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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
Vuosi 2013 oli Jyväskylän yliopistosäätiön kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Säätiö on
vuonna 1918 perustetun Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen työn jatkaja, joten vuosi 2013 oli säätiön
95. toimintavuosi.
Sääntöjen mukaan Jyväskylän yliopistosäätiön tehtävä on pitää julkisuudessa esillä Jyväskylän
yliopiston asiaa, tukea Jyväskylän yliopiston toimintaa taloudellisesti, jakaa avustuksia ja apurahoja
Jyväskylän yliopiston piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimus-, opetus- ja muuta toimintaa varten
sekä omistaa maaliskuun 7. päivän, jolloin Wolmar Schildt perusti Yli-opiston rahaston vuonna
1860, yliopiston päiväksi.
Verohallitus on nimennyt Jyväskylän yliopistosäätiön vuosiksi 2010–2014 säätiöksi, jolle tehdyn
rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.
Jyväskylän yliopistosäätiön toiminnan taloudellisen perustan muodostavat sijoitustoiminnan tuotot.
Vuonna 2013 käynnistettiin yliopiston 150 juhlavuoden kunniaksi yliopistosäätiön juhlakeräys
säätiön varojen kartuttamiseksi. Säätiön omaisuus on huoneisto-osakkeissa, sijoitusrahastoissa,
pörssiosakkeissa ja erilaisissa korkopapereissa. Vuonna 2010 säätiön varainhoito keskitettiin
sijoitussalkkuihin, joita hoidetaan salkunhoitosopimuksilla Keski-Suomen Osuuspankissa ja Nordea
pankissa. Yliopiston hallituksen ja yliopistosäätiön päätösten mukaisesti 16.5.2013 siirrettiin Aino
Sallisen nimikkorahaston (101 897,40 €) ja Kari Sajavaaran rahaston (6722,36 €) varat ja hallinta
yliopistosäätiölle. Aino Sallisen nimikkorahastolle hyväksyttiin 11.11.2013 säännöt ja nimettiin
hoitokunta. Rahaston varat sijoitettiin omaan sijoitussalkkuun.
Säätiön taseen loppusumma 31.12.2013 oli 2 662 946,49 euroa ja tilikauden ylijäämä 84 521,48
euroa. Säätiön taloutta hoidettiin säätiön toimintastrategian mukaisesti. Yliopiston eri tukiin ja
avustuksiin käytetään pääsääntöisesti pääoman tuottoa.
Yliopistosäätiö jatkoi toimintaansa tarkoituksensa mukaisesti tukemalla yliopiston toimintaa. Tuki
osoitettiin lahjoituksina, palkintoina ja apurahoina. Toiminta tulee jatkumaan säätiön tarkoituksen
mukaisesti.

Tuki Jyväskylän yliopistolle
Lahjoitukset
Yliopistosäätiö lahjoitti 27.8.2013 Jyväskylän yliopistolle 40 000 euroa käytettäväksi yliopiston
museon perusnäyttelyn rakentamiseen.
Palkinnot ja apurahat
Yliopiston vuosijuhlassa 6.3.2013 jaettiin seuraavat yliopistosäätiön palkinnot:
Tieteellisen tiedon julkistamispalkinto (5000 €): LTK Taina Rantanen
Hyvä opettaja- palkinto (3400 €): FT Jan Wikgren
Hyvä väitöskirja- palkinto (3400 €): YTK Jouni Tilli
Hyvä esimies- palkinto (3400 €): MLTK Jari Ylänne

Yliopiston juhlavuoden palkinto (10 000 €): Professori Keijo Häkkinen
Yliopiston lukuvuoden avajaisissa 4.9.2013 jaettiin Aino Sallisen nimikkorahaston apuraha (10 000
€) FT Eija Pölläselle.
Säätiön juhlakeräys
Hallituksen päätöksen (8.1.2013) mukaisesti vuonna 2013 käynnistettiin juhlakeräys säätiön varojen
kartuttamiseksi. Keski-Suomen poliisilaitos myönsi yliopistosäätiölle keräysluvan (22.2.201331.3.2014). Yliopistosäätiön tunnettuuden lisäämiseksi ja juhlakeräyksen edistämiseksi uudistettiin
säätiön esite ja omat verkkosivut sekä lähestyttiin Keski-Suomen potentiaalisia lahjoittajia säätiön
juhlakeräyskirjeellä. Lisäksi säätiön toimintaa ja juhlakeräystä esiteltiin useissa tilaisuuksissa,
esimerkiksi yliopiston ja yliopistosäätiön tilaisuuksissa, Keski-Suomen kauppakamarin
kevätkokouksessa sekä Keski-Suomen kunnanjohtajien kokouksessa.
Keräyssumma 31.12.2013 oli 45 240,79 €. Keräys jatkuu poliisilaitoksen myöntämän keräysluvan
mukaisesti 31.3.2014 saakka.
Muu toiminta
Valtuuskunnan perinteinen kesäretki tehtiin 13.8.2013 klo 12 - 17 Hankasalmelle, jossa isäntänä
toimi kunnanjohtaja Matti Mäkinen. Hankasalmen kunnan ajankohtaisten hankkeiden lisäksi
tutustuttiin Lomakeskus Revontulen ja Revontuli Golfin toimintaan, Vapo Timber Oy:n toimintaan
sekä Hankasalmen koulutoimeen ja Aseman kouluun.
Yliopistosäätiö on tukenut yliopiston toimintaa myös vuokraamalla sille huoneistoja.

Säätiön valtuuskunta
Valtuuskunnan vuosikokous pidettiin 18.4.2013 Rehtoraatissa. Kokouksen päätteeksi yliopiston
rehtori Matti Manninen piti esityksen yliopiston ajankohtaisista asioista.
Valintatoimikunnan esityksen mukaisesti päätettiin kutsua valtuuskunnan jäseniksi vuosiksi 2013 –
2016 seuraavat erovuoroiset olevat jäsenet:
Markku Andersson, Jukka Akselin, Tomi Yli-Kyyny, Jarmo Lindberg, Keijo Manner, Kari
Kolomainen, Antti, Määttä, Jukka Puolakka
Valtuuskunnassa jatkavat (erovuorossa 2014): Jari Kuosmanen, Ari Hiltunen, Jukka Lassila, Timo
Louna, Hannu Javanainen, Leo Potkonen, Eero Salojärvi, Seppo Virta
(erovuorossa 2015): Reima Kerttula, Ilkka Salminen, Anita Mikkonen, Pekka Mervola, Juha
Niemelä, Tuuli Kirsikka Pirttiaho, Janne Kinnunen, Uljas Valkeinen
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Keijo Manner ja varapuheenjohtajaksi
kaupunginjohtaja Timo Louna.

Valintatoimikunta
Säätiön valtuuskunnan valitsemina jäseninä ovat toimineet kaupunginjohtaja Markku Andersson ja
päätoimittaja Pekka Mervola. Säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Manner kuuluu myös valintatoimikuntaan ja toimii sen puheenjohtajana.
Yliopiston nimeäminä valintatoimikunnan jäseninä ovat toimineet vararehtori Helena RaskuPuttonen ja hallintojohtaja Kirsi Moisander.

Säätiön hallitus
Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet toimitusjohtaja Seppo Virta puheenjohtajana, toimitusjohtaja
Antti Määttä varapuheenjohtajana, toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, aluejohtaja Jari Kuosmanen ja
Jyväskylän yliopiston nimeäminä rehtori Matti Manninen ja hallintojohtaja Kirsi Moisander.
Hallitus piti toimintavuonna 6 kokousta, joista laadittuihin pöytäkirjoihin kertyi 46 pykälää.
Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita.
Toimihenkilöt
Säätiön asiamiehenä on toiminut Asko Malinen.
Edustukset
Jyväskylän yliopistosäätiöllä on ollut toimintavuonna edustus seuraavien säätiöiden ja yhdistysten
hallinnossa:
Eero ja Erkki Fredriksonin säätiö (yksi hallituksen jäsen: toimitusjohtaja Seppo Virta).
Jyväskylä kesäyliopistoyhdistys ry (yksi hallituksen jäsen ja varajäsen valitaan vuosittain:
aluejohtaja Jari Kuosmanen, varajäsen toimitusjohtaja Seppo Virta).
Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö (yksi hallituksen jäsen: asiamies Asko Malinen)
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (yksi hallituksen jäsen: Asko Malinen v. 2012 2014, varajäsen: Seppo Virta).
Niilo Mäki -säätiö (valtuuskunnassa on 3 edustajaa, joista yksi vuosittain erovuorossa: lehtori KL
Riitta Viitala v. 2012-2014, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula v. 2011 - 2013,
suunnittelupäällikkö Sakari Liimatainen v. 2011 - 2013.
W. S. Schildtin rahasto (yksi neuvottelukunnan jäsen: aluejohtaja Jari Kuosmanen)
Jyväskylän yliopistosäätiö on Keski-Suomen kauppakamarin jäsen ja Jyväskylän
kesäyliopistoyhdistyksen jäsen.

Tilintarkastajat
Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet varsinaisina KHT Pertti Keskinen ja KPMG,
päävastuullisena KHT Johanna Gråsten. Varalla KHT Esko Taskinen ja KHT Katariina Vuorela
(ent. Uusimäki).

