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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2018  

Yleistä  

Vuosi 2018 oli Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön toinen toimintavuosi. Vuoden 
merkittävin tapahtuma oli, kun Viron satavuotisen itsenäisyyden juhlavuoden 
merkeissä Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö sai Suomen valtiolta 7 000 000 euron 
suuruisen lahjoituksen pääomansa vastalahjana edellisenä vuonna Virosta saadulle 
lahjalle. Lahjoitus vahvisti säätiön kautta Suomen ja Viron välistä kulttuuriyhteistyötä 
ainutlaatuisella tavalla, lahjoituksen vaikutukset näkyvät uudenlaisena 
kulttuuriyhteistyönä tulevaisuudessa.  

Säätiön toiminnan tarkoitus  

Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja Viron välistä kulttuuri- ja taidealojen 
yhteistyötä, molemminpuolista kielitaitoa sekä kulttuuriin liittyvää taloudellista 
toimintaa. Säätiö toteuttaa toiminnan tarkoitustaan myöntämällä apurahoja Suomen ja 
Viron väliseen taide-, kulttuuri- ja koulutusyhteistyöhön. Apurahoja myönnetään 
yksityishenkilöiden tai yhteisöjen hankkeisiin, jotka edistävät säätiön tarkoitusta. 
Säätiö voi jakaa myös stipendejä.  

Säätiön toiminta vuonna 2018  

Vuoden 2017 lopussa Suomen valtion vuoden 2018 talousarvioon kirjattiin kuuden 
miljoonan euron suuruinen lahjoitus omakatteisesta rahastosta säätiölle. Vuoden 
ensimmäiseen lisätalousarvioon hallitus lisäsi eduskunnan kehotuksesta vielä yhden 
miljoonan. Näin ollen Suomen ja Viron lahjoitukset olivat bruttokansantuotteeseen 
verrattuna tasaveroisia.  

Toimintavuoden aikana säätiö vakiinnutti hyvän hallintotavan mukaisia käytäntöjä 
vahvistamalla ja ottamalla käyttöön säätiön ohjesäännön sekä sijoitussuunnitelman.  

Apurahat ja stipendit  

Vuonna 2018 säätiö jakoi toisen stipendinsä suuruudeltaan 15 000 euroa. 



Stipendihaku oli julkinen ja siitä ilmoitettiin Helsingin Sanomissa, 
Hufvustadsbladetissa sekä kaksi kertaa Sirp -kulttuurilehdessä. Määräaikaan 
mennessä säätiö sai 21 hakemusta. Stipendin saajan päätti säätiön hallitus. 
Maaliskuun 21. päivä stipendi annettiin Nordic Design Societylle (Katrin Koit, Eeva 
Simula ja Tapani Ripatti) Tallinnan Tiedeakatemiassa järjestetyssä juhlatilaisuudessa. 
Stipendi myönnettiin kahdeksan suomalais-virolaisen suunnittelijatyöparin 
yhteistyössä toteutettavaan kulttuuriyhteis- työprojektiin. Kulttuuriyhteistyöprojektin 
tarkoituksena on vahvistaa Suomen ja Viron välistä designalan konkreettista 
yhteistyötä sekä tuoda näkyvyyttä suomalais-virolaisen design- ja kädentaidon 
vahvalle osaamiselle kansainvälisesti. Projektin osana toteutettiin designstudio 
Pariisiin.  

 
 
Kuvassa Katrin Koit ja Eeva Simula vastaanottamassa stipendiä. 

Viestintä  

Säätiön verkkosivu valmistui vuoden 2018 alkupuolella. Verkkosivun suunnittelijaksi 
valittiin logon suunnittelija Asko Künnap. Verkkosivun valmistuminen viivästyi, 
koska sen tekninen toteuttaja vaihtui alkuperäisistä suunnitelmista.  

 



Yhteistyö  

Säätiön tärkeimmät yhteistyökumppanit vuoden 2018 aikana olivat Suomen opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä Viron kulttuuriministeriö. Myös yhteistyö Suomen ja Viron 
suurlähetystöjen kanssa oli erittäin tiivistä koko vuoden ajan.  

Vuoden 2018 toiminnan tulokset  

Suomen valtion lahjoittamat seitsemän miljoonaa on säätiön vuoden 2018 tärkein 
tulos. Ne turvaavat säätiön tarkoituksen toteuttamisen tulevaisuudessa ja nostavat sen 
vaikutukset merkittäväksi Suomen ja Viron välisessä kulttuuriyhteistyössä.  

Viron kulttuuriministeriö myönsi säätiölle toistaiseksi voimassa olevan 15 000 euron 
suuruisen toiminta-avustuksen, mikä on merkittävä panostus säätiön toiminnan 
vakiinnuttamisessa.  

Vaikka säätiö vasta aloitteli toimintaansa, pystyi se kuitenkin jakamaan järjestyksessä 
toisen 15 000 euron suuruisen stipendin vuoden alussa ja näin toteuttamaan säätiön 
varsinaista apurahatoimintaa.  

Säätiön hallinto ja henkilöstö  

Vuonna 2018 säätiön hallituksen jäsenet olivat Jaakko Blomberg (puheenjohtaja), 
Gunnar Okk (varapj.), Krista Kiuru, Rein Lang, Pille Lill, Daniel Vaarik ja Pekka 
Vapaavuori. Säätiön hallitus piti vuoden 2018 aikana yhdeksän kokousta. Säätiön 
hallituksen jäsenien toimikaudet ovat määräaikaisia. Hallituksen jäsenien toimikaudet 
päättyvät seuraavasti:  

2018: Krista Kiuru (I) ja Gunnar Okk (I), 2019: Jaakko Blomberg (I), Daniel Vaarik 
(I) ja Pekka Vapaavuori (I), 2020: Rein Lang (II) ja Pille Lill (II).  

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluivat vuonna 2018 Mart Meri (puheenjohtaja), Jaakko 
Kalela (varapj.), Kirsi Bongwirnso, Aarno Cronvall, Olari Elts, Heiki Ernits, Ivo Felt, 
Riitta Heinämaa, Paavo Hohti, Signe Kivi, Jaagup Kreem, Anu Laitila, Mart Mikk, 
Kristi Raik, Helen Sildna, Tiia Sirviö, Jaan Toomik, Liina Unt, Juha Vakkuri, Ilmi 
Villacis ja Tõnu Õnnepalu.  

Vaikka säätiö on virallisesti rekisteröity Suomeen, sekä hallitukseen että 
hallintoneuvostoon on pyritty valitsemaan tasapuolisesti jäseniä kummastakin maasta. 
Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa; 27.4. ja 1.11. 
Hallintoneuvoston jäsenten toimikaudet ovat määräaikaisia ja päättyvät seuraavasti:  

2018:  Aarno Cronvall (I), Paavo Hohti (I), Signe Kivi (I), Anu Laitila (I), Mart Mikk 



(I), Tiia Sirviö (I), Juha Vakkuri (I) ja Tõnu Õnnepalu (I),   

2019:  Kirsi Bognwirnso (I), Ivo Felt (I), Olari Elts (I), Heiki Ernits (I), Mart Meri (I), 
Liina Unt (I).   

2020:  Riitta Heinämaa (II), Jaakko Kalela (II), Jaagup Kreem (II), Kristi Raik (II), 
Helen Sildna (II), Jaan Toomik (II) ja Ilmi Villacis (II).   

Säätiön toimitusjohtajana vuonna 2018 oli KT Jaana Vasama.  

Säätiön talous  

Säätiön toinen tilikausi oli 1. 1. 2018–31. 12. 2018.  Säätiö sai Viron 
kulttuuriministeriöltä 15.000 euron suuruisen toiminta-avustuksen vuodelle 2018 
Suomen valtio lahjoitti Viron itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi säätiön toimintaan 
seitsemän miljoonan suuruisen omakatteisen rahaston säätiön hallittavaksi.  

Ensimmäisellä tilikaudella säätiön varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 69 
481,96 euroa (v. 2017: 103 030,31 euroa) ja tilikauden alijäämä 97 171,93 euroa (v. 
2017: +757 168,20 euroa).  

Säätiön sijoitustoiminta  

Säätiö alkoi valmistella säätiön sijoitussuunnitelmaa vuoden 2017 lopussa. Paavo 
Hohti ja Timo Hovi EVLI-pankista kutsuttiin kertomaan säätiöiden 
sijoitustoiminnasta hallitukselle. Säätiön sijoitussuunnitelma valmistui vuoden 2018 
aikana.  

Vuoden 2018 alussa säätiö kilpailutti neljä varainhoitajaa, joista valittiin kaksi. 
Molemmille varainhoitajille annettiin saman suuruinen summa hoidettavaksi kahteen 
eri salkkuun. Yleisesti haasteellinen sijoitusvuosi 2018 ja vuoden lopun kurssilaskut 
vaikuttivat myös säätiön arvopaperisalkkujen kehitykseen negatiivisesti.  

Arvio säätiön talouden todennäköisestä kehityksestä ja riskeistä  

Säätiö on perustettu määräämättömäksi ajaksi. Sijoitustoiminnassa kartetaan 
omaisuuden pysyvyyttä vaarantavia riskejä. Säätiö on noudattanut varovaista 
sijoituspolitiikkaa aloittaessa sijoitus- toimintansa vuonna 2018. Säätiö kilpailutti 
kaksi ”täyden valtakirjan” varainhoitajaa vastaamaan säätiön sijoitustoiminnasta. 
Säätiön tavoitteena on tulevaisuudessa jakaa apurahoja pääomasta saaduilla tuotoilla.  

Katse tulevaisuuteen  



Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö onnistui toisen toimintavuotensa aikana 
vahvistamaan perusedellytykset toimintansa vakiinnuttamiseksi. Säätiöllä on nyt 
kaikki mahdollisuudet alkaa toteuttaa varsinaista tarkoitustaan ja kehittämään 
toimintaansa. Lähitulevaisuudessa säätiön on luotava apurahojen jakamiseen liittyvät 
käytännöt, lisättävä tunnettuuttaan ja verkostoiduttava aktiivisesti sekä Suomessa että 
Virossa. Säätiön taloudellinen tilanne on pidettävä vakaana ja varainhankintaa on 
kehitettävä niin, että pääoma kasvaa kymmeneen miljoonaan lähivuosien aikana.  
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