”E.W. Åberg tarttui
hetkeen ja näki kauas”

Iisalmelainen
OLVI-säätiö
1.11.1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja
ja pääomistaja teollisuusneuvos E.W. Åberg
ja hänen puolisonsa Hedwig Åberg
perustavat OLVI-säätiön.
Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti
enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin
osakekannasta.

Perustajien ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden
turvaamisen ohella tukea tärkeiksi ja
arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä.
OLVI-säätiön on Olvin suurin omistaja
/suurimman äänivallan käyttäjä yhtiössä:
yli 15 % osakkeista ja yli 52 % äänistä

1955

Ilman säätiöitä Suomi olisi ankea maa!
OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö ns. 3. sektorin toimija
- voittoa tavoittelematon, ei liiketoimintaa
Säätiöt ovat luonnollinen osa yhteiskuntaa. Säätiö joustaa, toimii
”turvaverkkona” ja tekee rahoituskentästä monipuolisemman, mahdollistaa
”monta makeaa hanketta!”
Säätiölaitos on vuosisatojen ajan vastannut valtionhallinnon vastuualueiden
ulkopuolelle jääviin tarpeisiin > ”Suomalaiset säätiöt tieteen ja korkeimman
opetuksen kehittäjinä 1917–2017”. Sadassa vuodessa säätiöiden osuus
tutkimusrahoitukselle on arvioitu 4,8 miljardiksi euroksi.
Säätiörahoitus koko Suomessa yli meur 516 / vuodessa
tieteeseen, taiteeseen, kulttuuriin ja sosiaalisiin
tavoitteisin yhteiseksi hyväksi.
OLVI-säätiö jakaa vuodessa 2-3 miljoonaa euroa toimialueellaan apurahakohteisiin.

"Säätiöt eivät ole
itsetarkoitus, vaan
niiden tarkoitus on hyvän
tuottaminen."

OLVI-säätiön
toiminta-alue
OLVI-säätiön pääasialliset avustuskohteet
ovat Itä-Suomessa.
Koko Suomen alueella vaikuttavuutta – säätiö voi päättää
esim. valtakunnallisesta apurahakohteen mukaisesta
hankkeesta.
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SRNK:n jäsenet

4
Pääkaupunkiseutu 131
Muu Etelä-Suomi
9
Itä-Suomi
8
Lappi
Lounais-Suomi
10
Länsi- ja Sisä-Suomi 18
Pohjois-Suomi
4
Ahvenanmaa
-

OLVI-säätiön apurahakohteet
 Lasten hyväksi tapahtuva toiminta
 Vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta

 Lahjakkaiden nuorten opinnot*
 Nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
 Kotiseututyö
 Luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin
sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen
Myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti.
* Stipendit jaetaan oppilaitosten kautta – itselle stipendiä ei voi hakea
Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

Mikä EI ole
apurahakohde?
Apurahojen piiriin eivät kuulu:
1)
2)
3)
4)
5)

vaihto-opiskelu ulkomailla
pro gradu –tutkimukset
post doc -tutkimukset
apurahat, joita haetaan palkanlisäksi tai työharjoitteluun
4
säätiö ei ole sosiaalitoimisto,
eikä sponsori

Avustuksista suljetaan pois myös :
1) julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille
ja yhteisöille kohdistetut avustukset
2) voittoa tavoitteleva liiketoiminta
10

OLVI-säätiön säännöt
ohjaavat
apurahapäätöksiä!

Miten haen
apurahaa?
Keväthaku 1.1. – 31.3.

|

Syyshaku 1.7. – 30.9.

1) Vain ”sähköinen” hakemus (tietoturva ja aineiston hallinta), kaikki liitteet
ja lausunnot hakemukseen.
2) OLVI-säätiön apurahaportaalin kautta > www.olvisaatio.fi | apurahat

3) Tarkkuutta ja huolellisuutta – hakemusta ei voi säätää enää hakuajan
päättymisen jälkeen!
4) Kuvaa tarkoin toiminta ja sen tavoitteet. Perustele.

5) Kerro merkityksellisyydestä, mitä yhteistä hyvää toiminnalla saadaan
aikaan? Miksi? Mitä merkitsee?
6) Päätökset säätiön vuosikellon rytmissä

Hyvä hakemus erottuu
joukosta !
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Avustusten jakautuminen 2018
Haetut avustukset

Hakemusten määrä
kasvaa koko ajan!

Myönnetyt avustukset

9%

12 %

26 %
36 %
31 %

V. 2018 OLVI-säätiö
vastaanotti 1099
hakemusta.
7%

161 myöntöä

32 %

14 %

8%

3%

6%
Kotiseututyö
Lapset ja nuoret
Maa- ja kalatalous
Muu harkinnanvarainen kohde
Opinnot
Vanhukset
Väitöskirjatyöt

6%

5%

5%

Kotiseututyö
Lapset ja nuoret
Maa- ja kalatalous
Muu harkinnanvarainen kohde
Opinnot
Vanhukset
Väitöskirjatyöt
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OLVI-säätiön focusalueet 2019
Kasvun kipinöitä lapsille ja nuorille

Tieteen tukijoukoissa

* Osaamiskapasiteettien rakentaminen

* Itä-Suomen yliopisto/professuurit
* Peruspääomarahoitus
* Väitöskirjatyöt kaikille
tieteenaloille /koko Suomi
Säätiöiden ketterä rahoitus mahdollistaa
monta makeaa ja kunnianhimoista hanketta”.

Oppimisen
edellytykset

Savonia AMK:n tuki – soveltuvat insinööritieteet

Lapset
ja
nuoret

* Varhaiskasvatus ja -koulutus > kestävän ja alueelle sopivan
kehityksen turvaamiseksi
* harrastusten tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy – huomio
vähävaraisisten osallistumisen lisäämisessä /
mahdollistamisessa
•

Osaamisen kehittäminen - taitajia myös käytännön
ammatteihin

Luonnon
-varat

Tiede ja
tutkimus

Vanhukset

Luonnonvarojen kestävän
käytön edistäminen
* Luonto, maaseutu, metsä, puhtaat
vesistöt ja vesiluonnonvarat erityisen
tärkeitä elintarviketeollisuudelle, juoma- ja
talousveden tuotannolle sekä matkailulle ja
virkistykselle. Kalavarat ovat tärkeä osa
savolaista ruokakulttuuria ja
luontosuhdetta.

Elintarviketalous
(maa- ja
kalatalous)

Elintarvike-, maa- ja kalatalous
* Maa- ja metsätaloudesta ammatti, nuori jää
kotiseudulle ja perustaa perheen ja elämän
* Biotalouden mahdollisuudet –hanke
* ProAgrian maitotilojen kehityshanke
* Alkutuotantoon, vesistöön ja kalakantoihin liittyvät hankkeet
* kiertotalouteen liittyvät tutkimukset ja hankkeet

Kotiseututyö

Yrityskylä Itä-Suomi, Snellman lasten yliopisto,
Metsäkartanon eheyttävä perhetyö
* Taitaja –ammattitaitokisa * Digiloikka

Tukea ja turvaa vanhuksille

* Tämän sukupolven vuoro kiittää!
* Mittava tuki veteraaneille ja puolisoille
(kotona selviytyminen ja pärjääminen arjessa)
* Saattohoidon kehittäminen
* Kerhot, tapahtumat, teematoimintaa ja yhdessä tek
syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi
* Merkitystä elämälle!

Tuntemalla historian voi kehittää tulevaisuutta
* Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto kanavoi varoja
* Ylä-Savon kotiseutuyhdistyksen / kotiseutumuseo
* Arvokkaan kulttuurin ja tapojen säilyttäminen ja siitä kertominen
* Kotiseututyö on myös alueen elinvoimaisuuden ylläpitämistä ja alueen kulttuurin edistämistä
* Tunne juuresi - vahva identiteetti – ylpeys kotiseudusta – vahvat
tekijät !
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OLVI-säätiö
merkityksen luojana
OLVI-säätiö elää tiukasti
tässä ajassa!

4

Säätiön säädekirja luo arvopohjan
toiminnalle, mutta avustuskohteet
heijastavat juuri tämän
päivän tarpeita.
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”Åbergien hyvät, yhteistä kotiseutua ja isänmaata rakentavat
ajatukset ovat saaneet halki vuosikymmenten taitavia
toteuttajia. ”

