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Verksamhetsberättelse
Eva Ahlströms stiftelse sr (FON 2361056-5)
OM STIFTELSEN
Stiftelsens namn syftar på kommerserådinnan Eva Ahlström (1848–1920) som tillsammans med sin
make, kommerserådet Antti Ahlström (1827–1896) gav betydande donationer till bland annat
utbildning, hälsovård och kulturella ändamål.
Idén till stiftelsen växte fram i augusti 2008 bland några kvinnor inom släkten Ahlström. I maj 2010
gav patent- och registerstyrelsen de 25 initiativtagarna tillstånd att grunda en stiftelse med syftet att
understöda ideella organisationer, föreningar eller enskilda personer i Finland eller utomlands som
har gott rykte och dokumenterad erfarenhet av att arbeta globalt eller lokalt med att ekonomiskt
understöda i första hand kvinnor och barn som befinner sig i ett utsatt läge på grund av fattigdom,
förtryck, krig, politiska oroligheter, naturkatastrofer eller andra svåra omständigheter. Stiftelsen
förverkligar sitt ändamål genom att styrelsen årligen utser en eller flera bidragsmottagare som
motsvarar beskrivningen ovan. Stiftelsen infördes i stiftelseregistret 27.10.2010. Stiftelsens
webbadress är www.evaahlstromsstiftelse.fi
Medlemskap: Stiftelsen är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder.

Styrelse och revisorer
Styrelsen har bestått av följande personer: Johanna Ahlström, Camilla Ahlström-Taavitsainen (vice
ordförande), Maria Bondestam (ordförande), Joanna Danielsson (ekonomiansvarig), Edvin Franck,
Monica Koivulehto Helena Nahi och Anna Tornivuori.
Revisor: Sixten Nyman, CGR (suppleant Henrik Holmbom, CGR). Revisorssamfund är KPMG Videri.

Styrelsemöten 2016
Styrelsen sammanträdde 8 gånger för ordinarie möten 19.1, 16.2, 8.3,5.4,2.6, 24.8, 11.10.
Bokslutsmötet hölls 5.4. och årsmötet hölls 2.6.
Konstaterande om ekonomiska samband med stiftelsens närståendekrets
Ingen i stiftelsens närståendekrets har ett sådant samband till stiftelsen som avses i stiftelselagen 5
kap. 2§, eller åtnjuter någon form av delvis eller helt vederlagsfria förmåner.
Konstaterande om arvode för styrelsen
Styrelsen har inte tagit ut något arvode.
STIFTELSENS EKONOMI

Placeringsstrategi
Stiftelsen har en strukturerad, långsiktig placeringsstrategi som går ut på att placera medlen på ett
säkert sätt som också ger avkastning, och att bara placera i produkter som styrelsen förstår och
betraktar som etiska. Stiftelsens styrelse följer upp strategin i samarbete med professionella
rådgivare två gånger om året eller oftare vid behov. Rådgivarna (Walter Ahlström, Ville Koivulehto,
Jan Inborr) arbetar pro bono för stiftelsen. Dessutom träffar styrelsens ekonomiansvariga
regelbundet stiftelsens kontaktpersoner på Aktia, på Helsinki Capital Partners samt på Seligson & Co
Fondbolag.
Portföljen är globalt diversifierad i olika förmögenhetsklasser med medelhög risk.

Utbetalade stöd 2016
Stiftelsen har stött Crisis Management Initiative med en summa på 40 000 euro. Halva summan var
en riktad donation till stiftelsen från Ahlström Capital (av medel som företaget har reserverat för
allmännyttiga ändamål). Till stiftelsens nya UNICEF-projekt i Vietnam betalades den första raten om
35 000 euro. Övriga bidragsmottagare var SOS barnbyar i Esbo som fick ett bidrag på 5000 euro.
Huvudstadsregionens jourhems enhet Kilpola fick 4000 euro för arbete med traumatiserade barn.
Kilpola är en boendeenhet med 20 lägenheter, där familjer kan bo efter perioden på jourhemmet.
Stödboende Esikko i Björneborg fick 2000 euro för psykoedukativ rehabilitering. Både Kilpola och
Esikko hör till paraplyorganisationen Förbundet för mödra- och skyddshem. Norrmarks församling
fick 1000 euro som bidrag till kyrkans sociala verksamhet.
WASH-projektet i Rajastan och Hand in Hand-projektet i Odisha snart redo för slutrapporter
Stiftelsens WASH-projekt med UNICEF i Rajastan i Indien som inleddes 2014 avslutas 2017. Sista
raten på 60 000 euro betalades i maj 2015. Stiftelsen får sin slutrapport om projektet 2017, men
redan nu kan man säga att projektet har lyckats över förväntan.
Projektet i den indiska byn Bhasma i delstaten Odisha i Indien drivs av Hand in Hand. Projektet
inleddes i januari 2016 och kunde finansieras tack vare en riktad donation av Munksjö Abp. Projektet
beskrivs nedan.

UNICEF – FN:s barnfond
UNICEF grundades 1946 och hette ursprungligen United Nations International Children
Emergency Fund. Finland var en av de första bidragsmottagarna efter andra världskriget. Vi
fick bl.a. mjölkpulver och läder till skor och annat som det rådde brist på efter kriget.
Organisationen har sitt huvudkontor i New York.
HAPPY – nytt projekt med UNICEF i Vietnam
”Eva Ahlströms stiftelse har trots sin unga ålder haft genomslagskraft och betydande inverkan, och har visat
prov på stort samhällsansvar. Samarbetet med UNICEF till förmån för kvinnor och barn hjälper till att bygga
stabila samhällen, som är av största vikt även för en hållbar affärsverksamhet. Vi är oerhört stolta över detta
samarbete” säger UNICEF Finlands generalsekreterare Marja-Riitta Ketola.

UNICEF projektet Inclusive Education for Disabled Children in Vietnam riktar sig till 1,3 miljoner
handikappade barn i Vietnam och har tagits fram speciellt för finansiärerna som är s.k.
stordonatorer, en helt ny kategori inom UNICEF Finland. Projektet fortgår i 3 år och kostar 35 000 €
per år/bidragsgivare, m.a.o. 105 000 € per år. Bidragsgivarna är August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva
Ahlströms stiftelse och familjen Paulig (HAPPY = Hartwall, Ahlström, Paulig perheet yhdessä),
Projektet kostar i sin helhet 450 000 USD. UNICEF Finland deltar med den resterande summan.
Avtalet undertecknades 16.2.2016. Det är ett pilotprojekt såtillvida att det är första gången stora
bidragsgivare samarbetar på detta sätt. Avsikten är att använda HAPPY-projektet som exempel på
vad t.ex. familjeföretagare kan åstadkomma tillsammans inom sektorn socialt ansvar.
Allt fler barn får gå i skola, men många problem återstår
Trots att många problem återstår för världens barn har utvecklingen generellt varit positiv. Fler barn
har kunnat gå i skola sedan 1990, då antalet barn utanför skolan var 102 miljoner. I dag är antalet
skolexkluderade barn 57 miljoner. Pedagogiken är dessvärre inte så effektiv, bl.a. kan ¼ inte läsa
efter fyra år i skola. Orsakerna till att barn inte går i skola är många, bl.a. lång skolväg, brist på
undervisningsmedel (pennor, papper), inkompetenta lärare eller lärare som inte kommer till jobbet
(t.ex. på grund av utebliven lön). Ytterligare orsaker är att undervisning sker på majoritetsspråket
medan barnen talar minoritetsspråk, skolorna saknar rent vatten och toaletter, barnen är sjuka eller
undernärda eller arbetar. Undernäring är en betydande orsak till bristande inlärningsförmåga.
Dessutom gifts flickor bort tidigt och handikappade barn får inte gå i skola.
Varför Vietnam?
Vietnam har ratificerat FN:s konvention om handikappades rättigheter 2014. Politisk vilja finns, men
de handikappades behov måste uppmärksammas mera och attityder behöver påverkas. Finland hör
för övrigt till de länder som inte har ratificerat konventionen.
Många finansiärer har övergett Vietnam på grund av att landet numera räknas som
medelinkomstland. Välfärden är däremot inte jämnt fördelad. Speciellt utsatta är etniska minoriteter
samt handikappade barn och barn till invandrad arbetskraft. Inom Mong-minoriteten är t.ex. 43,36%
utanför skolan, jämfört med 11,17% av majoritetens barn. Utvecklingsstörda och handikappade är
inte bara utestängda från skolan utan också från sjukvården. Agent Orange var ett avlövningsmedel
som användes som en del av krigföringen mot Viet Kong, och det påverkar fortfarande folkhälsan. På
grund av det giftiga ämnet har mellan 150 000 och 500 000 barn fötts med olika missbildningar sedan
krigsslutet 1975. En grupp av amerikanska kirurger kommer årligen för att på frivillig basis operera
missbildningar.
Projektbeskrivning: Inkluderande undervisning för handikappade barn
Målet är att förse lärare med bättre kunskap, att ge stöd till och standardisera modeller för
inkluderande skolor, att inkludera handikappade barn i beslutsfattandet, att stöda forskning, att
genomföra screening av barn i åldern 3-6 för att upptäcka olika handikapp i tid (jämför med våra
barnrådgivningars årskontroller) och att påverka attityder för att i förlängningen förändra den
nationella vietnamesiska läroplanen. I siffror gagnar programmet 1,3 miljoner handikappade barn
som är utanför skolsystemet, 2,6 miljoner föräldrar, 10 000 utbildningsenheter med lärare, som bl.a.
får fortbildning samt landets handikapporganisationer.

CMI – president Martti Ahtisaaris organisation för fredsfrämjande arbete
Crisis Management Initiative eller CMI grundades av president Martti Ahtisaari 2000. Ahtisaari fick
Nobels fredspris 2008. CMI är en liten, neutral och icke-vinstdrivande organisation som finansieras
genom offentliga och privata medel. Av finansieringen kommer 65 % från finska staten och 15% från
stiftelser, resten kommer från andra stater och privata finansiärer. Organisationens omsättning var
7,5 miljoner euro år 2015, men regeringen drog in statens bidrag med 1,7 miljoner år 2016.
Organisationen verkar i Eurasien, Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Nordafrika.

CMI arbetar för fred på gräsrotsnivå och engagerar också kvinnor i fredsförhandlingarna.
Organisationen arbetar i det tysta men åtnjuter stor respekt eftersom den betraktas som
neutral och inte företräder statliga intressen. Fredliga förhållanden är ett villkor för att
samhällets normala funktioner skall kunna upprätthållas, och de första att drabbas i
utdragna konflikter är samhällets svagaste – oftast kvinnor och barn.
Hand in Hand – Munksjö Eva Ahlström Village
Hand in hand startades i slutet av 1990-talet av det svenska läraraparet Olle och Gunnel Blomqvist,
som ville verka för att utrota barnarbete i de silkesproducerande regionerna i Tamil Nadu i Indien.
Problemet var att föräldrarna inte hade något arbete och att barnen därför måste hjälpa till med
familjeförsörjningen. Fokus i organisationens arbete var därför att via utbildning ge jobb åt
föräldrarna, så att barnen kunde gå i skola. I slutet av 90-talet engagerade sig den svenske
affärsmannen Percy Barnevik i verksamheten och han finansierade dess expansion. Ledtråden i
verksamheten är att ge hjälp till självhjälp, och organisationen arbetar i synnerhet för att stärka
kvinnors ställning som företagare bl.a. genom mikrolån.
Stiftelsens projekt drivs av Hand in Hand i byn Bhasma i delstaten Odisha i Indien. Byn består av 779
hushåll med en population på närmare 3000 personer. Aktiviteterna i detta ”Village uplift
programme” består bl.a. av riktade insatser för eliminering av barnarbetskraft, självhjälpsgrupper för
t.ex. ekonomi/mikrofinansiering; hälsoundervisning, miljövård, trädgårdsodling och kompostering.
Stiftelsen får sin slutrapport om projektet under vårterminen 2017.
Förbundet för mödra- och skyddshem
Den riksomfattande barnskyddsföreningen Förbundet för mödra- och skyddshem r.f. hjälper barn och
familjer som lever under svåra och otrygga omständigheter samt förebygger familjevåld. Förbundet
fungerar som en centralorganisation för 30 medlemsföreningar. Föreningarnas tjänster används
årligen av fler än 10 000 personer, av vilka 4000 är barn. Organisationen grundades 1945 av Miina
Sillanpää.
Eva Ahlströms stiftelse har i många år understött Förbundet för mödra- och skyddshem rf:s
medlemsorganisationer Esikko i Björneborg och Kilpola i Helsingfors.
Esikko driver ett stödboende för utsatta familjer som har svårt att klara vardagen. Ofta handlar det
om familjer eller personer där utsattheten har gått i arv i flera generationer. Genom olika
stödåtgärder försöker man bryta den onda spiralen.

Boendeenheten Kilpola hör till huvudstadsregionens jourhem och erbjuder tryggt boende för
personer efter jourhemsvistelsen. Bidragen från stiftelsen har i sin helhet använts till att stöda
tjänster som riktar sig till traumatiserade barn.
SOS barnbyar
SOS barnbyar grundades 1949 av österrikaren Hermann Gmeinder. Sedan dess har verksamheten
utvecklats till en världsomspännande organisation som finns i 135 länder och hjälper 1,5 miljoner
människor. Gmeinders vision var att ge föräldralösa och övergivna barn ett hem, en familj och en
trygg uppväxt.
SOS barnbyar Finland har som mål att öka välbefinnandet bland barn och familjer i Finland.
Organisationen hjälper familjer genom att erbjuda tjänster inom tidigt stöd, öppenvård och vård
utom hemmet. SOS barnbyar erbjuder en hemlik uppväxtmiljö för omhändertagna barn och stöder
barnets fosterfamilj. Stiftelsens donation användes för att stöda en resa som en grupp från alla byar
gjorde i juli till barnbyarnas internationella läger i Caldonazzo i Italien. Resan görs vartannat år och
tanken är att barn som växer upp i SOS barnbyar minst en gång skall få vara med på en utlandsresa
till motsvarande läger.
Norrmarks församling
Norrmarks församling har aktivt arbetat för att minska utanförskap på orten genom uppsökande
verksamhet och genom gemensamhetsskapande aktiviteter under devisen ”yksinäisyydestä
yhteisöllisyyteen”, från ensamhet till gemenskap.
Stiftelsens medel har använts för att möjliggöra soppluncher där barnfamiljer, arbetslösa och
pensionärer kan delta. Tack vare medlen kan församlingen också ordna eftermiddagsverksamhet för
barn med mellanmål, läxhjälp och idrottsaktiviteter. Stiftelsen ser det som viktigt att stöda
gräsrotsaktiviteter av detta slag.
Dessutom organiserade stiftelsens vänner i Norrmark och i Helsingfors en julmats- och
julklappsinsamling till förmån för utsatta personer på orten.

Rädda barnen och Eva ungdom i samarbete
Rädda barnen är en politiskt och religiöst obunden organisation som speciellt stöder barn i svåra
förhållanden. Organisationen (Save the Children) grundades i London 1919 av Eglantyne Jebb och
Dorothy Buxton för att stöda första världskrigets barnoffer. Eglantyne Jebbs deklaration om barnens
rättigheter ligger till grund för det som långt senare blev FN:s konvention om barnens rättigheter.
Rädda barnen finns i 130 medlemsländer. Den finska organisationen grundades redan 1922.
Eva ungdom är ett fristående forum för ungdomar som vill engagera sig i stiftelses verksamhet
genom att ge sin tid åt olika institutioner som stiftelsen stöder eller har kontakt med. Under vintern
och våren 2016 ville några ungdomar (Victor Bondestam, Antti Koivulehto, Sakari Koivulehto) göra en
insats för 40 ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) på flyktingförläggningen i Köklax, som drivs
av Rädda Barnen. Ungdomarna ordnade självständigt fotbollsskor och -kläder samt fotbollar, speltid i
Albergahallen och transport med minibuss dit och tillbaka för flyktingarna, eftersom allmänna

transporter skulle ha tagit för lång tid i anspråk. Fotboll skall spelades under 10 tillfällen våren 2016.
Projektet finansierades med medel som den spontana insamlingen ”Evas flyktinghjälp” fick ihop
hösten 2015, på initiativ av Mikael Ahlström. Insamlingen inbringade 5 130 euro och hela summan
användes för ändamålet.

Övrig verksamhet
Samarbete mellan Eva Ahlströms stiftelse, Ahlström Capital och CMI
Stiftelsen har koordinerat ett samarbete med Ahlstrom Capital Oy och Crisis Management Initiative
(CMI), med avsikten att bl.a. främja CMI:s allmännyttiga verksamhet inom internationell
konfliktlösning. Bl.a. tog stiftelsen initiativ till en presentation med rubriken Mellanösternkrisen och
dess ekonomiska konsekvenser – ISIS, flyktingströmmar och olja ur investerarens synvinkel som hölls
9.2.2016. Presentationen i restaurang Savoys konferenssal hölls av CMI:s Mellanösternexpert
Hussein al-Taee. Inbjudna var Ahlström Capitals aktieägare. Tillställningen var välbesökt och mycket
lyckad.
I september ordnade Ahlström Capital och Eva Ahlströms stiftelse en annan välbesökt CMItillställning på Börsklubben för Ahlström Capitals anställda och aktieägare på Börsklubben. President
Martti Ahtisaari var själv närvarande och berättade om hur det gick till när CMI grundades. Hussein
al-Taee, CMI:s Mellanösternexpert, berättade om läget i krisområdena i Mellanöstern och belyste
olika aktörers roll i det komplicerade pusslet samt gav exempel på terroristorganisationernas sätt att
operera och rekrytera bl.a. barnsoldater. Diskussionen var livlig.
Samarbete med andra stiftelser och organisationer
Våren 2016 inbjöds Eva Ahlströms stiftelse av ME-säätiö till ett gemensamt möte med
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Suomen Lasten Syöpäsäätiö, Lasten ja nuorten säätiö,
Arvoliitto, Koneen säätiö, Libera, Kuntoutussäätiö och Tradeka. ME-säätiös mål är att minska
illamåendet bland ungdomen i Finland. Samarbetet med Me-säätiös referensgrupper och Eva
Ahlströms stiftelse fortsätter med Helena Nahi som stiftelsens kontaktperson.
I oktober inbjöds stiftelsen också till en kväll med August Ludwig Hartwalls stiftelse där
organisationen Aseman Lapset presenterade sig. Vid samma tillfälle presenterade Mika Pyykkö från
SITRA s.k. Social Impact Bonds. Bara en tiondedel av social- och hälsvårdens medel används för
förebyggande ändamål, även om det skulle bli betydligt billigare för samhället. Typiska områden där
stora inbesparingar kan göras är t.ex. diabetes 2, men också inom det sociala området är modellen
användbar. Modellen med inriktning på framförhållning har testats i Storbritannien och
introducerades i Finland 2014 av SITRA. Eva Ahlströms stiftelse följer med intresse utvecklingen på
området.
Familjeföretagarnas förbund PL
Eva Ahlströms stiftelse är samarbetspartner med Familjeföretagarnas förbund som firar 20årsjubileum år 2017. Stiftelsens nätverk har ordnat med artister till förbundets välgörenhetsgala,
samt varit med om att utse den organisation som skall få överskottet från galakvällen. Det går till
stiftelsen Tukikummit (tukikummit.fi) och används för att stöda gymnasieungdomar, bl.a. genom
inköp av läromaterial och genom stöd för hobbyverksamhet.

Eva Ahlströms stiftelse inbjuden till FN:s Private Sector Forum
Stiftelsens ordförande Maria Bondestam fick en personlig inbjudan att (på egen bekostnad) delta i
FN:s Private Sector Forum i New York i september 2016. Orsaken till inbjudan var att Eva Ahlströms
stiftelse under de senaste 6 åren har varit en av de största donatorerna till UNICEF i Finland och
Europa. Stiftelsen har även inspirerat andra aktörer att donera till UNICEF. FN- organet UNICEF ser
Eva Ahlströms stiftelse som en organisation av stort värde inom den privata sektor, som FN önskar
engagera för att driva igenom de nya globala hållbarhetsmålen. För att nå en lösning på
flyktingkrisen, bromsa klimatförändringen och arbeta för kvinnors lika rättigheter behövs samarbete
mellan Förenta Nationerna, världens regeringar, affärslivet och civilsamhället. Under det 2 dagar
långa mötet deltog ordföranden bl.a. i FN:s generalförsamlings möte om migration och
flyktingsituationen i världen, i 2-årsjubileet för FN:s kampanj för jämställdhet ”He for She”, där
president Niinistö var värd. I seminariet deltog också bl.a. Tarja Halonen, Martti Ahtisaari och
Kanadas premiärminister Justin Trudeau och i ett seminarium som leddes av Finland med
utrikeshandelsministern Kai Mykkänen som värd. På seminariet diskuterades innovationer och
kvinnornas ställning inom entreprenörskap.

Besök på UNICEF:s lager i Köpenhamn
Styrelsemedlemmarna Joanna Danielsson och Maria Bondestam besökte (på egen bekostnad) i
oktober tillsammans med andra huvudsponsorer från USA, England, Holland och Sverige UNICEFs
lager i Köpenhamn. Lagret är en gåva av danska staten som donerade marken och byggnaden till
UNICEF. Lagret är det största humanitära lagret i världen, och långt automatiserat. Lagret har ständig
beredskap att svara på katastrofer. Här finns bland annat 240 olika objekt som skall räcka för en
population på 200 000 personer i tre månader.

Övrigt
De traditionella Eva-dagarna på Norrmark ägde rum 29–31.1.2016 och samlade kring 40 deltagare.
Gästföreläsare var professor Markku Wilenius från Åbo universitet. Han föreläste under rubriken
Voiko tulevaisuutta ennustaa?
Delar av styrelsen träffade Percy Barnevik vid två olika tillfällen 2.2 och 4.2 för diskussioner kring
Barneviks organisation Hand in Hand, som stiftelsen stöder.
Maria Bondestam och Camilla Ahlström-Taavitsainen deltog i CMI:s fredsseminarium 7.4.2016 med
anledning av organisationens 15-årsdag. Tillställningen hölls på Nationalteatern i Helsingfors. En av
huvudtalarna var Strobe Talbott, tidigare biträdande utrikesminister inom Clintonadministrationen.
Eva Ahlströms stiftelse var också inbjuden till Ahlstrom Investor Day 8.11, som huvudsakligen
presenterade Ahlström Capitals portföljbolag. Stiftelsen deltog med en informationsdisk. Stiftelsen
deltog också som en av huvudtalarna på ett seminarium i Norrmark 11–12.11 med temat socialt
ansvar, där vi fick starkt understöd för vår tanke att socialt ansvar är allas ansvar.

Viktiga händelser efter bokslutsdatum

Stiftelsen kommer att uppdatera sina stadgar under 2017

