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Jaalan Kotiseutusäätiö sr  

Vuosikertomus 2021 
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 2021 oli säätiön neljästoista (14) 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. 

Puheenjohtajaksi valittiin Juha Vainio (varajäsen Ville Iiskola).  
Hallintoneuvoston jäsenet ovat: Leena Purho (Leena Kinnunen), Markku Piira (Hilkka Mattila 
27.5. asti, Juha Hippi 27.5. alkaen), Arja Taavila (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 27.5. asti, 
Henri Liukka 27.5. alkaen (Henri Liukka 27.5. asti, Suvi Autio 27.5. alkaen) ja Timo 
Rajajärvi (Pentti Tiinala). Hallintoneuvosto nimeää hallituksen jäsenet.  

 Hallituksessa toimivat vuonna 2021(varajäsenet suluissa):  
Pirjo Matikainen, puheenjohtaja (Leena Väärälä-Vesa), Juha Soimakallio varapj. (Harri 
Tuominen), Reino Grönlund (Juha Tanska), Eino Häkkänen (Petri Piira), Ilpo Puolakka 27.5. 
asti, Jukka Iiskola 27.5. alkaen (Miia Witting 27.5. asti, Ville Iiskola 27.5. alkaen), Kirsi 
Mäntynen (Teppo Arvila) ja Reijo Valkeapää (Mika Hiekkaranta). 
Asiamiehenä on toiminut Tuula Mikkola. Hallituksen kokouksia oli kahdeksan (8) 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 2021. 

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy päävastuullisena 
tilintarkastajan HT Terhi Kare ja varatilintarkastajana 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 2021 käynnistyi epävarmuudessa, kun koronapandemia jatkui ja sen vaikutuksia 
arvailtiin. Säätiön toiminta jatkui lähes normaaleissa puitteissa ja kokouskäytännöissä 
noudatettiin turvallisuusohjeita.  

Jaalan alueen elinvoimaisuuteen etsittiin vaikutusmahdollisuuksia ja uusia väyliä. Yhdessä 
Jaalan Yrittäjien kanssa järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa oli mukana Pokko 
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Lemminkäinen. Yhteistyössä Grafita Viestintä/Veijo Tervosen kanssa jaalanyt.fi -sivuston 
kautta edistetään Jaalan alueen tiedottamista. 

Nuorten ja lasten parissa vapaaehtoistyötä tekevät ja hiihtolatujen ja luistinradan ylläpidosta 
vastaavat tahot kutsuttiin jääkiekko-otteluun tarkoituksena kannustaa ja kiittää talkoolaisia. 
Jaalan koululle annettiinTsemppi-stipendit jokaiselle luokalle jaettaviksi toisia oppilaita 
kannustaneille oppilaille. 
Järjestettiin kaikille avoin retki konserttiin Kuusankoskelle 22.10.2021, jossa esiintymässä 
Diandra ja Golden Monrepos.  
Joulun Iloa-konsertin järjesti Kouvolan Soivat Kylät Jaalan kirkossa. Solistina Pentti 
Hietanen. 
Yksinäisille joulukukan ja ruokapaketin toimittivat LC Jaalan edustajat. 
 
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.  

Apurahojen hakuaika oli syyskuu. Apurahahaku oli avoin kaikille toiminta-alueen hakijoille. 
Rajoitusten vuoksi monet apurahatapahtumat siirtyivät. Tämä vaikutti apurahojen hakuun. 
Päätöksenteossa lähipiiriin kohdistuvien hakemusten osalta noudatetaan jääviyssääntöjä. 
 
Säätiö on myöntänyt vuonna 2021 apurahoja seuraavasti: 
- yleishyödyllisille toimijoille, 30 hakijaa, 94 540 euroa 
- henkilökohtaiset apurahat, 18 henkilöä,  10 700 euroa 
- laajakaistaliittymät, kesäasunnot 2 kpl,  300 euroa 
- Vuohelaisen rahasto 1 799 euroa 
- jaetut avustukset 9 200 euroa 
Jaetut varat olivat vuonna 2021 yhteensä 116 539 euroa.  
 
Esimerkkeinä yleishyödyllisistä kohteista mm. musiikin osalta Joulun Iloa-konsertin 
toteuttaminen Jaalan kirkossa Kouvolan Soivat Kylät ry:n toimesta ja Kyläorkesteri Raakun 
musiikkivideon toteutus. Harrastustoimintaan lasten ja nuorten osalta on Jaalan Jalopeurojen, 
MLL:n Jaalan osaston, Kouvolan Urheiluakatemian ja Jaalan Voiman toimintaan kohdistunut 
rahoitus. Käsityötaitojen ylläpitäminen Jaalan Kädentaitajien ja Jaalan Hartolan kutojien 
ryhmää tukemalla. Kyläliikuntaa on tuettu Kimolan luistinradan ja Siikavan hiihtolatujen 
osalta.  
 
Leirirannan kiinteistöä on vuokrattu pääasiassa yleishyödylliseen käyttöön. Avoimet ovet -
tilaisuus järjestettiin 22.5.2021. Leirirannan päärakennuksessa kunnostettiin majoitustilat 
kesäkäyttöön. Vuokraustoimintaan on tehty uudet ohjeistukset ja varauskalenteriin 
valokuvattu kaikki tilat, myös hinnaston tarkistettu. Avoimet viikoittaiset saunaillat 
järjestettiin rajoitusten sallimissa puitteissa. Säätiön omistamat asunnot on vuokrattu. 

Tulevaa toimintaa 
Säätiön perustamisesta tulee 15 vuotta. Säätiön toiminta tulee jatkumaan apurahasäätiönä. 
Säätiön osinkotuottojen sekä rahastojen tuotonmaksujen arvioidaan alenevan jonkin verran 
vuoden 2021 tasolta yleisestä maailmantilanteesta johtuen.  
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 jaalalaisille avoimia 
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saunailtoja viikoittain. Veteraanitalon kunnostus aloitetaan v. 2022 ja sitä jatketaan vuonna 
2023. Kunnostussuunnitelman tekevät Arkkitehtuuritoimisto Arkhaltia Oy säätiön hallituksen 
ja eri ammattilaisten kanssa yhteistyössä. 

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. 
 
Apurahoja on myönnetty suppeaan lähipiiriin kuuluville 1 800 euroa. Joululahjat 500 euroa. 
Apurahoja on myönnetty yhteisöille, joiden hallinnossa on mukana suppean lähipiirin 
edustajia. Edustajilla ei ole määräysvaltaa yhteisöissä. Näitä apurahoja käytetään yhteisön 
kaikkien jäsenten hyväksi. 
 
Vastikkeellisia hankintoja/urakoita on tehty suppeaan lähipiiriin kuuluvilta tahoilta 4 kpl,  
arvo 2 263,40 euroa.   

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 
joukkovelkakirjalainoihin. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo lisättynä säätiön rahavaroilla 
oli toimintavuoden lopussa 10 632 317,30 euroa (vuoden 2020 lopussa 9 054 414,10 euroa).  
Säätiön varsinaisen toiminnan kokonaiskulut kertomusvuonna olivat 180 923,01 euroa 
(vuonna 2020 vastaavasti 188 054,35 euroa). Apurahojen osuus kuluista oli 64,41 % (vuonna 
2020 vastaava luku oli 74,01 %)  

Tilinpäätös 
Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema 31.12.2021 
käyvät ilmi tilinpäätöksestä. 

Kouvolassa 24.3.2022                                                     Pirjo Matikainen   

Juha Soimakallio                                                            Kirsi Mäntynen  
 
Reino Grönlund                                                              Eino Häkkänen  
 
Jukka Iiskola                                                                   Reijo Valkeapää 


