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Verksamhetsberättelse 2003 
 
 
Jubileumsåret 
 

Stiftelsens verksamhet har under året 2003 präglats av att man har firat Anders 
Chydenius jubileumsåret. Ordförande Gustav Björkstrand (som reserv ombud Matti 
Kalliokoski) har varit stiftelsens representant i jubileumsårets kommitté som är tillsatt 
av Karleby stad. 
 
Huvudfesten ordnades 1.3. i Karleby. Folkfesten som ordnades på Kyrkbacken med 
utställningar, musik- och teaterföreställningar och festtal samlade en tämligen stor 
skara intresserade. På kvällsfesten hölls festtalet av Republikens President Tarja 
Halonen. Stiftelsens hälsning framfördes på festen av ordförande Gustav Björkstrand. 
 
Ordförande Gustav Björkstrand var stiftelsens representant i prisnämnden för 
planeringstävlingen av Anders Chydenius 2003 -jubileumsmyntet. Jubileumsmyntet 
utgavs 26.2.2003. 
 

Seminarierna 
 

26.5. ordnades i Karleby seminariet Alueiden Eurooppa 2010 - Keski-Pohjanmaa 
Euroopassa 2010  (Regionernas Europa 2010 - Mellersta Österbotten i Europa 2010) 
tillsammans med Europeiska kommissionens Helsingfors-byrå, utrikesministeriets 
Europa-information samt verksamma parter i landskapet. Tillställningen samlade ett 
femtiotal deltagare, som deltog mycket aktivt i diskussionen. Till innehållet kan 
tillställningen anses vara mycket lyckad trots att det i sista minuten förekom byte av 
uppträdanden. 
 
Anders Chydenius-seminariet Pitääkö yhteiskuntaa ohjata? Ja onko se edes 
mahdollista? (Skall samhället styras? Och är det ens möjligt?) ordnades av 
Karleby stad, Anders Chydeniusstiftelsen, Chydenius-Institutet vid Jyväskylä 
universitet samt Riksdagens bibliotek i Riksdagens auditorium 13.10. Vid seminariet 
för inbjudna gäster hölls föredrag av professor Pauli Kettunen, rektor Ilkka Niiniluoto 
samt docent Raija Julkunen. Som ordförande verkade Anders Chydeniusstiftelsens 
ordförande, rektor Gustav Björkstrand. 
 
Anders Chydeniusstiftelsen ordnade tillsammans med Chydenius-Institutet och 
Sveriges Riksdag 26.11 i Stockholm ett Anders Chydenius-seminarium, där man 



 

särskilt granskade Chydenius` arbete för uttrycksfriheten och öppenheten. Seminariet 
hölls i Riksdagsbiblioteket i Gamla Stan och där öppnades samtidigt en utställning om 
Chydenius. Vid seminariet hölls föredrag av landshövding Anders Björck samt från 
Finland av professorerna Gustav Björkstrand och Birger Thölix. Stiftelsen deltog 
också i finansieringen av föreställningen Anders Chydenius` testamente som ordnades 
i Uppsala 25.11. Föreställningen bestod av monologer framförda av skådespelaren 
Mats Holmqvist, föredrag av forskare Pertti Hyttinen samt av musik framförd av 
Maria Pihlajaniemi (flöjt) och Päivi Luhtala (cembalo). 

 
Publikationer 
 

Under våren och sommaren framfördes ett projekt med Näriringslivets delegation och 
som ett resultat av det publicerades 15.9. en bok som består av artiklar, Hyve ja 
markkinatalous. (Dygd och marknadsekonomi) Från stiftelsens sida har 
generaldirektör Asmo Kalpala samt ombudet deltagit i projektet. Skribenter i 
publikationen är forskare Ilkka Haavisto, professor Juha Sihvola, doktor Maija-Riitta 
Ollila, bergsrådet Gustav von Hertzen, doktor Terho Pursiainen, professor Vesa 
Kanniainen, professor Jaakko Elenius samt direktör Eeva-Liisa Inkeroinen. Syftet med 
publikationen är att föra fram den etiska diskussionen som gäller marknadsekonomin 
och affärslivet särskilt ur dygd-etikens synvinkel. 
 
För den största delen av kostnaderna har Näringslivets delegation stått för. 
Finansieringen från stiftelsens sida har man kunnat trygga med informationsanslaget 
på 7000 euro från utrikesministeriets Europa-information. Av den användes en del till 
projektets direkta kostnader och en del till ombudets arvode för ifrågavarande 
projektets tid. 

 
Projekt 
 

Det mångkulturella Mellersta Österbotten projektet 
Stiftelsens ombud var initiativtagare under hösten 2002 och våren 2003 för att 
verksamma parter i Mellersta Österbotten skulle börja förbereda sig för kommande 
utmaningar i samband med det mångkulturella och inflyttningen. 
Det första seminariet som gäller ämnet ordnades av Mellersta Österbottens kulturfond 
i april 2003. Projektet ansluter sig som en del till Mellersta Österbottens program om 
internationalisering.  
 
Bakom tanken fanns samarbetet som gjordes i början av år 2003 med president 
Ahtisaaris byrå (Crisis Management Initiative ry). Samarbetet gällde förnyelsen av 
den europeiska och finländska politiken i anslutning till inflyttningen. Byråns aktivitet 
syntes för sin del bland annat i regeringsprogrammets nya linjedragningar. I samband 
med det framkom tanken om att ta rollen som ett ”pilotlandskap” när det gäller att 
förnya den nationella politiken.  
 



 

Projektets förberedare möttes i samband med folkmusikfestivalen i Kaustby. I 
tillställningen deltog även medlemmar från Mellersta Österbottens delegation för 
emigrationshistoria samt som utomstående föreläsare metropolit Ambrosius samt fil. 
lic. Marko Ahtisaari. Vid evenemanget blev målet att omarbeta regionens 
emigrationshistoria till en styrka på 2000-talet.  
 
Projektet har fått ett gott mottagande. Det har fått understöd förutom av organisationer 
i landskapet, läroanstalter och företag också av arbetsministeriet, Seis-projektet mot 
diskriminering samt British Council Finland. Under våren och sommaren kartlade 
man intresset hos regionala och lokala parter och intresset var förvånansvärt stort.  
 
På höstens program fanns bl.a. ett omfattande skolningsprogram som leddes av 
brittiska utbildare för landskapets myndigheter, läroanstalter, idrottsföreningar, 
hälsovården osv. Projektets allmänna och finansiella seminarium arrangerades i 
Karleby 3.9. Öppningsorden framfördes av ombudet Matti Kalliokoski. 
 
Man har för avsikt att dra nytta av Chydenius texter när det gäller att binda projektet 
till en historisk kontext. För stiftelsens del har kostnaderna bestått av lönekostnader 
tack vare de samarbetsparter som har deltagit. 

 
Samlade verk 
 

Enligt den ursprungliga planen är stiftelsen också en central finansiell aktör när det 
gäller att åstadkomma Anders Chydenius samlade verk. 
I diskussionerna med allmännyttiga stiftelser har det framkommit att stiftelserna inte 
så gärna beviljar understöd till andra stiftelser.  
 
Därför har man ändrat planen så att Understödsföreningen för Chydenius-Institutet ry. 
verkar som samarbetspartner i projektet och den har ansökt om understöd för att 
inleda arbetet. Ansökningarna har gjorts både till Kordelin-stiftelsen och till Wihuri-
stiftelsen, vars beslut dock i det här skedet har varit negativt. Till Finlands kulturfond 
har man också inlämnat en ansökan och ett beslut om det kommer först under året 
2004. 

 
Nätsidor 
 

www.chydenius.net sidorna har använts aktivt i stiftelsens informering. För 
jubileumsåret grundades en särskild sida och till den samlade man under året 
broschyrer, fotografier och videon samt artiklar publicerade under jubileumsåret. 

 
Annat 
 

Chydenius togs fram 29.7. i programmet Ajankohtainen kakkonen i TV2. I 
programmet intervjuade man bl.a. ombudet. 



 

 
Ombudet har deltagit i planeringen av ett radio-program om Chydenius. Programmet 
som förverkligas av Hannu Heikinheimo och Anja Eerikäinen sänds i Radio Yle 
Ykkönens Radioatelje under året 2004. 

 
Förvaltning 
 

Styrelsens sammansättning har under året 2003 varit följande: 
 
Gustav Björkstrand  ordförande 
Anders Björck  vice ordförande 
Martti Eurola   medlem 
Antti Isotalus   medlem 
Asmo Kalpala  medlem 
Kristiina Kouros  medlem 
Sirkka Hämäläinen  medlem 
Lasse Koivu   medlem 
Raimo Sailas   medlem 
 
Styrelsen har sammanträtt tre gånger. Årsmötet hölls 28.1.2003 i Karleby. 
Medlemmarna Anders Björck, Martti Eurola och Raimo Sailas som var i tur att avgå 
utnämndes på nytt till styrelsen av Karleby stad och Understödsföreningen för 
Chydenius-Institutet. 
 
Matti Kalliokoski har verkat som ombud. 
 
Mikael Forss (HTM) och Kai Karjaluoto har verkat som revisorer, samt Sirpa 
Pihlajaniemi (HTM) och Veli Vatanen som vice revisorer. 

 
Ekonomi och anskaffning av medel 
 

Stiftelsens räkenskapsperiod var 7.735,50 euro på vinstsidan. Man har lyckats täcka 
utgifterna med bidrag och donationer. Donationerna har i detta skede varit små och de 
har riktat sig till att stöda verksamheten på grund av att rätten till skatteavdrag inte har 
varit i bruk. 
 
Donationer: 
Kemira  5000 euroa 
Stora Enso  5000 euroa 
 
Bidrag: 
Utrikesministeriets Europa-information 7000 euro 
Karleby stad   15000 euro 
 



 

Stiftelsen ansökte hos skattestyrelsen om rätt till skatteavdrag för donationer. Men 
skattestyrelsen avslog ansökan på grund av att verksamheten håller ännu på att 
inledas. 

 
Stiftelsens medel har placerats i instrument med kort ränta. Stiftelsens kapital var i 
slutet av året 49.808,86 euro. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


