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Eva Ahlströms stiftelse (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 

VERKSAMHET 2013 

Styrelse och revisorer 

Styrelsen bestod av Maria Bondestam (ordförande), Camilla Ahlström-Taavitsainen (vice ordförande), 
Rea Ahlström (ny), Joanna Danielsson, Monica Koivulehto, Helena Nahi och Carina Rajala (sekreterare 
och ekonom). Katarina Mannheimer Ahlström avgick per 3.5.2013. 

Revisorer är Sixten Nyman, CGR, suppleant Henrik Holmbom, CGR. Revisorssamfund är KPMG Videri. 

Stödprojekt i Finland och utomlands 

Stiftelsen delade ut 11 302 € fördelat på följande ändamål: Norrmarks församlings 
diakoniverksamhet 1000 €, Stödboendet Porin Ensi- ja turvakoti Esikko 6000 €, Helsingin turvakoti ry 
3000 € samt Vanajan vankilan perheosasto 1.302 €. 

Utöver detta har den till stiftelsen nära anknutna Eva ungdom samlat in medel genom olika 
evenemang och donerat medlen till Pop Up Ilo Mesta i Kampen, en samlingsplats för ungdomar som 
vill stimulera unga personer till ansvarstagande och till att använda sin egen kreativitet. 

Stiftelsens WASH-projekt i Madhya Pradesh fortsätter och har lyckats över förväntning. UNICEF 
Finland använder en film om projektet som marknadsföring för ett lyckat trepartssamarbete mellan 
stiftelsen, Ahlstrom Abp och UNICEF. 

http://www.evaahlstromsstiftelse.fi/�


 

STIFTELSENS EKONOMI 

Placeringar: 

Stiftelsens medel är placerade i direkta inhemska aktieplaceringar samt i räntebärande instrument 
och fonder. Vid årets slut uppgick stiftelsens förmögenhet till 773 330, 37 euro 

Räkenskapsperiodens resultat var 138 196, 55 euro. 

Donationer: 

Stiftelsen har fått donationer på sammanlagt 123 186, 55 euro (384 350,00 euro) 

Stiftelsens insamlade medel uppgick till 38 925, 42 euro (0,00 euro) 

 

HÄNDELSEKALENDER 

Styrelsemöten 

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger för ordinarie möten och för ett extra möte per capsulam. 
Bokslutsmötet hölls 13.5.  

Utbildning, samverkan och studiebesök 

9-10.4 gjorde styrelsen på egen bekostnad en studieresa till Stockholm för att besöka familjen 
Stenbecks stiftelse Reach for Change. Organisationen har omkring 20 anställda och verkar globalt för 
att stöda och förespråka socialt entreprenörskap som ett primärt verktyg för att göra världen bättre 
för barn i enlighet med FN-konventionen. 

13.5 hade styrelsen en strategidag tillsammans med Thomas Ahlström, VD för Antti Ahlström 
Perilliset. I tillställningen deltog också en representant för Eva ungdom. 

14.5 deltog tre styrelsemedlemmar i FIBS (Finnish Business and Society) företagsansvarsdagar på 
Wanha Satama på Skatudden i Helsingfors. Ahlstrom Abp deltog med Ahlstroms och stiftelsens 
gemensamma WASH-projekt i Indien i en tävling om bästa företagsansvar (European CSR Award 
Scheme). WASH-projektet kom till final, men fick ingen placering. 

4.9 var stiftelsen på studiebesök på Crisis Management Initiative på Södra kajen, där vi bl.a. fick träffa 
verksamhetsledaren som berättade om CMI:s verksamhet. 

8.9 ordnade stiftelsen evenemanget Eva, Perilliset & Friends. Tillställningen handlade om socialt 
ansvar och företagande. Kvällens gäst var Tom Selänniemi, som ansvarar för företagskontakterna på 
UNICEF Finland. I evenemanget deltog omkring 40 personer, bland dem många representanter för 
familjeföretag i Finland. 

9.9 träffade stiftelsen Tuula Colliander, medelanskaffningschef för projekt barnsjukhuset. Colliander 
berättade om hur projektet framskrider och för olika möjligheter att delta som finansiär. 



28.10 besökte styrelsen ett fängelse i Tavastehustrakten, Vanajan vankilan perheosasto. 
Familjeavdelningen har platser för fångar med småbarn, och stiftelsen har donerat en rutschbacke till 
barnens lekplats. 

30.10 deltog stiftelsen i Investor Day på restaurang Palace, Helsingfors, och kunde presentera sin 
verksamhet. Övriga deltagare var Ahlströmbolagen samt Walter Ahlströms stiftelse och 
Maireastiftelsen. 

5.11 var stiftelsen inbjuden till CMI:s fundraisingmiddag. 

Under året har styrelseordföranden har haft utvecklingssamtal med samtliga styrelsemedlemmar. 

 

Medelanskaffning 

Stiftelsen ordnade evenemanget Ladies Night 7.11. Tillställningen bestod av cocktails, middag och 
lotteri. Sammanlagt inbringade kvällen 15,700 euro. 

Stiftelsens ”vänorganisation” Eva ungdom har inbringat omkring 7000 euro i sponsorpengar, bland 
annat genom att delta i sportevenemanget Naisten kymppi. 

 

Övrigt 

De traditionella Eva-dagarna på Norrmark ordnades 18–20.1. Deltagarna var omkring 40 och i 
programmet ingick en redogörelse för WASH-projektet av de styrelsemedlemmar som har sett det på 
plats. Deltagarna fick också se filmen om projektet. 

Framtidsplaner 

Efter bokslutsdatum har stiftelsen ingått ett avtal med UNICEF och Ahlstrom Abp om finansiering av 
ett nytt WASH-projekt som är värt 420 000 euro, av vilket stiftelsens andel är ungefär hälften. 
Projektet kommer att implementeras i Rajasthan (Uidarpur & Dungarpur) i Indien. Projektet startar i 
juni 2014 och fortsätter till juni 2017. 

 


