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Juhlavuoden kunniaksi 800 000 euron avustukset
Säästöpankkisäätiö vaikuttaa paikallisesti
SPONSORIESITTELY

Säästöpankkiliikkeen pitkiä perinteitä vaaliva Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö osallistuu 
yhteiskunnallisesti ja vaikuttaa paikallisesti Karjaalla, Pohjassa ja Mustiolla. Vuosittain satojen 
tuhansien eurojen avustukset jakavalla säätiöllä on iso merkitys paikallisessa toimintaympäris-
tössä.

Säästöpankkisäätiö on tukenut paikallista kulttuuritoimintaa, lapsi- ja nuorisotyötä, urhei-
lua sekä muuta yleishyödyllistä toimintaa viime vuosina noin 400 000 eurolla vuosittain.

– Olemme keränneet varoja Suomen itsenäisyyden juhlavuodelle ja sen ansiosta voimme 
jopa kaksinkertaistaa avustussumman, joten yleinen avustusjako saattaa olla kuluvana vuonna 
800 000 euron paikkeilla. Nyt pitäisi vain löytää hyviä projekteja, säätiön hallituksen puheen-
johtaja Stefan Mutanen sanoo. Ja luottaa siihen, että hyviä ja mielenkiintoisia avustushake-
muksia saadaan myös tänä vuonna.

BK-46 pysyy tärkeänä
Paikallinen urheiluseura BK-46 on ollut säätiölle tärkeä avustuskohde jo vuosikaudet. Seuran 
käsipalloilu ja jalkapalloilu saavat säätiöltä vuosittain 6 000–8 000 euron avustukset. Säätiön 
sponsoroinnin näkyvyys tulee lähinnä Aktia Pankin kautta.

–BK tekee valtavan tärkeää kaiken ikäisten tyttöjen ja poikien juniorityötä. Seuran jatkuvat 
avustukset ovat meille tavallaan peruskivi. On myös hienoa, että miesten käsipallojoukkue al-
kaa olla taas lähellä entisten huippuvuosien loistoa ja tähdet vetävät varmasti uusia harrastajia 
lajin pariin, Mutanen sanoo. Hän iloitsee myös siitä, että nykyisessä joukkueessa on mukavasti 
”oman kylän” poikia, sillä jos mistä niin BK:sta Karjaa tunnetaan laajemminkin.

Avustukset tasapainossa
Säätiön avustusten jako keskittyy syksyyn, mutta hakemuksia voidaan toimittaa sille ympäri 
vuoden. Suurempia ajankohtaisia hankkeita ovat Karjaalla sijaitsevan Aktia Jäähallin tukemi-
nen 250 000 eurolla ja Karjaan vpk-talon peruskorjauksen avustaminen 50 000 eurolla.

–Olemme pyrkineet pitämään tasapainon kaikkien tuettavien toimintamuotojen välillä. 
Myös kaksikielisyys on tärkeä elementti. Siinä olemme olleet varovaisia, että emme ala tukea 
julkisen sektorin toimintoja, jotka kuuluvat selkeästi yhteiskunnan vastuulle. Viime vuosina 
on painotettu kiinteistöjen ja toimitilojen tukemista, koska niiden ylläpito on monelle yhdis-
tykselle haasteellista, mutta usein tilat ovat kuitenkin tärkeitä suuremmallekin joukolle, Mu-
tanen sanoo.

Avustuksilla haetaan näin vaikuttavuutta, joka voi joskus liittyä suoraan ihmisiin ja toisinaan 
johonkin pysyvämpään, josta voi olla iloa vielä jälkipolvillekin.

Tuotot hyvällä tasolla
Säästöpankkisäätiön juuret ovat 114 vuotta sitten perustetussa Karjaan Säästöpankissa ja vuon-
na 1936 perustetussa Pohjan Säästöpankissa. Pankit yhdistyivät 1960-luvulla ja säätiö perustet-
tiin vuonna 1993 Säästöpankki Aktian luomisen yhteydessä.

Paikallinen säätiö sai pankin osakkeita, joita se hallinnoi edelleen. Suuri osa myönnettävistä 
avustuksista saadaan Aktian vuotuisesta voitonjaosta. Säätiö voi myös tukea työtä ja tutkimus-
ta, joka edistää säästämistä sen toiminta-alueella.

– Pankin kehitys on ollut hyvää, myös osinkotuotot ovat olleet hyvällä tasolla, Mutanen sa-
noo. On myös laskettu, että yleishyödylliset avustukset palautuvat yhteiskunnan hyväksi jopa 
kuusinkertaisesti. 

Säätiön laaja-alaiseen hallitukseen kuuluvat Mutasen lisäksi Bengt Nyman, Gustaf Knape, 
Annika Pråhl, Lasse Salmi, Claus Terlinden, Kati Viljanen ja Ann-Christin Åsten, jotka 
tuntevat seutukunnan toimijat ja joiden kautta avataan erilaisia näkökulmia paikalliseen yh-
teiskuntaan. Säätiön pitkäaikainen asiamies on Lasse Tallqvist.

Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö voi tuplata avustuksensa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. 
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Stefan Mutanen odottaa hyviä ja mielenkiintoisia hakemuksia.
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