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AURAMO-SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

1. YLEISTÄ
Auramo-säätiön (sr) tarkoituksena on tukea korkeatasoista partiojohtajakoulutusta sekä materiaalinkulun menetelmien ja laitteistojen kehittämiseen
tähtäävää teknistä ja taloudellista tutkimusta.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja sekä ylläpitämällä
Rehvakan kurssi- ja kokouspaikkaa partiojärjestön käyttöä varten. Apurahoja
säätiö jakaa partiojohtajakoulutuksen ohella tekniseen sekä taloudelliseen
tutkimukseen, joka kohdistuu materiaalivirtojen, kuljetusten, varastoinnin ja
toimitusketjun sekä materiaalikulkua varten rakennetun ympäristön sekä sen
kehittämistä palvelevan betonin materiaalitutkimuksen, betonointimenetelmien ja
laitteistojen kehittämiseen.
Vuosi 2021 oli Auramo-säätiön 31. toimintavuosi. Tänäkään vuonna säätiö ei
kyennyt juhlistamaan 30-vuotista toimintaansa koronapandemian takia. Korona
vaikeutti muutenkin säätiön hallituksen työskentelyä eikä perinteistä
apurahojenjakotilaisuutta voitu järjestää kokoontumisrajoitusten takia.
2. SÄÄTIÖN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Säätiön hallitukseen kuuluivat vuoden aikana:
Pekka Koskinen, puheenjohtaja, kauppatieteiden tohtori
Aki Schadewitz, varapuheenjohtaja, rakennusmestari
Esko Auramo, isännöitsijä
Seppo Kemppinen, laamanni
Jari Puttonen, professori
Lasse-Markus Roiha, Head of Commercial Management
Panu Räsänen, talousjohtaja
Roiha ja Räsänen ovat hallitukseen Suomen Partiolaiset ry:n nimeämiä.
Hallituksen sihteerinä toimi Auramo-säätiön asiamies, filosofian tohtori Marko
Paavilainen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kevätkokous pidettiin 21.4.2021
Teamsin välityksellä ja syyskokous Postitalon kokoushuoneessa Helsingissä
25.10.2021.
Säätiön tilintarkastajana toimi KHT Kari Lydman ja varatilintarkastajana KHT
Matti Jyrkkiö. Säätiön omistaman kurssi- ja kokouspaikka Rehvakan
isännöinnistä vastasi Esko Auramo. Säätiön kirjanpitäjänä aloitti 1.1.2021
alkaen Hellin Saarelaisen Tilikirjaamo Oy:stä. Yrityskaupan myötä hän siirtyi
vuoden 2021 aikana Tilibic Oy:n palvelukseen, ja myös säätiö siirtyi ko.
yrityksen asiakkaaksi vanhalla sopimuksella.
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3. TILI- JA VARALLISUUSTAPAHTUMAT
Säätiön tilinpäätös 31.12.2021 osoitti sijoitustoiminnan tuloksen ja säätiön
varallisuuden kehittyneen seuraavasti:
Varsinaisen toiminnan kulut
sisältäen jaetut apurahat

- 127 047,43

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan
tuotot
kulut

404 623,98
- 325 131,29

Tilikauden alijäämä

- 47 554,74

Sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo sisältäen
As Oy Robertuksen osakkeet
31.12.2020
31.12.2021

2 007 588,50
1 975 992,44

4. SIJOITUSTOIMINTA
Auramo-säätiön sijoitusomaisuus on ollut 11.7.2019 alkaen Lähi-Tapiola Varainhoidon hoidossa säätiön päättämien riski- ja sijoitustoimintaperiaatteiden
mukaisesti. Säätiön yhteyshenkilönä toimii asiakkuusjohtaja Barbro Malmberg
ja salkunhoitajana Mari Vanninen. Lähi-Tapiola Varainhoito raportoi kuukausittain sijoitusten arvon kehittymisestä Pekka Koskiselle, Marko Paavilaiselle
sekä Panu Räsäselle ja toimitti puolivuosittain vastuullisuusraportin salkusta.
Lähi-Tapiolan edustajat antoivat sekä kevät- että syyskokouksessa säätiön
hallitukselle raportit varainhoidosta.
Auramo-säätiön sijoitussalkun allokaatio oli 31.12.2021 seuraava: osakkeet
56,26 %, korkosijoitukset 34,02 %, vaihtoehtoiset sijoitukset 9,50 % ja pankkitilin saldo 0,23 %. Salkun tuotto vuoden lopussa (1.1. –31.12.2021) oli 11,85
prosenttia.
Vuonna 2021 maailmantalous ponnisti edellisvuoden syvästä koronakuopasta
vahvaan kasvuun. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuoden 2021 aikana vahvaa
erityisesti kehittyneillä osakemarkkinoilla. Osakekursseja tukivat maailmantalouden elpyminen, koronarokotusten eteneminen, yritysten hyvä tuloskehitys
ja keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka. Vuositasolla pitkät korot nousivat
sekä Yhdysvalloissa että euroalueella.
Useat keskuspankit ovat kiristämässä asteittain rahapolitiikkansa. Yhdysvaltain keskuspankki aloitti koronapoikkeustoimien purkamisen loppuvuodesta
2021 ja koronnostojen odotetaan alkavan vuoden 2022 aikana. Kasvunäkymän merkittävimmät riskit liittyvät koronapandemian hallintaan ja inflaation nopeutumiseen.
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Alkavan vuoden keskeisiä kysymyksiä ovat, kuinka keskuspankit onnistuvat
pandemiaelvytyksen vähentämisessä ja inflaatiopaineiden hallitsemisessa talouden toipumista häiritsemättä. Myös geopoliittiset jännitteet ja kohonneet arvostustasot pitävät sijoittajat alkuvuodesta 2022 valppaina.
Säätiön omistama asunto Iso Roobertinkadulla (As Oy Robertus) on säätiön
pitkäaikaista sijoitusomaisuutta. Asunto oli vuokrattuna kertomusvuoden aikana
säätiön lähipiiriin kuulumattomille henkilöille.

5. REHVAKKA JA KETTULA
Säätiön omistamat kurssi- ja kokouspaikat, Rehvakka ja Kettula, sijaitsevat
säätiön omistamalla kiinteistöllä Raaseporissa. Suomen Partiolaiset ry käyttää
niitä kokous- ja kurssipaikkoina. Ylläpitämällä ja tarjoamalla Rehvakkaa sekä
Kettulaa partion koulutuskäyttöön säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukien
partiojohtajakoulutusta.
Rehvakan päärakennuksen kostunutta ja lahonnutta hirsiseinää ei korjattu
vuoden aikana, koska korjaustoimenpiteestä haluttiin saada ensi arvio
museoviranomaisilta, ja lisäksi seinän väliaikainen suojaus näytti toimivan
hyvin. Rehvakan sähköpääkeskuksen uudistaminen käynnistettiin vuoden
aikana. Viimeistelytyöt jatkuvat vuoden 2022 puolella.
Säätiön palkkaama konsultti, diplomi-insinööri Seppo Lamppu jatkoi
selvitystyötään Rehvakan maa-alueiden kehittämisestä yhdessä Pekka
Koskisen ja Aki Schadewitzin kanssa. Länsi-Uudenmaan museoviranomiset
ilmoittivat puoltavansa professori Aulis Blomstedtin suunnitteleman Rehvakan
päärakennuksen
suojelemista.
Toimenpiteellä
vapautuisi
säätiölle
rakennusoikeutta sen maa-alueista lohkottaville tonteille.
Vuoden aikana vahvistui käsitys, että säätiön alueista olisi mahdollista lohkoa
kaksi rakennusoikeudellista rantatonttia ja yksi kuivan maan tontti.
Syyskokouksessa hallitus päätti käynnistää ranta-asemakaavan laadinnan
mailleen.
Säätiön hallituksen jäsenet tai asiamies eivät ole käyttäneet Rehvakkaa tai
Kettulaa vapaa-ajanviettoon.

6. APURAHAT
Säätiö myöntää apurahoja säätiön tarkoituksen mukaisiin kohteisiin ja säätiön
hallituksen 5.6.2002 hyväksymän pitkän aikavälin apurahapolitiikan mukaisesti.
Uusien www-sivujen myötä apurahojen hakeminen tapahtui ensimmäisen
kerran sähköisellä lomakkeella.
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Hallitus varasi kevätkokouksessaan 21.4.2021 apurahoihin maksimissaan
80 000 euroa ja päätti jakaa tutkimusapurahojen lisäksi palkintostipendejä
opinnoissaan hyvin menestyneille opiskelijoille.
Syyskokouksessa säätiön hallitus palkitsi saamiensa ehdotusten perusteella
seuraavat opiskelijat palkintostipendillä opinnäytetöistään:
Susanna Kuosmanen (Turun yliopisto)
Jouni Rissanen (Oulun yliopisto)
Kerttu Kaunisto (Tampereen yliopisto)
Ali Akhodzada (Aalto yliopisto)
Pekka Aho (Aalto yliopisto)
Tapio Kajaste (Aalto yliopisto)

1 000 euroa
2 000 euroa
1 000 euroa
1 000 euroa
1 000 euroa
1 000 euroa

Tutkimusapurahoista säätiö lähetti kesällä sähköpostitse apurahakuulutuksen
yliopistoihin ja korkeakouluihin, ja oppilaitokset huolehtivat itsenäisesti tiedon
levittämisestä apurahoista opiskelijoille sekä tutkijoille. Kuulutusta ei julkaistu
lehdistössä. Apurahahakemuksia säätiö sai kymmenen kappaletta.
Syyskokouksessa hallitus myönsi seuraavat apurahat:
Jing Li (Oulun yliopisto):
5 000 e
Amarachi Ezu (Oulun yliopisto):
10 000 e
Harisankar Nellattukuzhi Sreenivasan (Oulun yliopisto): 3 000 e
Henri Kervola (Jyväskylän AMK):
10 000 e
Adeolu Adediran (Aalto-yliopisto):
5 000 e
Mostafa Yossef Abdullatif Yossef (Aalto yliopisto):
10 000 e
Lisäksi säätiö myönsi Suomen Partiolaiset ry:lle 30 000 euroa partiojohtajakoulutukseen.
Yhteensä säätiö jakoi siis apurahoja ja palkintostipendejä 80 000 euroa. Koronavirusepidemian takia apurahojenjakotilaisuutta ei järjestetty.
Suomen Partiolaisten hallitukeen nimeämät Panu Räsänen ja Lasse Roiha eivät osallistuneet partiolaisten avustusanomuksen käsittelyyn. Jari Puttonen ei
osallistunut päätökseen Mostafa Yossef Abdullatif Yossefin apurahasta.
7. MUUTA MERKILLEPANTAVAA
Vuoden 2021 aikana avattiin säätiön uudet www-sivut, jotka toteutti Medialuotsi Oy. Uudistuksen yhteydessä luovuttiin paperisista apurahanhakulomakkeista ja haku siirrettiin sähköiseksi. Kokemukset vuoden 2021 hakuprosessista olivat myönteisiä.
Myös kirjanpito siirtyi sähköiseen muotoon ja säätiö laati tämän seurauksena
uuden ohjeistuksen laskujen hyväksymiskäytännöistä.
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8. SÄÄTIÖN LÄHIPIIRI JA MAKSETUT KORVAUKSET
Säätiön lähipiiri muodostuu vain hallituksen jäsenistä, tilintarkastajasta ja asiamiehestä sekä heidän säätiölaissa tarkoitetuista läheisistään ja sukulaisistaan
sekä mahdollisesti määräysvallassaan olevista yhteisöistä. Säätiön perustajat
eivät ole elossa eikä säätiöllä ole tahoja, joilla olisi määräysvaltaa säätiössä
hallituksen nimeämisen kautta.
Säätiön hallitus on apurahojen käsittelyn yhteydessä selvittänyt, että hakijoiden
joukossa ei ole lähipiiriin kuuluvia eikä säätiön perustajien jälkeläisiä. Säätiön
apurahat on jaettu hakemusten perusteella eikä tavanomaisesta jakomenettelystä poikkeavia apurahoja ole myönnetty.
Sovittujen vuosikorvausten mukaisesti säätiö maksoi asiamiehen tehtävien hoidosta Marko Paavilaisen toiminimelle 8 000 euroa (+ alv.) ja Rehvakan isännöinnistä Esko Auramolle 2 500 euroa. Partiolaisten Rehvakka-yhdyshenkilönä
toimineelle Jan Hagelbergille maksettiin 1 079,06 euroa kilometrikorvauksia
käynneistä Rehvakkaan. Aki Schadewitzille maksettiin Rehvakan remonttien
valvonnasta 3 202,50 ja kilometrikorvauksia 1 292,50 euroa. Tilintarkastaja Kari
Lydmanille maksettiin laskun mukaisesti 1 563,51 ja kirjanpidosta Tilikirjaamo
Oy:lle 2 435,73 euroa.
Kaikki edellä mainitut summat ovat tavanomaisia suoritetuista tehtävistä maksettuja korvauksia.
9. HUOMIOITAVAA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Koronavirusepidemia heijastuu edelleen rahoitusmarkkinoihin epävarmuutta lisäävästi ja ennustettavuutta heikentäen, minkä takia varainhoitaja joutuu yhä
tekemään sijoituspäätöksiä poikkeuksellisen epävarmuuden keskellä. Helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan toi kansainväliseen talouteen uuden vakavan epävarmuustekijän.
Rehvakan hirsiseinäkorjauksen hinta on edelleen osittain avoin, sillä työ on vaativa ja museoviranomaisten määräykset saattavat vaikuttaa korjauksen suoritustapaan, mikäli säätiö päättää hakea rakennuksen suojelua. Säätiö ei saanut
Rehvakan sähköpääkeskuksen uudistamisesta laskua vuoden 2021 aikana, joten remontin maksaminen siirtyy vuodelle 2022.

AURAMO-SÄÄTIÖN HALLITUS

