Jaalan Kotiseutusäätiö sr
Toimintakertomus 2017
Jaalan Kotiseutusäätiön tarkoitus on säilyttää Jaalan kulttuuriperintöä sekä vahvistaa kylien
elinkelpoisuutta ja vetovoimaisuutta sekä edistää niiden kulttuuri-, virkistys- ja
elinkeinotoimintaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö
tukee ja avustaa tarkoitukseen liittyviä hankkeita ja toimintoja. Säätiön varoja ei käytetä
kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen. Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa
liittyvää tutkimustoimintaa Jaalan eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien
selvittämiseksi. Vuosi 2017 on säätiön kymmenes toimintavuosi.
Hallinto

Valtuuskunnan muodostavat rekisteröityjen kyläyhdistysten (5-8) ja neljän muun yhdistyksen
nimeämät edustajat ja heille nimetyt henkilökohtaiset varajäsenet.
Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi. Valtuuskunta on
kokoontunut 30.5.2017.
Puheenjohtajaksi valittiin Juha Vainio (varajäsen Ville Iiskola).
Valtuuskunnan jäsenet ovat: Leena Purho (Leena Kinnunen), Markku Piira (Hilkka Mattila),
Reijo Poteri (Sinikka Tiinala), Pertti Malin (Ulpu Suikkanen), Tuomo Frosti (30.5.2017 asti
Tauno Hellsten ja 31.5.2017 alkaen Eeva Viia), Saija Harju varapuheenjohtaja (30.5.2017 asti
Tommi Harju ja 31.5.2017 alkaen Ari Heikkilä), Mikko Taipalinen (Ritva Kinttula) ja Sirpa
Marin (Marja-Leena Rajajärvi).
Huhdasjärven kyläyhdistys aloitti uutena valtuuskunnan jäsenenä ja edustaja toimii Mervi
Erkkilä (Henri Liukka).
Valtuuskunta nimeää hallituksen jäsenet.
Hallituksessa toimivat vuonna 2017 (varajäsenet suluissa):
Pirjo Matikainen, puheenjohtaja (Leena Väärälä-Vesa), Juha Soimakallio varapj. (Harri
Tuominen), Reino Grönlund (Juha Tanska), Eino Häkkänen (Pertti Ylätalo), Ilpo Puolakka
(Miia Witting), Kirsi Mäntynen (Teppo Arvila) ja Reijo Valkeapää (Mika Hiekkaranta).
Asiamiehenä on toiminut Tuula Mikkola.
Hallituksen kokouksia oli 6 kertaa.
Hallituksen alaisuudessa toimii sijoitustoimikunta, johon kuuluvat hallituksen jäsenet sekä
asiantuntijoina Stig-Olof Lindholm ja Tom Lindström/Cardia Invest Oy.
Sihteerinä toimii asiamies. Sijoitustoimikunta kokoontui yhden kerran vuonna 2017.
Tilintarkastajana toimii Jarmo Kuntonen HT ja varalla Leena Anttila HT.

Tiedotus
Säätiön Internet-sivut ovat osoitteessa www.jaala.eu. Sivuilla kerrotaan säätiön säännöt,
ajankohtaista asiatietoa, sekä ohjeita apurahahakuun ja myös myönnetyt apurahat. Samoin
säätiön yhteystiedot löytyvät sivustolta. Myös Leirirannan varauskalenteri on kotisivuilla.
Apurahahaun ajankohdasta tiedotettiin Jaalalainen- sekä Iitinseutu-lehdissä. Myönnetyistä
apurahoista ja muista säätiön ajankohtaisista asioista on ollut juttuja paikallisissa
sanomalehdissä.
Apurahat ja toiminta
Apurahojen hakuaika oli syyskuu. Laajakaista-apurahojen haku oli jatkuva, samoin
maisemanhoitokohteisiin haettavien apurahojen.
Apurahahaku on avoin kaikille toiminta-alueen hakijoille. Päätöksenteossa lähipiiriin
kohdistuvien hakemusten osalta noudatetaan jääviyssääntöjä.
Hakemuksia saapui syyskuussa määräaikana 37 kpl, anottu summa yhteensä 128 255,04
euroa sekä laajakaistahakemukset 12 kpl, 5650 euroa.
Lisäksi hallitus on käsitellyt laajakaista-apurahahakemuksia lähes jokaisessa kokouksessaan,
koska haku on avoinna koko vuoden.
1

Säätiö on myöntänyt vuonna 2017 apurahoja seuraavasti:
yleishyödyllisille toimijoille, 36 hakijaa, 112 670 euroa
henkilökohtaiset apurahat, 15 henkilöä, euroa 7 700 euroa
laajakaistaliittymät, vakituiset asunnot 18 kpl ja kesäasunnot 3 kpl, 9450 euroa.
Myönnetyt apurahat yhteensä 129 820 euroa.
Maksetut apurahat olivat vuonna 2017 yhteensä 187 190,00 euroa.
Osa myönnetyistä apurahoista siirtyy maksuun seuraavan vuoden puolelle, esim. laajakaistaapurahat maksetaan vasta, kun apurahan saaja on maksanut liittymämaksun
kokonaisuudessaan.
Esimerkkeinä yleishyödyllisistä kohteista mm. Kirkonkylän koulun pihapiiriin rakennetun
lähiliikuntapaikan kustannuksiin säätiö osallistui 30 000 eurolla. Jaalan Ukkokerho valmisti
pöllön pönttöjä, apuraha tapahtumaan 1000 euroa. Jaalan Voiman urheilu- ja liikuntatoimintaa
on tuettu 10 000 eurolla. Yksityiskohtaiset apurahapäätökset liitetietona.
Laajakaistaverkon rakentamista on tuettu v. 2012 alkaen ja laajakaistaliittymien hankintaan on
myönnetty apurahoja vakituisille asunnoille 500 euroa/liittymä ja vuodesta 2015 alkaen
loma-asunnoille 150 euroa/liittymä.
Leirirannan kiinteistöä on vuokrattu pääasiassa yleishyödylliseen käyttöön. Leirirantaan
rakennettiin kota-rakennus. Säätiön omistamat asunnot on annettu vuokralle.
Kotiniemi-tilan pellot laitettiin myyntiin lehti-ilmoituksilla Kouvolan Sanomissa ja Iitinseutulehdissä joulukuussa 2017. Tarjoukset käsiteltiin vuoden 2018 tammikuussa.
Jaalan Kotiseutusäätiö on Säätiöiden ja Rahastojen Neuvottelukunnan jäsen vuodesta 2016.
Tulevaa toimintaa
Säätiön toiminta tulee jatkumaan apurahasäätiönä. Säätiön osinkotuottojen sekä rahastojen
tuotonmaksujen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla. Tuotot mahdollistavat
apurahasumman säilyttämisen aikaisemmalla tasolla.
Jaalan Kotiseutusäätiön omistaman Leirirannan kiinteistön kunnostaminen jatkuu.
Huoltorakennuksessa todettiin vakavat lahovauriot ja kunnostustyöt tehdään vuoden 2018
aikana. Leiriranta toimii yleishyödyllisenä leirikeskuksena, jota vuokrataan ulkopuolisten
toimijoiden käyttöön mm. lasten- ja nuorisoleiritoimintaan.
Veteraanitalon kunnostusta myös jatketaan.
Säätiö on vuokrannut 1.3.2018 alkaen toimistotilan osoitteesta Salparinteentie 1, Jaala
(entinen kunnanvirasto).
Säätiö valmistelee sääntömuutosta uuden säätiölain vaatimusten mukaisesti.
Aukusti ja Anna Vuohelaisen säätiö
Aukusti ja Anna Vuohelaisen säätiö on perustettu Aulis Vuohelaisen toimeentulon ja elämisen
mahdollisuuden turvaamiseksi. Aulis Vuohelainen on menehtynyt ja säätiön edustajat ovat
ehdottaneet kehitysvammaistoimintaan liittyvän toiminnan siirtämistä Jaalan Kotiseutusäätiön
kautta tapahtuvaksi Vuohelaisen säätiön tarkoituksen edellyttämällä tavalla. Toiminnan
liittäminen Jaalan Kotiseutusäätiön yhteyteen tapahtuu vuoden 2018 puolella.
Jääviyssäännöt ja lähipiiri
Uusi 1.12.2015 voimaan tullut säätiölaki velvoittaa säätiötä raportoimaan lain mukaisista
lähipiiritoimista toimintakertomuksessa. Säätiö on tarkentanut lähipiirilomakkeensa.
Ennen apurahapäätöksiä sidonnaisuudet on käsitelty hallituksen kokouksessa.
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Sijoitustoiminta ja talous
Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin. Lisäksi on jonkin verran
sijoitettu rahastoihin sekä hybridilainaan. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön
rahavaroilla oli toimintavuoden lopussa 8 587 439,20 euroa (vuoden 2016 lopussa
8 252 803,10 euroa).
Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat 228 402,20 euroa.
Apurahojen osuus kuluista oli 81,96 % (vuonna 2016 vastaava luku oli 75,7 %).
Tilinpäätös
Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2017
käyvät ilmi tilinpäätöksestä.
Kouvolassa 28.3.2018
Pirjo Matikainen

Juha Soimakallio

Kirsi Mäntynen

Reino Grönlund

Eino Häkkänen

Ilpo Puolakka

Reijo Valkeapää
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