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VARUSTAMOSÄÄTIÖ  
(yhteisötunnus 2271556-8) 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 
 
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 koostui marraskuuhun 2018 asti Helsingin Katajanokalla sijaitsevista 
liikehuoneistoista. Säätiö allekirjoitti 1.11.2018 kauppakirjan muutossopimuksen, jolla 
liikehuoneistojen hallinta siirtyi ostajalle ja pääosa kauppahinnasta maksettiin säätiölle 
6.11.2018. Sopimuksen mukaisen lisäkauppahinnan maksaminen jäi odottamaan kauppakirjan 
muutossopimuksen ehtojen täyttymistä helmikuun 2019 loppuun saakka.  
 
Säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta toteutetaan niin, että apurahoja myönnetään 
mahdollisuuksien mukaan jakokelpoisesta tuotosta vähintään 50 % koulutus-, tutkimus- ja 
tiedostustoimintaan. Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinjatyöryhmälle vuonna 
2017 myönnetty 5 000 € apuraha maksettiin vuoden 2018 puolella. Vuonna 2018 säätiö 
vastaanotti 5 kpl hakemuksia. Varustamosäätiö toteutti vuonna 2018 tarkoitustaan 
myöntämällä apurahoja yhteensä 15 200,00 €, jotka jaettiin seuraavasti: 
 

1. Merenkulun HarjoitteluMylly ry; 8 000 €, jolla kehitetään merenkulun 
opetukseen kuuluvaa ohjattua alusharjoittelua. 

2. Alexandra Lindahl; 2 000 € YoungShip Helsinki ry:n perustamista varten. 
3. Riinu Walls; 2 200 € merenkulun johtamisen erikoiskoulutuksen tukemiseen.  
4. Sea Focus -yhteisön järjestämän Intelligence Hunt Challenge Battle -

tapahtuman voittajille 3.000 €. Voittajatiimin jäsenet saivat kukin 500 €; 
• Vivianne Lauslahti 
• Ayodele Makinde 
• Ferdous Alam Patwary 
• Valeria Poberezhnaya 
• Vladimir Syropyatov 
• Anastasiya Orlova 

 
Hallitus kokoontui toimintakaudella vuosikokouksineen viisi kertaa. Kokouksia pidettiin 
Helsingissä ja Turussa sekä kerran sähköpostitse. Vuoden viimeisen kokouksen yhteydessä 
säätiö järjesti 10-vuotisjuhlaillallisen, johon osallistuivat kaikki säätiön hallituksessa 2008-2018 
istuneet jäsenet.  

 
Säätiön kotisivujen verkkotunnus on www.varustamosaatio.fi. Kotisivuilta löytyy informaatiota 
säätiön yhteystietojen lisäksi sen taustasta, yleishyödyllisestä tarkoituksesta ja säätiölle 
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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 on 
julkaistu kotisivuilla alkuvuodesta 2018. 
 
Säätiön hallitus on muodostanut keskuudestaan sijoitustyöryhmän, joka esittää hallitukselle 
alkuvuodesta 2019 sijoitussuunnitelman. Säätiö vahvistaa sijoitussuunnitelman pohjalta 
säätiölle sijoitusstrategian. Muuten säätiön toiminta jatkuu ennallaan ja se toteuttaa 
tarkoitustaan muun muassa jakamalla apurahoja ja tekemällä tiedotustoimintaa. 
 
Säätiön taloudellinen tilanne on seuraava: 
 
Tuotot 
 
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 2 831,41 €. 
  
Kulut – hallintokulut 
 
Liikehuoneistojen myyntikuluja ei ollut, liikehuoneiston korjauskulut olivat 650,75 €. 
 
Toiminnan hallinnolliset kulut olivat 25 959,90 €, jotka sisältävät asiamiehen palkan 8 640 €.  
 
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu toimintavuotena palkkioita. 
 
Säätiön kirjanpidollinen kokonaisvarallisuus oli 3 075 017,32 €.  
 
Tilikauden alijäämä oli kulujen ja luovutustappion jälkeen -843 979,24 €. 
 
Lähipiiritoimet: 
 
Säätiö käsitteli kokouksessaan 9.8.2018 säätiön puheenjohtajan lähipiiriin kuuluvan henkilön 
apurahahakemuksen, mikä luokitellaan säätiölain tarkoittamaksi lähipiiritoimeksi. Säätiö päätti 
myöntää Riinu Wallsille 2 200 € apurahan merenkulun johtamisen erityiskoulutuksen 
tukemiseksi. Puheenjohtaja Jussi Mälkiä jääväsi itsensä hakemuksen käsittelystä ja poistui 
käsittelyn ajaksi kokouksesta. Apurahan myöntäminen oli tässä tapauksessa perusteltua säätiön 
tarkoitus ja sääntöjen mukainen toiminta huomioon ottaen. Apuraha oli ollut avoimesti 
haettavissa ja sen jakamiseen käytettiin kaikille samanlaisia kriteerejä. Apuraha oli 
suuruudeltaan tavanomainen ja sen myöntäminen ja suuruus oli linjassa aiempien 
yksityishenkilöiden koulutukseen myönnettyjen apurahojen kanssa. Kokouksen pöytäkirjaan 
kirjattiin selvitys siitä, että apurahan myöntäminen liittyi säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.  
 
Säätiön hallituksen jäsenen, asianajaja Ulrika Larpesin kanssa sovittiin toimeksiannosta, joka 
koski oikeudellista neuvontaa säätiön omistaman liikehuoneiston myyntiprosessin loppuun 
viemiseen liittyen. Konsulttitoimeksiannon hinnaksi sovittiin hinnoittelu, joka on tehtävään 
nähden tavanomainen.  
 
Vuonna 2018 ei tehty muita säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläisten kanssa. 
 


