
Verksamhetsberättelse 2005 
 
Jane och Aatos Erkkos stiftelse stiftades år 2002. År 2005 var stiftelsens tredje hela verksamhetsår. 
 

ADMINISTRATION 
 
Styrelsen 
Stiftelsens styrelse hade följande sammansättning fram till årsmötet den 26.5.2005: ordförande 
Aatos Erkko, vice ordförande Jane Erkko, samt medlemmarna Nils Ittonen, Marja Leskinen och 
Jaakko Rauramo. Vid årsmötet valdes Aatos Erkko till styrelsens ordförande, Jane Erkko till 
styrelsens vice ordförande, samt Jaakko Rauramo, Marja Leskinen och Sakari Alhopuro till 
styrelsemedlemmar. Styrelsen sammanträdde tre gånger under verksamhetsåret. 

Finansutskottet 
Stiftelsens styrelse utsåg ett finansutskott vid sitt årsmöte den 26.5.2005. Till utskottets 
ordförande utsågs Nils Ittonen samt Heli Rahka och Karl Tujulin till medlemmar. Tujulin fungerar 
också som utskottets sekreterare. Finansutskottet sammanträdde två gånger under 
verksamhetsåret. 

Som stiftelsens ombud fungerade Heli Rahka. 

 
PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET 
 
Stiftelsens grundkapital är 1 000 000 euro. Under verksamhetsåret hade stiftelsens placeringar 
samlat ränteinkomster till ett belopp om 662 230,73. Merparten av avkastningen, eller 676 256,20 
euro, uppkom som vinstandelar från fonder. Skötselkostnaderna uppgick till 1 489,36 euro. 
Räkenskapsperiodens underskott uppgick till 180 217,97 euro. 

Stiftelsens förmögenhet hade ett marknadsvärde om 18,9 miljoner euro vid utgången av året. 
Aktieplaceringarnas andel av förmögenheten uppgick till 86 % och ränteplaceringarnas andel till 14 
%. Beräknat enligt marknadsvärden hade placeringarna en avkastning på 17,5 % år 2005. 

 
EGENTLIG VERKSAMHET 
 
Under verksamhetsåret har stiftelsens verksamhet expanderat betydligt, vilket också kan utläsas i 
de beviljade donationerna och stipendierna, vilkas belopp har fyrdubblats. Planeringsarbetet som 
syftar till att utveckla stiftelsens funktionssätt har fortsatts under verksamhetsåret och utvecklats 
ytterligare. 

Under verksamhetsåret har stiftelsen utdelat donationer i form av bidrag och stipendier till ett 
belopp om 840 959,34 euro enligt följande: 

20 000 euro till Christine och Göran Schildts stiftelse för arrangering av utställningen Athos – 
Klosterliv på Det Heliga Berget samt för att göra Göran Schildts text- och bildarkiv tillgängligt via 
internet. 



10 000 euro till Krigsinvalidernas brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse, Eljas Erkkos fond för 
att säkra krigsinvalidernas hemhjälpsverksamhet. 

200 000 US dollar till World Childhood Foundation för att förbättra levnadsvillkoren för utsatta 
barn. 

500 000 euro till Tammerfors universitet för grundandet av American studies – den s.k. Erkko-
professuren. 

75 000 euro till restaurering av krigsersättningsfartyget Turso som återvänt till Finland. 

25 000 euro för att stöda Tero Saarinen Companys turné i USA. 

8 000 euro till balettdansösen Minna Tervamäkis föreställning. 

20 000 euro till pedagogie magister Kaarina Winters beteendevetenskapliga doktorandstudier. 

20 000 euro till pedagogie magister Tanja Hautalas beteendevetenskapliga doktorandstudier. 

Därtill beslöt stiftelsen att stöda institutet för molekylärmedicin som är under planering. Om 
institutet grundas kommer stiftelsen att stöda det under fem års tid med ett belopp om 500 000 
euro per år, totalt 2 500 000 euro. Donationen kommer att bli aktuell och bokförs i stiftelsens 
bokslut när det formella beslutet om grundandet av institutet har fattats. 

Revision 
Som revisorer fungerade ekonomie magister Johanna Perälä, CGR, och CGR-samfundet 
PricewaterhouseCoopers Oy. Som revisorssuppleanter fungerade ekonomie magister Juha 
Tuomala, CGR, och ekonomie magister Lotta Mäkelä, CGR. 
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