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Veho Oy Ab tukee Suomen taide- ja kulttuurihistoriaa huomattavalla lahjoituksella 

Kansallisgallerian säätiölle tehty lahjoitus on vahva viesti suomalaiselta pitkän linjan 

perheyritykseltä Suomen keskeisimmän taidekokoelman tukemiseen. Se vahvistaa Ateneumin, 

Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseoiden sekä kokoelmahallintaosaston mahdollisuuksia 

rahoittaa toimintaansa joustavasti.  

 

”Vehon lahjoitus on meille erittäin tärkeä. Se viestii suomalaisten yritysten vahvasta tahdosta tukea 

kulttuuriperintöä yleisesti ja taidetta erityisesti”, kertoo Kansallisgallerian pääjohtaja Risto 

Ruohonen. ”Sen turvin Kansallisgalleria ja sen kolme museota; Ateneum, Kiasma ja 

Sinebrychoffin taidemuseo; voivat tulevaisuudessa jatkaa Suomen tärkeimmän taidekokoelman 

ylläpitoa ja kartuttamista, mutta tukea myös taiteen tutkimusta ja näyttelytoimintaa.”  

 

Vuonna 1939 perustettu Veho on autokaupan yritys, jonka tavoitteena on olla edelläkävijä 

muuttuvassa liikenteen ja liikkuvuuden toimintaympäristössä, kuitenkin perinteitä kunnioittaen ja 

vaalien.  ”Vehossa koettiin luontevana huomioida Suomen itsenäisyyden juhlavuosi lahjoituksella 

Kansallisgallerialle. Sen museot tekevät arvokasta työtä ylläpitäessään ja kasvattaessaan Suomen 

tärkeintä taidekokoelmaa. Kansallisgallerian toiminta on myös vahvasti kiinni tässä päivässä ja  

haluamme varmistaa, että sen toiminta jatkuu tulevien sukupolvien hyväksi”, Vehon 

toimitusjohtaja Kenneth Strömsholm kertoo. 

 

Kansallisgallerian säätiöpääomaa on kerätty 2 700 000 euroa. Tavoitteena on kerätä 8 miljoonaa 

euroa yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä 30.6.2017 mennessä. Valtio tukee jokaista 

lahjoitettua euroa 2,5 eurolla. Tavoitellun 8 miljoonan euron lahjoitussumman myötä 

Kansallisgalleria saa siis 20 miljoonaa euroa vastinrahaa.  

 

”Suomalaisten yritysten ja mesenaattien tuki Kansallisgallerialle ja sen edeltäjille on ollut aina 

merkittävää ja perheyritykset ovat myös nyt vahvasti mukana. Kansallinen kokoelma koetaan 

omaksi. Juoksevat toimintakulut katetaan myös tulevaisuudessa rahapelitoiminnan voittovaroista, 

mutta niin kansallisen kuin kansainvälisen vaikuttavuuden rakentaminen vaatii joustavampia 

rahoituskeinoja. Säätiöpääoman korkotuotto on yksi keskeinen elementti”, kertoo 

varainhankintajohtaja Jyri Tawast. Kansallisgallerian hallitus päättää säätiöpääoman sijoitusten 

korkotuottojen käyttökohteet. 

 

Kansalaiset voivat osallistua keräykseen lahjoittamalla rahaa lipun oston yhteydessä, laittamalla 

rahaa museoissa oleviin lippaisiin, tekemällä mobiililahjoituksen tai lahjoittamalla 

kansallisgalleria.fi -sivuston kautta.  



 

 

 

Varainhankinnan verkkosivusto: 

www.kansallisgalleria.fi 

 

Lisätietoja: 

Risto Ruohonen 

pääjohtaja, Kansallisgalleria 

050 556 7169 

 

Jyri Tawast 

varainhankintajohtaja, Kansallisgalleria 

puh. 044 261 0242 

 

Kenneth Strömsholm, toimitusjohtaja, Veho Oy Ab  

puh. 0400 458 395 

 

Karin Bäcklund, yritys- ja brändiviestinnän päällikkö, Veho Oy Ab 

puh. 050 3834490 

 

 

 

 


