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Jaalan Kotiseutusäätiö sr  

Toimintakertomus 2020 
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 2020 oli säätiön kolmastoista (13) toimintavuosi. 

Hallinto Hallintoneuvoston muodostavat rekisteröityjen kyläyhdistysten (7) ja neljän muun 
yhdistyksen nimeämät edustajat ja heille nimetyt henkilökohtaiset varajäsenet. 
Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi. Hallintoneuvosto on 
kokoontunut varsinaiseen kokoukseen yhden (1) kerran ja yhdessä hallituksen kanssa 
sijoitusasioiden kokoukseen yhden (1) kerran. 
Puheenjohtajaksi valittiin Juha Vainio (varajäsen Ville Iiskola).  
Hallintoneuvoston jäsenet ovat: Leena Purho (Leena Kinnunen), Markku Piira (Hilkka 
Mattila), Reijo Poteri 4.6. asti ja Arja Taavia 4.6. alkaen (Sinikka Tiinala), Pertti Malin (Ulpu 
Suikkanen), Eeva Viia (Arja Sorvali), Ari Heikkilä, varapuheenjohtaja (Saija Harju), Mikko 
Taipalinen (Ritva Kinttula), Sirpa Marin (Marja-Leena Rajajärvi), Mervi Erkkilä (Henri 
Liukka) ja Timo Rajajärvi (Pentti Tiinala). Hallintoneuvosto nimeää hallituksen jäsenet.  

 Hallituksessa toimivat vuonna 2020 (varajäsenet suluissa):  
Pirjo Matikainen, puheenjohtaja (Leena Väärälä-Vesa), Juha Soimakallio varapj. (Harri 
Tuominen), Reino Grönlund (Juha Tanska), Eino Häkkänen (Petri Piira), Ilpo Puolakka (Miia 
Witting), Kirsi Mäntynen (Teppo Arvila) ja Reijo Valkeapää (Mika Hiekkaranta). 
Asiamiehenä on toiminut Tuula Mikkola. Hallituksen kokouksia oli seitsemän (7) kertaa.  
 
Hallituksen alaisuudessa toimii sijoitustoimikunta, johon kuuluvat hallituksen jäsenet sekä 
Tom Lindström/Cardia Invest Oy. Sijoitusasioiden vastuuhenkilö on Reino Grönlund. 
Hallintoneuvoston pj. Juha Vainio on osallistunut sijoitustoimikunnan kokouksiin. 
Sihteerinä toimii asiamies. Sijoitustoimikunta kokoontui kaksi (2) kertaa vuonna 2020. 

Reino Grönlund osallistui 50 v. juhlaseminaariin ja syyskokoukseen, jonka järjesti Säätiöt ja 
rahastot. Säätiöt ja rahastot-yhdistyksen jäsenyys alkanut vuodesta 2016. 
 
Tilintarkastajana on toiminut Leena Anttila (HT) ja varalla Päivi Värjä (KHT). Leena Anttila 
siirtyi muihin tehtäviin vuoden 2020 alussa. 
Tilintarkastajaksi valittiin 4.6. tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy päävastuullisena 
tilintarkastajan HT Terhi Kare. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Panu Juonala. 

Säätiöllä on toimistotila osoitteessa Salparinteentie 1, Jaala. 

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 
Vuosi 2020 käynnistyi epävarmuudessa, kun koronapandemia alkoi levitä ja sen vaikutuksia 
vain arvailtiin. Säätiön toiminta jatkui lähes normaaleissa puitteissa ja kokouskäytännöissä 
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noudatettiin turvallisuusohjeita.  
Vuoden 2020 aikana osakkeiden pörssikurssit tippuivat maaliskuussa n. 30 % koronasta 
johtuen. Koronasta huolimatta vuoden 2020 päätöskurssit olivat kuitenkin korkeammalla kuin  
vuoden alussa. Säätiön saamat myyntivoitot johtuvat ulkomaisten sijoittajien tekemistä 
julkisista ostotarjouksista suomalaisista yhtiöistä. Nämä tarjoukset ovat johtaneet pörssissä 
kurssinousuihin, joka näkyy myyntivoittoina. Säätiön varoja on sijoitettu osakkeiden lisäksi 
joukkovelkakirjalainoihin.  

 
Rajoitukset vaikuttivat myös apurahojen saajien toimintaa rajoittaen. Vuoden 2019 
apurahojen käyttöaikaa jatkettiin vuodelle 2020. 
Apurahojen hakuaika oli syyskuu. Apurahahaku oli avoin kaikille toiminta-alueen hakijoille. 
Päätöksenteossa lähipiiriin kohdistuvien hakemusten osalta noudatetaan jääviyssääntöjä. 
 
Säätiö on myöntänyt vuonna 2020 apurahoja seuraavasti: 
- yleishyödyllisille toimijoille, 29 hakijaa, 92 500 euroa 
- henkilökohtaiset apurahat, 16 henkilöä, 9 400 euroa 
- laajakaistaliittymät, vakituiset asunnot 4 kpl, 1 kesäasunto, 2 150 euroa 
- koululaisten ruokailut etäopetuksen aikana, 13 055,16 euroa 
- Vuohelaisen rahasto, 2 000 euroa 
- jaetut avustukset, 20 080,65 euroa 
Jaetut varat olivat vuonna 2020 yhteensä 139 185,81 euroa.  
 
Esimerkkeinä yleishyödyllisistä kohteista mm. Jaalan VPK:n toiminnan tukeminen ja apuraha 
lämpökameran hankintaan, 4500 euroa. Jaalan Voima ry järjestämä liikunta- ja 
urheilutoiminta eri ikäisille, apuraha 4700 euroa. Jaalan koululaisten luokkaretkirahastoa on 
tuettu 2000 eurolla ja MLL:n Jaalan paikallisyhdistyksen toimintaa 4200 eurolla. 
Koululaisille järjestetty lounasruoka koulujen etäopetuksen aikana keväällä 2020 kohdistui 
kaikkiin Jaalan alueen oppilaisiin. Jaalan matonpesupaikka on kunnostettu ja käytettävissä 
kesällä 2021. Kouvolan Soivien Kylien joulukonsertti esitettiin striimattuna netin kautta 
koronarajoitusten vuoksi. 
 
Leirirannan kiinteistöä on vuokrattu pääasiassa yleishyödylliseen käyttöön. Leirirannan 
päärakennuksen kokoontumistilan remontti sekä kattoremontti käynnistyivät syksyllä 2019 ja 
valmistui keväällä 2020. Avoimet viikottaiset saunaillat järjestettiin rajoitusten sallimissa 
puitteissa. Majoitustilat kunnostetaan kevään 2020 aikana kesäkäyttöön sopiviksi.  
Säätiön omistamat asunnot on vuokrattu. 
 

Tulevaa toimintaa 
Säätiön toiminta tulee jatkumaan apurahasäätiönä. Säätiön osinkotuottojen sekä rahastojen 
tuotonmaksujen arvioidaan alenevan jonkin verran vuoden 2020 tasolta.  
Tuotot mahdollistavat kuitenkin apurahasumman säilyttämisen lähes aikaisemmalla tasolla.  
Säätiön sijoitustoimikunta tulee seuraamaan valtakunnallisen taloustilanteen kehitystä ja 
säätiön hallitus varautuu tekemään päätöksiä tarpeen mukaan säätiön toiminnan ja vakauden 
turvaamiseksi. 

Jaalan Kotiseutusäätiön omistaman Leirirannan kiinteistön ulkomaalaus tehdään v. 2022.  
Leiriranta toimii yleishyödyllisenä leirikeskuksena, jota vuokrataan ulkopuolisten toimijoiden 
käyttöön mm. lasten- ja nuorisoleiritoimintaan. Lisäksi järjestetään avoimia sauna-iltoja 
viikoittain koronatilanteen sallimissa rajoissa. 
Veteraanitalon kunnostusta suunnitellaan v. 2021. Kunnostustyö käynnistetään tämän jälkeen 
ja kunnostus ajoittuu vv. 2022-2023. 
 



3 
 

Aukusti ja Anna Vuohelaisen säätiö 
Aukusti ja Anna Vuohelaisen säätiö on perustettu Aulis Vuohelaisen toimeentulon ja elämisen 
mahdollisuuden turvaamiseksi. Toiminnan liittäminen Jaalan Kotiseutusäätiön yhteyteen 
tapahtui vuonna 2018. Toimintaa varten perustettiin Vuohelaisen rahasto.  

Jääviyssäännöt ja lähipiiri 
Säätiölaki velvoittaa säätiötä raportoimaan lain mukaisista lähipiiritoimista toimintakerto-
muksessa. Apurahoja voidaan jakaa säätiön sääntöjen mukaisesti myös niille hakijoille, jotka 
kuuluvat suppeaan lähipiiriin, tai yhdistyksille, joissa hallituksen jäsenet tai heidän 
lähipiirinsä ovat mukana päätöksenteossa. Ennen apurahapäätöksiä sidonnaisuudet on 
käsitelty hallituksen kokouksessa. Jäävit henkilöt ovat poistuneet päätöksenteon ajaksi 
kokouksesta. 
 
Kotiseutusäätiö järjesti koulujen etäopetuksen aikana keväällä 2020 ruokailumahdollisuuden 
koululaisille. Tämän osalta ei ole mahdollista selvittää lähipiiriin kuuluvia etuuden käyttäjiä. 

Luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot 
Sääntöjen mukaan hallintoneuvoston vuosikokouksessa on määrättävä hallituksen jäsenten 
kokouspalkkioiden sekä hallituksen jäsenten vuosipalkkion suuruus. Säätiö on päättänyt 
maksaa myös sijoitustoimikunnan jäsenille kokouspalkkion. Sijoitustoimikunnan jäsenille 
maksetaan vuosipalkkio. Kilometrikorvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaan. 
Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan. 

Sijoitustoiminta ja talous 
Säätiön sijoitusvarat on pääosin sijoitettu suomalaisiin osakkeisiin. Lisäksi on sijoitettu 
hybridilainaan. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön rahavaroilla oli 
toimintavuoden lopussa 9 054 414,10 euroa (vuoden 2019 lopussa 8 784 607,10 euroa). 
Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat 188 054,35 euroa. 
Apurahojen osuus kuluista oli 74,01% (vuonna 2019 vastaava luku 71,87 %).  

Tilinpäätös 
Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2020 
käyvät ilmi tilinpäätöksestä. 

Kouvolassa 23.3.2021  

Pirjo Matikainen   Juha Soimakallio 
 
Kirsi Mäntynen   Reino Grönlund 

Eino Häkkänen   Ilpo Puolakka 
 
Reijo Valkeapää 


