
 

Anders Chydenius stiftelse 

 

Verksamhetsberättelse för 2005 
 

År 2005 utvidgade Chydenius-stiftelsen sitt verksamhetsfält och gav ut sin första 
publikation. Centrala mål som uppnåtts under året är projektet med att ge ut 
Chydenius samlade verk, som har inletts och vars finansiering har säkrats. Även 
stiftelsens medelanskaffning har tagit fart. Det verkar som om intresset för Chydenius 
och för syftet med den stiftelse som bär hans namn fortsätter att växa. 

Seminarier 
 

I samband med bokutgivningen ordnade stiftelsen torsdagen den 7 april 2005 ett 
seminarium i Helsingfors under rubriken Offentligheten i förvaltningen - bara en 
princip? i Vetenskapernas hus. Programmet var följande: 

 
 
                      Inledande anförande och presentation av boken  

ordförande Gustav Björkstrand, Anders Chydenius stiftelse 
 

 
Informationsfriheten - Anders Chydenius och 
offentlighetsprincipens tillkomst  
professor Juha Manninen 
 
Öppenhetens betydelse vid byggandet av en rättsstat 
HD:s president Pekka Hallberg 

 
Ordförande och ledare för paneldebatten var forskare Matti Kalliokoski.   
 
Cirka 60 personer deltog i seminariet. 

Publikationer 
  

Stiftelsens första skrift, Den gemensamma friheten - Anders Chydenius tankar i 
dagens värld publicerades den 7.4. i Helsingfors. Boken består närmast av artiklar och 
tal som behandlar Chydenius som kommit till under jubileumsåret 2003. Skribenterna 
är Republikens president Tarja Halonen, professor Juha Manninen, landshövding 
Anders Björck, rektor Gustav Björkstrand,  professor Pauli Kettunen, professor Ilkka 
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Niiniluoto, docent Raija Julkunen och ärkebiskop emeritus John Vikström. 
Publikationen är fullständigt tvåspråkig. Upplagan är 700 exemplar. Den har delats ut 
till bibliotek, universitet, massmedia, olika stödgrupper och andra som visat intresse 
för ämnet.   
 

Samlingsutgåvan 
 

Projektet med att ge ut Anders Chydenius samlade verk som stiftelsen tagit initiativet 
till framskred bra under årets lopp, och kan inledas i början av år 2006. Som ett led i 
förberedelserna gjordes det till ett samarbetsprojekt med Chydenius-institutet, i vars 
utrymmen det praktiska arbetet även gjorts.   
 
Genomförandet av projektet grundar sig på ett avtal mellan Chydenius-stiftelsen, 
Garantiföreningen för Chydenius-institutet och Chydenius-institutet, som 
undertecknades 28.11.2005. Stiftelsen skall närmast befrämja projektets finansiering. 
Målsättningen är att stiftelsens finansieringsandel skulle uppgå till 82 400 €, och 
projektets sammanlagda budget är 877 500 €. Ordförande Gustav Björkstrand blir 
ordförande för styrgruppen för projektet.   
 
Ordförande Björkstrand, stadsdirektör Isotalus och stiftelsens ombud besökte Finlands 
Bank 7.4 och presenterade projektet för direktör Sinikka Salo, varvid en anhållan om 
bidrag riktades till bankens direktion. Finlands Bank beviljade 6.7.2005 stiftelsen  
40 000 euro i bidrag för arbetet med den engelska utgåvan av samlingsutgåvan.  
 
Karleby stad reserverade 10 000 euro för projektet i sitt budgetförslag för år  2006 och 
gjorde även ett principbeslut om ett lika stort bidrag årligen 2007-2010. 
 
Den centrala målsättningen för stiftelsens medelanskaffning under året har varit att 
ordna finansieringen för projektet. 
 
SanomaWSOY:s styrelse donerade 4.5.2005 10 000 euro till stiftelsen för arbetet med 
projektet.   
 

Chydenius-priset 
 

Karleby stad delade ut Chydenius-priset för femte året i rad år 2005. 
Karleby stad föreslog för styrelsen för Chydenius-stiftelsen att prisnämnden skulle 
bestå dels av styrelsens medlemmar samt av ordföranden för Karleby 
stadsfullmäktige, ordföranden för stadsstyrelsen och verksamhetsledaren för 
Chydenius-institutet- Karleby universitetscenter. Ordförande i prisnämnden var 
Gustav Björkstrand och sekreterare stiftelsens ombud. Prisnämnden samlades under 
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stiftelsens sommarmöte i Karleby 17.6.2005. Priset gick till jur.lic. Jacob Söderman 
och delades ut under festliga former i Karleby 9.12.2005. 

 

Samarbete 
Stiftelsen har deltagit i planeringen av programmet för firandet av Snellmans 
jubileumsår i Karleby. Stiftelsens seminarium nästa år blir ett led i firandet av J.V. 
Snellman. Temat för seminariet är ”De globala utmaningarna för den snellmanska 
nationalstaten" och det ordnas den 16 juni 2006 i Karleby. Ordföranden för 
delegationen för den nationella festkommittén, Paavo Lipponen, har lovat inleda 
seminariet. Övriga talare är generaldirektör Asmo Kalpala, bankdirektör Sinikka Salo, 
verksamhetsledare Pauliina Arola, samt professorerna Pauli Kettunen, Sverker 
Gustavsson och Juha Sihvola.   

 

Hemsidor 
 
Stiftelsens hemsidor www.chydenius.net har varit i aktivt bruk och informerat om 
stiftelsen. Även stiftelsens publikation finns tillgänglig i elektronisk form på 
hemsidorna.    
 
Hittills har 83 personer registrerat sig på stiftelsens postningslista via hemsidorna. 
Under årets lopp informerade man bl.a. om seminariet Offentligheten i förvaltningen - 
bara en princip? samt om stiftelsens nya bok.   

Styrelsen 
 

Styrelsens sammansättning under år 2004: 
 
Gustav Björkstrand ordförande 
Sverker Gustavsson vice ordförande   
Martti Eurola  medlem 
Antti Isotalus  medlem 
Asmo Kalpala medlem 
Kristiina Kouros medlem 
Sirkka Hämäläinen medlem (till 17.6.2005) 
Raimo Sailas  medlem 
Krister Ståhlberg medlem (fr.o.m.17.6.2005) 
Sinikka Salo  medlem (fr.o.m. 20.9.2005) 
 
Professor Sverker Gustavsson, som utsetts till styrelsen av Karelby stad, tillträdde i  
början av år 2005. Under år 2005 var de av Karleby stad utsedda representanterna 
Gustav Björkstrand och Lasse Koivu i tur att avgå, liksom Asmo Kalpala, som utsetts 
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av Garantiföreningen för Chydenius-institutet.  Björkstrand och Kalpala omvaldes till 
styrelsen. Koivu avsade sig uppdraget p.g.a. pensionering. I hans ställe valde stiftelsen 
in direktör Krister Ståhlberg. Sirkka Hämäläinen beviljades avsked från sitt 
styrelseuppdrag på stiftelsens sommarmöte, och Karleby stad utsåg direktör Sinikka 
Salo till hennes efterträdare. 
 
Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året. Årsmötet hölls 18.2.2005 i 
Helsingfors.  
 
Ombud under året var Pertti Hyttinen. 
 
Bokslutet har granskats av Mikael Forss (HTM) och Kai Karjaluoto vars suppleanter 
är Sirpa Pihlajaniemi (HTM) och Veli Vatanen. 
 

Ekonomi och medelanskaffning  
 

Stiftelsens budgetår är 19 177,46  € på vinst.   
 
Skattestyrelsen beviljade 7.1.2005 stiftelsen skattefrihet för donationer till stiftelsen 
för åren 2004-2006. Den lägsta donationssumma som berättigar till skatteavdrag är 
850 euro och maximibeloppet 25 000 euro. De donerade medlen bör användas för att 
understöda vetenskaplig forskning.   
 
Stiftelsen har härmed kunnat inleda medelanskaffningen på allvar. Syftet med den är 
att få in donationer samt bidrag till verksamheten och att utöka stiftelsens kapital. 
Under året har sammanlagt  48 företag kontaktats. 
 
Stiftelsen har under år 2005 mottagit följande donationer:   
 

SanomaWSOY Oyj 4.5.2005  10 000 (för arbetet med samlingsutgåvan) 
Nokia Oyj 1.11.2005  10 000 
Tapiola 6.10.2005  2 000 
Fortum Oyj 21.11.2005  5 000 
 
Summa 27 000 

 
Bidrag: 
 

Karleby stad  15 000 
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Stiftelsens medel har placerats i instrument med kort ränta. Stiftelsens kapital var 
64 525,86 € vid årets slut.   
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