää lasten ahdistuneisuushäiriöiden hoi-
tamiseen. OLVI-säätiö myönsi Lastenklinikoiden kummit ry:n Cool Kids -
hoitomenetelmän jalkauttamiseen 60 000 euron säätiötuen. Hanke on 
valtakunnallinen. OLVI-säätiö sai näkyvyyttä MTV 3:n Joulumielelle 2021 -
konsertissa yhtenä kummien tukijoista. 

Tasavertaisena seuratoiminnassa

Iisalmen Peli-Karhut Juniorit ry sai vuonna 2021 OLVI-säätiötä kolmi-
vuotisen 60 000 euron apurahan lasten ja nuorten jääkiekkotoiminnan 
kehittämiseen. Tarkoituksena on yhdenvertaisen harrastusmahdolli-
suuden tarjoaminen asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Seu-
roille laaditaan apurahakausien aikana yhdenmukainen pelaajapolku, 
harrastajarekrysuunnitelma sekä yhtenevä toimintasuunnitelma matalan-
kynnyksen harrastetoimintaan. Tahtotilana on myös pitää taitavat kilpa-
kiekkoon tähtäävät pelaajat Ylä-Savossa tarjoamalla laadukasta toimintaa 
kaiken tasoisille urheilijoille. 

Iisalmen Peli-Karhut ry:n hallinnoimalle Karhun kosketus -tukitilille säätiö 
myönsi yhteensä 15 000 euroa. Tuki ohjataan hakemusten kautta suoraan 
vähävaraisille perheille, jotta yksikään junioripelaaja ei joutuisi lopetta-
maan harrastustaan perheen huonon taloudellisen tilanteen takia.
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https://kummit.fi/tukiohjelmat/mielentila/
https://ipk.fi/artikkelit/karhun-kosketus-2021
https://kummit.fi/tukiohjelmat/mielentila/
https://www.intry.fi/


Partiolaisten erätaidoista erätaikaan

Partiolaisten suurleiri Kajo on yhdeksän päivää kestävä elämys partiolai-
sille. Leiri järjestetään Evon retkeilyalueella vuonna 2022 ja sinne odote-
taan noin 12 000–18 000 osallistujaa Suomesta ja ulkomailta. OLVI-sää-
tiön Suomen Partiolaiset ry:lle myöntämän 15 000 euron apurahan turvin 
yhdistys myöntää leiristipendejä suurleirielämyksen mahdollistamiseksi 
Itä-Suomessa asuville vähävaraisille lapsille ja nuorille. Itä-Suomen alu-
eelta leirille osallistuu noin 950 partiolaista. 

OLVI-säätiön 5 000 euron tuki mahdollistaa pohjoissavolaisten koulu-
laisten vierailun Savon Erämessuilla Kuopiossa keväällä 2022. Messu-
vierailun tavoitteena on innostaa nuorisoa liikkumaan luonnossa sekä 
kiinnostumaan luonnosta, eläimistä ja riistanhoidosta. Tavoitteena on 
myös tuoda yhteen alueen koulut ja riistanhoitoyhdistykset sekä metsäs-
tysseurat.  

Näiden lisäksi säätiö myönsi useita 500–10 000 euron apurahoja erityi-
sesti lasten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tähtäävään toimintaan. 

Apurahakohde | Vanhukset:

Pohjois-Savon Liikunta ry:n vetämä ILOLLA-liikunta- ja hyvinvointihanke 
vähän liikkuville tai terveydellisiä riskitekijöitä omaaville yli 55-vuotiaille 
henkilöille sai OLVI-säätiöltä kahden vuoden jatkorahoituksen yhteensä 
90 045 euroa vuosille 2022—2023. Vuosi 2021 oli toiminnan pilottivuosi. 
Myös jatkohanke toteutetaan vahvassa yhteistyössä Iisalmen kaupungin 
kanssa. Hanke tarjoaa yksilöllistä tukea liikkumisen ja elämäntavan muu-
toksiin yli 55-vuotiaille ja sen tavoitteena on yksilön toimintakyvyn säilyt-
täminen pitkälle seniorivuosiin. 

Liikunnallisen elämäntavan löytämisellä ja liikunnan pariin tauon jälkeen 
palaamisella on paljon myönteisiä vaikutuksia yksilön henkiseen ja fyysi-
seen hyvinvointiin ja terveyteen. Hankkeeseen osallistujien uskotaan 
eläköityvän terveempinä ja näin yksilön tarve vanhus- ja hoitopalveluihin 
vähenee. 
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ERÄTAIKA – > klikkaa
Katso ja kuuntele tarina 
Erätaika-messujen 
suojelija emerituspiispa 
Wille Riekkisen 
lapsuudesta – kalastuksen 
alkutaival.

https://savoneramessut.fi/video-willen-kalastuksen-alkutaival/
https://kajo2022.fi/
https://www.pohjois-savonliikunta.fi/hankkeet/olvi-hanke/
https://www.youtube.com/watch?v=m8cKyfTc3-M
https://www.youtube.com/watch?v=m8cKyfTc3-M


Sydämellistä veteraanityötä

Senioritoiminnan painopiste vuonna 2021 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 lähes 300 000 euron summalla. 

Tuki on kohdistunut pääasiassa kotiavustajatoimintaan, jolla turvataan ja 
tuetaan ikääntyvien veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä selviy-
tymistä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Toiminnan tarkoituk-
sena 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 henkistä 
jaksamista ja virkeyttä tukemaan.

Apurahakohde | Kotiseututyö:

Rakkaudesta kotiseutuun

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto kanavoi taitavasti OLVI-säätiön 
sille myöntämää 100 000 euron tukea edelleen jaettavaksi pienempiin 
kotiseututyön kohteisiin Pohjois-Savon alueella. Kotiseutuyhdistysten 
liiton avustuksia voi hakea kohteisiin, joihin OLVI-säätiö ei myönnä apu-
rahaa: kyläkirjojen ja historiikkien julkaisuun. Liitto myöntää tukea erilais-
ten kotiseututapahtumien järjestämiseen, lasten ja nuorten kanssa tehtä-
vään kotiseututyöhön sekä kotiseututyön kehittämiseen. Liitto painottaa 
talkootyön osuutta ja tapahtumien vaikuttavuutta. Avustuskohteista lisää: 
www.kotipihlaja.fi. 

Säätiön kotikaupungissa Iisalmessa toimivalle Ylä-Savon Kotiseutuyhdistys 
ry:lle myönnettiin kotiseututyöhön, kotiseutumuseotoiminnan perus-
toimintoihin ja toiminnan kehittämiseen yhteensä 120 800 euroa. Apu-
raha on budjetoitu vuosille 2022 ja 2023.

Ylä-Savon kotiseutumuseossa järjestetään maksuttomia opastuksia
museon näyttelyihin. Yli 10 hengen ryhmille voi tilata amanuenssin       
erikoisopastuksen sähköpostitse: info@ylasavonkotiseutumuseo.fi 
tai puh. 044 7844 077.
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Apurahakohde | Kala- ja maatalous 
(sis. elintarviketalouden kehittäminen / luonnonvarojen käytön edistäminen):

Säätiötuella ratkaisuja ilmaston lämpenemiseen ja ympäristökysymyksiin

Luonnonvarakeskuksen toteuttama Peltomaa-hanke sai 29 000 euron apu-
rahan. Hankkeessa luodaan ravinteiden ja hiilen huuhtoutumiseen, kasvi-
huonekaasupäästöihin, hiilen kerryttämiseen sekä maaperän ravinnekier-
toihin liittyville tutkimuksille ja -seurannoille työväline kartoittamalla poh-
joissavolaisten tyypillisten viljelymaiden maaperäominaisuudet sekä muok-
kauskerroksesta että pohjamaasta, ja määrittämällä tutkittavilta peltoloh-
koilta maannostyypit. Pohjois-Savon maaperää, maataloutta ja vesiensuo-
jelua koskevan tutkimustiedon menestyksellinen julkaiseminen edellyttää 
maannosten esiintymistä koskevan tietopohjan vahvistamista.

Suomi pyrkii hiilineutraaliuteen vuonna 2035 mennessä. Tämän saavuttami-
seksi päästöjä pitää pystyä vähentämään myös maataloussektorilta. Ilmasto-
viisaan maatalouden kehitystyö on työtä, minkä avulla pystytään hillitse-
mään ilmastonmuutosta.

Työn tulee perustua tieteelliseen tietoon. Suomessa ei ole riittävästi tutki-
mustietoa laidunten hiilensidontapotentiaalista ja niiden kasvihuonekaasu-
jen vaihdosta. Laidunten potentiaalia ei hyödynnetä, vaikka nurmien ylläpito 
ja hoito saattavat tehostaa maatalouden hiilensidontaa. Luonnonvarakes-
kuksen Laitumen hiilensidontapotentiaali ja kasvihuonekaasutase 
itäsuoma-laisella lypsytilalla -hanke selvittää nyt 15 000 euron tuella tätä 
potentiaalia. 

Hankkeessa määritetään kivennäismaalla olevan laitumen kasvihuonekaasu-
taseet kiivaimman kasvukauden ja laidunjakson aikana osana suurempaa 
hankekokonaisuutta. Kerättyä aineistoa tarvitaan laitumen hiilensidonta-
potentiaalin ja KHK-vuositaseen määrittämiseen osana hiilineutraalia tule-
vaisuutta. Laitumet ja eläinten mahdollisuus laiduntamiseen luo mahdol-
lisuuden eläinten lajityypilliseen käyttäytymiseen sekä luonnon monimuotoi-
suuden ylläpitoon. 

ProAgria Itä-Suomi ry:n Viljellään viisaasti -hanketta edistetään 15 000 
euron säätiötuella. Viljellään viisaasti- hankkeessa kehitetään 
maatilakoetoimintaa ja viljelijöiden pienryhmätoimintaa Pohjois-Karjalassa. 
Hanke on Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelman mukainen hanke, 
jonka keskeiset tavoitteet liittyvät ilmastoystävälliseen viljelyyn ja 
hiilensidontaan. Samalla edistetään kiertotaloutta, peltojen vesitalouden 
parantamista ja vesistöjen suojelua. Tavoitteena on tutkimustiedon 
soveltamista viljelyyn ja ylläpitää vuoropuhelua viljelijöiden, neuvonnan ja 
tutkimuksen välillä Itä-Suomessa.
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ProAgria Etelä-Savo ry sai 15 000 euron apurahan Hiili hallintaan –
ravinne ruokkimaan HIHAT-hankkeen toteuttamiseen. HIHAT-koulutus-
hankkeella lisätään eteläsavolaisten maatilayritysten tuotantomene-
telmien taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvää 
osaamista ja tietotaitoa. Tavoitteena on luoda kestävän tuotannon avulla 
lisäarvoa maatalouden tuotteille ja toimia keskustelun avauksena elin-
tarvikeketjun toimijoiden välillä. Tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja asian-
tuntijaorganisaatioiden yhteistyöllä etsitään tilakohtaisia ratkaisuja hiilen-
sidonnan tehostamiseen ja vesiensuojeluun. 

Pro Höytiäinen ry:n Suometsien valumavesien käsittely ja ravinteiden 
kierrätys puuhakebioreaktorilla -hankkeessa kehitetään ja testataan 
puuhakepohjaista bioreaktoria suometsien valumavesien typen poistoon 
ja arvioidaan sen mahdollisuuksia ravinteiden ja humuksen kierrätykseen. 
Suomessa puuhakepohjaista bioreaktoria on kehitetty kustannustehok-
kaaksi menetelmäksi kaivosvesien sekä kalanviljelyn kiertovesi-laitoksen 
vesien typen ja metallien puhdistamiseen. Passiiviset hybridipuhdistus-
ratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien 
puhdistamiseen (HybArkt)-EARK -osarahoitteisessa hankkeessa on 
saatujen puhdistus´-tulosten perusteella laadittu mitoitus- ja 
suunnittelutyökalua bioreak-toreiden suunnitteluun. 

Hanke soveltaa tutkimustuloksia suometsien valumavesien käsittelyyn ja 
luo sen pohjalta ratkaisukonseptin mitoituksineen metsätalouden ravin-
teiden kierrätykseen syntypaikallaan. Hankkeessa tutkitaan lisäksi 
Vuoksen vesistössä Höytiäiseen laskevan Rauanjoen valuma-alueen 
vedenlaatua ja osavaluma-alueiden kuormituksia. Pro Höytiäinen ry:lle 
myönnettiin 11 850 euron apuraha. 

Savonia-ammattikorkeakoulun Humalaa kasvuun, viljelijöiden aktivoi-
minen humalan viljelyyn ja humalan pienimuotoiseen jatkojalostukseen 
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella -hankkeelle säätiö myönsi         
10 000 euron apurahan. 

Humalaa kasvuun -hankkeen tavoitteena on aktivoida viljelijöitä humalan 
viljelyyn Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella sekä kokeilla humalan 
jatkojalostusta. Tässä hankkeessa selvitetään humalan kokonaismarkki-
naa ja ostajien tarpeita sekä kartoitetaan humalan kasvatuksen sivuvirto-
jen käyttömahdollisuuksia. Humalan tuotannolla pyritään tarjoamaan uu-
sia liiketoimintamahdollisuuksia alueen maatiloille ja jatkojalostajille. Sa-
malla vastataan pienpanimoiden ja muun elintarviketeollisuuden toivei-
siin saada kotimaista, lähellä tuotettua raaka-ainetta.

Sivu 11



Syöpäsykkeli-keräyksen summa 
kohosi 32 975 euroon. 

Yläsavolaiset hyväntekeväisyyspyöräilijät Matti 
Kumpulainen ja Kari Saastamoinen pyöräilivät 
elokuussa 2021 yli 1600 kilometriä Nuorgamista

Helsinkiin keräten tempauksellaan varoja 
lasten syöpätutkimukseen. 

Savonia-ammattikorkeakoulun vetämä hanke Orgaanista voimaa 
peltoon ja parteen (OrVo) edistää maatalouden kannattavuutta ja 
kiertotaloutta ja siinä tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla nautakarja-
taloutta voidaan harjoittaa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

OrVo edistää lietelannan separointia ja orgaanisten lannoitteiden 
käyttöä, tehostaa omavaraista navetan kuivitusta ja parantaa lietteen 
kevätlevitysmahdollisuuksia. Tutkimuksissa huomioidaan tuotannon 
kestävyys ja kannattavuus.

Apurahan avulla viljelijät ja kohderyhmät saavat viimeisimmän tutkimus-
tiedon käyttöönsä ja se edistää mm. nurmentuotannon kannattavuutta 
tuottamalla tutkittua tietoa viljelymenetelmistä. OrVo-hankkeen kohde-
ryhmänä ovat viljelijät sekä yritykset, urakoitsijat, neuvojat ja kouluttajat. 
Säätiötuki on 9 198 euroa. 

Tunnustusta hyvästä työstä

Hakuaikojen ulkopuolelta OLVI-säätiö myönsi 3 000 euron tunnustus-
palkinnon Rene Rinnekankaalle ja 10 000 euron tuen syöpälasten hyväksi 
poljettuun Syöpäsykkeli-keräykseen sekä 5 000 euroa Iisalmen seura-
kunnan joulun ajan ruoka-apukeräykseen vähävaraisille vanhuksille ja 
lapsiperheille.
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OLVI-säätiö merkityksen tuojana 

Iloiset perheleirit jatkuvat OLVI-säätiön tuella  

Jo sadat lapsiperheet ympäri itäistä Suomea ovat päässeet voimaan-
tumaan Nuorisokeskus Metsäkartanon Voimaa vanhemmuuteen –perhe-
leireillä. Yli kahdeksan vuoden aikana perheet ovat löytäneet uutta voi-
maa, vertaistukea ja virkistäytymistä Metsäkartanon upeissa puitteissa 
säätiötuen ansiosta. Perheen yhteiset hetket muun muassa kädentaito-
jen, liikkumisen ja rauhoittumisen parissa sekä retket Turvekammille 
leirinuotion äärelle tarjoavat perheille toivotun irtioton arjen puurtami-
sesta. 

Leirit toteutetaan yhteistyössä kolmannen sektorin, seurakuntien sekä 
kunnallista perhetyötä tekevien tahojen kanssa. Leirejä on vuosittain 22–
26 ja osallistuvia perheitä noin 60. Tulevalla hankekaudella kehitellään 
uusia ohjelmia perhelähtöisesti, luetaan yhdessä, panostetaan huomaa-
maan positiiviset asiat ja luodaan etäyhteyksiä leirien väleissä. OLVI-sää-
tiön tuki nelivuotiseen jatkohankkeeseen on 445 000 euroa.

Ilo yltää pian kaikkialle – Taysiin on toteutumassa maksuton sairaala-
huvipuisto

Särkänniemi ja Tampereen yliopistollinen sairaala toteuttavat huvipuis-
ton Tays Keskussairaalan uuden pääaulan yhteyteen. Maksuton sairaala-
huvipuisto on suunnattu pienille potilaille läheisineen. Sairaalahuvipuis-
ton tarkoituksena on tuottaa iloa ja perheiden iloista yhdessäoloa myös 
sellaisiin elämänvaiheisiin, joissa lapsella ei ole mahdollisuutta lähteä 
sairaalan ulkopuolelle. 

Laatuaan ensimmäinen huvipuistoympäristö sairaalaan avataan touko-
kuussa 2022 osana Taysin 60-vuotisjuhlavuotta. Suunnittelu- ja rakennus-
työt pääsivät alkamaan vuoden 2021 aikana. Puistoa operoi ja siellä ta-
pahtuvaa lastenkulttuuritoimintaa koordinoi Tampereen Lastenklinikan 
Tuki ry. Särkänniemi vastaa huvipuistoympäristön toteutuksesta. Hanket-
ta tukevat OLVI-säätiö, Ingman-jäätelöt ja Lappset Creative. OLVI-säätiön 
tuki hankkeeseen on 200 000 euroa.

Pohjanperä, joka asutettiin aikaisemmin kuin on luultu

OLVI-säätiön rahoittama ja Jyväskylän yliopiston toteuttama tutkimus-
hanke Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot pääsi hyvään vauhtiin vuoden 
2021 aikana. Pohjois-Savon pohjoispuolen eli Ylä-Savon menestyksen 
taustaa tutkitaan perusteellisesti kolmevuotisessa hankkeessa ja sen 
tavoitteena on selvittää, mitkä olivat Ylä-Savon elämisen ehdot ennen 
modernin yhteiskunnan muodostumista.
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Iisalmen ja koko Ylä-Savon historia kytkeytyy Saimaan vesistön ja savo-
laisten kaskeamiskulttuurin kautta osaksi koko Savon eli nykyisten Etelä-
ja Pohjois-Savon historiaa. Ylä-Savon alueelta on pidetty aina yhteyttä 
muualle, ja alueelta on käyty vilkkaasti kauppaa muun muassa Oulun ja 
Pietarin suuntiin. Ihmiset ovat liikkuneet vesireittejä pitkin.

Tutkimuksen alkuvaiheessa käydään läpi myös Ylä-Savon asutushistoriaa. 
Iisalmen pitäjä perustettiin 1627. Juuret Ylä-Savoon löytyvät kuitenkin jo 
varhaisemmalta keskiajalta Tavinsalmen kuninkaankartanon rakenta-
misen ajoilta. Kartano sijaitsi Kuopion Maaningalla sijaitsevassa Tavin-
salmessa. Kartanon pohjois-puoli on melko tarkkaan nykyinen Ylä-Savon 
talousalue. Tuolloin Ylä-Savo oli erämaata, joka tunnettiin nimellä Norr-
botten eli Pohjanperä. 

Tänä päivänä Ylä-Savo tunnetaan menestyvistä kärkiyrityksistään muun 
muassa Olvista, Ponssesta, Normetista ja Genelecistä. Yli puolen miljoo-
nan euron tutkimushanke tuottaa aineistoa myös Ylä-Savon kotiseutu-
museon perusnäyttelyn uusimiseksi.

Ratkaisuja senioreiden aivoterveyden edistämiseksi

OLVI-säätiö NeuroChallenge 2021 -innovaatiokilpailu käytiin 5.-7.11.2021 
Kuopiossa. Kilpailussa haettiin ratkaisuja ikääntyneiden aivoterveyteen ja 
hyvinvoinnin edistämiseen. Ratkaisuideoita arviointiin uutuusarvon, to-
teutettavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista. 

Kolme parasta vanhusten hyväksi suunniteltua ideaa palkittiin OLVI-sää-
tiön apurahoin, yhteensä 20 000 eurolla. Lisäksi kisassa menestyneille 
tiimeille tuotetaan Business Kiihdytystä ja R&D-resursseja ratkaisujen 
validoimiseksi.

Voittajatiimi Muona/Ravistamo Oy:n ideana oli SaaS-palvelu, joka liittyy 
vanhusten kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilan seurantaan ja tuke-
miseen. Toiseksi valittiin Joonas Muhosen Serious Game - aivojen tervey-
ttä parantava peli, joka perustuu tohtori Alina Solomonin tutkimuksiin ja 
kolmanneksi innovaatiokisassa nousi Mielihattu-ratkaisu - Aivotoiminnan 
seuranta uniikilla ohjelmistolla ja laitteistolla, jonka ratkaisulla pyritään 
parantamaan aivojen terveyttä käyttäjän aktiivisuuden kautta. 

Tuomareina kilpailussa toimivat Mikael von und zu Fraunberg
(Neurocenter Finland ), Antti Iire (Savonia University of Applied Sciences) 
ja Antti Kotimaa (Neurokeskus Suomi). 
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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 tiivistelmä 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. 

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) 
apurahahakemus-

järjestelmästä. 
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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. OLVI-
säätiö ei maksa apurahoja Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Myönnetty apurahasumma, jolle OLVI-säätiö ei ole saanut hakijalta mak-
susuunnitelmaa, vanhenee Suomen lainsäädännössä olevan yleisen yksi-
tyisoikeudellisia saatavia koskevan vanhentumisajan kuluessa. Myönnet-
tyyn 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. tiedot-
tamiseen 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.     

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. 
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Talous ja sijoitukset
Säätiön tilikauden ylijäämä oli 2 713 402 (-109 785) 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 2020 tilinpäätöksestä alkaen se kirjataan tilikausittain tulos-

vaikutteisesti kuluksi ja velaksi. Tilikauden 2020 tulokseen oli kirjattu 
4 141 503 euroa myönteisen apurahapäätöksen saaneita, mutta vielä 

maksamattomia apurahoja. Vuoden 2021 päättyessä taseen vieraaseen 
pääomaan oli kirjattu 3 746 093 euroa maksuun lähteviä apurahoja 

vuosille 2022–2024.

Säätiön taseen loppusumma oli 29 675 298 (27 357 305) euroa. Säätiön 
oma pääoma oli tilikauden päättyessä 25 929 204 (23 215 802) euroa. 

Toimintakauden 2021 aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 120 873 
(108 000) euroa.

Säätiön sijoitukset on kirjanpidossa arvostettu varovaisuuden periaat-

teella alkuperäiseen hankintamenoon tai markkinahintaan, jos se on 
alkuperäistä hankintamenoa alhaisempi. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojäämä oli 5 823 422 (7 728 243) 
euroa.  

Säätiön omaisuuden käypä markkina-arvo oli vuoden lopussa noin 198 
(182) miljoonaa euroa. 

31.12.2021 säätiön markkina-arvoisesta varallisuudesta Olvi Oyj:n 
osakkeiden markkina-arvo oli 166,6 (159,2) miljoonaa euroa. Kivijalkana 
OLVI-säätiön varallisuudelle ja näin ollen vuosittain syntyvälle, jaettavissa 
olevalle kassavirralle, ovat panimoyhtiö Olvi Oyj:n K-osakkeet. 
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OLVI-säätiön omistus Olvi Oyj:ssä:

A-osake: 890 613 kpl
K-osake: 2 363 904 kpl

Osakkeita yhteensä: 3 254 517 kpl 

Osuus osakkeista: 15,71 %
Osuus äänistä: 52,57 %



Talous ja sijoitukset

Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on hoidettu säätiön hallituksen 

vuosittain tarkastaman ja hyväksymän sijoitusstrategian mukaisesti.   

OLVI-säätiön tavoitteena on kertyneen varallisuuden reaalituottoihin 
perustuen 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 maksuvalmius. 

Säätiön sijoitusstrategian mukaiset suurimmat sijoituskohteet olivat 

vuonna 2021 Nasdaq OMX:ssä listattujen pörssiyhtiöiden osakkeissa, 

joista säätiö odottaa maksimaalista osinkotuottoa tarkoituksensa toteut-

tamiseksi. Lisäksi säätiöllä on alternatiivisijoituksia sijoituskohteissa, jotka 

edustavat vastuullista vaikuttavuus- eli impaktisijoittamista kestävän 

kehityksen, vaihtoehtoisen energiatarjonnan ja ilmastonmuutoksen 

ehkäisemisen näkökulmista. 

Vuonna 2021 OLVI-säätiön sijoitusvarallisuus on ollut keskitettynä SEB 

Varainhoito Suomi Oy:lle. Varainhoitaja on raportoinut kuukausittain 

säätiön varallisuudesta ja markkinanäkemyksestä  säätiölle. Vuonna 2021 

varainhoidossa kiinnitettiin erityishuomio koronan vaikutuksiin sijoitus-
markkinoilla sekä sijoituskohteisiin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 

näkökulmista.

OLVI-säätiöllä on LEI-tunnus, sillä se antaa rahoitusvälineitä koskevia 

toimeksiantoja.  Säätiö noudattaa rahoitusvälineiden markkinat -
direktiivin (MiFID II) ja -asetuksen (MiFIR) edellyttämiä ohjeita vastuul-

lisessa sijoittamisessaan.  LEI-tunnus uusitaan vuosittain PRH:lta. 
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Sijoitusten 

jakaantuminen
% 

Sijoitukset 
omaisuusluokittain 

%

Vastuullisuus on 
olennainen osa kaikkea 

toimintaa, myös 
sijoittamista. 

Vastuulliset 
sijoituspäätökset 

kytkeytyvät 
johdonmukaisesti 

säätiöiden 
yleishyödyllisyyteen, 

arvoihin ja tarkoituksen 
toteuttamiseen

Säätiöt ja rahastot ry | Vastuullinen 
sijoittaminen –opas säätiöille



Vuonna 2021 
OLVI-säätiön 

hallitus kokoontui 
vuosikellon 

mukaisesti kuusi 
(6) kertaa. 

Sivu 19

Hallinto
OLVI-säätiön hallintotapa (strategia- ja hallintoprosessit) perustuu säätiölakiin
(487/2015), OLVI-säätiön sääntöihin ja tilinpäätöksen laatimista koskevaan 
ohjeistukseen sekä säätiöiden hyvää hallintotapaa koskeviin ohjeistuksiin, 
muun muassa Säätiön hyvä hallinto, Hyvä säätiötapa, Säätiön kestävä varain-
käyttö, Vastuullinen sijoittaminen sekä PRH:n Huolellisuusvelvollisuus sää-
tiöissä -ohjeistukseen. OLVI-säätiön hallintoprosessit kulkevat vuosittain 
laadittavan vuosikellon rytmittäminä. 

OLVI-säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n aktiivinen jäsen. Säätiöt ja rahastot ry 
toimii yleishyödyllisten säätiöiden, rahastojen ja yhdistysten yhdyssiteenä ja 
edunvalvojana. 

Vuonna 2021 OLVI-säätiön asiamies osallistui Säätiöt ja rahastot ry:n järjestä-
miin verkkokoulutuksiin ja vertaispiiritapaamisiin etäyhteyksin. Asiamies ja 
hallituksen puheenjohtaja osallistuivat Säätiöt ja rahastot ry:n kevät- ja syys-
kokouksiin sekä SR ry:n seminaareihin virtuaalisesti.

Organisaatio ja hallitus 

OLVI-säätiön organisaation muodostavat säätiön hallitus ja asiamies. OLVI-sää-
tiötä 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 2021
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 2021
o Säätiön asiamiehenä on toiminut Mervi Toivainen. 

OLVI-säätiön tilintarkastajat 2021

o Juha Toppinen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy
o Timo Filipoff, HT, SYS Audit Oy

OLVI-säätiö toimii 
aktiiviesti tässä ajassa 

tarkoituksensa 
toteuttamiseksi. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150487
https://www.olvisaatio.fi/saatio/tarkoitus/
https://saatiotrahastot.fi/wp-content/uploads/2020/01/srnk_saatioden-hyva-hallinto_screen.pdf
https://saatiotrahastot.fi/wp-content/uploads/2020/05/Hyva-saatiotapa.pdf
https://saatiotrahastot.fi/wp-content/uploads/2020/01/saation-kestava-varainkaytto_1345104208.pdf
https://saatiotrahastot.fi/wp-content/uploads/2020/05/Saation-vastuullinen-sijoittaminen.pdf
https://www.prh.fi/fi/saatiorekisteri.html


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 2021 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, luovutta-

miselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. 

Rekisteriin on sovellettu henkilötietolain (523/1999) säännöksiä. 

Ohjeeseen on liitetty rekisteriseloste toimista. 
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Hallinto
Lähipiiriohje

OLVI-säätiössä on noudatettu hallituksen hyväksymää lähipiiriohjetta 

lähipiiritoimien tunnistamis-, päätöksenteko-, hyväksyntä-, raportointi- ja 
valvontakäytäntöjen hoitamiseksi säätiölain asettamien velvoitteiden 

mukaisesti. 

Lähipiiritoimet on ilmoitettu OLVI-säätiön virallisessa tilinpäätöksessä lain 

vaatimalla  tavalla.

Esteellisyys

Säätiö on määrittänyt lähipiiriohjeessaan mahdolliset eturistiriitatilanteet 
sekä esteellisyyden vaikutukset arviointiin ja päätöksentekoon säätiön lähi-

piireissä. OLVI-säätiön hallituksen jäsenet ja asiamies ovat henkilökohtaisesti 
vastuussa lähipiiriohjeen noudattamisesta ja siitä, että lähipiiritoimien yhtey-

dessä omat sidonnaisuudet ilmoitetaan. 

Myönnetyt apurahat hyväksytään hallituksen kokouksessa, jolloin hallituk-

sen jäsenet voivat kontrolloida, ovatko apurahojen hakijat hakijoiden lähi-

piiriin 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 eturistiriitatilanteessa päätöksentekoon. 

Ilmoitukset esteellisyydestä on tuotu hallitukselle tiedoksi ja ne kirjataan 

pöytäkirjaan. 
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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 tavoit-
teena oli edistää säätiön toimintastrategian ja tavoitteiden toteutumista 
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 läpinäky-
vyyteen 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 2021 ajantasaiset 
OLVI-säätiön verkkosivut, apurahahakujärjestelmäportaali sekä aktiivinen 
Twitter-kanava. OLVI-säätiö ilmoittaa apurahahakukausistaan myös 
Aurora-tietokannan kautta. 

Tavoitteena tiivis yhteistyö  

Pohjois-Savon säätiöiden yhteistyö jatkui kuluneena vuonna. Lokakuussa 
2021 OLVI-säätiö sai vieraakseen Iisalmeen mittavan joukon pohjois-
savolaisten säätiöiden edustajia. Tapaamiseen osallistuivat Sirkka ja Jorma 
Turusen säätiö, Aino ja Heikki Väänäsen säätiö, Kuopion Seudun Hengi-
tyssäätiö, Saastamoisen säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto/ Pohjois-Savon 
rahasto. 

Pohjoissavolaiset säätiöt ovat tiivistäneet yhteistyötään tulevaisuuden 
yhteisiä apurahakohteita kartoittaen. Kunkin säätiön säännöt ja perus-
tajien päättämät apurahakohteet määräävät vahvasti säätiötuen kohteet. 

OLVI-säätiö ja Saastamoisen Säätiö ovat olleet rahoittamassa yhteisiä 
apurahakohteita: Yrityskylä Itä-Suomi, suomalaisten säätiöiden yhteis-
hanke Vuosisadan rakentajat sekä Itä-Suomen yliopiston vetämä han-
ke vesiympäristön strategisen tutkimuksen vahvistamiseen.

https://tiedejatutkimus.fi/fi/
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 ja alueen elinvoiman lisääjänä

OLVI-säätiö on ylläpitänyt vuodesta 1988 lähtien perustamaansa panimo-
museota. Museo toimii Olvi-oluthallin yhteydessä Olvi Oyj:n panimon 
läheisyydessä Iisalmessa. Iisalmessa sijaitseva Panimomuseo on Suomen 
ainoa yleisölle avoin panimomuseo. 

Kokoelmiltaan laaja näyttely kertoo oluen historiasta ja tutustuttaa 
vierailijan entisajan oluen valmistuksen saloihin aina oluen syntyvaiheisiin 
saakka sekä tuo esille myös Olvin panimon 144-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 aktii-
vinen jäsen vuodesta 2019 lähtien.  Iisalmi ja tienoot on alueellinen mat-
kailumarkkinointitoimija, joka toimii Iiden ry:n alaisuudessa. Matkailu-
jaoston toiminnan suunnittelusta ja alueen elinvoiman kehittämisestä 
vastaa Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelujen matkailu- ja markkinointi-
asiantuntija yhdessä matkailujaoston jäsenten kanssa. 

Koronarajoitteista huolimatta OLVI-säätiön ylläpitämässä Panimomuseossa 
kävi runsaasti matkailijoita vuonna 2021. Oluen ja Olvin historiaa valottava 
museokierros on mahdollista toteuttaa omatoimisesti tai pienryhmissä 
oppaiden opastuksessa. 

Yhteistyössä OLVI-säätiön kanssa opastuksia panimomuseolle vetivät Ylä-
Savon oppaat ry:n oppaat. Oppaiden vetämiä, yleisölle maksuttomia 
museokierroksia ryhmille tilattiin viikoittain koko vuoden ajan. Hyviä 
turvaväli- ja hygieniaohjeita noudattaen vierailu museossa oli turvallista 
toteuttaa. 

Yhteistyöstä voimaa – Iisalmi ja tienoot 

Iisalmi ja tienoot –alueen toimijoiden yhteinen verkkopalvelu avautui 
huhtikuussa 2021. Sivusto tuo yhteen alueen matkailu-, majoitus- ja 
ravintolapalvelut, tapahtumat, kulttuurikohteet, juurevat ja paikalliset 
maut sekä liikunta- ja luontomatkailuaktiviteetit. Samalla sivusto palvelee 
alueen yritysten tarpeita. 

Opastetun panimomuseokierroksen voi nyt varata verkkopalvelun kautta. 
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https://www.iisalmijatienoot.fi/fi_FI/nae-ja-koe/teatteri


Laatutonnin arvoista toimintaa yhteiseksi hyväksi

Vuonna 2021 Panimomuseon toiminta kartoitettiin ja prosessit 
tarkastettiin laadun, turvallisuuden ja kestävän kehityksen näkö-
kulmista. Säätiö osallistui loka-marraskuussa Laatutonni Q1000 -laadun-
kehittämisohjelman koulutuksiin. Matkailualalle räätälöity ja kansain-
välisiin laatupalkintokriteereihin pohjautuvasta Perho PROn Laatutonni 
Q1000 -laadunkehittämisohjelma ja siitä myönnettävä Laatutonni-
diplomi luovat matkailualan toimijalle uskottavuutta myös kansain-
välisillä markkinoilla. Laatukäsikirja valmistuu vuoden 2022 alussa.

Oppimista ja oivalluksia historian kautta

Panimomuseon ensimmäinen näyttelytila avattiin vuonna 1988 vanhaan 
tullirakennukseen Iisalmen satamassa. Nykyinen esittelytila Olvi-olut-
hallilla Iisalmen satamaa vastapäätä remontoitiin varasto-hallista 
museokäyttöön vuonna 1993. Museon perusnäyttely uusittiin keväällä 
2007. Tämän jälkeen museon näyttelyä tai näyttelytilaa ei ole uusittu. 

Vuonna 2021 OLVI-säätiön hallitus päätti Panimomuseon uudistushank-
keesta, jonka tuloksena säätiön ylläpitämään museoon avataan tila Olvi 
145 -immersiivistä, vuorovaikutteista ja digitaalista historiasisältöistä 
installaatioita varten. 

Vuoden 2021 aikana hanke eteni kartoitus- ja suunnitteluvaiheesta 
aineiston keräysvaiheeseen. Immersiivinen historiaelämys avautuu 
yleisölle vuoden 2023 syyskesällä. 

Smart Space –tilan museoon suunnittelee ja toteuttaa mikkeliläinen Oioi
Collective Oy.
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Opastetut Panimomuseokierrokset ryhmille:

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

Panimomuseon verkkokauppa:
• https://panimomuseo.johku.com

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

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


OLVI-säätiön taidekävely  

Koronavuonna 2021 OLVI-säätiö kutsui kaupunkilaisia ulkoilemaan korona-
turvallisesti ja nauttimaan samalla OLVI-säätiön taiteesta lumoavan taide-
retken merkeissä. Iisalmi ja tienoot -verkkosivusto tarjosi maksuttoman 
mobiilikartan OLVI-säätiön lahjoittamien patsaiden, veistosten ja monu-
menttien paikallistamiseksi kaupunkikuvasta. 

Säätiökenttä Suomessa: korvaamaton säätiötuki 2020

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet rahoittivat vuonna 2020 tiedettä 279 
miljoonalla eurolla, taidetta 72 miljoonalla eurolla ja muuta yhteiskunnan 
kehittämistä 150 miljoonalla eurolla. Lisäksi säätiöt mm. ylläpitivät 
tutkimus- ja muistiorganisaatioita sekä toteuttivat omia hankkeita. 
Kaikkiaan jäsensäätiöt ja rahastot käyttivät vuonna 2020 noin 564 
miljoonaa euroa tarkoituksensa toteuttamiseen.

Tieteessä ylivoimaisesti eniten tukea säätiöiltä saivat lääke- ja terveys-
tieteet, yli 97 miljoonaa euroa. Humanistisia tieteitä säätiöt tukivat lähes 
36 miljoonalla eurolla. Yhteiskunta- ja taloustieteet saivat lähes 45 
miljoonaa euroa. Säätiöiden tuki tieteelle ja tutkimukselle nousee 
itsenäisyyden alusta laskettuna jo noin 5 miljardiin euroon.

Säätiöiden 72 miljoonaa euron tuki taiteelle on huomattava. Säätiöt 
kartuttavat lisäksi taidekokoelmia, ylläpitävät museoita ja luovien alojen 
residenssejä sekä toteuttavat omia taidehankkeita. 

Säätiöiden vaikutus rivikansalaiselle on tärkeämpi ja monipuolisempi kuin 
yleisesti mielletään. Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt tukivat kaikilla elämän 
alueilla perhekahviloista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta lasten 
liikuntaan sekä yksittäisen toimialan kehittämisestä yhdistystoimintaan.

Lähde: Gaia Consulting, 2020 | Selvitys säätiöiden vuoden 2020 tuen 
jakautumisesta

OLVI-säätiö mukana säätiökentän merkittävässä työssä

OLVI-säätiö osallistui Gaia Consultingin toteuttamaan tutkimukseen 
raportoimalla vuoden 2020 yhteensä 3,3 miljoonan euron tuen jakau-
tumisesta säätiökentän yhteisen apurahakohdejaon mukaisesti. 

Yleishyödyllisen OLVI-säätiön tuki kohdistuu pääosin kategoriaan: Muu 
yhteiskunnan kehittäminen.
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https://saatiotrahastot.fi/wp-content/uploads/2021/09/Selvitys-saatiotuesta-2020.pdf


Tulevaisuuden näkymät säätiökentällä Suomessa 

Säätiöt ovat osallistuneet koronatalkoisiin maailmanlaajuisen pandemian 
alettua maaliskuussa 2020. Säätiökentän myöntämää hätärahoitusta on 
ohjattu nopealla aikataululla erityisesti ruoka-apuun vähävaraisille, lääke-
tieteelliseen koronavirustutkimukseen sekä kulttuurialan ahdinkoon. 
Hakuja on aikaistettu, apurahojen käyttöehdoissa joustettu, luotu uusia 
tukimuotoja, lisätty yhteistyötä niin julkisen sektorin kanssa kuin sääti-
öiden kesken, ja työ jatkuu. 

OLVI-säätiön tulevaisuuden näkymät 

OLVI-säätiön hallitus arvioi, että säätiön toiminta jatkuu aikaisemman 
mukaisena vuonna 2022. Ympäröivän yhteiskunnan muutokset ja 
lainsäädännölliset paineet heijastuvat vahvasti myös säätiöiden elämään. 
Julkisen talouden kiristyessä säätiöihin kohdistuu entistä enemmän 
odotuksia ja paineita. 

Katsauskauden jälkeinen säätiöteko Ukrainan sotaa pakenevien lasten 
auttamiseksi 

Yksi OLVI-säätiön tarkoituksista on avustaa lasten hyväksi tapahtuvaa 
toimintaa. OLVI-säätiö lahjoitti maaliskuun 2022 alussa 200 000 euroa 
Ukrainan sodasta kärsiville lapsille. Säätiöavun Ukrainan lapsille toimittaa 
Pelastakaa Lapset ry. 

Yhdistys on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien tukien aktiivisesti 
mm. lasten terveydenhuoltoa ja vahvistamalla oppimis- ja koulutus-
mahdollisuuksia. Kriisitilanteessa yhdistys toimittaa hätäapua lapsille ja 
heidän perheilleen.

#yhteiseksihyväksi

#olvisäätiö
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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 66 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 

perustamisesta 

syntyi jo 

40-luvulla.
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