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OLVI-säätiö

Taustaa

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö. Sen perusti vuonna 1955 
Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja teollisuusneuvos 

E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedwig Åbergin kanssa. 

Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuk-

sessaan olleesta Olvin osakekannasta. Nämä Åbergin luovuttamat 

Olvi Oyj:n K-osakkeet ovat tänä päivänä kivijalkana OLVI-säätiön 

varallisuudelle. 

Perustajien ajatuksena oli, paitsi turvata yhtiön jatkuvuus, myös 
mahdollistaa sellaisten pyrintöjen tukeminen, jotka he kokivat 

tärkeiksi ja arvokkaiksi.

Tarkoitus

Sääntöjensä mukaan OLVI-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi 
tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaitten nuorten opintoja ja parantaa 

jatko-opintojen edellytyksiä. 

Säätiö avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen 

käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena 

osana kala- ja maatalouden kehittäminen. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, 

avustuksia ja palkintoja. 

”Åbergien hyvät, yhteistä kotiseutua ja isänmaata rakentavat 
ajatukset ovat saaneet halki vuosikymmenten taitavia 

toteuttajia. ”

- Minna Kettunen, OLVI-säätiö 60 vuotta historiikkiHeikki Sirviö
OLVI-säätiön hallituksen 

puheenjohtaja

Säätiömme perustaja 
E.W.Åbergin laatima sää-
dekirja muodostaa edelleen 
arvopohjamme ja luo puit-

teet toiminnallemme.

Elämme kuitenkin myös 
tiukasti tässä ajassa ja 
tavoitteemme on v. 2016 

päivitettyjen sääntöjen 
mukaisten kohteiden tuke-

minen ja avustaminen 
mahdollisimman tasaisesti 

ja pitkäjänteisesti.

Olemme organisoineet 
säätiömme toiminnan ja 

ohjauksen hyvien hallinto-
tapasuositusten mukaisesti 
varmistaen näin toiminta-

tapojemme tehokkuuden 
ja läpinäkyvyyden.



OLVI-säätiön toiminta

Toimintavuonna 2016 OLVI-säätiö jakoi apurahoja ja avustuksia tarkoi-

tuksensa mukaisiin yleishyödyllisiin kohteisiin lähes 2 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2016 vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan tuen painopiste oli 

veteraanityön tukeminen eri muodoissaan Pohjois-Savon ja Suur-Savon 

alueella.  Veteraanityön tukeen säätiö myönsi yli 250 000 euroa. 

Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen saattohoidon kehittämiseen säätiö 

myönsi 200 000 euroa. 

Kotiseututyön tuen merkittävin tuki ohjattiin maakuntamme Kotiseutu-

yhdistysten liiton kautta  maakunnan paikallistoimintaan.  Kotiseutuyötä 

säätiö tuki yhteensä 200 000 eurolla.

Lasten hyväksi tapahtuvan toiminnan kohteina olivat mm. Nuorisokeskus 

Metsäkartanon Voimaa Vanhemmuuteen –hanke ja peruskoulun 

kuudensille  ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, 

työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus Yrityskylän tukeminen. 

Lasten hyväksi tapahtuvaa toimintaa säätiö tuki yhteensä 200 000 eurolla.

Opiskelijoihin suunnattuna tukena säätiöllä jatkui mm. Itä-Suomen yli-

opiston kolmen lahjoitusprofessuurin rahoittaminen. Lisäksi säätiö myönsi 

opintoihin stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja sekä tuki toisen 

asteen opintoja. Opintojen tukemiseen säätiön avustus nousi yhteensä 

lähes miljoonaan euroon.

Kala- ja maatalouden tutkimukseen sekä kalanistutustyöhön säätiö myönsi 

avustusta yhteensä 50 000 euroa.

OLVI-säätiö ylläpitää vuonna 1998 perustettua Suomen ainoaa yleisölle 

avointa panimomuseota. Kokoelmiltaan laaja näyttely on esillä Olvin 

panimon kupeessa, Olvi-Oluthallilla Iisalmessa. Näyttely kertoo oluen 

historiasta ja vie vierailijan entisajan oluen valmistuksen saloihin.  Olvilla 

pitkään panimomestarina toiminut Herbert Groschup keräsi 

ainutlaatuisen panimomuseon esineistön Suomesta ja Euroopasta. 
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Wille Riekkinen
OLVI-säätiön hallituksen jäsen

Olvi-säätiö 
antaa 

mahdollisuuden 
olla mukana hyvän 

tekemisessä.”

Satsaamalla 
lapsiin ja nuoriin, 

tutkimukseen ja 
tunneälyyn 

rakennamme 
tulevaisuutta, 

edistämme 
yhteiskuntarauhaa 

ja korostamme 
yhteisvastuuta 

- myös vanhuksista!

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



Voimaa vanhemmuuteen 
& kasvun kipinöitä

Hyvä vanhemmuus = tasapainoiset 

ja onnelliset lapset? Työttömyys, 

yksinhuoltajuus, sairaudet, vam-

mautuminen ja monet muut ulkoi-

set tai perheen sisäiset tekijät voi-

vat järkyttää perheen arkea ja 

viedä voimavaroja vanhempien 

jaksamiselta. On vaikeaa olla hyvä 

vanhempi. 

Tässä hankkeessa tuetaan lapsia ja 

nuoria vahvistamalla vanhempia 

heidän vanhemmuudessaan ja an-

tamalla samalla lapsille ja nuorille 

kasvun kipinöitä. Koko perhe voi-

maantuu ja vahvistuu sosiaalisesti. 

Rautavaaran Metsäkartan Voimaa 

vanhemmuuteen -hankkeen toi-

mintamuotona ovat perheleirit, 

jotka tarjoavat osallistuville per-

heille mahdollisuuden viettää ai-

kaa toisten, samanlaisessa tilan-

teessa olevien perheiden kanssa, 

kokemuksia ja ajatuksia jakaen 

sekä yhdessä virkistyen. Mukavan 

ja leppoisan tekemisen lomassa 

voidaan sukeltaa myös vakaviin 

aiheisiin.

Kotiseututyö säilyttää 
perinnetietoa jälkipolville

OLVI-säätiö on iisalmelaisen v. 1964 

perustetun Kotiseutuyhdistys ry:n 

suurin tukija. Yhdistys on toteuttanut 

toimintansa aikana mittavan museo-

hankkeen Iisalmeen. Yhdistys ylläpitää 

Ylä-Savon Kotiseutumuseota.   

Kokoelmissa on n. 4500 esinettä, 
lähinnä yläsavolaista talonpoikais-
esineistöä niin maatalouden, käsi-
työn kuin kotitaloudenkin saralta. 
Museon sotahuoneeseen on kerätty 
toiseen maailmansotaan liittyvää 
esineistöä, kuvia sekä tekstejä.

Harrastus voi ehkäistä 
nuoren syrjäytymisen

OLVI-säätiössä uskotaan siihen, 

että innostava ja kehittävä har-

rastus voi tuoda kasvavalle lap-

selle ja nuorelle tärkeän ryh-

mään kuulumisen ja hyväksytyksi 

tulemisen tunteen sekä kaivat-

tuja kokemuksia omasta pärjää-

misestä. 

Mielekäs harrastus tuo turvaa ja 

pysyvyyttä kasvuiässä ja voi es-

tää jopa syrjäytymisen. Perhei-

den matala varallisuus rajoittaa 

usein nuoren harrastuksia ja voi 

jopa sulkea pois kaveripiiristä. 

OLVI-säätiö lahjoittaa varoja 

mm. Iisalmen Pelikarhujen 

Karhun Kosketus –tillille. Tililtä 

jaetaan harkitusti varoja vähä-

varaisten perheiden kiekkoi-

levien lasten harrastuskulujen 

kattamiseen. 

OLVI-säätiö merkityksen luojana
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”Teoilla on   
merkitystä!”

-Olvi-säätiö

”Kuin silloin 
ennen!”

”Aina mietitään asioiden 
hintalappuja. Ei koskaan sitä, mitä niistä seuraa tai 

mitä hyötyä tulee. Meille tästä leiristä on ollut 
melkein enemmän hyötyä kuin kuntoutuksesta. Leirillä  
on ollut kuulovammaiselle lapsellemme saman ikäisiä 

kavereita ja on voinut nähdä muita samassa 
tilanteessa olevia.”

-palaute leiriltä 



Nuori yrittäjyys –
tekemällä oppien

Vuosi yrittäjänä -ohjelma (9. luokka-
laisille ja toisen asteen opiskelijoille) 
ja NY Start Up -ohjelma tarjoavat 
nuorelle tilaisuuden kokeilla yrit-
täjyyttä käytännössä perustamalla 
oma yritys vuoden ajaksi. 

Valtakunnallisissa Nuori yrittäjyys -
ohjelmissa nuori oppii yrittäjyyden 
perusasiat ja saa vahvat eväät työ-
elämään. Tutuiksi tulevat mm. vas-
tuun ottaminen, johtajuus, talou-
denhallinta ja vuorovaikutustaidot. 

Nuori Yrittäjyys on osa kansainvälistä 
Junior Achievement (JA) -verkostoa. 
JA on maailman laajin yrittäjyys- ja 
kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava 
organisaatio. Verkosto tavoittaa vuo-
dessa yli kymmenen miljoonaa oppi-
lasta 121 maassa.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on 
saada nuoret tunnistamaan ja hyö-
dyntämään omat kykynsä – teke-
mällä oppien!

Saattohoitoa 
ihmisarvoa 
kunnioittaen 

Hyvä elämä, hyvä kuolema ja par-
haan mahdollisen hoidon toteut-
taminen läheiset huomioiden, tätä 
kaikkea on ihmisarvoa kunnioit-
tava saattohoito. 

Saattohoidon tarkoituksena on 
tukea ja hoitaa yksilöllisesti kuo-
levaa ihmistä ja hänen läheisiään 
parhaalla mahdollisella tavalla 
inhimillisiä arvoja kunnioittaen. 
Saattohoidossa kuolevalla ja 
hänen läheisillään on 
mahdollisuus valmistautua 
lähestyvään kuolemaan.

OLVI-säätiö tekee arvokasta työtä 
tukemalla Pohjois-Savon syöpä-
yhdistyksen tavoitetta saattohoi-
don kehittämiseksi. Hanke alkoi 
2016 ja jatkuu v. 2018 saakka. 

Avustuksella voidaan järjestää
mm. koulutusta saattohoidon am-
mattilaisille, tukea vapaaehtois-
työtä sekä tehdä pienimuotoisia 
hankintoja saatto-osastoille. 

Avustuksesta on muodostettu ra-
hasto Pohjois-Savon syöpäyhdis-
tyksen yhteyteen.

Jatko-opintojen 
edellytysten 
parantaminen

Itä-Suomen yliopisto (UEF) on 
OLVI-säätiölle luonteva ja 
luotettava yhteistyöfoorumi.  
Se tukee verkostojensa kautta 
hyvinvointia ja myönteistä 
kehitystä.

Yliopiston toiminnassa korostuu 
monitieteisyys.  Keskeiset tutki-
musalueet rakentuvat neljän 
maailmanlaajuisen haasteen 
ympärille: 

1) Ikääntyminen, elintavat ja 
ympäristö

2) Oppiminen digitalisoitunees-
sa yhteiskunnassa

3) Kulttuurien kohtaaminen, 
liikkuvuus ja rajat

4) Ympäristön muutos ja 
luonnonvarojen riittävyys.

Opiskelijoita Itä-Suomen yliopis-
tossa on noin 15 000, ja opin-
ahjo työllistää lähes 2800 henki-
löä. Kampukset ovat Joen-
suussa, Kuopiossa ja Savon-
linnassa.

OLVI-säätiön stipenditoiminta 
kohdistuu harkinnanvaraisesti 
myös muiden yliopistojen opis-
kelijoihin.

OLVI-säätiö merkityksen luojana
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Kosmetiikka-alan nuoret yrittäjät 
Kuva: Minna Ohtama

”Avustuksen turvin 
apurahanhakija voi parantaa 

maailmaa ja toteuttaa 
unelmia!”

-Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

”Kaunis muisto
voi kantaa raskaan                                      

surun läpi     ”



9 %

34 %

2 %
6 %

14 %

3 %

9 %

23 %

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

Vastaanotetut hakemukset 
kohteittain, %

10 %

11 %

1 %

6 %

1 %
1 %

26 %

17 %

27 %

Kotiseututyö
Lapset ja nuoret
Maa- ja kalatalous
Muu harkinnanvarainen kohde
Opinnot
Muu tutkimustyö
Vanhukset
Väitöskirjatyöt
Jatko-opintojen edellytysten parantaminen

Myönnetyt apurahat
kohteittain, %

”OLVI-säätiön säännöt 
ohjaavat 

apurahapäätöksiä! ”

Apurahojen jakaminen

Vuonna 2016 OLVI-säätiö vastaanotti yhteensä 1113 hakemusta. 

Vastaanotetuista hakemuksista 34 %:a kohdistui lasten ja nuorten 

hyväksi tapahtuvaan toimintaan. Kaikista vastaanotetuista 

hakemuksista lähes neljännes haettiin väitöskirjatöihin.

Yli puolet OLVI-säätiön myöntämistä apurahoista kohdistuivat 

lahjakkaiden nuorten opintoihin (väitöskirjat) ja nuorten jatko-

opintojen edellytysten parantamiseen. 

Reilu neljännes OLVI-säätiön avustuksesta meni vanhusten 

arvokkaan ja merkityksellisen vanhuuden turvaamiseen sekä 

sotaveteraanien kotiapu- ja virkistystoimintaan. 
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OLVI-säätiöllä on 
vuosittain kaksi 

apurahan hakuaikaa:

Keväthaku 1.1. - 31.3.
Syyshaku  1.7. - 30.9.

Apurahakohteet
• lasten hyväksi tapahtuva toiminta

• vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta

• lahjakkaiden nuorten opintoihin (pääasiassa väitöskirjatyöt) 

• nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen 

• kotiseututyö

• luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin 
sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen 

Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden 
nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella harkin-
nanvaraisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin 
luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden, kala- ja maatalouden 
kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta. 

Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

Apurahojen piiriin eivät kuulu: vaihto-opiskelu ulkomailla, pro gradu –

tutkimukset eivätkä apurahat, joita haetaan palkanlisäksi tai työ-harjoitteluun. 

Avustuksista suljetaan pois myös  julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja 
yhteisöille kohdistetut avustukset sekä voittoa tavoitteleva liiketoiminta.

Miten haen OLVI-säätiön apurahaa?
OLVI-säätiö vastaanottaa hakemukset ainoastaan verkkopalvelun kautta. 
Verkkopalvelussa hakija rekisteröityy verkkopalvelun käyttäjäksi ja apurahan 

hakijaksi. 

Hakemukseen tulee liittää lyhennelmä tutkimus- ja hanke-suunnitelmasta, 

ansioluettelo tai vastaava, mahdolliset suositukset, kustannusarvio ja 
rahoitussuunnitelma, josta tulee ilmetä hakeeko hakija apurahaa myös muista 

lähteistä. 

Yhteisön hakemukseen liitetään jäljennös edellisen vuoden toiminta-
kertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. 

Avustuksen tai apurahan saajan tulee raportoida hankkeensa tuloksista tai 

etenemisestä vuoden sisällä apurahan myöntämisestä.

Apurahan hakijoiden ja saajien henkilö- ja tilitietoja käsitellään lainmukaisesti. 

Tietosuojasäännökset huomioidaan rekisterinpitäjän toiminnassa.

OLVI-säätiö 
ottaa vastaan 
hakemuksia  

vain apuraha-
järjestelmän 

kautta.

OLVI-säätiön 
apuraha-

järjestelmän 
tuottaa 

Aspicore.  

Teknisissä 
ongelmissa 
yhteys AINA 

tekniseen 
tukeen. 

Hakijat saavat tiedon 
apurahapäätöksistä  

sähköisen 
apurahajärjestelmän 

kautta.
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OLVI-säätiön omistus 
Olvi Oyj:stä:

• Osakkeista 15,68 %
• Äänistä 52,54 %

Talous ja sijoitukset

Kivijalkana OLVI-säätiön varallisuudelle ja näin ollen vuosittain 
syntyvälle, jaettavissa olevalle kassavirralle, ovat panimoyhtiö Olvi 

Oyj:n K-osakkeet. 

Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on tuottaa jaettavissa olevaa 

varallisuutta, jolla säätiö mahdollistaa sääntöjensä mukaiset 
avustukset ja apurahojen jakamisen.  Sijoitustoimintaa hoidetaan 

tavoitteellisesti ja niin, että säätiö voi kasvattaa pääomaa pitkällä 
aikavälillä ja turvata varsinaisen toiminnan vakaan kassavirran ja 

riittävän maksuvalmiuden.

Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty säätiön hallituksen 
hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoitustoiminnan 

nettokassavirran ja vuosittaisten apurahojen tulee olla 
tasapainossa pitkällä tähtäimellä.

OLVI-säätiön sijoitustoiminnasta vastaa hallitus.

OLVI-säätiön sijoitukset
omaisuusluokittain

Osakesijoitukset, kotimaa muut

Osakesijoitukset, Olvi Oyj

Osakesijoitukset, Pohjoismaat

Metsä- ja muut luonnonvarat

”Olvin menestys on myös 
OLVI-säätiön menestys.”  

Lähes 80 %:a 
osinkotuotoista tulee 

Olvin osakkeista.  

OLVI-säätiön sijoitukset
omaisuusluokittain

Osakesijoitukset, kotimaa

Osakesijoitukset, Pohjoismaat

Metsä- ja muut luonnonvarat
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Vuonna 2016 
OLVI-säätiön 

hallitus kokoontui 
vuosikellon 
mukaisesti

viisi (5) kertaa.

OLVI-säätiön hallintotapa perustuu säätiölakiin (487/2015), OLVI-säätiön sääntöihin, tilinpäätöksen laatimista 
koskevaan ohjeistukseen sekä säätiöiden hyvää hallintotapaa koskeviin ohjeistuksiin. 

Hallinto
OLVI-säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii siitä, että säätiön toiminta on 
asianmukaisesti järjestetty ja että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus 

toteutuu. Hallitus määrittelee säätiön strategian. 

Vuonna 2016 Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säätiön ehdottamat 
muutokset sääntöjen nykyaikaistamiseksi ja strategia- ja hallintoprosessit 

uudistettiin uuden säätiölain ja sääntöjen mukaisiksi. OLVI-säätiö 

noudattaa vuonna 2015 voimaan tullutta uutta säätiölakia (487/2015). 

Säätiön toiminnassa huomioidaan Säätiön hyvä hallinto ja Hyvä säätiötapa 

-oppaiden suositukset.. 

OLVI-säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen. 

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on suomalaisten apurahan 

jakajien yhdistys, joka toimii suomalaisten yleishyödyllisten säätiöiden, 

rahastojen ja yhdistysten yhdyssiteenä ja edunvalvojana. 

OLVI-säätiön hallitus 2016
OLVI-säätiön hallitukseen ovat vuonna 2016 kuuluneet puheenjohtajana 

teollisuusneuvos Heikki Sirviö, varapuheenjohtajana kehityspäällikkö Timo 

Hortling sekä muina jäseninä tuotantojohtaja Minna Aronen, asianajaja 

Jari Kääriäinen ja emerituspiispa Wille Riekkinen.

OLVI-säätiön asiamiehenä on toiminut Seija Hakala. 

Säätiön tilintarkastajina ovat vuonna 2016 toimineet Kari Hyvönen, KHT ja 

Sami Posti, KHT.

Lähipiiri 
Säätiön lähipiiri on määritelty uuden säätiölain säännösten mukaisesti. 

Lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, asiamies ja tilintarkastajat ja 

heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja 

säätiöt.. 

Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Olvi Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, 
heidän perheenjäsenet sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja 

säätiöt.
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OLVI-säätiön perustaminen ja säädekirja

Sivu 9

E.W. ja Hedwig Åberg allekirjoittivat säätiön säädekirjan 1.11.1955 Iisalmen 
panimokaupungissa. Säätiön nimeksi määrättiin OLVI-säätiö ja sen kotipaikaksi 

Iisalmi. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuk-
sessaan olleesta Olvin osakekannasta.

”Säätiön tarkoitus on ensi sijassa turvata Olvin panimon toiminnan varma 

jatkuvuus ja toisaalta halu tämän toiminnan tuloksilla tukea etupäässä Olvin 

toimialueella sellaisia tarkoituksia, jota harvemmin muilta tahoilta avustetaan”, 
Åberg kertoi perustamiskokouksessa.

Åberg itse joutui aloittamaan toiminnan oluttehtaalla ilman varallisuutta. Hän 
luotti siihen, että lujasti yrittäen päämäärä saavutetaan. Åbergin kauaskantoinen 

päätös on pitänyt paikkakuntaa työllistävän panimon Iisalmessa ja suomalaisessa 
omistuksessa sekä auttanut lukuisia apurahan saajia lähes 62 säätiön toiminta-

vuoden aikana. 

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

Säätiön perustaijilla on ollut suuri vaikutus Iisalmen kaupungin elinvoimaisuuteen. ”Kotiseutuhenkiset ja 
isänmaalliset Åbergit eivät halunneet toimia vain yhtiön hyväksi, vaan Iisalmen ja Suomen hyväksi. Elinaikanaan 

he toimivat monin tavoin paikkakunnan yhteiseksi hyväksi”, kertoo Minna Kettunen OLVI-säätiö 60-vuotta 
historiikissa. 

Panimoyhtiö Olvi Oyj:n kasvun myötä myös OLVI-säätiön varallisuus on kasvanut. Säätiön jakamien apurahojen 

määrä on kasvanut käsikädessä panimon menestyksen myötä. Ensimmäinen avustus oli kaksi koria Olvin 
keltaista Jaffaa, nyt säätiö jakaa avustuksina lähes 2,0 miljoonaa euroa vuosittain. OLVI-säätiön toiminta-

ympäristö on vuosikymmenten aikana muuttunut. Vuoden 2016 avustuskohteet heijastavat tämän päivän 
tarpeita. Perusajatus ja merkityksellisyys pysyvät. OLVI-säätiö – yhteiseksi hyväksi. 

E.W. Åberg v. 1938               Hedwig Åberg v. 1938
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”Tunne itsesi, sanoi jo muinainen 
kreikkalainen. 

Ymmärrä vaikuttavuutesi, sanoo 
nykyinen säätiöläinen.”

-Vaikuttava Säätiö –opas 2016


