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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Vuonna 2008 perustettu Varustamosäätiö tukee merenkulun koulutus-, tutkimus- ja
tiedotustoimintaa sekä edistää varustamoelinkeinon toimintamahdollisuuksia. Säätiö toteuttaa
toimintaansa muun muassa jakamalla apurahoja, tukemalla varustamotoimintaan liittyvää
yhteiskunnallista toimintaa ja harjoittamalla varustamotoimintaa tukevaa tiedotustoimintaa.
Säätiön omaisuus koostuu Helsingin Katajanokalla sijaitsevista liikehuoneistoista. Kolmen
viimeisen kuluneen vuoden aikana on säätiö pyrkinyt saamaan päätökseen liikehuoneistoja
koskevan myyntiprosessin. Kauppakirja allekirjoitettiin tammikuussa 2017 ja kauppojen
lopullinen vahvistuminen jäi odottamaan kauppakirjan mukaisten ehtojen täyttymistä. Koska
taloyhtiön yhtiöjärjestykseen ja rakennuslupiin liittyvät kaupan ehdot eivät täyttyneet vuoden
2017 aikana, kauppakirjan muutossopimukset allekirjoitettiin kesäkuussa 2017 ja tammikuussa
2018. Viimeisin muutossopimus koski kaupantekoedellytysten määräajan jatkamista
kesäkuuhun 2018 saakka. Myyntiprosessiin liittyvässä selvitystyössä säätiön asiamies on
tukenut hallitusta alkuvuonna 2017, josta asiamiehelle on suoritettu erilliskorvauksena
9 953,67 €.
Säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta toteutetaan niin, että apurahoja myönnetään
mahdollisuuksien mukaan jakokelpoisesta tuotosta vähintään 50 % koulutus-, tutkimus- ja
tiedostustoimintaan. Vuoden 2017 lopussa hallitus muutti apurahojen hakuajan jatkuvaksi.
Säätiö vastaanotti vuonna 2017 7 kpl hakemuksia. Vuonna 2017 säätiö toteutti tarkoitustaan
myöntämällä apurahoja yhteensä 17 500,00 €, jotka jaettiin seuraavasti:
1. Sea Focus -yhteisön järjestämän Intelligence Hunt Challenge Battle tapahtuman voittajille 3.000 €. Voittajatiimin jäsenet saivat kukin 1.500 €;
 Anna Lönnblad, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja;
 Joonas Honkanen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.
2. Sea Focus -yhteisön järjestämän Intelligence Hunt Challenge Battle tapahtuman voittajille 3.000 €. Voittajatiimin jäsenet saivat kukin 1.500 €;
 Melisa Haahtinen, Tampereen Teknillinen Yliopisto, Porin yksikkö
 Riikka Piispa, Tampereen Teknillinen Yliopisto, Porin yksikkö
3. Pohjantähti-Elokuva Oy; 4.500,00 €, jolla rahoitettiin Suomen merenkulun
historiikkia koskeva nettivideo.
4. Arttu Lindqvist; 2.000 € merenkulun hallinnon maisteriopintojen tukemiseen.
5. Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinjatyöryhmä; 5 000 €, jolla
tuettiin Merilukion järjestämää 10-vuotisjuhlapurjehdusta. (Apuraha laitettiin
maksuun vuoden 2018 puolella.)
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Kuuden kuukauden määräaikaistalletukseen laitetun 120.000 €:n talletus päättyi kesäkuussa
2017.
Hallitus kokoontui toimintakaudella vuosikokouksineen viisi kertaa. Kokouksia pidettiin
pääasiallisesti Helsingissä. Syksyn kokous pidettiin Turussa, Meriauran toimitiloissa.
Varustamosäätiön asiamies vaihtui lokakuun alussa 2017. Uudeksi asiamieheksi valittiin OTM
Jutta Seppänen.
Säätiön kotisivujen verkkotunnus on www.varustamosaatio.fi. Kotisivuilta löytyy informaatiota
säätiön yhteystietojen lisäksi sen taustasta, yleishyödyllisestä tarkoituksesta ja säätiölle
osoitettujen avustusten hakumenettely-, käsittely- ja myöntämispolitiikasta. Sivuilla julkistetaan
myös myönnetyt avustukset sekä mahdollisuuksien mukaan avustuksia saaneet selvitykset ja
raportit jne. Säätiön toiminnasta on laadittu englanninkielinen tiivistelmä, joka julkaistaan
kotisivuilla alkuvuodesta 2018.
Vuonna 2018 säätiön omistaman liikehuoneiston kaupan odotetaan toteutuvan kauppakirjan
mukaisten ehtojen täyttyessä. Muuten säätiön toiminta jatkuu ennallaan ja säätiö toteuttaa
tarkoitustaan muun muassa jakamalla apurahoja ja tekemällä tiedotustoimintaa.
Säätiön taloudellinen tilanne on seuraava:
Tuotot
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 2 633,90 €.
Kulut – hallintokulut
Yhtiövastikkeet olivat 9 627,75 €.
Liikehuoneistojen myyntikuluja ei ollut.
Toiminnan hallinnolliset kulut olivat 34 279,72 €, jotka sisältävät asiamiehen palkkion 7 650 €
(30.9.2017 asti) ja palkan 2 160 € (1.10.2017 alkaen). Lisäksi hallinnolliset kulut sisältävät
säätiön aiemman asiamiehen toimeksiantopalkkion 9 953,67 €. Säätiön aiempi asiamies oli
myös hallituksen jäsen.
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu toimintavuotena palkkioita.
Säätiön kirjanpidollinen kokonaisvarallisuus oli 3 918 996,56 €.
Tilikauden alijäämä oli kulujen jälkeen -53 773,57 €.
Lähipiiritoimet
Säätiön asiamiehenä 1.1.2017–30.9.2017 toimineelle asiamiehelle on maksettu edellä kuvattu
toimeksiantopalkkio oikeudellisesta neuvonnasta säätiön omistaman liikehuoneiston
myyntiprosessiin liittyen. Konsulttitoimeksiannon hinta oli tehtävään nähden tavanomainen.
Säätiölain tarkoittamia muita toimia lähipiiriläisten kanssa ei ole tehty.

