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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 2012
Styrelse och revisorer
Styrelsen består av Camilla Ahlström‐Taavitsainen (ordförande), Maria Bondestam (vice ordförande),
Joanna Danielsson, Monica Koivulehto, Katarina Mannheimer Ahlström, Helena Nahi och Carina
Rajala (sekreterare och ekonom).
Revisorer är Sixten Nyman, CGR (suppleant Henrik Holmbom, CGR) samt Marcus Ahlström (suppleant
Hans Ahlström)
STIFTELSENS EKONOMI
Placeringar:
Stiftelsens grundkapital är 25 000 euro. Stiftelsens medel är placerade i direkta inhemska
aktieplaceringar (Aktia) i räntebärande instrument (Helsinki Capital Partners) och i en indexfond
(Seligson&Co). Vid årets slut uppgick stiftelsens förmögenhet till ca 650 000 euro.
Donationer:
Donationer till stiftelsen: enskilda (födelsedagar, bröllop och begravningar) 20 845 euro och från
företag (A.Ahlström Oy, Ahlstrom Apb, Elekno Oy, Perilliset Ab) 346 000, varav 80 000 omedelbart
slussades vidare till UNICEFs WASH projekt.

HÄNDELSEKALENDER
Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger för ordinarie styrelsemöten, 21.1, 9.3, 16.4, 21.8, 10.10,3.12.
Bokslutsmötet hölls 16.4. Utöver detta har styrelsen sammanträtt flera gånger för diskussioner med
FranckMedia om den film som styrelsen har beställt, samt för informella planeringsmöten.
Projekt utomlands och i Finland
Fyra styrelsemedlemmar, Maria Bondestam, Joanna Danielsson, Monica Koivulehto och Helena Nahi
besökte stiftelsens WASH‐projekt i delstaten Madhya Pradesh i Indien 29.10–6.11. Rapporten
därifrån finns på stiftelsens hemsida, www.evaahlstromsstiftelse.fi
På styrelsens möte 3.12.2012 beslutade stiftelsen dela ut 8000 euro till stödboendet Esikko i
Björneborg och 4000 delades ut till ett jourhem i Helsingfors. Bägge verkar under takorganisationen
Ensi‐ ja turvakotien liitto r.y .
Seminarier
Styrelsemedlemmarna har deltagit i olika UNICEF‐evenemang. Ordföranden deltog vid lanseringen av
Children’s Rights and Business Principles 17.10. Arrangörer var UNICEF och Rädda Barnen. Helena
Nahi deltog i ett seminarium om Greenwashing på Aaltouniversitetet 21.11. Arrangör var UNICEF.
Investor’s Day
Stiftelsen deltog i Investor´s Day som hade ordnats av Antti Ahlström Perilliset 22.11.2012. Syftet
med Investor’s Day var att presentera Ahlströmföretagens verksamhet för ägarna på ett mera
informellt sätt än under respektive företags bolagsstämmor. Förutom Ahlstrom, Munksjö, Ahlström
Capital och A. Ahlström Oy var Eva Ahlströms stiftelse och Walter Ahlströms stiftelse i tillfälle att
presentera sin verksamhet för en intresserad publik. Närmare hundra personer deltog i
evenemanget.
Publicitet
Två av styrelsemedlemmarna intervjuades om WASH‐projektet i TV‐programmet Min morgon genast
efter Indienresan. En artikel om Eva Ahlström och stiftelsen publicerades i Familjeföretagarnas
förbunds tidskrift Perheyritys. Dessutom har projektet uppmärksammats bl.a. i Ahlstrom Abp:s
interna tidskrifter och på bolagets hemsidor under rubriken Sustainability. Välgörenhetskonserten till
förmån för stiftelsen fick en helsida i Hufvudstadsbladet.
Film om stiftelsen
Filmen handlar om stiftelsen och om stiftelsens projekt och kommer att vara ca 8 minuter lång. Den
kommer att kunna ses på nätet via en länk på hemsidorna. Syftet är att kunna presentera stiftelsens
arbete på ett lättillgängligt sätt. Filmen har finansierats genom en donation från Antti Ahlström
Perilliset Oy. En första version visades lördagen den 24 november på Savoyteatern för en publik på
omkring 400 personer i samband med välgörenhetskonserten Eva on stage. En kort engelskspråkig
version kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom Abp:s hemsidor. Denna version fokuserar särskilt

på UNICEFs WASH‐projekt i delstaten Madhya Pradesh som möjliggjordes via en betydande donation
av Ahlstrom Abp
Övriga aktiviteter
Veckoslut på Norrmark
I januari ordnade Stiftelsen ett s.k. Eva‐veckoslut på Norrmark för kvinnliga släktmedlemmar.
Viceordförande Maria Bondestam presenterade på powerpoint och genom filmklipp stiftelsens
verksamhet under året 2011. Helena Nahi berättade om skydds‐och stödhemsverksamheten Esikko i
Björneborg, som stiftelsen har understött. Katarina Mannheimer Ahlström höll ett föredrag om hur
kvinnor kan nå sin fulla potential med utgångspunkt i bättre självkännedom. Stiftelsen fungerar som
arrangör för Evadagarna, men alla deltagare betalar själv för veckoslutet. I samband med veckoslutet
beslutades också att stiftelsen skall få en ungdomssektion (Eva ungdom) som arbetar självständigt
under ledning av en kontaktperson som regelbundet rapporterar till styrelsen. Till kontaktperson
utsågs Johanna Ahlström. Eva ungdom har genom olika frivilliginsatser som loppmarknader och
deltagande i Restaurangdagen samlat ihop 2000 euro. Pengarna skänktes till Helsinki Missios
barnhem Kotivuori för barnens sportlovsresa.
Eva on Stage
En välgörenhetskonsert till förmån för stiftelsen ordnades den 24 november på Savoyteatern.
Konserten inbringade 17 500 euro (netto) som kommer att användas för stiftelsens framtida projekt.
Stiftelsen tackar artisterna Ronya, Sam Huber, Sami Saari, The Fabulettes samt jazzorkestern UMO
för deras medverkan. Stiftelsen vill också tacka arrangörskommittén Susanne Ehrnrooth, Anna
Gullichsen, Gunilla Ahlström och Edvin Franck för allt arbete de har lagt ner. På konserten visades,
som ovan nämndes, en första version av filmen om stiftelsen.
Framtidsplaner
Efter bokslutsdatum har inga väsentliga förändringar skett i stiftelsens verksamhet.

Helsingfors 19.1.2013
Styrelsen

