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OLVI-säätiö

Taustaa

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö. Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja 
ja pääomistaja teollisuusneuvos E.W. Åberg ja puolisonsa rouva Hedwig

Åberg perustivat säätiön vuonna 1955. 

Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan 

olleesta Olvin osakekannasta. Åbergin luovuttamat Olvi Oyj:n K-osakkeet 

ovat tänä päivänä kivijalkana OLVI-säätiön varallisuudelle. Perustajien 

ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden turvaamisen ohella tukea tärkeiksi ja 

arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä. 

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. 

Säätiön tavoitteena on tukea ja avustaa sääntöjen määrittelemiä kohteita 

vuosittain mahdollisimman tasaisesti ja pitkäjänteisesti samalla hyvään 

vaikuttavuuteen pyrkien. 

”Avustuksen turvin apurahanhakija voi parantaa 
maailmaa ja toteuttaa unelmia!”

-Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

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

- Säätiöiden ja rahastojen 
neuvottelukunta



OLVI-säätiön toiminta 

Varsinainen toiminta vuonna 2017

Toimintavuonna 2017 OLVI-säätiö oli mukana sääntöjensä puitteissa useassa 

merkityksellisessä yleishyödyllisessä hankkeessa mahdollistaen elinvoimaisuuden 

ja hyvinvoinnin kasvun toimialueellaan. 

Säätiön avustusten vaikuttavimmat kohteet vuonna 2017 olivat oppimisen 

edellytysten parantamiseen tähtäävässä työssä, lasten, nuorten ja vanhusten 

hyväksi tehtävän toiminnan tukemisessa sekä kotiseututyössä. Säätiö myönsi 

apurahoja myös kala- ja maatalouden hankkeisiin. Myönnetyt avustukset, 

yhteensä lähes 2,3 miljoonaa euroa, kohdistuivat yhteiseen hyvään. 

Suurimmat kohteet vuonna 2017:  

Jatko-opintojen edellytysten parantaminen 

Itä-Suomen yliopisto (UEF) on OLVI-säätiölle luonteva ja luotettava yhteistyö-

foorumi. Se tukee verkostojensa kautta hyvinvointia ja myönteistä kehitystä. 

OLVI-säätiö on lahjoittanut Itä-Suomen yliopistolle neljä professuuria: päihde-

lääketieteen, puumateriaalitieteen, kaivospolitiikan ja vesikemian. Professuurien 

rahoittamiseen, UEF:n peruspääomarahoitukseen sekä väitöskirjatyöskentelyyn 

myönnetty summa nousee yhteensä yli 1,5 miljoonaan euroon vuoden 2017 

aikana. 

Väitöskirjatyöskentelyyn ja tutkimukseen tukea OLVI-säätiöltä sai 40 korkea-

kouluopiskelijaa ympäri maata. Väitöskirjatyöskentelyn tuet kohdistetaan pää-

asiassa nuorille. 

Lapset ja nuoret

Säätiö jatkoi kuluneena vuonna Yrityskylä Itä-Suomen kyläkaverina. Yrityskylä on 

TAT:n valtakunnallinen peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suun-

nattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus, 

joka pohjautuu opetussuunnitelmaan. Vuosi 2017 oli kolmas yhteistyövuosi, ja 

sen aikana tuki nousi yhteensä 105.000 euroon. 

Rautavaaran kurssi- ja leirikeskuksen Voimaa vanhemmuuteen -hankkeessa 

tuetaan lapsia ja nuoria vahvistamalla vanhempia heidän vanhemmuudessaan. 

Hanke on saanut tukea OLVI-säätiöltä kolmen vuoden aikana yhteensä 312.000 

euroa. 

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

- Minna Kettunen, 
Olvi-säätiö 60 vuotta –historiikki
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Suomi 100-juhlavuotena OLVI-säätiö osallistui 50.000 euron panoksella Vuosi-

sadan rakentajat –haastekilpailuun, joka oli suomalaisten säätiöiden ja rahasto-

jen yhteinen lahja 100 vuotiaalle Suomelle. Vuoden kestäneessä kilpailussa etsit-

tiin ratkaisuja, jotka rakentavat nuorten parempaa tulevaisuutta. Haussa oli 

konkreettinen ratkaisu, joka lisää 10–26-vuotiaiden nuorten ja heidän joka-

päiväisessä elämässä mukana olevien ihmisten kykyä tukea nuorten hyvinvointia 

ja osallisuutta yhteiskunnassa. OLVI-säätiön tuki kohdistui Someturva-tiimin 

työhön. 

Iisalmen kaupungin digiloikkahanke vauhdittui OLVI-säätiön ja A.E. Aminoffin

300.000 euron yhteislahjoituksella. Hanke jakaantuu vuosille 2017 ja 2018. OLVI-

säätiön osuus tuesta on yhteensä 200.000 euroa ja AEA:n osuus 100.000 euroa. 

Hanke modernisoi oppimisympäristöjä sekä hyödyntää digitalisaation ja uuden 

pedagogiikan mahdollisuuksia oppimisessa. 

Vanhukset 

Vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan painopiste oli veteraanityön tuke-

misessa sen eri muodoissaan Suur-Savon ja Pohjois-Savon alueella. Säätiö avusti 

mm. Pohjois-Savon Rintamaveteraanit ry:tä, Sotaveteraaniliiton Pohjois-Savon 

Sotaveteraanipiiri ry:tä, Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piiri ry:tä, Sota-

veteraaniliiton Suur-Savon piiri ry:tä ja Suur-Savon Rintamaveteraanit ry:tä. 

Veteraani- ja sotainvalidityötä sekä sotaveteraaneihin, sotainvalideihin ja heidän 

leskiinsä kohdistuvaa kotiaputyötä tuettiin vuonna 2017 yhteensä yli 250.000 

euron summalla.

Säätiön avustusta sai vuoden 2017 aikana myös mm: Pohjois-Savon Syöpä-

yhdistys ry:n saattohoidon kehittämishanke 100.000 euroa (vuodet 2016 ja 

2017, yhteensä 200.000 euroa).

Kotiseututyö

Kotiseututyöhön myönnetyt varat 70.000 euroa saavuttivat avustuskohteensa 

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistyksen liiton kanavoimana. Säätiön kotikaupungissa 

Iisalmessa sijaitsevan Ylä-Savon Kotiseutuyhdistyksen hallinnoiman kotiseutu-

museon restaurointiin, uudelleen järjestelyyn ja toimintaan myönnettiin 

yhteensä 52.000 euroa vuonna 2017. 

Tukea saivat lisäksi useat pienemmät kotiseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin 

edistämiseen sekä perinnetiedon säilyttämiseen tähtäävät tapahtumat ja 

hankkeet Itä-Suomen läänissä. 

Kala- ja maatalouden kehittäminen

OLVI-säätiö myönsi 55.000 euron avustuksen mm. Laakajoen luonnonkalatien 

rakentamiseen Laakajoen säännöstelypadon yhteyteen. Kalatie on tärkeä sekä 

kalatalouden että luonnon monimuotoisuuden kannalta.

”Maailman 
muuttuessa 

säätiöiden tuki on 
jatkanut 

kasvuaan.”

- Säätiöiden ja rahastojen 
neuvottelukunta
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OLVI-säätiön apurahat

Apurahojen jakaminen vuonna 2017

Apurahat julistettiin haettavaksi säätiön kotisivuilla osoitteessa: 

www.olvisaatio.fi. Säätiöllä oli kaksi apurahan hakuaikaa: 1.1.–31.3. 

ja 1.7.–30.9.2017. Vuosikellon mukaiset apurahojen jaosta päät-

tävät kokoukset pidettiin 1.6.2017 (kevätkokouksen apurahapää-

tökset julkaistiin viikolla 23) ja 30.11.2017 (syyskokouksen apu-

rahapäätökset julkaistiin viikolla 49).

Vuonna 2017 säätiö vastaanotti apurahahakujärjestelmänsä kautta 

1.326 hakemusta, joista 158 hakemukselle myönnettiin apurahaa.  

Vuonna 2017 myönnettyjen apurahojen yhteissumma nousee yli 

2,8 miljoonaan euroon. Mukana on useita hankkeita, joiden 

rahoitus jakaantuu useammalle vuodelle (alkaen 2017–2021).

Apurahan käytön seuraaminen ja vaikuttavuuden mittaaminen

OLVI-säätiön vastaanottamat hakemukset on arvioitu säätiön 

laatiman apurahapolitiikan ja sen sisältämien rajausten mukaisesti. 

Hakemukset on arvotettu säädekirjan ja sääntöjen mukaisten 

kohteiden ja merkittävyyden sekä vaikuttavuuden näkökulmasta. 

Mm. väitöskirjatöiden arviointiin säätiöllä on lisäksi oma 

pisteytysjärjestelmänsä. 

Apurahansaajan tulee raportoida hankkeen etenemisestä 

väliraportein (useamman vuoden hankkeet) sekä päättää apurahan 

käyttö loppuraporttiin. Toimintatavalla varmistetaan apurahan ja/tai 

avustuksen käyttö myönnettyyn kohteeseen. 

OLVI-säätiö 
ottaa vastaan 
hakemuksia  

vain apuraha-
järjestelmän 

kautta.

”Olvi-säätiön 
säännöt ohjaavat 
apurahapäätöksiä!”

- Olvi-säätiö

Haetut lukumäärä

Kotiseututyö 103

Lapset ja nuoret 424

Maatalous 40

Muu 94

Opinnot /väitöskirjatyöt 499

Muu tutkimustyö 57

Vanhukset 109

Yhteensä 1.326

Myönnetyt lukumäärä

Kotiseututyö 17

Lapset ja nuoret 68

Maatalous 8

Muu 10

Opinnot /väitöskirjatyöt 40

Muu tutkimustyö 4

Vanhukset 11

Yhteensä 158
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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 opinnot (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 harkinnan-
varaisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin luonnon-
varojen 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 työharjoitteluun. Avustuksista suljetaan pois myös  julkishallinnon 

piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille kohdistetut avustukset sekä voittoa tavoitteleva 

liiketoiminta. 

OLVI-säätiö ei myöskään voi tukea vähävaraisia yksityishenkilöitä/yksittäisiä 

opiskelijoita. Tämän kaltainen avustus kuuluu aina yhteiskunnalle. 

OLVI-säätiö ei “sponsoroi“. Esim. yksilöurheilijaa/urheilujoukkuetta tai ryhmää 

koskevat yhteistyöpyynnöt tulee lähettää yhtiölle eli Olvi Oyj:lle. 

OLVI-säätiön apurahan hakeminen

OLVI-säätiö vastaanottaa hakemukset ainoastaan verkkopalvelun kautta. 

Verkkopalvelussa hakija rekisteröityy verkkopalvelun käyttäjäksi ja apurahan 

hakijaksi. 

Hakemukseen tulee liittää lyhennelmä tutkimus- ja hankesuunnitelmasta, 

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 (GDPR) huomioidaan rekisterinpitäjän toiminnassa.

OLVI-säätiön 
apuraha-

järjestelmän 
tuottaa 

Aspicore.  

Teknisissä 
ongelmissa 
yhteys AINA 

tekniseen 
tukeen. 

Hakijat saavat 
tiedon apuraha-

päätöksistä 
sähköisen apuraha-

järjestelmän 
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. Säätiön sijoitustoiminnan 

tavoitteena on ollut säilyttää ja kasvattaa pääomaa pitkällä aikavälillä 
sekä turvata varsinaisen toiminnan vakaa kassavirta ja riittävä maksu-

valmius. Sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön halli-
tuksessa. 

Vuonna 2017 OLVI-säätiön pörssiosakevarallisuus on ollut keskitettynä 

suomalaiselle varainhoitoyhtiölle. Varainhoitaja on raportoinut kuukau-
sittain säätiön varallisuudesta ja markkinanäkemyksestä säätiön 

asiamiehelle ja hallituksen jäsenille.

Olvin menestys on 
myös Olvi-säätiön 

menestys!       
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OLVI-säätiön sijoitusten jakautuminen
omaisuusluokittain %

Osakesijoitukset, kotimaa muut Osakesijoitukset, Olvi Oyj

Osakesijoitukset, Pohjoismaat Metsä- ja muut luonnonvarat

Olvi-säätiön 
sijoitustoiminnasta 
vastaa hallitus.       

OLVI-säätiö
Y-tunnus: 0170425-3
Kotipaikka: Iisalmi



Hallinto
OLVI-säätiön hallintotapa (strategia- ja hallintoprosessit) perustuu säätiö-
lakiin (487/2015), OLVI-säätiön säädekirjaan, sääntöihin ja tilinpäätöksen 

laatimista koskevaan ohjeistukseen sekä mm. säätiöiden hyvää hallinto-

tapaa koskeviin ohjeistuksiin mm. Säätiön hyvä hallinto ja Hyvä säätiö-

tapa. 

OLVI-säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n aktiivinen 
jäsen. SRNK ry toimii yleishyödyllisten säätiöiden, rahastojen ja yhdis-

tysten yhdyssiteenä ja edunvalvojana

Organisaatio ja hallitus 

OLVI-säätiön organisaation muodostaa hallitus ja asiamies. OLVI-säätiötä 

johtaa hallitus, joka huolehtii kollektiivisesti siitä, että säätiön toiminta on 
asianmukaisesti järjestetty ja siitä, että säätiön sääntöjen mukainen 

tarkoitus toteutuu. Hallitus määrittelee säätiön strategian. 

OLVI-säätiön hallitus 2017

• Heikki Sirviö, teollisuusneuvos, puheenjohtaja

• Timo Hortling, kehityspäällikkö, varapuheenjohtaja

• Minna Aronen, tuotantojohtaja, jäsen

• Jari Kääriäinen, asianajaja, varatuomari, jäsen

• Wille Riekkinen, emerituspiispa, jäsen

Säätiön asiamiehenä vuodesta 1999 saakka toiminut Seija Hakala jäi 

eläkkeelle vuoden 2017 päättyessä. OLVI-säätiön asiamieheksi 1.1.2018 

alkaen valittiin Mervi Toivainen, joka perehtyi säätiön toimintaan ja 
hallintoon vuoden 2017 aikana Seija Hakalan opastuksessa. 

OLVI-säätiön tilintarkastajat 2017

Säätiön tilintarkastajina ovat vuonna 2017 toimineet: 

• Kari Hyvönen, KHT 

• Sami Posti, KHT.

Vuonna 2017 
Olvi-säätiön 

hallitus kokoontui 
vuosikellon 

mukaisesti neljä 
(4) kertaa. 

Tulevaisuuden 
näkymät: 

Olvi-säätiön hallitus 
arvioi, että säätiön 
toiminta jatkuu 
aikaisemman 
mukaisena.
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Hallinto
Lähipiiri 

OLVI-säätiön lähipiirit on määritelty säätiölain (487/2015) säännösten 

mukaisesti. 

1) Laajaan lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, asiamies, 
tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenet 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. 

2) Suppeaan lähipiiriin kuuluvat säätiössä määräysvaltaa käyttävät 

hallituksen jäsenet, säätiön asiamies ja tilintarkastajat, edellä 

mainittujen perheenjäsenet ja kaikkien edellä mainittujen 

määräysvallassa olevat yhtiöt, yhteisöt ja säätiöt. 

Säätiö on ylläpitänyt vuonna 2017 vain suppeaa lähipiiriä koskevaa 
lähipiirirekisteriä. Rekisteriä käytetään ainoastaan säätiölain asettamien 

velvoitteiden hoitamiseksi eikä tietoja ole käytetty tai luovutettu muuhun 
tarkoitukseen. Lähipiirirekisteriä ylläpidettäessä on huomioitu tarpeelliset 

tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi 
asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta 

tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä 
taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Rekisteriin on sovellettu 

henkilötietolain (523/1999) säännöksiä. Ohjeeseen on liitetty 
rekisteriseloste toimista. 

Lähipiiriohje

OLVI-säätiössä on noudatettu hallituksen hyväksymää lähipiiriohjetta 

lähipiiritoimien tunnistamis-, päätöksen-teko-, hyväksyntä-, raportointi- ja 
valvontakäytäntöjen hoitamiseksi säätiölain asettamien velvoitteiden mu-

kaisesti. Lähipiiritoimet ilmoitetaan vuosikertomuksessa säätiön 
lähipiiriohjeessa kuvatulla tavalla.
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Hallinto

Esteellisyys

Säätiö on määrittänyt lähipiiriohjeessaan mahdolliset eturistiriitatilanteet 
sekä esteellisyyden vaikutukset arviointiin ja päätöksentekoon säätiön 

lähipiireissä. Olvi-säätiön hallituksen jäsenet ja asiamies ovat henkilökoh-
taisesti vastuussa lähipiiriohjeen noudattamisesta ja siitä, että lähipiiri-

toimien yhteydessä omat sidonnaisuudet ilmoitetaan. 

Myönnetyt apurahat hyväksytään hallituksen kokouksessa, jolloin halli-

tuksen jäsenet voivat kontrolloida, ovatko apurahojen hakijat hakijoiden 

lähipiiriin kuuluvia. Avustus- ja apurahahakemusten käsittelyssä otetaan 

aina huomioon esteellisyyskysymykset, ja tällöin hallituksen jäsenet ja 

asiamies ilmoittavat avustus- ja apurahapäätösten tekoon vaikuttavat 

sidonnaisuudet ja eturistiriidat, eivätkä osallistu eturistiriitatilanteessa 

päätöksentekoon. Ilmoitukset esteellisyydestä on tuotu hallitukselle 

tiedoksi ja ne kirjataan pöytäkirjaan. 

Lähipiiritoimet

OLVI-säätiön hallituksen jäsenille, asiamiehelle ja tilintarkastajille on mak-
settu vuonna 2017 palkkioita yhteensä n 200.000 euroa. Summaan 

sisältyvät myös Olvi Oyj:ltä vuonna 2017 ostetut asiamiespalvelut, joita 
vuonna 2017 ostettiin lisäksi uuden asiamiehen vuoden kestäneen 

perehdyttämisen ajalta. Asiamiespalvelut OLVI-säätiö on ostanut Olvi 
Oyj:ltä käyvän markkinahinnan ja kustannusvastaavuuden mukaisesti. 

Säätiön toimistotilat ja panimomuseo sijaitsevat Olvi Oyj:n omistamissa 

kiinteistöissä. OLVI-säätiö maksaa tila- ja laitevuokria Olvi Oyj:lle. 

Säätiö on vuokrannut markkinahintaan Olvi Oyj:lle omistamansa 0,5 

hehtaarin rantatontin Olvimetsä-tilalta Kiuruveden Koivujärven rannalta 
Olvi Oyj:n henkilökunnan virkistyskäyttöön. 

Säätiö ei ole toimintavuoden aikana vastaanottanut avustuksia tai 

apurahoja. 

Säätiöllä ei ole tiedossa muita merkittäviä lähipiiritapahtumia vuodelta 

2017.  

Varsinaisen toiminnan mittarit:

Säätiön tehokkuus % 

(= jaettujen apurahojen suhde 

sijoitusten tuottoon)

Hallinnon tehokkuus % 

(= varsinaisen toiminnan kulut 

suhteessa jaettuihin 

apurahoihin)
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Sisäinen valvonta: 

Sisäinen valvonta 
kattaa säätiön 

hallintoprosessit ja 
toimintaperiaatteet. 

Näin varmistetaan, 
että säätiö toteuttaa 

tarkoitustaan ja 
että varainhoito on 
suunnitelmallista. 



www.olvisaatio.fi

OLVI-säätiön viestintä 

Tiedottaminen ja viestintä

OLVI-säätiö on noudattanut laatimaansa viestintäpolitiikkaa, jonka 
tavoitteena vuonna 2017 oli edistää säätiön toimintastrategian ja 

tavoitteiden toteutumista sekä vaalia ja rakentaa viestinnän keinoin 
säätiön jo vahvaa ja arvostusta nauttivaa mainetta keskeisissä 

sidosryhmissä.  

OLVI-säätiön pääviestintäkanavana ovat olleet vuonna 2017 uudistetut ja 

ajantasaiset OLVI-säätiön verkkosivut, apurahahakujärjestelmäportaali 

sekä Twitter-kanava. 

Viestinnällään OLVI-säätiö on kertonut tarkoituksensa toteuttamisesta eli 

toiminnastaan ja sen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta avoimuuteen ja 
läpinäkyvyyteen tähdäten sekä opastanut apurahanhakijoita. 

Muu toiminta
Panimomuseo

OLVI-säätiö on ylläpitänyt vuodesta 1988 lähtien perustamaansa 
panimomuseota. Museo toimii Olvi-oluthallin yhteydessä Olvi Oyj:n 

panimon läheisyydessä Iisalmessa. 

Suomen ainoa yleisölle avoin panimomuseo on ainutlaatuisuudessaan 

ollut yksi suosituimmista turistien nähtävyyksistä. Kokoelmiltaan laaja 
näyttely kertoo oluen historiasta ja tutustuttaa vierailijan entisajan oluen 

valmistuksen saloihin aina oluen syntyvaiheisiin saakka. 

Aikamatka 140 vuotiaalle Olvin panimolle vie vanhan ajan raaka-

ainehuoneeseen, mallastamoon, keittämöön, kellariin, suodatus- ja 

tynnyriastiointiosastolle sekä konttoriin, laboratorioon ja mainos-
verstaaseen. 

Olvilla pitkään panimomestarina toiminut Herbert Groschup keräsi 

ainutlaatuisen panimomuseon esineistön Suomesta ja Euroopasta.

Opastetut Panimomuseokierrokset ryhmille:

• amanuenssi@ylasavonkotiseutumuseo.fi | puh. 044 7844077

• tourism@iisalmi.fi | puh. 0400 492 001 tai 044 276 7729
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Wirtuaalimatka Panimomuseoon > www.olvisaatio.fi/panimomuseokierros/



OLVI-säätiön perustaminen ja säädekirja
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 noin 2,0 miljoonaa euroa vuosittain. OLVI-säätiön toiminta-

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

E.W. Åberg v. 1938               Hedwig Åberg v. 1938

Åbergien 
ajatus säätiön 
perustamisesta 
syntyi jo 40-

luvulla.
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Yhteystiedot
OLVI-säätiö  

Olvitie I-IV, PL 16  
74100 Iisalmi  

Puh. 0290001050/ 
(017) 838 5240  

www.olvisaatio.fi
Twitter@Osaatio

”Tunne itsesi, sanoi jo muinainen 
kreikkalainen. 

Ymmärrä vaikuttavuutesi, sanoo 
nykyinen säätiöläinen.”

-Vaikuttava Säätiö –opas 2016
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