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HALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJAN SANAT

Säätiöiden ja muiden yksityisten toimijoiden merkitys kasvaa Suomessa ja maa-
ilmalla. Yleishyödyllistä tai yhteiskunnallisesti tärkeää työtä tehdään yhä enem-
män yksityisellä  sektorilla, kun julkisen sektorin rahoitusta kiristetään. Tähän 
tilanteeseen ei ole näköpiirissä muutoksia lähivuosina. Eeva Ahdekiven (2014) 
Säätiöt omistajina -tutkimuksen mukaan Suomen 3 000 säätiössä on yhteensä 
noin 20 miljardin euron varallisuus. Professori Matti Wirenin Yleishyödylliset 
yhteisöt Suomessa (2014) -tutkimuksen mukaan säätiöt jakavat apurahoja vuo-
sittain noin 300 miljoonaa euroa. Meillä yksityisillä toimijoilla on taloudellisia 
valmiuksia vastata haasteeseen. Alfred Kordelinin säätiö on 25. suurin säätiö 
Suomessa taseen mukaan arvioituna. Jos toiminnallisia säätiöitä ei lasketa, Kor-
delin on 16. suurin. Emme siis ole suurin tai edes suurimpia, mutta voimme olla 
vaikuttava toimija. Voidaksemme kantaa kasvava vastuumme, meidän on työs-
kenneltävä tehokkaasti, kerrottava avoimesti toiminnastamme ja tavoistamme 
toimia sekä etsiydyttävä yhteistyöhön erilaisten sidosryhmien kanssa. 

Kuluneeseen vuoteen osui poikkeuksellisen paljon kehittämistyötä. Uudis-
tuksiin meitä velvoitti paitsi edellä mainittu säätiöiden kasvava merkitys myös 
uusi säätiölaki, joka astuu voimaan joulukuun 1. päivänä 2015. Uudistimme 
sijoitustoiminnan periaatteet: säätiön perustehtävä on tukea tiedettä ja kult-
tuuria, ja tämän tehtävän onnistunut toteuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja 
suunnitelmallista sijoitustoimintaa. Olemme tarkistaneet sijoitusten allokaatiota 
ja hajauttaneet riskiä. Ajantasaistamme säätiön säännöt – erityisesti uuden sääti-
ölain näkökulmasta – ja samalla päivitämme muutkin toimintaohjeet. Kokonai-
suudessaan työ on edennyt hyvin, ja se on tarkoitus saattaa päätökseen tämän 
kalenterivuoden loppuun mennessä. Vaikutukset tulevat sitten näkyviksi vuoden 
2016 aikana. 

Säätiön säännöissä todetaan, että ”avustusta annettaessa tulee ottaa huo-
mioon säätiön perustajan johtava aate, että suomalaiskansalliselle kulttuuri-
työlle on suotava tukea sen sisälliseksi voimistumiseksi ja syventämiseksi tai 
suomalaisuuden edustamiseksi muiden kansojen piirissä.” Viesti on ajankohtai-
sempi kuin koskaan. On tärkeää tunnistaa kansalliset voimavaramme ja osata 
hyödyntää niitä luovasti ja tuottavasti sekä rakentavasti toimia kansainvälisessä 
toimintaympäristössä.

Alfred	Kordelinin	säätiön	hallitusta	Juha	Laaksonen	on	johtanut	marraskuusta	2014.	

Valokuva:	Meeri	Utti
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ASIAMIEHEN 
PUHEENVUORO 

Kulunut vuosi ja tilikausi ovat olleet työntäyteisiä, sillä keskityimme kehit-
tämään säätiötä tavoitteenamme entistä virtaviivaisemmat ja avoimemmat 
toimintatavat. Säätiön luottamushenkilöistä koostuvat kokoonpanot, hallitus, 
raha-asiantoimikunta, jaostot, erillisrahastojen sihteerit ja perustetut uudet työ-
ryhmät kokoontuivat useammin, jotta säätiön hallinnon ja apurahatoimintojen 
päivittäminen voidaan viedä hallitusti läpi.

Syksyn 2015 päärahaston haut hoidettiin jokseenkin edellisvuoden tapaan. 
Paljon kuitenkin pohjustettiin toimia, joiden tulokset näkyvät ulospäin ensi 
vuoden aikana. Hallitus asetti yhden työryhmän päivittämään säätiön sääntöjä 
sekä työjärjestystä, ja toisen miettimään linjauksia suuriksi kulttuurihank-
keiksi. Jaostoissa on vuoden aikana pohdittu säätiön profiilin kirkastamista ja 
viestintää hakijoille, koottu näkemyksiä hakulomakkeiden uudistamiseksi ja 
keskusteltu esteellisyyskysymyksistä. Nyt kun uudet apurahansaajat pääsivät 
itse ensimmäistä kertaa tekemään maksatuspyynnöt ja kun käyttöselvityksetkin 
on mahdollista tehdä verkossa, hakuprosessi alkaa kauttaaltaan olla sähköinen. 
Tämä on tilanne myös erillisrahastoissa, joiden sihteerit tutustuivat syksyn yh-
teistapaamisessa apurahojen verkkopalvelussa tehtyihin uudistuksiin. Säätiön 
verkkopalvelu-uudistuksen toteuttaja kilpailutettiin syksyllä, ja palvelu julkais-
taan huhtikuussa 2016.

Hallitus hyväksyi raha-asiaintoimikunnan päivittämät sijoitustoiminnan 
periaatteet viime keväänä. Syksystä 2015 lähtien säätiö käyttää varainhoidossa 
pääyhteistyökumppania, jonka kanssa tehtiin sekä konsultatiivinen että täyden 
valtakirjan sopimus säätiön arvopapereiden hoidosta. Kiinteistöomaisuuden 
hallinnoinnissa osalle valittiin uusi yhteistyökumppani, ja päivitetyn periaate-
linjauksen mukaisesti vuoden aikana myytiin asuntoja, loma-asuntoja sekä 
 toimistotilaa.

Vuoden aikana säätiön toimintaa virtaviivaistettiin siirtämällä Alfred 
Kordelinin seuran tehtävät säätiölle ja lakkauttamalla seura.  Seuran säätiöstä 
peräisin oleva varallisuus, noin puoli miljoonaa euroa, siirtyi kesäkuussa Alfred 
Kordelinin säätiölle. Vastaisuudessa huolehdimme mm. Alfred Kordelinin muis-
tomerkin ylläpidosta Lammilla. 

Mariankadulle on muodostunut pieni säätiöiden keskittymä. Tiloissamme 
toimii meidän lisäksemme Niilo Helanderin säätiö ja uusina vuokralaisina Kau-
pallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE sekä UPM-Kymmenen Kult-

tuurisäätiö. Järjestely on toiminut sekä virittänyt puolin ja toisin myös epäviral-
lista tietojen ja kokemusten vaihtoa. Vuoden aikana Mariankadun kokoustilat 
Mommila ja Kultaranta ovat olleet ahkerassa käytössä.  

Säätiön käytännön asioita hoidetaan edelleen kolmen henkilön voi-
min, mutta täälläkin puhaltavat muutoksen tuulet. Säätiön pitkäaikainen 
toimistopäällikkö Merja Tuominen jää eläkkeelle vuoden vaihteessa. Uudeksi 
toimistopäälliköksi valittiin Marita Seitsalo, joka aloitti säätiössä elokuussa. 
Suuret kiitokset Merjalle ja tervetuloa Marita.  Lämmin kiitos myös kaikille 
luottamushenkilöille, jotka ovat tänä vuonna antaneet aikaisempia vuosia run-
saammin aikaansa ja asiantuntemustaan säätiön hyväksi. 

Säätiön	asiamiehenä	on	helmikuusta	2014	

lähtien	toiminut	Erik	Båsk.	

Valokuva:	Meeri	Utti	
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HALLINTO JA 
HENKILÖKUNTA

Säätiön hallintoelimet ovat hallitus, raha-asiain toimikunta, tieteen, taiteen, kir-
jallisuuden ja kansanvalistuksen jaostot sekä vuosikokous. Hallituksen ja jaostojen 
toimikausi alkaa vuosikokousta seuraavana päivänä 7. marraskuuta ja päättyy 
vuosikokoukseen seuraavan vuoden marraskuun 6. päivänä. 

Alfred Kordelinin säätiö on jäsen Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta 
ry:ssä ja noudattaa Hyvä säätiötapa ja Säätiön hyvä hallinto -ohjeita. Säätiön 
palkkakulut koostuvat toimiston henkilökunnan palkoista sekä säätiön hallintoon 
liittyvien asiantuntijoiden palkkioista. Hallituksen, raha-asiaintoimikunnan ja 
jaostojen jäsenille sekä vuosikokoukseen osallistujille on tilikaudella 1.9.2014–
31.8.2015 maksettu kokous- ja asiantuntijapalkkioita yhteensä 88 365 euroa. 
 Kalenterivuoden aikana hallitus kokoontui kahdeksan kertaa.

 
Hallitus	ja	asiamies
Säätiön hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjes-
tämisestä. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta 
on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus valvoo, että säätiön toimitusjohtaja, talous-
valiokunta ja jaostot suorittavat tehtävänsä ja että säätiön omaisuutta hoidetaan 
huolellisesti ja että varat käytetään säätiön säännöissä määrättyihin tarkoituksiin.

Säätiön	hallitus	

2014–2015	vasem

malta	lukien:		

Sirkka	Saarinen,		

Juha	Laaksonen,		

Kaisa	Väyrynen,		

Markku	Leskelä,		

Jaana	NorioTimonen,		

Seppo	Knuuttila,	

Anna	Retulainen	ja	

Torsti	Lehtinen.	

Valokuva:	Meeri	Utti
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Tieteen jaosto
Suomalainen	Tiedeakatemia,	Helsingin	Yliopisto,	Aalto	yliopiston	
Teknillinen	Korkeakoulu,	Kansantaloudellinen	Yhdistys,		
SuomalaisUgrilainen	Seura.

Taiteen jaosto
Suomalainen	Tiedeakatemia,	Suomen	Taideakatemian	säätiö,	Suomen	
Taiteilijaseura,	Suomen	Arkkitehtiliitto,	SibeliusAkatemia.

Kansanvalistuksen jaosto
Suomalainen	Tiedeakatemia,	Kansanvalistusseura,	Suomen	Kansanopis
toyhdistys	ry,	Kansalaisopistojen	liitto	KoL,	PellervoSeuran	johtokunta.

Kirjallisuuden jaosto
Suomalainen	Tiedeakatemia,	Suomalaisen	Kirjallisuuden	Seura,	Suomen	
Kirjailijaliitto,	Suomen	Journalistiliitto,	Suomen	Näyttelijäliitto	

Raha-asiantoimikunta
Hallituksen	puheenjohtaja	sekä	neljä	muuta	rahaasiain	hoitoon	
perehtynyttä	jäsentä.	Ainakin	yhden	toimikunnan	jäsenistä	tulee	olla	
lakimies.

Erillisrahastot
15	erillisrahastoa	joilla	on	omat	ohjesääntönsä.	Kaupunkirahastoja	joihin	
kaupungit	itse	asettavat	lautakunnat.

Hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Jäsenet nimittävät Suomalainen Tiede-
akatemia, Suomalainen Lakimiesyhdistys, säätiön vuosikokous sekä tieteen, 
taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen jaostot. Hallituksen toimikausi on 
kolme vuotta.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana 7.11.2014–6.11.2015 toimi Juha Laak-
sonen ja varapuheenjohtajana Seppo Knuuttila. Jäseninä toimivat Kaisa Väy-
rynen, Markku Leskelä, Torsti Lehtinen, Anna Retulainen, Sirkka Saarinen ja 
Jaana Norio-Timonen.  Hallituksen varajäsenet olivat Eva Tammi-Salminen, 
Keijo Hämäläinen, Hannu Tervo, Hannu Riikonen, Anna Brunow, Hannu Salvi 
ja Martti Nissinen sekä Pekka Luoma. Säätiön asiamiehenä toimi Erik Båsk. 
Hän toimi hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Toimintavuoden aikana hallitus 
kokoontui seitsemän kertaa.

Hallituksen asettama sääntötyöryhmä, johon kuuluivat Juha Laaksonen, 
Jaana Norio-Timonen, Risto Nuolimaa, Erik Båsk, kokoontui vuoden aikana 
neljä kertaa ja suuret kulttuurihankkeet -työryhmä: Juha Laaksonen, Sirkka 
Saarinen, Ville Lukkarinen, Pirjo Lyytikäinen, Kaisa Väyrynen, Erik Båsk, 
 Marita Seitsalo, kaksi kertaa. 
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Rahaasiaintoimikunta
Raha-asiaintoimikunnan tehtävä on valmistella säätiön sijoitusstrategia ja rapor-
toida hallitukselle sijoitusomaisuuden hoidosta. Toimikunnan puheenjohtajana 
toimi Juha Laaksonen. Jäseniä olivat Mikko Koivusalo, Markku Kuisma, Risto 
Nuolimaa ja Risto Varpula. Kokousten sihteerinä toimi talouspäällikkö Erja Lam-
mi. Raha-asiaintoimikunta kokoontui kalenterivuoden aikana kahdeksan kertaa. 

Jaostot
Jaostojen tehtävänä on valmistella hallitukselle ehdotukset apurahojen ja palkin-
tojen saajista. Asiantuntijat jaostoihin asettavat säätiön taustayhteisöt. Jokainen 
jaosto kokoontui kalenterivuoden aikana kaksi kertaa. Kokousten sihteerinä oli 
Merja Tuominen.

Tieteen jaosto

Suomalaisen	Tiedeakatemian	edustajat

professori	Eija	Kalso	2013–2016,	varalla	professori	Hilkka	Soininen	

professori	Seppo	Hentilä	2014–2017,	varalla	professori	Jorma	Sipilä

Helsingin	yliopiston	edustaja	

professori	Martin	Romantschuk	2009–2018,	varalla	professori	Dennis	Bamford

Taloustieteellisen	Yhdistyksen	edustaja

professori	Hannu	Tervo	2007–2016,	varalla	ylijohtaja	Seija	Ilmakunnas

SuomalaisUgrilaisen	Seuran	edustaja	

professori	Sirkka	Saarinen	2009–2018,	varalla	professori	Riho	Grünthal

Aaltoyliopiston	Teknillisen	korkeakoulun	edustaja	

professori	Mikko	Sams	2008–2017,	varalla	professori	Jukka	Seppälä

Kirjallisuuden jaosto

Suomalaisen	Tiedeakatemian	edustaja

professori	Heta	Pyrhönen	2013–2016,	varalla	professori	Marjatta	Palander

Suomalaisen	Kirjallisuuden	Seuran	edustaja	

professori	Pirjo	Lyytikäinen	2011–2017,	varalla	professori	Päivi	Lappalainen

Suomen	Kirjailijaliiton	edustaja	

kirjailija	Paula	Havaste	2014–2017,	varalla	kirjailija	Vuokko	Tolonen

Suomen	Näyttelijäliiton	edustaja	

näyttelijä	Aino	Seppo	2011–2017,	varalla	näyttelijä	JuhaPekka	Mikkola

Suomen	Journalistiliiton	edustaja	

toimittaja	Hannu	Koskela	2011–2016,	varalla	toimittaja	Laura	Halminen

Taiteen jaosto

Suomalaisen	Tiedeakatemian	edustaja

professori	Ville	Lukkarinen	2013–2016,	varalla	professori	Annika	Waenerberg

Suomen	Arkkitehtiliiton	edustaja	

arkkitehti	Anna	Brunow	2009–2018,	varalla	arkkitehti	Eija	Salmi

SibeliusAkatemian	edustaja	

varadekaani	OlliPekka	Martikainen	2013–2016,	varalla	osastodekaani	Kaarlo	Hildén

Suomen	Taideakatemian	säätiön	edustaja	

graafikko	Johanna	Kiivaskoski	2014–2017,	varalla	kuvanveistäjä	Harri	Turunen

Suomen	Taiteilijaseuran	edustaja	

kuvanveistäjä	Matti	Kalkamo	2011–2017,	varalla	kuvataiteilija	VesaPekka	Rannikko

Kansanvalistuksen jaosto

Suomalaisen	Tiedeakatemian	edustaja	

professori	Kirsi	Tirri	2009–2018,	varalla	professori	Leena	Syrjälä

Kansalaisopistojen	Liiton	edustaja	

rehtori	Kaisa	Väyrynen	2010–2016,	varalla	toiminnanjohtaja	Jaana	Nuottanen	

Kansanvalistusseuran	edustaja	

toiminnanjohtaja	Tapio	Kujala	2011–2017,	varalla	koulutuspäällikkö	Tuija	Tammelander

PellervoSeuran	edustaja	

päätoimittaja	AnnaLiisa	HuhtalaFiskars	2011–2017,	varalla	osuustoimintajohtaja	Sami	

Karhu

Suomen	Kansanopistoyhdistyksen	edustaja	

opetusneuvos	Hannu	Salvi	2006–2015,	varalla	rehtori	Helena	Ahonen	(varsinainen	

jäsen	7.11.2015	lukien,	varajäsen	Aki	Ojakangas

Vuosikokous
Vuosikokous  6. marraskuuta 2015 vahvisti säätiön tilinpäätöksen ja myönsi vas-
tuuvapauden raha-asiaintoimikunnalle sekä valitsi hallituksen puheenjohtajaksi 
Juha Laaksosen ja varapuheenjohtajaksi Seppo Knuuttilan (2015–2016). Kokous 
hyväksyi taustajärjestöjen esitykset jaostoissa erovuorossa olleiden tilalle. Ko-
kouksessa oli läsnä 23 äänivaltaista jäsentä.  

Erillisrahastot
Säätiöllä on 15 erillisrahastoa. Erillisrahastojen lautakunnat tekevät säätiölle 
ehdotukset apurahojen saajista. Säätiötä on lautakunnissa edustanut asiamies 
Erik Båsk. Jokainen lautakunta kokoontui kerran toimikauden aikana.

Huittisten rahasto
Anne	Palonen,	Seija	Multanen,	Aarno	

Korpela	ja	Leena	Hakanen

Hyvinkään rahasto
Timo	Wartiovaara,	Ali	Mehmed	ja	Marja	

Suokas

Jyväskylän rahasto
Heikki	Hanka,	Jussi	Jäppinen	ja	Leena	

Rossi

Lappeenrannan rahasto
Eija	Hirvonen,	Timo	Hirvonen,	ja	Pertti	

Sarkomaa
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Raahen rahasto
Kauko	Lumiaho,	Virpi	Aho,	Kari	Karja

lainen,	Unto	Valpas,	AnnaLiisa	Virta	ja	

Piritta	Rossi

Rauman rahasto
Kari	Koski,	Sari	Salo,	Sakari	Toivonen,	

Leena	Wartiainen,	Janne	Koski	ja	Soile	

Strander

Savonlinnan rahasto
AnnaKristiina	Mikkonen,	Tuukka	Suoma

lainen	ja	Outi	Rantasuo

Seinäjoen rahasto
Seppo	Männikkö,	Markku	Haapasalmi,	

Kari	Hokkanen	ja	Leena	Kråknäs

Jaakko Kolmosen rahasto
Jaakko	Kolmonen,	Marianne	Heikkilä,	

Petri	Kolmonen,	Aira	Kuvaja,	Liisa	Niilola	

ja	Kim	Palhus

Gust. Kompan rahasto
Markku	Leskelä,	Raija	Jokela,	Markku	Hur

me,	Mika	Pettersson	ja	Heleena	Karrus

Tieteellisten seurain valtuuskunnan 

100-vuotisrahasto
Keijo	Hämäläinen,	Lea	RyynänenKarja

lainen	ja	Kirsi	Siitonen

Urheilun Tuki -rahasto
Lautakunnassa	toimivat	Seppo	Siirilä,	

Pekka	Nikulainen,	Tapio	Oksanen	ja	Kari	

NiemiNikkola.

Viron rahasto
Riho	Grünthal,	Annekatrin	Kaivapalu	ja	

Anu	Haak

Henkilökunta
Säätiössä oli 1.1.–31.7.2015 kolme 
työntekijää asiamies Erik Båsk, ta-
louspäällikkö Erja Lammi ja toimis-
topäällikkö Merja Tuominen sekä 
1.8.–31.12.2015 edellisten lisäksi 
toimistopäällikkönä aloittanut Marita 
Seitsalo. Syyskuussa kokoaikaisten 
työntekijöiden lisäksi oli kaksi osa- 
aikaista työntekijää. Säätiö toimii 
 Helsingissä osoitteessa Mariankatu 
7A.

Ylärivissä	vasemmalta	lukien	Marita	Seitsalo,	

Erik	Båsk	ja	alarivissä	Erja	Lammi	sekä	Merja	

Tuominen.

Valokuva:	Meeri	Utti

Tilintarkastajat
Tilintarkastajina tilivuonna 1.9.2014–31.8.2015 toimivat KHT Juha Tuomala ja 
KHT Kaija Leppinen, PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Varatilintarkastaja oli 
KHT Jaana Salmi PricewaterhouseCoopers Oy:stä.

Edelfelt,	Albert

(1854–1905)

Taiteilija	Eric	O.W.	Ehrströmin	muotokuva	1902

viivasyövytys,	13,8	x	10	cm
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Päärahasto	2015
Alfred Kordelinin säätiön jakamista apurahoista valtaosa jaetaan elokuussa pää-
rahaston haussa. Hakemuksia vastaanotettiin 31.8.2015 mennessä yhteensä 
4 935 kappaletta (2014 4 801 kappaletta). Haettujen apurahojen yhteenlaskettu 
summa 2015 oli noin 76 MEUR (2014 noin 71 MEUR). Apurahoja myönnettiin 
päärahastosta 361 kpl joka on noin 7 % hakijoista (2014 379 kpl, joka on noin 
8 % hakijoista). 

Lukumääräisesti eniten hakemuksia tuli taiteen jaostolle 35% (2014 37%), 
tieteen jaostolle 28% (2014 27%), kirjallisuuden jaostolle 16% (2014 17%) ja 
kansanvalistuksen jaostolle 15% (2014 15%). Suurten kulttuurihankkeiden ja 
muiden hakemusten osuus oli 4% (2014 4%). Säätiön jaostoissa hakemuksia kä-
sitteli 20 asiantuntijajäsentä sekä heidän apunaan 14 ulkopuolista asiantuntijaa, 
yhteensä 34 henkilöä. 

Vuoden 2014–2015 apurahojen saajat on listattu vuosikertomuksen lopussa. 

TOIMINTA 

Apurahat
Vuonna 1918 perustettu Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto on 
vanhimpia suomenkielisiä säätiöitä. Se on vuodesta 1920 yhtäjaksoisesti tukenut 
apurahoin ja palkinnoin suomalaista tiedettä, taidetta, kirjallisuutta ja vapaata 
sivistystyötä sekä edistänyt tekijöiden kansainvälistymistä. 

Säätiön jaettavissa olevien apurahojen määrä seuraavalle tilikaudelle pohjau-
tuu edellisen tilikauden tulokseen. Tilinpäätöksen valmistuttua raha-asiain toi-
mikunta arvioi säätiön taloudelliset mahdollisuudet jakaa apurahoja ja palkintoja 
sekä tekee tätä koskevan esityksen säätiön hallitukselle. Hallitus päättää varojen 
jakamisesta jaostoille eli päärahaston hakuun, erillisrahastoille, muihin tilikau-
den aikana tapahtuviin hakuihin, palkintoihin sekä kulttuuritoimintaan. Säätiön 
säännöissä mainitaan ne taustaorganisaatiot, joiden nimeämät asiantuntijat 
säätiön hallituksessa päättävät apurahojen ja palkintojen myöntämisestä.  Jaos-
tojen ja hallituksen asiantuntijajäsenet arvioivat sekä päärahastoon tulevat että 
suuria kulttuurihankkeita koskevat hakemukset. Jaostot tekevät jakoehdotuksen 
hallitukselle, joka ns. laajennetussa kokoonpanossa päättää apurahoista ja palkin-
noista. Säätiö pyytää lausunnot ulkopuolisilta asiantuntijoilta tilanteissa, jolloin jäsenistä 
tai varajäsenistä ei löydetä tarvittavaa asiantuntemusta arvioimaan tietyn tieteen tai 
taiteen alan hakemuksia.

Säätiön tilikausi jakautuu kahdelle 
kalenterivuodelle: tilikausi alkaa syys-
kuun ensimmäisenä ja päättyy elokuun 
viimeisenä päivänä. Tilikauden 7.11.2014 
– 31.8.2015 aikana säätiö jakoi apurahoja 
ja palkintoja sekä tuki muuta kulttuu-
ritoimintaa runsaalla 4,3 miljoonalla 
eurolla. Apurahoja palautui 0,2 miljoona 
euroa. Lähinnä niitä palautui tilanteissa, 
joissa apurahan saaja oli saanut muualta 
rahoitusta. Apurahojen suorat jakokustan-
nukset olivat 0,1 miljoonaa euroa.  Kus-
tannukset koostuvat pääosin hakemuksia 
käsittelevien asiantuntijoiden palkkioista 
ja säätiön ilmoituskuluista.
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Paikallis	ja	erillisrahastot
Säätiöllä on 15 erillisrahastoa, joista kahdeksan toimii kaupunkirahastoina ja 
seitsemän kohderahastoina. Paikallis- ja erillisrahastojen apurahat ovat pääsään-
töisesti haettavissa kalenterivuoden alussa. Rahaston lautakunta tekee apurahoista 
päätöksen, jonka säätiön hallitus kevään kokouksessa vahvistaa. Paikallis- ja eril-
lisrahastojen haku toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti.

Säätiön 11 erillisrahastoon, joissa on julkinen haku, tuli tammikuun 2014 
hakuaikana 449 hakemusta. Apurahan sai 120 henkilöä ja työryhmää, eli 27% 

Päärahastoon	lähetettyjen	hakemusten	määrä	kasvaa,	ja	myönnettyjen	apurahojen	määrä	vähenee.	

Tätä	selittää,	että	myönnetyt	summat	ovat	aiempaa	suurempia.	
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Poimintoja tukemistamme hankkeistaVuonna 2015 tuimme 372 hanketta yhteensä 4 181 000 eurolla. 

Vaaleissa	ympyröissä	olevat	summat	ovat	tuhansia	euroa.	Viereisellä	sivulla	on	poimintoja	
	tukemistamme	tieteen,	taiteen,	kirjallisuuden	ja	kansanvalistuksen	osaalueista.

Yhteiskunta	ja	viestinnän	
tutkimusta	172.000	¤	

Kaunokirjallisuus	48	apurahaa	
yhteensä	272	000	euroa.

 
Tietokirjat	31	kpl	tietokirjoja		
yhteensä	327	000	euroa	

Kuvataide	sekä	valokuva	ja	videotaide	
yhteensä	408	000	euroa.

24	600	¤*

10	700	¤*

10	500	¤*

5	700	¤*

Kolmelle		
väitöskirjan		
tekijälle	
vuoden	
apuraha

Kuva
taitelijat

Valokuvaajat	
sekä	media
taitelijat

Yksityis
henkilöäYhteisöä

Työryhmää

Kolmelle	post	doc	tutkijalle		
vuoden	apuraha

Romaania

Runoteosta
Esseeteosta

Novellia

Lastenkirjaa

Näytelmä	ja		
kuunnelma	

	käsikirjoitusta

Muu	kaunokirjallinen	
työskentely

Yhdelle	
post	doc	
tutkijalle		
puolen	
vuoden	
apuraha

TAIDE
110	apurahaa,	
895	000	¤	

21%

KANSANVALISTUS
56	apurahaa,	
662	000	e	

16%
SUURET 

KULTTUURI-
HANKKEET
11	apurahaa,	
332	000	¤	

8%

MUUT
18	apurahaa,	
521	000	¤	

13%

TIEDE
66	apurahaa,	
1	177	000	¤		

28%

KIRJALLISUUS
111	apurahaa,	
594	000	¤	

14%

Kaunokirjallisuus

Arkkitehtuuri

Taideteollisuus  
ja -käsityö

Tanssi

Musiikki

Kuvataide (myös valokuva- 
ja videotaide)

Yhteiskuntatieteet  
ja viestintä

Lääke- ja  
terveystiede

Historiatieteet,  
arkeologia

Käyttäytymis-
tieteet

Biologia,  
ympäristötiede,  
eläinlääketiede

Taiteiden 
tutkimus

Kieli-
tiede

Fysiikka ja 
tähtitiede

Kulttuurien-
tutkimus

Taloustieteet

Kemia
Filosofia

Geotieteet ja 
maantiede

Oikeustieteet

Teologia

Maatalous- ja  
metsätiede

Matematiikka ja
tietojenkäsittely

Kirjallisuus-
tiede

Kansanvalistukselliset 
kulttuuritapahtumat

Tietokirjallisuus  
ja muut asiajulkaisut

Vapaan sivistystyön 
hankkeet

Tietokirjallisuuden 
kääntäminen

Näyttämötaide

Sirkustaide

Kirjallisuuden 
suomennos

Taidealojen  
tohtorintutkinto

Palkinnot

Post doc -pooli

272

327

408

267

120

78

20

155

172144

104

83

36

36

28

26

24

22

111

84

71

56

52

45

4241

152

29

219

46
Joukkoviestintä 33

24 90

311

120

4 181 000 ¤

*	Apurahan	keskimääräinen	summa
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kaikista hakijoista. Hakemuksia käsittelivät 42 paikallista asiantuntijaa. Alfred 
Kordelinin säätiötä edustaa erillisrahastoissa asiamies tai säätiön erikseen ni-
meämä jäsen. Vuoden aikana päätettiin perustaa yksi uusi erillisrahasto Helinä 
Wähän rahasto, joka perustuu Wähän testamenttiin.

Post	doc	pooli,	New	Yorkin	ja	Villa	Lanten	residenssit
Pää- ja erillisrahastojen hakujen lisäksi säätiöllä voi olla myös muita hakuja. 
Vuoden aikana osallistuimme yhdessä muiden säätiöiden kanssa post doc -poo-
liin. Poolin kautta seitsemälle tutkijalle tarjoutui tilaisuus työskennellä vuoden 
ajan ulkomaisessa huippuyliopistossa. Säätiöllä on yhteistyösopimus New Yor-
kissa, Brooklynissa toimivan kansainvälisen International Studio and Curatorial 
Program (ISCP) –residenssiohjelman ja Suomen Rooman-instituutin kanssa. Sekä 
New Yorkissa että Villa Lantessa työskenteli vuoden aikana kaksi taiteilijaa. Sää-
tiön hallitus päätti jatkaa osallistumista post doc -pooliin vuosina 2015–2018.

Alfred	Kordelinin	palkinnot	
Säätiö jakaa neljä Alfred Kordelinin palkintoa tieteeseen, taiteeseen, kirjallisuu-
teen ja kansanvalistukseen. Vuonna 2015 palkinnon saivat farmasian professori 
Jari Yli-Kauhaluoma, Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys ry, kirjailija Laura 
Ruohonen ja Nuorisotutkimusseura ry. Palkinnot ovat suuruudeltaan 30 000 
euroa.

Valintaraadin mukaan Jari Yli-Kauhaluoma on onnistunut osoittamaan, 
että koivun ja havupuiden terpeeneistä voisi kehittää lääkeaineita infektioiden ja 
syövän hoitoon. Yli-Kauhaluoman tutkimukset ovat myös antaneet tietoa siitä, 
miten lääkekehityksessä voitaisiin ottaa käyttöön ympäristöä säästäviä menetel-
miä, jotka pohjautuvat luonnosta saataviin lähtöaineisiin.

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys on luonut Etelä-Savoon monipuoli-
sen ja vireän kulttuurielämän. Valitsijat kiinnittivät huomiota siihen, että puhal-
linorkestereita lakkautetaan, mutta Rantasalmi marssii vahvasti vastavirtaan. 
Yhdistys lähentelee 3 800 asukkaan kunnassa tilastollista mahdottomuutta: 
kahdeksassa orkesterissa sekä nuoriso- ja lastenteattereissa on tällä hetkellä mu-
kana 120 soittajaa ja musikaaleissa noin 70 harrastajaa. 

Kirjailija Laura Ruohonen on ilahduttanut monen ikäistä yleisöä näytel-
millään ja kuunnelmillaan.  Ruohosen näytelmiä on käännetty yli 20 kielelle ja 
niitä esitetään eri puolella maailmaa.  Professorina Ruohonen on opettanut ja 

6.11.2015	palkintojenjakotilaisuudessa	vasemmalta	lukien	Marja	Ikonen,	Laura	Ruohonen,

Leena	Suurpää	Petteri	Koskikallio,	Jari	YliKauhaluoma,	Antti	Häkkinen.

Valokuva:	Meeri	Utti
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rohkaissut uutta kirjailija- ja dramaturgisukupolvea Taideyliopiston Teatterikor-
keakoulussa itsenäiseen ja epäortodoksiseen ajatteluun. 

Raadin mielestä Nuorisotutkimusseura on onnistunut sekä tuottamaan ja 
välittämään akateemisesti korkeatasoista tutkimustietoa että kokoamaan saman 
pöydän ääreen tutkijat, virkamiehet, nuorisotyöntekijät ja opettajat keskustele-
maan nuorten asioista. 

Vuodesta 1920 lähtien jaetulla palkinnolla on haluttu huomioida suomalai-
sia kulttuuritekoja. Palkinnon voi saada yksityishenkilö tai yhteisö.

Ensimmäinen kunniapalkinto, 10 000 markkaa, myönnettiin säveltäjä Jean 
Sibeliukselle vuonna 1920. Alfred Kordelinin palkinnot valitsee neljä raatia, jot-
ka koostuvat tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen asiantuntijoista. 

Kultarantapalkinto	
Vuoden 2015 Kultaranta-palkinto myönnettiin kesäkuussa kuvanveistäjä Veikko 
Myllerille. Palkinnon saajan valitsivat tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja 
hänen puolisonsa Jenni Haukio.

”Myllerin persoonallinen tyyli on helppo tunnistaa. Hänen teoksensa ovat 
värillisiä ja selkeän esittäviä, usein tarinallisuuteen saakka. Myllerin eläinfiguu-
reista, salaperäisistä ratsumiehistä, sotureista, kuninkaista ja arvoituksellisista 
siivekkäistä ihmishahmoista muodostuu kokonainen mytologinen maailma” 
luonnehditaan näyttelyesitteessä.

Alfred Kordelinin säätiö perusti 2011 Kultaranta-palkinnon edistämään 
suomalaista kuvanveistotaidetta. Vuosittain jaettavan palkinnon suuruus on 
20 000 euroa, ja se myönnetään varttuneelle taiteilijalle tunnustukseksi pitkäai-
kaisesta ja merkityksellisestä taiteellisesta toiminnasta. Palkinnon lisäksi säätiö 
kustantaa palkinnonsaajalle näyttelyn, joka järjestetään tasavallan presidentin 
kesäasunnon Kultarannan puistossa. Näyttely oli avoinna 9.6–30.3.2015 ja sen 
kuraattorina toimi Tapani Pennanen.

Taidekokoelma
Alfred Kordelinin säätiö on kerännyt taidetta ensimmäisestä toimintavuodes-
taan lähtien. Hankintoja tehtiin erityisesti 1920-, 1930- ja 1950-luvuilla. Säätiön 
taidekokoelmassa on tätä nykyä lähes 300 teosta. Taidekokoelmaa kasvatettiin 
yhdellä Veikko Myllerin teoksella. Maalaukset, veistokset ja grafiikan lehdet 
ovat talletettu Ateneumin, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Lahden, Tampereen ja 
Rauman taidemuseoihin sekä Keski-Suomen museoon. Teoksia on esillä myös 
säätiön toimitiloissa ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kordelin-salissa sekä 
Kultarannassa. Alfred Kordelinin säätiö on Suomalaisten taidesäätiöiden yhdis-
tyksen (STSY) jäsen.

Valokuvassa	vasemmalta	lukien	Myllerin	kylän	koiria,	Lennukoira,	Jenni	Haukio,	Veikko	Myller,		

Sauli	Niinistö	ja	Kukka	Luukanen.

Valokuva:	Tasavallan	Presidentin	Kanslia
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MUOTOKUVA: LEILA LOTTI

Säätiö teetätti Alfred Kordelinin säätiön hallituksen puheenjohtajana vuosina 
2004–2014 toimineesta kamarineuvos Leila Lotista muotokuvan.  Sen on piir-
tänyt kuvataiteilija Tomas Regan. Säätiö on tilannut jokaisesta hallituksensa 
puheenjohtajista muotokuvat. Työt on pääosin ripustettu Helsingin Kruunun-
haassa sijaitsevan toimiston seinille. Regan valikoitui työn tekijäksi säätiön hal-
lituksen aloitteesta. Taiteilija halusi, että kuvaan syntyy ”tarkan, mutta hyvän-
tuulisen kuuntelemisen ilme”. 

”Kuvataiteilija Tomas Regan: Miten määrittelet tyylisi, ja miten se näkyy  
Leila Lotin muotokuvassa?
Toivon että kuvassa näkyy Leila Lotin tyyli! Oma tyylini toivottavasti näkyy 
teoksen kuvakielessä. Haluan että piirustus näyttää piirustukselta. Tavallisesti 
työskentelen musteella ja lyijykynillä. Harvoin käytän näin tarmokkaita värejä. 
Totesimme molemmat heti työskentelyn alussa, että nyt ei kyllä tehdä harmailla 
sävyillä!

Millainen on hyvä muotokuva?
Hyvä muotokuva on mallinsa näköinen, mutta näköisyys on aika monimutkai-
nen juttu. Olen huomannut, että tärkeämpää on yrittää saada kuvaan elävän 
ihmisen tuntua ja autenttisuutta. 

Maalaamalla tai piirtämällä onkin mahdollista vangita enemmän ihmisen 
olemuksesta kuin valokuvaamalla. Parhaimmillaan kuvaan syntyy erilaisten il-
meiden ja hetkien fuusio, joka usein näyttää elävämmältä ja myös näköisemmäl-
tä kuin valokuva. Mutta näköisyys ei ole tärkeintä edes muotokuvassa. Hyvän 
muotokuvan tulisi olla myös kiinnostava taideteos. 

Miten työ asemoituu muotokuvaperinteeseen?
Mielestäni tämä on muodollisesti aika perinteinen muotokuva, siis sommitelma 
ja asetelma. Myös teoksen toteutustapa on hyvin perinteinen – malli nököttää 
paikallaan ja taiteilija tihrustaa. Tekniikka kyllä hiukan poikkeaa muotokuva-
perinteestä. Teos on tehty puuvärikynillä paperille. Värikynillä piirtämällä sain 
kuvaan raikkautta ja ilmaa. Toivon, että kuva sekä erottuu edukseen muiden 
Kordelinin säätiön muotokuvien joukosta että sopii joukkoon.

Miten työ eteni?
Onneksi sain toteuttaa muotokuvan kokonaan mallista. Muotokuvaa ei oikein 
voi syöksyä suoraan tekemään. Kestää jonkin aikaa, että oppii näkemään kas-
vojen piirteet. Viimeistelyvaiheessa lähinnä istutaan työhuoneella ja tuijotetaan 
teosta. Välillä käydään puuhaamassa jotain muuta ja sitten taas tuijotetaan ja 
mietitään. 

 Halusin, että kuvassa on tarkan, mutta hyväntuulisen kuuntelemisen ilme. 
Tämä tietysti teetti hommia, että jaksettiin keksiä tunti toisensa jälkeen hausko-
ja juttuja, joita hymyillä.”

Kuvataiteilija Tomas Regan (1979) on ihmisen piirtämiseen keskittynyt kuva-
taiteilija ja taidegraafikko. Reganin teoksia on ollut esillä mm. Taidesalongissa 
Helsingissä, Mäntän kuvataideviikoilla ja Royal Academy:ssa Lontoossa. Re-
gan asuu ja työskentelee Tampereella.

Säätiön	10.	halli

tuksen	puheen

johtaja	Leila	Lotti	ja	

kuvataiteilija		

Tomas	Regan.	

Valokuva:	Meeri	Utti.
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HELLA FOODISTA 
TYÖPAIKKA KUUDELLE
NUORELLE 

”Idea tähän projektiin lähti liikkeelle omasta oivalluksesta, että kokkaaminen 
voi olla hyvin palkitsevaa. Aloimme pohtia miten ruoanlaiton voisi yhdistää 
nuorisotyöhön, ja Hella Foodin konsepti lähti kehittymään,” toteaa hankkeen 
alullepanija yhteisöpedagogi Sebastian Harju.

Projektiin valittiin kahdeksan tyttöä ja kymmenen poikaa 170 nuoren 
joukosta. Osalla nuorista koulut olivat jääneet kesken ja heillä oli vaikeuksia 
arjen hallinnassa. Tekeminen pidettiin käytännönläheisenä: ”Valmistimme 
ravintola Ragun ruokalistalta fine dining -ruokia,  hampurilaisia, aasialaista 
ja jälkiruokia.” Harju jatkaa. Nuoret suorittivat hygieniapassin ja saivat tietoa 
ravintola-alan koulutus- ja työmahdollisuuksista. Diakonissalaitoksen Vamos 
opinnollisti hankitut tiedot ja taidot, jotta niistä on hyötyä jatkossa työ- tai 
opiskelupaikkaa haettaessa.

Nuorten palaute oli rohkaisevaa, ja kannustaa vetäjiä jatkamaan hanketta. 
”Kaikki meni oikeastaan paremmin kuin hyvin. Nuoret olivat erittäin moti-

voituneita eikä yksikään ei pudonnut kesken pois. Hienointa on, että peräti neljä 
nuorta työllistyi.  Kahdella elämäntilanne esti tarjotun työpaikan vastaanotta-
misen. Olemme nyt kehittäneet konseptia ja haemme hankkeelle jatkorahoitus-
ta” Harju jatkaa.

Nuorille maksuton Hella Food järjestettiin Helsingissä Flavour Studion ope-
tuskeittiössä, joka tarjosi opetukseen Top Chef –tasoiset puitteet. Kouluttajina 
toimivat huippukokit, muiden muassa Teemu Laurell ja Kalle Kiukainen. Hella 
Food käynnistettiin joulukuussa 2014 ja se huipentui Helsingissä järjestettyyn 
ravintolapäivään helmikuussa 2015. Kansanvalistuksen jaosto tuki hanketta 
5 400 euron suuruisella apurahalla.

Hella	Food	2014–2015.	Nuoret	suorittivat	hygieniapassin	ja	saivat	tietoa	ravintolaalan	opiskelu	ja	työmahdollisuuksista.	

Valokuva:	Okko	Parviainen	
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CIRKO 
– KYMMENEN VUOTTA 
UUTTA SIRKUSTA

”Kovaa fysiikkaa vaativat lajit kiinnostavat ihmisiä entistä enemmän. Moni ai-
kuinenkin on innostunut sirkuksesta harrastuksena. Parhaimmillaan sirkus on 
täynnä unohtumattomia esityksiä, joissa ihmiskeho tekee uskomattomia asioita. 
Se on upeaa!”, iloitsee vuoden 2015 Cirko-festivaalin nimikkotaiteilija ja ilmati-
la-akrobaatti Ilona Jäntti, 34.

Nykysirkukseen keskittyvä Cirko keräsi vuonna 2015 yhdeksän päivän aika-
na lähes 5 000 kävijää. Se järjestettiin Helsingissä 7.–17.5.2015. Festivaali tarjosi 
12 esitystä, perhepäiviä sekä viitenä iltana ohjelmallisen klubin. Näytöksiä oli 
yhteensä 24, joiden yhteydessä järjestettiin kahdeksan taiteilijatapaamista.

Ilona Jäntti oli mukana neljässä ilmatilatuotannossa, joista Namesake ja 
Gangewifre ovat sooloteoksia. Jäntin improvisaatiota köydellä ja rengastrapet-
silla pääsi myös neljänä päivänä seuraamaan varsin eksoottisessa ympäristössä 
Töölönlahden Talvipuutarhassa.

Jäntti on freelancer-sirkustaitelija ja asunut pitkään Lontoossa. Hän oli 
19-vuotias mennessään ensimmäisen kerran sirkuskouluun. ”Tiesin heti, että 
tämä on minun juttuni. Lähdin sirkuskouluun Tukholmaan ja innostuin erityi-
sesti rengastrapetsista. Jatkan samalla tiellä, mutta käytän myös köyttä ja kan-
gasta.”

Jäntti on ilmassa kuin kotonaan
”Työni on hirvittävän kiinnostavaa. Saan tehdä esityksiä ja matkustaa. Produk-
tioihin saatetaan valmistautua jopa muutaman vuoden ajan, mikä on toki haas-
tavaa. Mutta työni on niin hauskaa, etten haluaisi tehdä mitään muuta.”

Säätiö tuki Cirko-festivaalin järjestämistä 30 000 eurolla. Tänä vuonna 
tulee kuluneeksi kymmenen vuotta kansainvälisen Cirko-nykysirkusfestivaalin 
perustamisesta.

Köyden	varassa.	Ilmatilaakrobaatti	Ilona	Jäntti	Helsingin	Talvipuutarhassa.	Valokuva:	Mirkku	Merimaa
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TAPAHTUI MOMMILAN 
KARTANOSSA  
HUHTIKUUSSA 1918

Luutnantti Karl Ritter merkitsi yksikkönsä 27.4.1918 sotapäiväkirjaan: 
”Majoituimme Mommilassa eräänlaiseen linnantapaiseen, joka oli autiona. 
Kyläläisiltä kuulimme, että talon isännän olivat punaiset tappaneet viime 
syksynä ja palvelusväki oli paennut.”

Luutnantti Ritterin joukkue kuului saksalaisen Itämeren divisioonan 
toisen ratsuväkiprikaatin ensimmäiseen kaartinulaanirykmenttiin, jon-
ka komentajana toimi majuri Halling. Saksalaiset olivat nousseet maihin 
Hangossa 3.4., karkottaneet punaiset Helsingistä huhtikuun puolivälissä 
ja edenneet pääradan vartta pohjoiseen. Riihimäki oli vallattu 22.4. Sen 
jälkeen majuri Hallingin rykmentti eteni Oitin kautta kohti koillista, jolloin 
Mommila joutui sen reitille. Saksalaisten tavoitteena oli katkaista Tampe-
reella Mannerheimin johtamille valkoisille huhtikuun alussa ratkaisevan 
tappion kärsineiden punaisten pakoreitti itään.

Alfred Kordelinin murhasta 7. marraskuuta 1917 oli saksalaisten 
Mommilan vierailun aikoihin kulunut jo lähes puoli vuotta. Kordelin oli 
vuonna 1914 laatimassaan testamentissa lahjoittanut kartanon Hämeen 
maanviljelysseuralle sillä ehdolla, että Mommilassa pidettäisiin maanvil-
jelyskoulua ”hyvien etumiesten ja trenkien opetusta varten”. Sisällissodan 
puhjettua Mommila oli joutunut taistelevien osapuolten väliselle rintamalle, 
eikä testamentin toimeenpanosta sen vuoksi tullut mitään. Huhtikuun 3. 
päivänä 1917 päivätty testamentti toimeenpantiin runsaan vuoden kuluttua 
31.12.1918, jolloin pesänselvittäjät vahvistivat ohjesäännön Alfred Korde-
linin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston hoidosta ja käyttämisestä. Alfred 
Kordelinin säätiö oli syntynyt.

Seppo Hentilä
professori emeritus
Alfred Kordelinin säätiön tiedejaoston jäsen
 

Vuonna	1926	säätiö	tilasi	neljältä	taiteilijalta	Kordelinin	elämään	ja	elinympäristöön	liittyviä	teoksia.	Seuraavina	vuosina	valmistuivat	

Tyko	Sallisen,	Mikko Carlstedtin,	Mikko	Oinosen	ja	Wilho	Sjöströmin	teokset,	joiden	aiheet	olivat	peräisin	Raumalta,	Mommilasta,	

	Jokioisista	ja	Kultarannasta.
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SIJOITUSTOIMINTA 
JA TALOUS

Sijoitusperiaatteet
Säätiön sääntöjen mukaan sen varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottaval-
la tavalla ja uuden säätiölain mukaan varat on sijoitettava suunnitelmallisesti. 
Säätiön sijoitustoiminta on pitkäjänteistä ja tavoitteena on tasaisesti kasvattaa 
apurahojen määrää. Säätiön hallitus hyväksyi uudistetut sijoitustoiminnan peri-
aatteet 27.3.2015 kokouksessaan. Säätiön kansainvälisten arvopaperisijoitusten 
osuutta kasvatetaan lähivuosina samalla kun kotimaisten osake- ja kiinteistösi-
joitusten määrää vähennetään.

Säätiön osake- ja korkosijoitusten varainhoito kilpailutettiin kesäkuussa ja 
uudet varainhoitosopimukset solmittiin elokuussa. Jatkossa kotimaiset suorat 
osakesijoitukset hoidetaan perustuen konsultatiiviseen omaisuudenhoitosopi-
mukseen ja korot ja kansainväliset osakesijoitukset perustuen täyden valtakirjan 
omaisuudenhoitosopimukseen.

Säätiön	sijoitukset	ja	niiden	tuotto
Säätiön sijoitusomaisuuden arvo tilinpäätöshetkellä oli 136,7 miljoonaa euroa, 
kun noteeratut osakkeet ja korolliset sijoitukset arvostettiin markkina-arvoon ja 
kiinteistösijoitukset tasearvoon.  Sijoitusomaisuuden arvo kasvoi 2,1 miljoonaa 
euroa tilikauden alun 134,6 miljoonasta eurosta. Arvopapereiden (noteeratut 
osakkeet, joukkovelkakirjalainat ja rahastot) tasearvo oli tilinpäätöshetkellä 
69,7 miljoonaa euroa ja käypä arvo 89,3 miljoonaa euroa. Tästä 19,6 miljoonan 
euron arvostuserosta 19,2 miljoonaa euroa muodostui osakesijoituksista ja 0,4 
miljoonaa euroa korkosijoituksista. Osakkeiden ml. osakerahastot osuus säätiön 
salkusta oli tilinpäätöshetkellä 56,1 %, joukkovelkakirjalainojen 6,5 %, raha-
markkinasijoitusten ml. pankkitilit 6,5 % ja kiinteistösijoitusten 30,8 %. Osak-
keiden suhteellinen osuus sijoitusomaisuudesta kasvoi 3,0 %, korkosijoitusten 
osuus kasvoi 0,5 % ja vastaavasti kiinteistösijoitusten osuus pieneni 3,5 % edel-
liseen tilikauteen verrattuna.

Sijoitusten jakauma 31.8.2015 31.8.2015 31.8.2014 31.8.2014
eur % eur %

Osakkeet 76	744	941 56,1	% 71	489	307 53,1	%

Korkosijoitukset 17	850	724 13,1	% 16	881	501 12,5	%

Kiinteistösijoitukset 42	095	444 30,8	% 46	219	520 34,3	%

Yhteensä 136	691	109 100,0	% 134	590	329 100,0	%

Säätiön sijoitusomaisuuden kokonaistuotto oli 4,8 %, mikä on alle säätiön 
hallituksen asettaman pitkän tähtäimen tuottotavoitteen (5,5 %). Loppukesän 
2015 markkinalasku sulatti suomalaisosakkeiden alkuvuoden tuotot. Omaisuus-
lajeittain tarkasteltuina osakkeiden tuotto oli 3,8 %, korkosijoitusten mukaan 
lukien pankkitilit 2,2 % ja kiinteistösijoitusten 7,3 %. Osake- ja korkosijoitusten 
tuotossa on huomioitu markkina-arvon muutokset.  Kiinteistösijoitusten tuotto-
laskenta perustuu kirjanpitoon siten, että nettovuokratuoton lisäksi on huomioi-
tu realisoituneet myyntivoitot, tehdyt arvonalennukset ja poistot, mutta muuten 
sijoituskiinteistöjen todellisia markkina-arvon muutoksia ei ole huomioitu. Sijoi-
tuskiinteistöjen kassavirtaperusteinen nettovuokratuotto oli 6,9 %.

Säätiön sijoitusten tuottama kassavirta oli 7,2 miljoonaa euroa, joka saa-
daan eliminoimalla sijoitustoiminnan 7,2 miljoonan euron tuloksesta myynti-
voitot ja -tappiot, sijoitusomaisuuden poistot sekä arvonalennukset ja niiden 
palautukset. Kassavirta jakaantui omaisuuslajeittain seuraavasti: osinkotuotot 
3,4 miljoonaa euroa (47 %), korkotuotot 0,7 miljoonaa euroa (10 %) ja netto-
vuokratuotot 3,1 miljoonaa euroa (43 %). Edelliseen vuoteen verrattuna sijoi-
tusten tuottama kassavirta nousi 0,3 miljoonaa euroa. Osinkotuottoja kertyi  

Veikko	Myller:	Sarjasta	Onnistunut	pesintä.	Valokuva	Vesa	Aaltonen.
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA 1.9.2014–31.8.2015 1.9.2013–31.8.2014

Jaetut apurahat ja palkinnot

Myönnetyt apurahat ja palkinnot 4	299	679,02 4	375	908,95

Apurahojen palautukset 217	148,00 293	593,63

Apurahojen jakokustannukset 99	850,61 112	549,02

4	182	381,63 4	194	864,34	

Muu varsinainen toiminta

Muu kulttuuritoiminta 59	280,45 80	380,43

Varsinainen toiminta yhteensä 4	241	662,08 4	275	244,77

SIJOITUSTOIMINTA

Tuotot 8	185	843,26 8	040	619,05

Kulut 1	028	119,89 1	224	258,38

Poistot 296	593,69 296	465,13

Myyntivoitot- ja tappiot 2	460	489,74 3	435	138,07

Arvonalennukset- ja palautukset 2	207	324,06 207	337,15

Sijoitustoiminta yhteensä 7	114	295,36 9	747	696,46	

SAADUT LAHJOITUKSET 554	374,06 282	696,55

YHTEISKULUT

Henkilöstökulut 307	029,56 369	411,52

Poistot 5	722,80 6	720,51

Muut kulut 236	973,52 289	158,67

Yhteiskulut yhteensä 549	725,88 665	290,70

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2	877	281,46 5	089	857,54

0,6 miljoonaa euroa enemmän, korkotuottoja 0,1 miljoonaa euroa ja sijoitus-
kiinteistöjen nettovuokratuottoja 0,1 miljoonaa euroa vähemmän.

Tilikauden aikana säätiö hajautti edelleen osakesalkkua sijoitustoiminnan 
periaatteidensa mukaisesti. Kotimaisia osakkeita myytiin 3,3 miljoonan euron 
edestä ja myynneistä realisoitui yhteensä 1,3 miljoonan euron myyntivoitto. Ti-
lalle ostettiin globaalisti sijoittavia osakerahastoja. Tilinpäätöshetkellä osakesal-
kun markkina-arvo oli 76,7 miljoonaa euroa, josta kansainvälisten osakkeiden 
osuus oli 17,5 %.  Markkina-arvoltaan suurimmat yksittäiset sijoitukset olivat 
Sampo 8,1, Elisa 5,1, Fortum 4,4 ja Sanoma 4,1 miljoonaa euroa. 

Tilinpäätöshetkellä korollisten sijoitusten mukaan lukien pankkitilit mark-
kina-arvo oli 17,9 miljoonaa euroa, mikä on 1,0 miljoonaa euroa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Tästä summasta 12,0 miljoonaa euroa oli sijoitettuna alle 
vuoden sisällä erääntyviin joukkovelkakirjalainoihin, lyhyen koron rahastoihin 
ja pankkitileille.

Säätiön sijoituskiinteistöt muodostuvat lähinnä toimisto-, liike- ja asuin-
tiloista. Sijoituskiinteistöjen tasearvo tilinpäätöshetkellä oli 42,1 miljoonaa 
 euroa, mikä on 4,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tili-
kaudella myytiin toimistotiloja Tampereella ja Helsingissä sekä kaksi asuinhuo-
neistoa Helsingissä ja yksi loma-asunto Muoniossa. Myyntien tulosvaikutus oli 
yhteensä +1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi kahteen Tampereella sijaitsevaan toimis-
tokohteeseen tehtiin yhteensä 0,7 miljoonan euron arvonalennuskirjaukset. Tyh-
jien tilojen myynnistä ja tilojen uudelleenvuokrauksesta johtuen vuokrausaste 
nousi edellisen tilinpäätöksen 90 %:sta 98,9 %:iin.

Säätiön	kirjanpidon	tulos	ja	taloudellinen	asema
Sijoitustoiminnan tuottamalla 7,2 miljoonan euron kassavirralla katettiin 4,2 
miljoonan euron suuruiset apurahat jakokustannuksineen, muu kulttuuritoimin-
ta 0,1 miljoonaa euroa sekä säätiön yhteiskulut 0,5 miljoonaa euroa. Kun tämän 
lisäksi huomioidaan vielä omaisuuden myyntivoitot ja tehdyt arvonalennukset ja 
poistot, muodostui kirjanpidon tulokseksi 2,9 miljoonaa euroa.

Säätiön taseen loppusumma oli 118,3 miljoonaa euroa ja se oli 2,5 miljoo-
naa euroa edellisvuotta suurempi. Vieraan pääoman määrä oli 2,1 miljoonaa 
euroa, josta nostamattomat apurahat muodostivat 1,8 miljoonaa euroa. Säätiön 
edellisen vuoden tuloksesta kirjattiin tilikaudella 4,6 miljoonan euron siirto 
kantarahastoon. Erillisrahastoihin tehtiin 0,1 miljoonan euron siirto. Siirtojen 
jälkeen kantarahasto oli 94,0 miljoonaa euroa, erillisrahastot 3,1 miljoonaa eu-
roa ja kertyneet ylijäämät 16,2 miljoonaa euroa. Kun näihin eriin lisätään tili-
kauden tulos 2,9 miljoonaa euroa, muodostuu säätiö omaksi pääomaksi 116,2 
miljoonaa euroa.  Kertyneet ylijäämät ja sijoitusten hyvä likviditeetti mahdollis-
tavat apu rahojen maksamisen heikompienkin suhdanteiden aikana. 
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TASE

Va s t a t t ava a 31.8.2015 31.8.2014

OMA PÄÄOMA

Kantarahasto 93	996	656,25 89	405	583,20

Erillisrahastot 3	084	693,85 3	034	670,95

Edellisten tilikausien ylijäämä 16	242	428,47 15	793	666,88

Tilikauden tulos 2	877	281,46 5	089	857,54

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 116	201	060,03 113	323	778,57

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot 18	206,58 16	197,67

Ostovelat 132	088,19 76	528,46

Muut velat 1	848	476,13 2	237	855,53

Siirtovelat 75	837,99 114	413,68

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2	074	608,89 2	444	995,34

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2	074	608,89 2	444	995,34

Va s t a t t ava a  y h t e e n s ä 118	275	668,92 115	768	773,91

TASE

Va s t a ava a 31.8.2015 31.8.2014

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 0,00 3	394,80

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet 361	479,88 361	479,88

Rakennukset ja rakennelmat 3	947	667,11 4	243	903,50

Koneet ja kalusto 5	608,43 8	293,73

Muut aineelliset hyödykkeet 16	500,00 16	500,00

4	331	255,42 4	630	177,11

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 89	502	444,26 87	739	692,10

Saamiset 15	191	260,17 20	822	958,04

104	693	704,43 108	562	650,14

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 109	024	959,85 113	196	222,05

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset

Lainasaamiset 15	000,00 15	000,00

Lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset 310	655,65 425	824,29

Muut saamiset 4	415,31 168	408,86

315	070,96 594	233,15

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 4	547	522,03 1	047	522,03

4	547	522,03 1	047	522,03

Rahat ja pankkisaamiset 4	373	116,08 915	796,68

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9	250	709,07 2	572	551,86

Va s t a ava a  y h t e e n s ä 118	275	668,92 115	768	773,91
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APURAHAT JA PALKINNOT  

BIOLOGIA,	YMPÄRISTÖ,	ELÄIN
LÄÄKETIEDE

Filosofian	maisteri	Mari	Dahl	väitös
kirjaan:	Sedimenttien	jätevesiperäiset	
orgaaniset	yhdisteet	–	haittaaineiden	
tunnistaminen	vaikutusperusteisella	
analyysillä	24.000

Master	of	Science	Tatiana	Demina	
väitöskirjaan:	Molecular	characteriza
tion	of	new	archaeal	viruses	from	high	
salinity	12.000

Filosofian	maisteri	Antti	Flyktman	
väitöskirjaan:	Korvavalon	vaikutus	
jyrsijöiden	aivojen	valovasteellisiin	
proteiineihin	24.000

Filosofian	tohtori,	tutkimuskoordinaat
tori	Jyrki	Jauhiainen	osallistumiseen	
kahteen	trooppisten	soiden	ilmasto
vaikutuksia	käsittelevään	kokoukseen	
vuonna	2016	3.000

Diplomiinsinööri	Kristoffer	Krogerus	
väitöskirjatyöhön:	Elucidating	flavour	
formation	and	stress	tolerance	in	
brewing	yeast	hybrids	24.000

Master	of	Science	Sergey	Morozov	
väitöskirjaan	aiheesta	Climate	change	
in	the	Barents	Sea:	modeling	the	phy
siological	consequences	of	oceanic	
warming	12.000

Master	of	Science	Marianna	Teräväinen	
väitöskirjaan	aiheesta	Hyönteisten	ja	
kulttuurin	evoluutio	tutkittuna	fylo
geneettisin	menetelmin:	Elaterifor
miakovakuoriaisten	systematiikka,	ja	
hyönteisten	käyttö	vietnamilaisessa	
lääketieteessä	12.000

YHTEENSÄ	111.000

FILOSOFIA

Filosofian	tohtori,	dosentti	Anssi	
Korhonen	kolmen	vertaisarvioidun	
tutkimusartikkelin	kirjoittamiseen	
aiheesta	Kiista	totuudesta	varhaisessa	
analyyttisessa	filosofiassa:	klassisten	
totuusteorioiden	historia	ja	sen	re
konstruktio	28.000

Tutkijatohtori	Markus	Pantsar	osallis
tumiseen	11th	International	Symposi
um	of	Cognition,	Logic	and	Communi
cation	konferenssiin	1.100

Filosofian	lisensiaatti	MariAnne	Virk
kala	väitöskirjatyöhön:	The	Kantian	
Sublime	and	its	Idea	of	Nature	12.000

YHTEENSÄ	41.100

FYSIIKKA	JA	TÄHTITIEDE

Filosofian	maisteri	Joonas	Konki		
väitöskirjaan:	Superraskaiden	yti
mien	rakenteen	kokeellinen	tutkimus:	
Neutronivajaiden	kalifornium	ja	ein
steiniumytimien	spektroskopia	fuu
siohöyrystysreaktioilla	24.000

Filosofian	tohtori	Matti	Silveri	väitös
kirjan	jälkeiseen	tutkimukseen:	Loca
lization	in	arrays	of	superconducting	
qubits	28.000

Tohtorikoulutettava,	filosofian	maisteri	
Tommi	Tenkanen	tutkimusvierailuun	
Yhdysvaltoihin	4.200

YHTEENSÄ	56.200

GEOTIETEET	JA	MAANTIEDE

PhD	Amelie	Beucher	väitöskirjan	
jälkeiseen	tutkimukseen:	Assessing	
advanced	modeling	methods	for	a	
mitigationoriented	characterization	
of	acid	sulfate	soils	in	Finland	and	
Denmark	22.000

HISTORIATIETEET,	ARKEOLOGIA

Filosofian	maisteri	Kaisa	Harju		
väitöskirjaan	aiheesta	Exporting	
Expertise:	SomaliaFinland	Tuber
culosis	Control	Support	and	Training	
Project,	1980–1990	24.000

Filosofian	tohtori	Sami	Louekari		
väitöskirjan	jälkeiseen	tutkimukseen:	
Modernin	projekti	ja	edistyksen	esi
kuvat?	Papisto	Suomen	maatalouden	
kehittäjänä	1740–1850	28.000

Filosofian	tohtori	Marika	Rauhala	
väitöskirjan	jälkeiseen	tutkimukseen	
aiheesta	Uskonnolliset	ennakkoluulot	
kreikkalaisroomalaisessa	antiikissa:	
Hyväksynnän	rajat,	uskonnollinen	
identiteetti	ja	toiseuden	kuvat	5.1.	
vuosisadalla	eaa.	28.000

Filosofian	maisteri	Johannes	Yrttiaho	
väitöskirjatyöhön:	Suurten	suoma
laiskaupunkien	energiapolitiikka	
osana	valtakunnallista	sähköistystä	
1919–1939.	Vertaileva	tutkimus	intressi
ryhmistä	ja	verkostoista	teknologisen	
järjestelmän	rakentumisessa	24.000

YHTEENSÄ	104.000

KÄYTTÄYTYMISTIETEET

Psykologi,	PsM	Nella	Korhonen		
väitöskirjaan:	ADHD	40	vuoden	seu
rannassa	24.000

Psykologian	lisensiaatti	Maarit	Lassan
der	väitöskirjaan	aiheesta	Terve	oppi
va	mieli:	Tietoisuustaitointervention	
vaikutus	1215	vuotiaiden	oppilaiden	
keskittymiseen,	oppimiskykyyn	ja	
hyvinvointiin	24.000

Filosofian	tohtori	Satu	Saalasti		
väitöskirjan	jälkeiseen	tutkimukseen:	
Puheen	huuliltalukukyvyn	yksilölliset	
erot	14.000

Tieteen apurahat 2015

Hosia,	Jaakko

(1941–2005)

Nimetön,	1994

öljy	kankaalle,	48	x	48	cm
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Psykologian	tohtori	Jari	Takatalo	
väitöskirjan	jälkeiseen	tutkimukseen:	
Jalkapalloharrastuksen	ja	digitaalisen	
pelaamisen	vaikutus	aivoihin	ja	kogni
tiiviseen	suorituskykyyn	21.000

YHTEENSÄ	83.000

KEMIA

Tekniikan	tohtori,	TkT	JaniMarkus	
Malho	tutkimukseen:	Monitoiminna
listen	ja	funktionaalisten	hybridihyd
rogeelien	luominen	lääketieteellisiin	
sovelluksiin	18.000

Filosofian	maisteri	Milla	Suominen	
väitöskirjaan:	Johdepolymeerigra
feeni	komposiittimateriaalit	kestävän	
energian	sovelluksissa	24.000

YHTEENSÄ	42.000

KIELITIEDE

Filosofian	maisteri	Lasse	Hämäläinen	
väitöskirjaan:	Nimet	verkkopeliyhtei
söissä	24.000

Filologian	kandidaatti	Olga	Karlova	
väitöskirjaan:	Itäisten	itämerensuoma
laisten	kielten	vanha	henkilönnimistö	
24.000

Filosofian	maisteri	Antti	Saloranta	
väitöskirjatyöhön:	Suomen	kielen	
fonologisen	pituusopposition	harjoit
taminen	ohjeistetulla	kuuntele	ja	toista	
harjoittelulla	23.000

YHTEENSÄ	71.000

KIRJALLISUUSTIEDE

Jatkoopiskelija	Sarianna	Kankkunen	
väitöskirjaan:	Pimeästä	maasta	pieniin	
elintiloihin	–	tila	kirjailija	Maarit	Verro
sen	tuotannossa	24.000

Filosofian	lisensiaatti	Vesa	Kyllönen	
väitöskirjatyöhön:	The	Metaphysics	
Of	Uncertainty.	The	Contemporary	
Encyclopedic	Novel,	Metaphysical	
Detective	Story	and	the	Informational	
Excess	12.000

YHTEENSÄ	36.000

KULTTUURIENTUTKIMUS

Filosofian	maisteri	Inkeri	Hakamies	
väitöskirjatyöhön:	Museo	käytännös
sä	–	Suomalainen	museokulttuuri	eri	
toimijoiden	käytäntöinä	24.000

Filosofian	tohtori	Minna	Opas	osallis
tumiseen	American	Anthropological	
Associationin	(AAA)	konferenssiin	
Denverissä	Yhdysvalloissa	1.350

Filosofian	tohtori	Anu	Raunio	väitös
kirjan	jälkeiseen	tutkimukseen:	On	the	
reverse	grand	tour.	The	North	in	the	
travel	writing	of	the	long	18th	century	
14.000

Filosofian	tohtori,	tutkija	Ulla	Savolai
nen	osallistumiseen	European	Social	
Science	History	kongressiin	30.3.
2.4.2016	Valenciassa	850

Master	of	Arts	Lauri	Turpeinen		
väitöskirjatyöhön:	A	multi	sited	ethno
graphy	of	ruralurbanmigration	of	
young	adults	in	Finland	12.000

YHTEENSÄ	52.200

LÄÄKE	JA	TERVEYSTIEDE

Filosofian	maisteri	Minna	Ampuja	
väitöskirjaan:	BMP4:n	vaikutus	rinta
syöpäsolujen	signalointiin,	kasvuun	ja	
metastasointiin	24.000

Diplomiinsinööri	Liisa	Ikonen	väi
töskirjaan	aiheesta	Sydänkudosmalli:	
biomateriaalien,	mekaanisen	stimulaa
tion	ja	vaskulaariverkoston	vaikutus	
sydänlihasolujen	kasvuun,	elinkykyyn	
ja	toiminnallisuuteen	12.000

PhD	student	Lili	Li	väitöskirjaan:	
Therapeutic	target	identification	on	
protein	complexes	related	to	NOS1AP,	
a	schizophrenia	candidate	gene,	in	the	
NMDA	receptor	mediated	signaling	
pathway	12.000

Master	of	Science	Li	Ma	väitöskirjaan:	
Brain	immune	network	in	neuropsy
chiatric	diseases	12.000

Filosofian	maisteri	Tanja	Paavilainen	
väitöskirjatyöhön:	Astrosyyttien	mer
kitys	ihmisen	hermosoluverkoston	
kehityksessä	12.000

Tohtorikoulutettava	Elisa	Saarnio		
väitöskirjaan:	Dvitamiiniaineenvaih
duntaan	liittyvien	geenipolymorfioi
den	ja	Dvitamiinin	yhteys	luuston	
terveyteen	suomalaisväestöllä	12.000

Filosofian	maisteri	Jatta	Takkinen	
väitöskirjatyöhön:	Uusien	PETku
vantamismenetelmien	kehittäminen	
Alzheimerin	taudin	patologisten	muu
tosten	tutkimiseen	12.000

Filosofian	maisteri	Petri	Tanska		
väitöskirjatyöhön:	Mekaanisen	kuormi
tuksen	vaikutus	nivelruston	adaptaa
tioon	ja	rustosolujen	vasteisiin	12.000

Diplomiinsinööri	Jarmo	Teuho		
väitöskirjaan:	The	current	state	and	
the	factors	affecting	quantitative	ac
curacy	in	PET/MR	imaging	12.000

Filosofian	maisteri	Mari	Toppinen		
väitöskirjatyöhön:	Pienten	DNAvirus
ten	persistenssi	ja	evoluutio	12.000

Filosofian	maisteri	Siri	Tähtinen		
väitöskirjaan:	Adoptiivisen	Tsolusiir
ron	ja	onkolyyttisen	adenoviruksen	
yhdistelmä	kiinteiden	syöpäkasvainten	
hoidossa	12.000

YHTEENSÄ	144.000

MAATALOUS	JA	METSÄTIEDE

Filosofian	tohtori	Miia	Rainio	väitös
kirjan	jälkeiseen	tutkimukseen:	Gly
fosaatin	vaikutukset	kasvien	ja	kasvin
syöjähyönteisten	väliseen	suhteeseen	
sekä	hyönteisten	fysiologiseen	kun
toon	28.000

MATEMATIIKKA	JA		
TIETOJENKÄSITTELY

Diplomiinsinööri	Markku	Antikainen	
finalizing	doctoral	dissertation:	Design	
and	analysis	of	security	protocols	
12.000

Diplomiinsinööri	Antti	Häkkinen	
väitöskirjan	Signal	processing	of	sing
lecell	measurements	of	gene	expres
sion	in	live	cells	loppuunsaattamista	
varten	12.000

Master	of	science	Laura	Venieri		
väitöskirjatyöhön:	Dimension	esti
mates	for	Kakeya	sets	generalized	
to	metric	spaces	satisfying	certain	
axioms	12.000

YHTEENSÄ	36.000

OIKEUSTIETEET

Oikeustieteen	maisteri,	Master	of	Laws	
Olli	Honkkila	väitöskirjaan	aiheesta	
Competition	law	perspective	on	net	
neutrality	24.000

YHTEISKUNTATIETEET	JA	VIESTINTÄ

Jatkoopiskelija	Esko	Harni	väitöskir
jaan:	Ethos	&	politics	of	entrepreneur
ship	in	late	capitalism	24.000

Valtiotieteen	maisteri	HannaKaisa	
Hoppania	väitöskirjan	jälkeiseen	
tutkimukseen:	The	triple	movement	
and	the	neoliberation	of	social	policy	
28.000

Yhteiskuntatieteiden	tohtori	Saara	
Koikkalainen	väitöskirjan	jälkeiseen	
tutkimukseen:	Tutkimus	uudelleen
muuttajista	Euroopan	vapaan	liikku
vuuden	alueella	14.000

Yhteiskuntatieteiden	tohtori	Jiri	
Nieminen	väitöskirjan	jälkeiseen	tut
kimukseen	aiheesta	Sukupuolittunut	
poliittinen	kulttuuri	ja	affektit:	miespo
liitikkojen	maskuliinisuuden	ja	feminii
nisyyden	performatiivit	sosiaalisessa	
mediassa	29.500

Filosofian	maisteri	Eliisa	Vainikka		
väitöskirjaan:	Syrjäytymistarinat	
anonyymeissä	verkkokeskusteluissa	
24.000

Filosofian	tohtori	Juhana	Venäläinen	
väitöskirjan	jälkeiseen	tutkimukseen:	
Digitaalisen	talouden	ympäristökyt
kökset	–	tutkimus	kolmesta	data
keskuksesta	Suomessa,	Ruotsissa	ja	
Hollannissa	28.000

Kauppatieteiden	maisteri,	Filosofian	
maisteri	Maria	Väkiparta	väitöskirja
työhön:	Men’s	activism	against	female	
genital	mutilation/cutting	in	Finland	
and	Kenya/Somaliland	24.000

YHTEENSÄ	171.500

TAITEIDEN	TUTKIMUS

Filosofian	maisteri	LauraElina	Aho	
väitöskirjaan:	Kansallisuuden	suku
puolittunut	rakentuminen:	Suominei
don	representaatio	suomalaisen	teat
terin	ohjelmistossa	1872–1902	24.000

Filosofian	maisteri	Riikka	Hiltunen	
väitöskirjaan:	Tulevaisuusajattelu	ja	
ennakointi	musiikintekijöiden	luovassa	
työssä	24.000

Filosofian	maisteri	Marleena	Huuhka	
väitöskirjaan:	Eläimeksi/koneeksitule
misen	ja	eläinhahmon	esittämisen	mi
meettiset,	materiaaliset	ja	ekologiset	
sommitelmat	sekä	vastaanpelaamisen	
strategiat	videopeleissä	24.000

Filosofian	maisteri	Takemi	Sosa	väi
töskirjaan:	Magnus	Lindberg	–	musical	
dramaturgy	and	gesture	in	aura	and	
symphonic	triptych	12.000

YHTEENSÄ	84.000

TALOUSTIETEET

Kauppatieteiden	maisteri	Mika	Nie
minen	väitöskirjatyön	loppuunsaat
tamiseen:	Essays	on	current	account	
imbalances	8.000

Valtiotieteiden	maisteri	Maarit	Kristii
na	Olkkola	taloustieteen	ensimmäisen	
vuoden	tohtoriopintoihin	Barcelona	
Graduate	School	of	Economicsissa	
5.000

Diplom	Ökonom	Matthias	Strifler		
väitöskirjaan:	Fairness	in	labor	rela
tions	and	its	macroeconomic	conse
quences	8.000

Kasvatustieteen	maisteri,	MA	(Journa
lism)	Ilona	Suojanen	väitöskirjan	lop
puunsaattamiseen	aiheesta	Unders
tanding	happiness	in	the	workplace	
through	narrative	and	visual	research	
24.000

YHTEENSÄ	45.000

TEOLOGIA

Teologian	maisteri	Kaisa	Hirvonen	
väitöskirjaan:	Kirkkovuosi	totalitaris
min	ja	kansallisten	myyttien	kourissa	–	
kansallissosialistisen	historiakulttuurin	
luominen	ja	heijastuminen	kristilliseen	
juhlakulttuuriin	Saksassa	19331945	
26.000

TIETEEN	JAOSTO	YHTEENSÄ		
66	APURAHAA,	1.177.000	EUROA.
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JOUKKOVIESTINTÄ

Vapaa	toimittaja,	tietokirjailija	Elina	
Grundström	osallistumiseen	narra
tiivisen	journalismin	konferensseihin	
4.500

Filosofian	maisteri	Mikko	Järvinen	ra
diodokumenttien	käsikirjoittamiseen,	
ohjaamiseen	ja	taustatutkimukseen	
4.000

Elokuvantekijä,	tuottaja	Jenni	Koski	ja	
työryhmä	sirkusaiheisen	Yksipyöräi
sen	kutsu	dokumenttielokuvan	kehi
tys	ja	käsikirjoitustyöhön	5.000

Filosofian	maisteri	Aki	Lehtinen	es
seistisen	kulttuurijournalismin	kirjoit
tamiseen	2.500

Valokuvaaja,	tietokirjailija	Martti	Lin
tunen	valokuvausta	ilmaisuna	käsitte
levän	radioohjelmasarjan	tekemiseen	
2.500

Dokumenttiohjaaja	Heikki	T.	Partanen	
hyvinvointivaltion	rakentamisesta	ker
tovan	dokumenttielokuvan	Pitkäsilta	
historiallisen	sisällön	tutkimustyöhön,	
arkistotöihin,	tuotannon	valmisteluun	
ja	käsikirjoitukseen	5.000

Ohjaaja,	käsikirjoittaja	Antti	Heikki	
Pesonen	elämänkertaelokuvan	käsikir
joittamiseen	Juice	Leskisestä	2.500

Ohjaaja	Erno	Aleksi	Pohjavirta	ja	
työryhmä	graffitia	käsittelevän	doku
menttielokuvan	viimeistelyyn	5.000

Journalisti	Meri	Valkama	Asemapaikka	
DDR	dokumenttielokuvan	toteutta
miseen	aiheena	ItäSaksassa	työsken
nelleiden	toimittajien	ammattiidenti
teetin	muutokset	maailmanpolitiikan	
myllerryksissä	5.000

Viestinnän,	median	ja	teatterin	yksik
kö,	Tampereen	yliopisto	kehitysjour
nalismin	työpajaan	Afrikassa	10.000

YHTEENSÄ	46.000

KAUNOKIRJALLISUUS

Filosofian	maisteri	Pirkko	Anna	Am
nell	historiallisen	rikosromaanin	kirjoit
tamiseen	2.000

Kirjailija	Tuuve	Aro	romaanin	kirjoitta
miseen	6.000

FT	/	runoilija	Kristian	Blomberg	nel
jännen	runokirjan	kirjoittamiseen	
6.000

Kirjailija	Mikael	Brygger	Uneksiko	tas
kulaskin	olevansa	puu,	lintu	vai	sade?	
runoteoksen	kirjoittamiseen	5.000

Teatteritaiteen	maisteri,	kirjailija	Laura	
Gustafsson	romaanin	kirjoittamiseen	
ja	lastenkirjan	viimeistelyyn	sekä	näy
telmä	ja	kuunnelmakäsikirjoitusten	
työstämiseen	6.000

Kirjailija	Taina	Haahti	kaunokirjalliseen	
työskentelyyn	romaanin	parissa	5.000

Vapaa	kirjoittaja,	filosofian	maisteri	
Kaarina	Hazard	Kotiinpäinesseete
oksen	tekemiseen	suomalaisuudesta	
6.000

Kirjailija,	sarjakuvataiteilija	Jyrki	Heik
kinen	kuvarunoelman	viimeistelyyn	
6.000

Professori,	kirjailija,	muotoilija	Saku	
Heinänen	kolmannen	ja	viimeisen	
Zaidasaturomaanin	kirjoittamiseen	ja	
kuvittamiseen	6.000

Helsingin	Kirjallisuusfestivaali	ry.	Hel
sinki	Lit		kansainvälisen	kirjallisuus
festivaalin	järjestämiseen	13.14.5.2016	
Helsingissä	6.000

Näytelmäkirjailija	Antti	Hietala	näy
telmän	kirjoittamiseen	Qteatterin	
ensemblelle	6.000

Kirjailija	Kari	Hukkila	kirjalliseen	työ
hön	6.000

Kirjailija	Ville	Hytönen	runokokoelman	
ja	radiokuunnelman	kirjoittamiseen	
4.000

Kirjailija	Anelma	JärvenpääSumma
nen	novellikokoelman	kirjoittamiseen	
4.000

Kirjailija,	käsikirjoittaja	Petri	Karra	
Musta	valo	ja	No	Love	Lost	romaa
nien	kirjoittamiseen	6.000

Kirjailija,	filosofian	maisteri	Joonas	
Konstig	kirjalliseen	työskentelyyn	
6.000

Kirjailija	Katja	Krekelä	lastenromaanin	
kirjoittamiseen	2.000

Kirjailija	Tiina	Laitila	Kälvemark	ro
maanin	kirjoittamiseen	6.000

Kirjailija,	filosofian	maisteri	Jaana	Lap
po	kahden	lastenkirjan,	Jonnin	laulu
kirja	ja	O.	Nerovimmauksen	taidekirja,	
kirjoittamiseen	4.000

Sarjakuvantekijä	Kivi	Larmola	sarja
kuvateoksen	loppuunsaattamiseen	
8.000

Filosofian	maisteri,	runoilija	Tiina	
Lehikoinen	ja	työryhmä	käännöshank
keen	ja	Tuli&Savun	teemanumeroiden	
toteuttamiseen	10.000

Kirjailija,	filosofian	maisteri	Laura	
Lindstedt	kirjalliseen	työskentelyyn	
10.000

Kirjailija	Elina	Mady	The	Body	Jumper	
trilogian	(WSOY)	kirjoittamiseen	
suomeksi	ja	englanniksi	5.000

Kirjailija	Annamari	Pauliina	Marttinen	
kirjalliseen	työskentelyyn:	romaanin	
kirjoittamiseen	4.000

Runoilija,	taiteen	maisteri	Mikko	Myl
lylahti	runoteosten	kirjoittamiseen	
4.000

Kirjailija	Marjo	Niemi	romaanin	kirjoit
tamiseen	7.000

Kirjailija,	filosofian	maisteri	Inka	Nousi
ainen	lyhytproosakokoelman	kirjoitta
miseen	4.000

Kirjailija	Kreetta	Onkeli	romaanin	
kirjoittamiseen	10.000

Kirjallisuuden apurahat 2015 Kirjailija	Markku	Paasonen	proosa
teoksen	kirjoittamiseen	10.000

Näyttelijä,	kirjailija	Reidar	Palmgren	
romaanin	Kirpputori	viimeistelyyn	
6.000

Kirjailija	Leena	Parkkinen	romaanin	
kirjoittamiseen	5.000

Kirjailija	Tommi	Parkko	neljännen	
runokokoelman	ja	tietokirjan	kirjoitta
miseen	6.000

Kirjailija	Pasi	Pekkola	kolmannen	
romaanin	kirjoittamiseen	4.000

Kirjailija	Emma	Puikkonen	Eurooppa
laiset	unet	romaanin	kirjoittamiseen	
4.000

Kirjailija	Matias	Riikonen	romaanin	
kirjoittamiseen	5.000

Kirjailija	Mikko	Rimminen	Berliiniin	
sijoittuvan	romaanin	viimeistelemi
seen	osin	Berliinissä	sekä	seuraavan	
romaanin	raakamateriaalin	työstämi
seen	5.000

Runoyhdistys	Nihil	Interit	ry	runoilijoil
le	suunnatun	sparrausryhmätoiminnan	
kehittämiseen	6.000

Filosofian	lisensiaatti	Jaana	Helena	
Seppänen	romaanin	kirjoittamiseen	
5.000

Kirjailija	Jouko	Sirola	novellikokoel
man	kirjoittamiseen	6.000

Runoilija	Tomi	Sirviö	runokokoelman	
kirjoittamiseen	4.000

Kirjailija,	filosofian	maisteri	Anni	Su
mari	kirjalliseen	työhön	6.000

Valtiotieteiden	maisteri	Pauliina	Susi	
romaanin	Heikko	signaali	kirjoittami
seen	6.000

Filosofian	ylioppilas	Saila	Susiluoto	
Tuntien	kirja	runoteoksen	valmiste
luun	4.000

Kirjailija	Tero	Tähtinen	uuden	esseeko
koelman	kirjoittamiseen	6.000

Kirjailija,	filosofian	maisteri	Johanna	
Venho	kaunokirjalliseen	työskentelyyn	
sekä	matkakuluihin	Literary	Ark	festi
vaaliin	Armeniassa	4.000

Kirjailija	Maarit	Verronen	kaunokirjalli
seen	työskentelyyn	8.000

Kirjailija,	filosofian	maisteri	Taneli	
Viljanen	kokeellisen	proosateoksen	
’Vyöhyke’	viimeistelyyn	6.000

Kirjailija,	filosofian	maisteri	Sinikka	
Vuola	romaanin	kirjoittamiseen	6.000

YHTEENSÄ	272.000

SIRKUSTAIDE

Klovnerian	maisteri	Janna	Haavisto	
nykyklovnerian	tutkimiseen	nykytai
teen	konseptissa	4.000

Sirkustaiteilija	Talvi	Janatuinen	ja	
työryhmä	improvisaatioesityksen	
muodon	tutkimiseen	harjoittelemalla	
4.000

Kulttuuritukku	ry	Sirkuskoulu	ARX:n	
koko	illan	sirkusesitykseen	4.000

Sirkustaiteilija	BA	&	PGCert	Hanna	
Moisala	ja	työryhmä	nykysirkusteok
sen	WireDo	valmistamiseen	4.000

Kuvataiteen	maisteri	Kalle	Nio	ja	
WHStyöryhmä	näyttämötaikuutta	
sekä	visuaalista	ja	fyysistä	ilmaisua	
yhdistelevän	Cutting	Edge	näyttämö
teoksen	toteuttamiseen	10.000

Valosuunnittelija	AinuEliina	Palmu	ja	
työryhmä	Valomatkanimisen	näyttä
möteoksen	toteuttamiseen	4.000

Sirkusartisti	Katerina	Repponen	ja	
työryhmä	uuden	nykysirkusesityksen	
valmistamiseen	3.000

YHTEENSÄ	33.000

NÄYTTÄMÖTAIDE

Musiikkiteatterinäyttelijä,	teatteri
opettaja,	Teatteritaiteen	maisteri	Ida	
Backer	ja	teatteritaiteen	masteri	Emmi	
Komlosi	Elämäni	Polut	yhteisöteatte
riprojektin	toteutukseen	yhteistyössä	
Helsingin	seudun	lastenkotien	asuk
kaiden	ja	henkilökunnan	kanssa	3.000

Freundlich	Johanna	ja	Rikos	ja	ran
gaistus	työryhmä	Rikos	ja	rangaistus	
romaanista	dramatisoidun	kolmen	
hengen	kiertävän	näytelmän	valmis
tamiseen	nuorille,	nuorille	aikuisille	ja	
aikuisille	7.000

Teatteritaiteen	maisteri	Wilhelm	
Grotenfelt	ja	työryhmä	laivalla	kiertä
vän	kesäteatterin	Saimaan	Teatterin	
HÄÄTesityksen	toteutukseen	5.000

Teatteritaiteen	maisteri	Pinja	Hahtola,	
teatteriilmaisun	ohjaaja	amk	Niina	
Hosiasluoma	ja	tanssitaiteen	maisteri	
Jenni	Urpilainen	Rasisti	esiin!	(työni
mi)	produktion	valmistamiseen	5.000

Muusikko	(yamk)	Tuomas	Hautala	ja	
työryhmä	Kikkamusikaalin	suunnitte
luun,	säveltämiseen	ja	harjoittelemi
seen	8.000

Teatteritaiteen	maisteri,	näytelmäkir
jailija	Taija	Helminen	ammatillisen	ke
hitysprojektin,	Retrokieliperformanssin	
2016,	toteuttamiseen,	esityskäsikirjoi
tuksen	työstämiseen	ja	dramaturgina	
toimimiseen	4.000

Helsingin	Kellariteatteri	r.y.	Kellari
teatterin	60vuotisjuhlanäytelmän	ja	
vuoden	kuluihin.	Eriteltynä	ohjaajan	
palkka,	produktion	kustannukset,	sekä	
60vuotisjuhlien	järjestäminen.	3.000

Helsingin	Lausujakerho	ry	Valta,	val
lankäyttö	ja	vallattomuus	75vuotis
juhlaesityksen	valmistamiseen	2.500

Hirvensalon	Nuorisoteatteri	ry.	nuori
so	ja	lapsiryhmien	näytelmätuotan
tojen	tuotantokuluihin	oman	tuoton	
ylittävältä	osalta	2.500

Dokumenttiohjaaja,	äänitaiteilija	Lee
na	Häkkinen	taiteelliseen	työskente
lyyn	vuonna	2016	6.000
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Teatteriohjaaja,	teatteritaiteen	mais
teri	Miko	Jaakkola	ja	työryhmä	Varjot	
syvenevät	näytelmän	toteuttamiseen	
5.000

Tuottaja	Maria	Junno	ja	Kadun	pakina	
työryhmä	Kadun	pakina	työryhmän	
Katkelma	ylioppilaan	päiväkirjasta	
työnimellä	kulkevan	esityksen	toteu
tukseen	6.000

Teatteritaiteen	maisteri,	MA	in	sc
reenwriting	Vera	Kiiskinen	ja	työryh
mä	Sisäistetyt,	rakkautta	koskevat	
teoriat	esityksen	valmistamiseen.	
Esitys	kuvaa	tragikoomisella	tavalla	
traumoja,	jotka	siirtyvät	parisuhteessa	
sukupolvelta	toiselle	3.000

Teatteriohjaaja	Aino	Kivi	Toiseuspro
duktion	dramatisointiin	ja	ohjaami
seen	6.000

Miko	Kivinen	ja	Luonnonvalintatyö
ryhmä	teatteriprojektin	Luonnonva
linta	toteuttamiseen,	jonka	tarkoi
tuksena	on	pohtia	työttömyyttä	ja	
syrjäytymistä	taiteen	keinoin.	Esitystä	
esitetään	työttömien	järjestöille	valta
kunnallisesti	6.000

Klockriketeatern	Three	Musketee
rs		East	of	Vienna:	eri	taiteenlajeja	
yhdistävän	ja	kielirajat	ylittävän	koko	
illan	näyttämöteoksen	toteuttamiseen,	
joka	päivittää	Dumas’n	klassikon	suo
raan	tähän	päivään	5.000

Näytelmäkirjailija,	teatteritaiteen	
maisteri	Pirkko	Kurikka	ja	työryhmä	
näytelmän	NUORUUS	(työnimi)	tuo
tantokuluihin:	ansioituneet,	ikäänty
neet	naisnäyttelijät	esittävät	nokkelia	
havaintojaan	suomalaisesta	todelli
suudesta	stand	up	komedian	keinoin	
7.000

Nukketeatteritaiteilija	Anne	Lihavai
nen	Elämysaamut		vanha	ja	varsa	
vastakkain:	yhteisen	toiminnan	jär
jestämiseen	vanhainkotien	asukkaille	
sekä	lähialueen	lapsille	nukketeatterin	
keinoin	3.000

Näyttelijä,	TeM	IidaMaaria	Lindstedt	
ja	Russian	Nights	työryhmä,	pgd	Irina	
Duskova	ja	tem	Heini	Uusipaavalniemi	
venäläisen	teatterin	ja	elokuvan	festi
vaalin	’Russian	Nights’	järjestämiseen	
7.	14.12.2015	Helsingissä	sekä	esiinty
jien	matkakuluihin	4.000

Kulttuurituottaja	SariAnne	Lindsten	ja	
Ystävätyöryhmä	musiikkiteatteriesi
tyksen	’Ystävä’	valmistamiseen	6.000

Mamia	Company	koreografin	ja	esiin
tyjän	palkkaan	monitaiteisen	Kahleissa	
yhteistyöteoksen	toteuttamiseksi	
(Mamia	Company,	Reunaryhmä,	Ver
sus	Circus,	Bobo`s	Loco	Carneval	&	
Kartanon	Kulttuurikollektiivi)	5.000

Teatteriohjaaja	ja	käsikirjoittaja,	HuK	
Anni	Mikkelsson	ja	Meriteatterityö
ryhmä	Meriteatterifestivaalin	toteut
tamiseen	Naantalin	Röölässä	8.000

Nukketeatteri	Niveltämö	ry	Siivetön	
ystävä	nimisen	soolonukketeatteriesi
tyksen	valmistamis	ja	esityskuluihin	
4.000

Kalle	Sandqvist	ja	Osuuskunta	Sum
mArt	Osuuskunta	SummArtin	moni
kulttuurisen	työn	mahdollistamiseen	
erityisesti	sirkuksen,	musiikin,	tanssin,	
näyttämötaiteen	ja	visuaalisen	taiteen	
aloilla	4.000

Emma	Puikkonen	ja	Onnellinen	prinssi	
työryhmä	Onnellinen	prinssi	sirkus
teatteriesityksen	kiertueen	toteutta
miseen	7.000

Qteatteri	ry/	Baltic	Circle	Taide	yh
teiskunnan	muutosvoimana	ohjelma
kokonaisuuteen	esitettäväksi	Baltic	
Circle	festivaalilla	2015	8.000

Quo	Vadiksen	tuki	ry	Evoluutionäy
telmän	kierrättämiseen	sekä	kuusi
kielisen	Pelastetaan	äiti	festivaalin	
järjestämiseen	6.000

Ohjaaja,	näytelmäkirjailija	Yrjö	Juhani	
Renvall	Juhannustanssitoopperan	
libreton	viimeistelyyn	ja	yhteistyötuo
tannon	valmisteluun	esityksen	ohjaa
jana	5.000

Ohjaajaesitysdramaturgi	Hanna	Ryti	
ja	työryhmä	tilalähtöisen	kokemusesi
tyksen/	elävän	installaation	toteutta
miseen	lapsille	6.000

Teatteritaiteen	maisteri,	ohjaaja	Essi	
Räisänen	ja	työryhmä	kantaesityksen	
Bonnie	ja	Clyde	valmistamiseen	Teat
teri	Jurkkaan	syksyllä	2016	7.000

Teatteriohjaaja	Eino	Saari	suomalais
ten	miesten	kosketushistoriaa	käsitte
levän	kantaesityksen	käsikirjoittami
seen	ja	ohjaamiseen	6.000

FM,	freelancerkouluttaja	Arla	
SaloPursiainen	jatkoopintoihin	
(CMTopettajaopinnot).	Vaihe	1	Lon
toossa	professori	CCI	AnneMarie	
Speedin	johdolla	vv.20152016	4.000

Sirkus	ja	musiikkiyhdistys	AgitCirk	
sirkusta	ja	teatteria	yhdistävän	Jou
lusirkushankkeen	toteuttamiseen	
Rovaniemen	teatterissa	talvikausina	
2016	ja	2017	yhteistyössä	Rovaniemen	
Teatterin	ja	Rovaniemen	matkailu	ja	
markkinointi	Oy:n	kanssa	8.000

Suomen	Lausujain	Liitto	kirjailija	Lauri	
Viidan	tuotantoon	pohjautuvaa	esi
tystä	varten.	Joulukuussa	2016	tulee	
kuluneeksi	sata	vuotta	Lauri	Viidan	
syntymästä	3.000

Teatteri	Nirvana	Jussi	Moilan	musiikil
lisen	Madonnanäytelmän	toteuttami
seen	Kulttuuritalon	Alppisalissa	syk
syllä	2015	ja	esityksen	kiertueeseen	
keväällä	2016	8.000

Teatteri	Telakka	ry	20vuotisjuhlavuo
den	ohjelmiston	toteutukseen	8.000

Teatterin	tiedotuskeskus	ry	teatteria
lan	free	lancereiden	omarahoitusklini
kan	käynnistämiseen	oman	osaamisen	
ja	toiminnan	kehittämiseksi	5.000

Äänisuunnittelija	Juha	Tuisku	ääni
suunnittelutyöhön	Kokoteatterissa	
sekä	näytelmän	’Keskusteluja	olemat
tomalle	lapselle’	kirjoittamiseen	5.000

Teatteritaiteen	maisteri	Saara	Turunen	
dokumenttiteatteriesityksen	’Thaity
töt’	valmisteluun,	käsikirjoittamiseen	
ja	toteuttamiseen	6.000

Nukketeatteritaiteilija	(AMK)	Iisa	Ilona	
Tähtinen	Kulta	Noutavainen	ja	kum
man	kiukkuinen	siivekäs	esityksen	
kiertueeseen	kunnallisissa	päiväko
deissa,	lastenkodeissa,	turvakodeissa	
ja	vastaanottokeskuksissa	5.000

Näyttelijä	Hannu	”Puntti”	Valtonen	
näyttelijän	ja	musiikin	tekijän	työhön	
Kimmo	Oksasen	kirjasta	’Kasvonsa	
menettänyt	mies’	valmistettavassa	
teatteriesityksessä	4.000

YHTEENSÄ	219.000

KIRJALLISUUDEN	SUOMENNOS

Suomentaja	Helinä	Kaarina	Kangas	
italiankielisen	kaunokirjallisuuden	
suomentamiseen	5.000

Filosofian	maisteri	Sari	Karhulahti	
kaunokirjallisuuden	suomentamiseen	
5.000

Suomentaja	Aleksi	Milonoff	kaunokir
jallisuuden	suomentamiseen	6.000

Dosentti	Osmo	Pekonen	Pierre	Louis	
Moreau	de	Maupertuis’n	Lapin	matka
kuvauksien	17361737	toimittamiseen	
suomeksi	4.000

Filosofian	maisteri	EevaLotta	Toi
vanen	ranskalaisen	Muriel	Barberyn	
romaanin	La	vie	des	elfes	suomenta
miseen	4.000

YHTEENSÄ	24.000

KIRJALLISUUDEN	JAOSTO	YHTEEN
SÄ	111	APURAHAA,	594.000	EUROA.

Taiteen apurahat 2015

ARKKITEHTUURI

Arkkitehti,	kuvataiteilija	UllaMaija	Ala
nen	HUMAN	SPACE	–	Images	of	the	
embodied	mind	and	the	minded	body	
näyttelyn	järjestämiseen	IsoBritanni
assa	tai	Yhdysvalloissa	3.000

Arkkitehtuuri	ja	ympäristökulttuuri
koulu	Lastu	ry	Lastun	restaurointi	ja	
korjausrakentamisen	koulutus	ja	
näyttötutkintotoimintojen	kehittämi
seen	3.000

TkT,	Arkkitehti	SAFA	Aulikki	Herneo
ja	ja	työryhmä	tietokoneavusteista	
arkkitehtisuunnittelua	käsittelevän	
34.	kansainvälisen	eCAADe2016	kon
ferenssin	järjestämiseen	Oulun	yli
opiston	Arkkitehtuurin	tiedekunnassa	
22.26.08.2016	3.000

Arkkitehti	Aimo	Nissi	ja	työryhmä	
Suomalaista	rakennusperintöä	näyt
telyn	ja	julkaisun	toteuttamiseen	Tek
nillisen	korkeakoulun	arkkitehtuurin	
historian	mittauspiirustusarkiston	
valikoidusta	aineistosta	4.000

Arkkitehti	Jenni	Reuter	ja	työryhmä	
näyttelyn	suunnitteluun	ja	toteutuk
seen	Venetsian	Arkkitehtuuribienna
lessa	3.000

Arkkitehti,	professori	Pirjo	Sanakse
naho	ja	työryhmä	Aaltoyliopiston	
arkkitehtuurin	laitoksen	rakennus
suunnittelun	studiokurssin	matkaku
luihin	Tsinghuayliopistoon	Pekingiin,	
Kiinaan	tammikuussa	2016	3.000

Suomen	Arkkitehtiliitto	Finnish	Archi
tecture	2016	suomalaisen	arkkitehtuu
rin	ajankohtaiskatsaukseen	3.000

YHTEENSÄ	22.000

KUVATAIDE	(MYÖS	VALOKUVA	JA	
VIDEOTAIDE)

Kuvataitelija	(Master	of	Fine	Arts)	
Lauri	Astala	taiteelliseen	työskente
lyyn	sekä	työlaitteisiin	24.000

Valokuvaaja	Miia	Autio	näyttelyn	
järjestämiseen	Hippolytegalleriassa	
4.000

Kuvataiteen	maisteri	Dave	Berg	vi
deoteos	Suomi	2017	toteuttamiseen	
6.000

Kuvataiteen	Maisteri	Michiko	Erkola	
taiteelliseen	työskentelyyn	ja	näytte
lyn	järjestämiseen	11.000

Kuvataiteilija,	kuvataiteen	maisteri	
Mari	Hallapuro	taidemateriaalien	han
kintaan	1.000

Kuvataiteen	maisteri	Ilari	Hautamäki	
taiteelliseen	työskentelyyn	12.000

Kuvataiteen	maisteri	Sami	Havia	tai
teelliseen	työskentelyyn	ja	näyttelyi
den	järjestämiseen	12.000

Kuvataiteen	maisteri	Henna	Maarit	
Hyvärinen	taiteelliseen	työskentelyyn	
ja	näyttelyiden	järjestämiseen	12.000

Valokuvataiteilija	Nanna	Hänninen	
Now	is	now	soolonäyttelyn	järjestä
miseen	Berliinissä	ja	Madridissa	sekä	
taiteellisen	työskentelyyn	6.000

Kuvataiteilija	(AMK)	Kati	Immonen	
taiteelliseen	työskentelyyn	ja	näyttely
kuluihin	11.000

Kuvanveistäjä	Aarne	Jämsä	taiteelli
seen	työskentelyyn	22.000

Taidemaalari	Marika	Kaarna	taiteelli
seen	työskentelyyn	ja	näyttelytoimin
taan	24.000

Taiteen	maisteri	Tuukka	Kaila	kokeel
listen	pimiömenetelmien	tutkimiseen	
ja	materiaalikuluihin	3.000

Kuvataiteilija	(AMK)	Teemu	Kangas	
näyttelyn	järjestämiseen	ja	materiaali
kuluihin	5.000

Kuvataiteilija	Hannu	Karjalainen	tai
teelliseen	työskentelyyn	12.000

TaT,	kuvataiteilija,	professori	Marjaana	
Kella	näyttelyn	järjestämiseen	valoku
vagalleria	Hippolytessä	huhtikuussa	
2016	4.000

Kuvataiteilija	Anne	Koskinen	taiteelli
seen	työskentelyyn	24.000

Taidemaalari	Heidi	Lahtinen	taiteelli
seen	työskentelyyn	11.000

Taidemaalari	Heikki	Marila	taiteelliseen	
työskentelyyn	ja	näyttelyn	järjestämi
seen	24.000

Valokuvaaja	ja	videotaiteilija	Haidi	Mo
tola	videoteoksen	ennakkotutkimuk
seen,	käsikirjoitukseen	ja	tuotannon	
suunnitteluun	4.000

Mediataiteilija	Kasperi	MäkiReinikka	
interaktiivisen	installaation	tuotanto
kustannuksiin	3.000

Kuvataiteilija	Irmeli	Mäkilä	taiteelliseen	
työskentelyyn	ja	yksityisnäyttelyiden	
järjestämiseen	12.000

Kuvataiteen	maisteri	Tuula	Närhinen	
taiteelliseen	työskentelyyn	12.000

Kuvataiteen	maisteri	Pilvi	Ojala	tai
teelliseen	työskentelyyn	9.000
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Taidegraafikko	Tuukka	Peltonen	tai
teelliseen	työskentelyyn	24.000

Kuvataiteen	maisteri	Eeva	Peura	
taiteelliseen	työskentelyyn	ja	yksityis
näyttelyn	järjestämiseen	HAMgalleri
assa	10.000

Kuvataiteen	maisteri	Ilkka	Pitkänen	
taiteelliseen	työskentelyyn	ja	näytte
lyn	järjestämiseen	MUU	Kaapeli	galle
riassa	8.4.15.5.2016	4.000

Kuvataiteen	maisteri	Pia	Salo	materi
aalikuluihin	ja	taiteelliseen	työskente
lyyn	12.000

Valokuvaaja	Maija	Savolainen	näytte
lyn	toteuttamiseen	valokuvagalleria	
Hippolytessä	4.000

Kuvataiteilija	Mikko	Sinervo	taiteelli
seen	työskentelyyn	ja	yksityisnäytte
lyn	järjestämiseen	4.000

Kuvataiteilija,	Kuvataiteen	maisteri	Pia	
Sirén	taiteelliseen	työskentelyyn	ja	
näyttelykustannuksiin	12.000

Kuvanveistäjä,	professori	Kaarlo	Os
sian	Somma	90vuotisjuhlanäyttelyyn	
Galleria	Ortonissa	2016	10.000

Kuvataiteilija,	HuK	Patrik	Söderlund	ja	
kuvataiteilija,	fm	Visa	Suonpää	yksi
tyisnäyttelyn	toteuttamiseen	Porin	
taidemuseossa	15.000

Kuvataiteilija,	kuvataiteen	maisteri	
Jenni	Toikka	taiteelliseen	työskente
lyyn	ja	yksityisnäyttelyn	järjestämi
seen	6.000

Master	of	Arts	Aiko	Tsukahara	artistic	
work	and	preparation	for	solo	exhibi
tion	in	Helsinki	12.000

Taidemaalari,	kuvataiteen	maisteri	Aki	
Turunen	taiteelliseen	työskentelyyn	
11.000

Kuvataiteilija	Elina	Vainio	taiteelliseen	
työskentelyyn	ja	yksityisnäyttelyiden	
materiaalikuluihin	4.000

Mediataiteilija,	Kuvataiteen	maisteri	
Marja	Viitahuhta	taiteelliseen	työsken
telyyn	12.000

Yhteensä	408.000

MUSIIKKI

Musiikin	maisteri	Eva	Alkula	ja	koto
taiteilija	Tomoya	Nakai	Eva	Alkula	&	
Tomoya	Nakai	10vuotisjuhlakiertueen	
järjestämiseen	4.000

Säveltäjä,	nukketeatteritaiteilija	Ma
ria	Baric	ja	työryhmä	taiteelliseen	
työskentelyyn	ja	laitehankintoihin,	
varjoteatterikonsertin	valmistamiseen	
5.000

BRQ	Vantaa	ry	Early	2016	kansain
välisen	nuorten	muusikoiden	vanhan	
musiikin	kilpailun	järjestämiseen	
6.000

Freelancer	laulaja,	diplomi	ekonomi	
Simo	Bäckman	konserttisarjan	to
teuttamiseen	hoitolaitoksissa,	jossa	
esitetään	Georg	Malmstenin	laajaa	ja	
monipuolista	laulutuotantoa	5.000

Defunensemblen	kannatusyhdistys	ry	
Defunensemblen	taiteelliseen	toimin
taan	2016	5.000

Gospel	Helsinki	ry	äänentoisto	kolmen	
gospelkuoron	/Gospel	Helsinki,	Aboa	
Gospel	ja	Lahden	Gospelkuoro)	kon
serttikiertueen	13.		15.11.2015	Helsingin	
konsertissa	ja	muusikoiden	palkkiot	
Helsingissä	ja	Turussa	3.000

Master	of	Music	Roope	Gröndahl	
pianoopintoihin	Pariisissa	sekä	mes
tarikurssiin	3.000

Musiikin	maisteri	Hanna	Haapamäki	
taiteelliseen	työskentelyyn	6.000

Säveltäjä	Perttu	Haapanen	sekakuoro
tuotannon	kokonaislevytysprojektiin	
5.000

Haapavesi	Folk	ry	28.	Haapavesi	Folk	
Music	Festivalin	ja	30.	folkkurssin	
järjestämiseen	vuonna	2016	5.000

Muusikko	Charlotta	Hagfors	ja	työ
ryhmä	monitaiteisen	Äitiesityksen	
(työnimi)	valmistamiseen	ja	luovaan	
työhön	5.000

Musiikin	maisteri	Siljamari	Heikinhei
mo	ja	musiikin	maisteri	Heidi	Kuusava	
Soivat	kirjat	konserttisarjan	järjestä
miseen	Kansalliskirjastossa	vuonna	
2016	8.000

Helsingin	Barokkiorkesterin	yhdistys	
ry	konserttisarjojen	tuottamiseen	
Rauman	Pyhän	Ristin	kirkkoon	ja	Ja
nakkalan	Barokki	festivaalille	kaudella	
2016	11.000

Helsingin	kamarikuoron	kannatusyh
distys	ry	Helsingin	kamarikuoron	van
han	musiikin	toimintaan	2016	8.000

Musiikin	maisteri	Tiina	Ilonen	musiikki
työpajojen	pitämiseen	nuorille	6.000

Kristian	Jokinen	tuuban	hankintaan	
3.000

Musiikin	maisteri	Johanna	Juhola	ja	
Imaginary	Friends	Johanna	Juhola	&	
Imaginary	Friendsin	konserttitoimin
taan	Suomessa	20162017	15.000

Kansainvälisen	Uuno	Klami	sävellys
kilpailun	kannatusyhdistys	ry	III	Lasten	
ja	nuorten	Uuno	Klami	sävellyskilpai
lun	järjestämiseen	ja	kilpailun	edelleen	
kehittämiseen	10.000

Kansanmusiikin	ja	Kansantanssin	
Edistämiskeskus	valtakunnallisen	
kansanmusiikin	teemapäivän	käynnis
tämiseen	6.000

Kaustisen	kamarimusiikkiyhdistys	38.	
Kaustisen	kamarimusiikkiviikon	järjes
tämiseen	24.31.1.2016	5.000

Kiteen	kamarikonsertit	ry	Kiteen	
kamarikonsertit	konserttisarjan	jär
jestämiseen	Kiteen	Havolassa	kesällä	
2016	3.000

KLAPS	klassista	lapsille	ry	Into	parra
kas	vauva	satuoopperan	kantaesityk
sen	toteuttamiseen	6.000

KOMP!	rf	/	ry	lasten	ja	nuorten	kak
sikielisen	musiikkileirin	kuluihin	21.
24.2.2016	Raaseporissa	4.000

Säveltäjämuusikko,	filosofian	maisteri	
Juha	Kujanpää	ja	Karunatyöryhmä,	
musiikin	maisteri	Esko	Järvelä	ja	mu
siikin	maisteri	Teija	Niku	Karunayhty
een	kiertueen	toteuttamiseen	USA:ssa	
5.6.14.6.2016	3.000

Filosofian	tohtori	Petri	Kuljuntausta	ja	
Frekvenssityöryhmä	Frekvenssiää
nitaidenäyttelyiden	sarjan	toteuttami
seen	10.000

Kulttuuriosuuskunta	Uulu	Ruotsin	
suomalaisyhteisöille	toteutettavan	
suomalaisen	perinnemusiikin	kiertu
een	järjestämiseen	8.000

Musiikin	yloppilas	Roosa	Lampela	ja	
työryhmä	konserttikiertueeseen	Perä
pohjolassa	3.000

Säveltäjä,	MuM	Minna	Leinonen	tai
teelliseen	työskentelyyn	sävellysten	
parissa	10.000

Oopperalaulaja	Sami	Luttinen	Yrjö	
Kilpisen	(18921959)	ennen	levyttä
mättömiä	lauluja	sisältävän	CDlevyn	
äänittämiseen	ja	julkaisemiseen	5.000

Säveltäjä	(MuM)	Gheorghiu	Matei	
sävellystyöhön	8.000

MeriHelsingin	musiikkiopiston	kan
natusyhdistys	ry	vanhusväestölle	
suunnattuun	konserttisarjaan	sekä	
seniorien	musiikkitoiminnan	kehittä
miseen	10.000

Pirkanmaan	Pinna	ry	orkesterinjohto
kurssisarjan	järjestämiseen	20152016	
5.000

Freelancer	muusikko,	lauluntekijä	
Leena	Pyylampi	taiteelliseen	työsken
telyyn	6.000

Viulunsoiton	lehtori	Hanna	Raiskio	ja	
työryhmä	Satakunnan	jousisoitinta
pahtuman	järjestämiseen	18.20.3.2016	
Palmgrenkonservatoriossa	4.000

Musiikin	maisteri,	kanttori	Sirkku	Rin
tamäki	kohdeapuraha	vuoden	2017	
keväällä	järjestettävän	jatkotutkinto
konsertin	rahoitukseen	6.000

Suomalaisen	barokkiorkesterin	kan
natusyhdistys	Concerto	Sporty	kou
lukonserttiin	Helsingin	Musiikkitalossa	
ja	Concerto	Sporty	videotallenteen	
ilmaiseen	levitykseen	8.000

Suomen	Kontrabassoklubi	Ry.	nuorten	
kansallisen	kontrabassokilpailun	jär
jestämiseen	4.000

Suomen	Solistiyhdistys	ry	Suomen	
Solistiyhdistyksen	toimintaan	ja	kon
serttisarjan	järjestämiseen	2015	ja	
2016	5.000

Taiteilijayhdistys	Hiljaisuus	ry	seitse
männen	Kittilän	Kaukosen	kylässä	
järjestettävän	Hiljaisuusfestivaalin	
järjestämiseen	6.000

Tempo	Sistema	Finland	ry	Tempoor
kestereiden	konserttien	pitämiseen	
pääkaupunkiseudulla	3.000

Koululainen	Toivo	Tervaskanto	38kie
lisen	italialaisen	Salvi	Titan	harpun	
hankintaan	3.000

Musiikin	maisteri	Tuulia	Tuovinen	
lasten	digitaalisen	musiikin	oppimis
ympäristön	ja	tablettisovelluksen	
toteuttamiseen	7.000

Uusintakamariyhtyeen	kannatusyh
distys	ry	Uusinta	Ensemblen	taiteelli
seen	toimintaan	6.000

Veräjä	r.y.	12	kosketusta	musikaalin	
säveltäjän,	sovittajan,	sanoittajan	ja	
koreografitanssinopettajan	palkkaa
minen	5.000

Zagros	Ensemblen	kannattajayhdistys	
ry.	Zagros	Ensemblen	taiteelliseen	toi
mintaan	ja	levyn	julkaisemiseen	5.000

YHTEENSÄ	267.000

TANSSI

Tanssitaiteen	maisteri	Anne	Hiekka
ranta,	kuvataiteilija	Maria	Duncker	ja	
tuottaja	Ulrika	Vilke	liikkeellisen	muo
tokuvaautomaatin	rakentamiseen	ja	
sen	esittämiseen	4.000

Teatteritaiteiden	maisteri	Sonja	
Jokiniemi	ja	työryhmä	RRRRResi
tystaideprojektin	tuotantoon.	Teos	
pohjautuu	skitsofrenisten	rakenteiden	
tutkimiseen	intiimeissä	psykososiaali
sissa	kokemuksissa	sekä	yhteiskunnal
lisissa	ilmiöissä	ja	rakenteissa	9.000

Tanssitaiteen	maisteri,	koreografian	
maisteri	Milla	Koistinen	ja	työryhmä	A	
Cloud	of	Milk	teoksen	valmistamiseen	
ja	esityksiin	Suomessa	5.000

Tanssitaiteen	maisteri	Nina	Lindfors	ja	
työryhmä	Private	Collection	soolo
tanssiteoksen	valmistamiseen	8.000

Koreografi,	tanssitaiteen	maisteri	
Sonya	Lindfors	ja	työryhmä	rotua	ja	
representaatiota	käsittelevän	NOBLE	
SAVAGE	teoksen	toteutukseen	11.800

Tanssitaiteen	kandidaatti	(BA)	Tuo
mas	Mikkola	ja	työryhmä	Ruijanäyttä
möteoksen	toteuttamis	ja	esityskului
hin	20152016	10.000

Tanssitaiteen	maisteri	Eeva	Muilu	ja	
työryhmä	näyttämöteoksen	valmista
miseen;	työryhmän	työskentelyyn	ja	
tuotannollisiin	kuluihin	12.000

Tanssitaiteen	maisteri	Laura	Pietiläi
nen	ja	työryhmä	Michaela	The	Queen	
of	fucking	everything	spektaakkelin	
valmistamiseen	14.600

Tanssitaiteen	maisteri	Elina	Pirinen	
ja	työryhmä	sitoutumisen	eetosta	
tukevan	Angelsooloteoksen	val
mistamiseen	ZodiakUuden	tanssin	
keskukseen	2016	yhdessä	Lumen	Valo	
renessanssikuoron	kanssa	10.000

Taiteen	tohtori,	esitystaiteilija	Pilvi	
Porkola	ja	työryhmä	Make	My	Day	
projektin	työryhmän	palkkioihin	
4.000

Tanssitaiteen	maisteri	Satu	Rekola,	
Tomi	Paasonen	ja	Gabriel	Walsh	tans
siteoksen	valmistamiseen	9.600

Tanssiryhmä	+Co:n	kannatusyhdistys	
ry	Liisa	Pentin	30vuotisjuhlavuoden	
kantaesitysteoksen	JEUX	valmistami
seen	22.000

YHTEENSÄ	120.000

TAIDETEOLLISUUS	JA	KÄSITYÖ

Mediataiteilija	Marikki	Hakola	taiteelli
seen	työskentelyyn,	Miragesteoksen	
suunnitteluun	ja	ohjaamiseen	24.000

Taiteen	maisteri	Mikko	Ijäs	taiteen	
syntyä	käsittelevän	’The	Origins’	me
diateoksen	tuotantoon	10.000

Mimosa	Jaskari	ja	Project	Green	
Gables	työryhmä	englanninkieliseen	
modernisoituun	YouTubesarjatuotan
toon	L.M.	Montgomeryn	Annakirjoista	
3.000
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M.Sc	Business	Administration	Anssi	
Laurila	ja	Aaltoyliopiston	ylioppilas
kunnan	Aalto	on	Fire	työryhmä	poik
kitieteellisen	ja	taiteellisen,	Kaleva
laaiheisen	taideinstallaation	Burning	
Man	tapahtumaan	USA:han,	jonka	
prosessista	kuvatataan	dokumentti	
YLE:lle	15.000

Taiteen	kandidaatti	Laura	Merz	Tuhat	
ja	yksi	otusta	projektin	toteuttami
seen:	uusia,	innovatiivisia	näkökulmia	
piirtämiseen,	lastenkirjoihin	sekä	
eläintietouden	ja	kuvataiteen	opetta
miseen	lapsille	6.500

Muotitaiteilija	Daniel	Palillo	’Daniel	Pa
lillo	is	dead’	näyttelyn	järjestämiseen	
Helsingin	Design	Museon	Galleriassa,	
ja	tekstiilitaideteosten	valmistuskus
tannuksiin	4.500

Muotoilija,	taiteen	maisteri	Kirsti	Tai
viola	yksityisnäyttelyn	järjestämiseen	
12.000

Puuseppä	Markus	Toivanen	laite	ja	
materiaalihankintoihin	uusien	kehys
profiilien	valmistamiseen	3.000

YHTEENSÄ	78.000

TAITEEN	JAOSTO	YHTEENSÄ	110	
APURAHAA,	895.000	EUROA.

Kansanvalistuksen apurahat 2015

TIETOKIRJALLISUUS	JA	MUUT	
ASIAJULKAISUT

Aikuiskasvatuksen	tutkimusseura	ry	
Aikuiskasvatuksen	vuosikirjan	2017	
toteuttamiseen	12.000

Akseli	GallenKallelan	Museosäätiö	
Salattu	Karjala		Caj	Bremer	Neuvos
toKarjalan	runokylissä	valokuvajul
kaisun	toteutukseen	10.000

Filosofian	tohtori,	kirjailija	Karmela	
Belinki	juutalaisten	ja	tataarien	kult
tuurihistoria	Suomessa	tietokirjaan	
12.000

Toimittaja,	tietokirjailija	Antti	Eerola	
Suomirock	ja	Suomi,	suomirock	ja	
maailma	tietokirjan	toteuttamiseen	
10.800

Toimittaja	Eeva	Eronen	Kiinan	talous	
tietokirjan	kirjoittamiseen	12.000

Valtiotieteiden	maisteri,	tietokirjailija	
Laura	Haapala	Prekarisaatio	2000lu
vun	Suomessa	tietokirjan	tekemiseen	
12.000

Taiteen	tohtori,	vapaa	tutkija	Minna	
Haveri	erityistä	tukea	tarvitsevien	
henkilöiden	taidetoiminta	tietokirjaan	
12.000

Toimittaja	Jemina	Heinonen	markki
noinnin	strategiat	tietokirjan	toteut
tamiseen	8.200

Yhteiskuntatieteiden	maisteri	Maarit	
Heinonen	ja	työryhmä,	hortonomi	Hil
ma	Kinnanen	ja	hortonomi	Ritva	Valo	
Sata	suomalaista	omenaa	tietokirjan	
kirjoittamiseen	5.000

Teologian	tohtori,	dosentti	Ilkka	Huhta	
Mikko	Juvan	(19182004)	elämäker
taan	3.200

Fysioterapeutti,	näkövammaisten	
kuntoutusohjaaja	Kirsti	Hänninen	ja	
erikoissairaanhoitaja,	näkövammaisten	
kuntoutusohjaaj	Jaana	Engblom	Nä
kövammaisen	lapsen	kuntouttava	arki	
tietokirjaan	12.000

Valokuvaaja,	graafinen	suunnittelija	
Antti	Kalakivi	Perintö		Helsinkigraffi
tia	vuosilta	19922015	valokuvakirjan	
painatuskuluihin	7.000

Valokuvaaja	Jaakko	Kilpiäinen	suoma
laisesta	funkisarkkitehtuurista	kerto
van	tietokirjan	ja	valokuvanäyttelyn	
tuottamiseen	24.000

Tietokirjailija	Jouni	Laaksonen	Umpi
hankihiihtotietokirjan	toteuttamiseen	
12.000

Filosofian	tohtori,	dosentti	Rauno	
Lahtinen	Punainen	Turku	19171918	
tietokirjan	toteuttamiseen	12.000

Filosofian	tohtori	Petri	Laukka	Sadan	
vuoden	itsenäisyys	19172017	tietokir
jaan	12.000

Valtiotieteiden	lisensiaatti	Anne	
Mattsson	Tellervo	Koiviston	elämäker
taan	12.000

Filosofian	maisteri	Timo	Muhonen	
suomalaiskarjalaisessa	uskomusperin
teessä	ilmeneviä	pelottavia	paikkoja	
käsittelevän	tietokirjan	kirjoittamiseen	
4.000

Filosofian	tohtori	Elise	Nykänen	Mar
jaLiisa	Vartion	proosaa	käsittelevään	
tietokirjan	kielentarkistuskuluihin	
4.000

Filosofian	lisensiaatti	Outi	Patronen	
Suomen	Punaisen	Ristin	sairasmajojen	
historian	kirjoittamiseen	10.000

Asumisneuvoja	Ulla	Pyyvaara	ja	Vail
la	vakinaista	asuntoa	työryhmä	ja	
valokuvaaja	Arto	Timonen	nuorten	
asunnottomuutta	Suomessa	käsittele
vän	Naamatkirjan	painokustannuksiin	
7.000

Filosofian	tohtori,	tietokirjailija	Sirk
kaLiisa	Ranta	tuohen	käytön	historiaa	
käsittelevän	tietokirjan	loppuunsaatta
miseen	5.000

Elintarviketieteiden	tohtori	Kaija	
Rautavirta	Suomalaisen	ravitsemus
valistuksen	vaiheet	1900luvun	alusta	
nykypäivään	tietokirjaan	17.110

Humanististen	tieteiden	kandidaatti	
Janne	Ridanpää,	humanististen	tie
teiden	kandidaatti	Mikko	Koskela	ja	
filosofian	ylioppilas	Jukka	Lahe	Ul
kovaltojen	suurlähetystöt	Helsingissä	
tietokirjaan	9.000

Filosofian	maisteri,	kirjailija	Ville	
Ropponen	ja	fm	VilleJuhani	Sutinen	
Luiden	tie	–	GULAG:in	jalanjäljillä:	
esseistisen	matka	ja	tietokirjan	ma
teriaalinkeruuseen	ja	kirjoittamiseen	
5.000

Yhteiskuntatieteiden	maisteri	Matti	
Juhani	Salminen	Toisinajattelijoiden	
Suomi	tietokirjan	toteuttamiseen	
10.000

Kirjailija	Juhani	Salokannel	Viron	kan
salliskirjailijan	A.H.	Tammsaaren	elä
mäkerran	kirjoittamiseen	15.000

Suomalainen	Naisliitto	ry,	Finska	Kvin
noförbundet	rf	Naisten	Ääni	verkko
julkaisun	toteuttamiseen	19.000

Talonpoikaiskulttuurisäätiö	Mökkeilyn	
merkitykset	kirjoituskilpailun	toteut
tamiseen	15.000

Tietokirjailija,	filosofian	tohtori	Timo	
J.	Tuikka	Hallitsematon	rakennemuu
tos:	Suuren	laman	jälkeinen	Suomi	
1991–2016	tietokirjan	toteuttamiseen	
9.000

Diplomiinsinööri	Olli	Vilkuna	vanha
suomalaisen	kirjailijaryhmän	”meidän	
piiri”	kirjeenvaihtoa	vuosilta	1904
1922	sisältävän	tietokirjan	toimittami
seen	10.000

YHTEENSÄ	327.310

TIETOKIRJALLISUUDEN		
KÄÄNTÄMINEN

Toimittaja	Riitta	Alanen	Kuoleman	
listat		Suomalaisten	salainen	apu	Chi
len	vainotuille	teoksen	kääntämiseen	
espanjaksi	3.000

Filosofian	maisteri	Antti	E.	A.	Immo
nen	Alanna	Collenin	tietokirjan	10	%	
HUMAN	suomentamiseen	6.700

Filosofian	tohtori,	dosentti	Riikka	Räi
sänen,	filosofian	tohtori	Anja	Primetta	
ja	taiteen	tohtori	Kirsi	Niinimäki	Luon
nonväriaineetkirjan	kääntämiseen	
englanniksi	12.000

Valtiotieteiden	maisteri,	freelan
cekääntäjä	Mariko	Sato	Saskia	Sasse
nin	Expulsions:	Brutality	and	Comple
xity	in	the	Global	Economy	teoksen	
suomentamiseen	6.100

YHTEENSÄ	27.800

KANSANVALISTUKSELLISET		
KULTTUURITAPAHTUMAT

Ahlmanin	koulun	Säätiö	ympäristö	ja	
yhteisötaidetapahtuman	järjestämi
seen	Tampereella	ja	Orivedellä	kesällä	
2016	25.000

Hakunilan	kansainvälinen	yhdistys	
ry.	Syyrian	kirjallisuus:	maanpaossa	
asuvan	syyrialaisen	kirjailijan	vierailun	
järjestämiseen	Suomeen	3.000

Kansan	Sivistystyön	Liitto	KSL	ry	
yhteiskunnallisen	taiteen	tapahtuman	
ja	näyttelykiertueen	järjestämiseen	
20.000

KeskiPohjanmaan	kesäyliopisto	
KeskiPohjanmaan	kesäyliopiston	
50vuotisjuhlavuoden	kunniaksi	järjes
tettävien	juhlaluentojen	järjestämiseen	
5.000

Maaseudun	Sivistysliitto	ry	käsityö
perustaisen	näyttelykonseptin	ja	
tietokirjan	tuottamiseen	sekä	kansan
valistuksellisten	kulttuuritapahtumien	
toteuttamiseen	2016	32.000

OKopintokeskus/	Opintotoiminnan	
Keskusliitto	vuoden	2016	poikkitai
teellisen	tuOKioklubi	konserttikier
tueen	järjestämiseen	teemana	’leikki’	
25.000

Pielaveden	kädentaitajat	puupolttoi
sen	keramiikkauunin	rakentamiseen	
ja	kansainvälisten	keramiikkatapahtu
mien	järjestämiseen	10.000

Sodankylän	elokuvafestivaali	ry	So
dankylän	elokuvajuhlien	elokuvamusii
kin	ja	elokuvan	ääniteeman	erikoisoh
jelman	järjestämiseen	15.19.6.2016	
15.000

Sofian	kannatusyhdistys	ry	suomalai
sen	vapaan	sivistystyön	esittäytymi
seen	Espanjassa	13.890

Taitoliitto/	Käsi	ja	taideteollisuusliitto	
Taito	ry	käsityöalan	näyttelytoiminnan	
käynnistämiseen	ja	vakiinnuttami
seen	Helsingissä	Taitomaailmatilassa	
6.000

YHTEENSÄ	154.890

VAPAAN	SIVISTYSTYÖN	HANKKEET

Kalevalaisten	Naisten	Liitto	omaa	
kieltään	ja	kulttuuriaan	esittelevän	
suomalaisugrilaisen	yliopistoharjoit
telijan	vierailuun	kahdeksalla	eri	paik
kakunnalla	6.000

Kansalaisopistojen	liitto	KoL		Med
borgarinstitutens	förbund	MiF	ry	kan
salaisopisto		satavuotiaan	Suomen	
kansan	sivistäjä	hankkeen	toteutta
miseen	25.000

Lahden	kansanopiston	säätiö	kansa
laisvaikuttamisen	muutosagenttitoi
minnan	kehittämiseen	ja	toimintaa	
esittelevien	foorumeiden	järjestämi
seen	15.000

Nuorten	KeskiSuomi	ry	(Nuksu)	
peruskoululaisten	kulttuuriharrastuk
sen	tukemiseen	teemalla	Suomi	100	
vuotta	10.000

Otavan	Opiston	osuuskunta	vapaan	
sivistystyön	toimintamallien	kehit
tämiseen:	yksilölliset	opintopolut	ja	
opistojen	välinen	yhteistyö	10.000

Peräpohjolan	Kansanopiston	Kanna
tusyhdistys	ry	digimateriaalin	tuotta
miseen	kasvatus	ja	ohjausalalle	tee
mana	suomalaiset	juhlapäivät	6.000

Suomen	KansanopistoyhdistysFin
lands	Folkhögskolförening	ry	
kansanopistoopiskelijoiden	valta
kunnallisten	kulttuuripäivien	ja	taide
työpajojen	järjestämiseen	20.000

Suomen	Kotiseutuliitto	Kulttuuriym
päristö	ja	kansalainen	tutkimushank
keen	toteuttamiseen	20.000

Suomen	maatalousmuseo	Sarka	Maa
talouden	koneistuminen	tietopankin	
perustamiseen	10.000

Vapaa	Sivistystyö	ry	tutkimusyhteis
työhön	ja	tutkimustiedon	yleistajuista
miseen	24.000

Vihreä	Sivistysliitto	ry	Koijärveltä	ka
binetteihin		Vihreän	liikkeen	historian	
tallentamiseen,	tutkimiseen	ja	esittä
miseen	6.000

YHTEENSÄ	152.000

KANSANVALISTUKSEN	JAOSTO	
YHTEENSÄ	56	APURAHAA,	662.000	
EUROA.
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GUST.	KOMPAN	RAHASTO

Filosofian	tohtori	Kaisa	Helttunen	
osallistumiseen	ISMSC2015	konfe
renssiin	Strasbourgissa.	Oman	tutki
muksen	aihe	on	Fluoresoivat	metal
liionireseptorit.	1.700

Kuva	ja	mediataiteilija	Päivi	Hintsa
nen	Väri	ja	kemia	teemaisen	ekirja
sen	toteuttamiseen	2.000

Filosofian	maisteri	Outi	Keinänen	osal
listumiseen	World	Molecular	Imaging	
Congress	(WMIC)	2015	konferenssiin	
2.500

Post	doctoral	researcher	Alistair	King	
a	presentation	in	the	Ansleme	Payen	
award	symposium	(CELL	division)	at	
the	American	Chemical	Society	confe
rence	(Denver,	Colorado,	USA)	2.400

Diplomiinsinööri	Laura	Kolsi	tutkija
vaihtoon	Yhdysvalloissa	(osa	väitös
kirjatutkimusta	”Synthesis	of	novel	
abietanetype	diterpenoids	with	anti
cancer	activity”)	1.500

Päätoimittaja	Leena	Laitinen	ja	toimi
tuspäällikkö	Päivi	Ikonen	KemiaKe
milehden	saattaminen	tutkijoiden	
käyttöön	ja	lehden	vuosikertojen	
tuottamiseen	sähköiseksi	arkistoksi	
vuodesta	2002	lähtien	2.500

Filosofian	maisteri	Akseli	Mansikka
mäki	esitelmän	pitämiseen	Kanadan	
kemian	seuran	vuosikonferenssissa	
Ottawassa,	Kanadassa	(98th	Canadian	
Chemistry	Conference	and	Exhibition)	
13.–17.6.2015	1.600

Diplomiinsinööri	Kristian	Melin	tutki
mukseen:	Production	Route	Evalua
tion	and	Development	for	Biofuels	
production	from	Lignocellulosic	Bio
mass	2.000

Filosofian	tohtori	Kukka	Pakarinen	
ympäristökemian	opetuspaketin	tuot
tamiseen:	nanopartikkelit	ympäristös
sä	2.000

Filosofian	tohtori	Anssi	Peuronen	
suullisen	esitelmän	pitämiseen	Pa
cifichem	2015	kongressissa	liittyen	
tutkimukseen	’Kationisten	molekyyli
häkkien	valmistus	ja	käyttö	tärkeiden	
vierasmolekyylien	kaappausta	ja	kulje
tusta	varten’	2.000

Filosofian	maisteri	Elina	Puljula	väitös
kirjatyöhön:	Esteröityjen	bisfosfonaat
tien	hyödyntäminen	syöpätutkimuk
sessa	2.000

Master	of	Science	Nicolus	Rotich	a	
travel	grant	for	the	presentation	in	
a	conference	at	Cornwall	UK	in	June	
1012th	2015.(The	topic	of	the	disser
tation	is	A	methodology	for	modeling,	
experimental	verifications)	2.000

Proviisori,	tohtorikoulutettava	Miina	
Ruokolainen	osallistumiseen	3rd	In
ternational	Workshop	on	Electroche
mistry/Mass	Spectrometry	kokouk
seen	640

Filosofian	maisteri	MaijuLotta	Soik
keli	osallistumiseen	ISHCkongressiin	
Santa	Barbarassa,	Yhdysvalloissa	23.
28.8.2015	2.500

Tekniikan	lisensiaatti	Pekka	Stén,	
diplomiinsinööri	Juha	Nieminen	ja	
tekniikan	ylioppilas,	insinööriopiskelija	
Juhana	Kankainen	opetukseen	käy
tettävän	pienoisprosessin	automati
soinnin	ja	tiedonkeruun	kehittämiseen	
2.000

Filosofian	maisteri	EmmaTuulia	Tolo
nen	väitöstutkimukseen:	Uudet	saos
tussovellukset	sulfaatin	poistamiseksi	
kaivosvesistä	2.000

Diplomiinsinööri	Björn	Törngren	
osallistumiseen	konferenssiin	Fourth	
International	Conference	on	Multi
functional,	Hybrid	and	Nanomaterials	
(Hybrid	Materials	2015)	Sitgesissä,	
Espanjassa	1.400

GUST.KOMPAN	RAHASTO	YHTEENSÄ	
17	APURAHAA,	32.740	EUROA.

HUITTISTEN	RAHASTO

Huittisten	Maatalousnaiset	ry	Huittis
ten	Maatalousnaiset	ry:n	80vuotishis
toriikin	tekemiseen	1.000

Agrologi	Timo	Kouttu,	merkonomi	
IrjaLiisa	Marku	ja	luonnontieteiden	
kandidaatti	Kauko	Marku	Huittisten	
Karhiniemen,	Raskalan	ja	Sorvolan	
kylien	historiakirjan	kirjoittamiseen,	
toimittamiseen	ja	painokuntoon	saat
tamiseen	2.000

Anette	KyläLiuhala	teatteriesitysten	
tekemiseen	ja	teatterityöpajojen	jär
jestämiseen	Huittisten	syyspäivien	
aikaan	2.000

Opiskelija	Joona	Lintunen	Klassisen	
konserttikitaran	hankintaan	jat
koopiskeluja	varten	3.000

LänsiSuomen	opisto	huittislaisen	
käsityökulttuurin	esittelemiseen	ja	
LänsiSuomen	opiston	taidelinjojen	
opiskelijoiden	teatteri	ja	performans
siesitysten	toteuttamiseen	7.000

Kirjaltaja	Teppo	Juhani	Palmroos	
Huittisten	kotiseutusarjakuvan	jatka
miseen	ja	kehittämiseen	1.000

HUITTISTEN	RAHASTO	YHTEENSÄ		
6	APURAHAA,	16.000	EUROA.

HYVINKÄÄN	RAHASTO

Taidemaalari	Liisa	Björn	taiteelliseen	
työskentelyyn,	materiaalikuluihin	ja	
näyttelykustannuksiin:	kasvava	näyt
telykokonaisuus	tulee	näytteille	ensin	
Hyvinkäälle	28.315.4.2015	Promenadi
galleriaan	(HTS)	800

Taiteen	maisteri	Mariko	Härkönen	ja	
taiteen	maisteri	Anne	Vasko	lasten
kirjan	kirjoittamiseen	ja	kuvittamiseen	
700

Opiskelijoiden	tukihenkilö	Jukka	Iha
lainen	valokuvanäyttelyn	”Metropolis”	
toteuttamiseen	1.000

Muusikko	Pirkka	Lindholm	työvälineen	
eli	sähkökitaran	hankintaan	1.000

Teatteri	Päivölä	Teatteri	Päivölän	
lastenteatteriesityksen	tuotantokus
tannuksiin	1.000

Kuvataitelija,	kuvanveistäjä	Tiina	Tork
keli	taiteelliseen	työskentelyyn,	mat
koihin	ja	materiaaleihin	1.000

HYVINKÄÄN	RAHASTO	YHTEENSÄ		
6	APURAHAA,	5.500	EUROA.

Aino	Acktén	kamarifestivaali	ry		
Aino	Acktén	kamarifestivaalin	toteut
tamiseen	vuonna	2016	yht.	20.000

Crisis	Management	Initiative	ry	(CMI)	
suomalaisen	rauhanvälitys	ja	vuoro
puheluosaamisen	hyödyntämiseen	
maailman	konfliktialueilla	yht.	50.000

Helsingin	kansainvälinen	balettikilpai
luyhdistys	ry	Helsingin	kansainvälisen	
balettikilpailun	järjestämiseen	23.5.–
2.6.2016	yht.	40.000

Diplomiviulisti	Maarit	Rajamäki		
ja	työryhmä	Kansainväliset	Viuluvii
karit	etäopetushankkeen	toteuttami
seen	yht.	20.000

Musiikin	maisteri,	tuottaja	Reetta	Risti
mäki	ja	Greta	Productions	–työryhmä:	
Sata	vuotta	suomalaisuutta:	Iloisten	
sielujen	hotelli	sekä	Näkemiin	Viipuri	
musiikkiteatteriesityksen	toteuttami
seen	yht.	66.000

Risto	Ryti	seura	työryhmän		
tutkimukseen	aiheesta	Risto	Ryti	
talousmiehenä	yht.	30.000

SibeliusSeura	r.y.	Jean	Sibeliuksen	
koottujen	teosten	kriittisen	laitoksen	
toimittamiseen.	yht.	20.000

SKS/FILI	Finnish	Literature	Exchange		
Suomen	kirjallisuuden	kääntäjien	
kouluttamiseen	kohdekielenä	kiina.	
yht.	12.000

SKS/FILI	Finnish	Literature	Exchange	
ammattikääntäjien	koulutusohjelmaan	
2016–2017	yht.	24.000

Stiftelsen	Nya	Barnsjukhusets	Stöd	
–	Säätiö	Uuden	Lastensairaalan	Tuki	
Uuden	lastensairaalan	ulkotilojen	
taidehankintoihin:	sisäänkäyntiaukio	ja	
Stenbäckinkadun	varren	ulkotilaalue	
yht.	30.000

Suomen	Vironinstituutin	säätiö		
kansainvälisen	näyttelyn:	100	esinettä	
Suomesta	–	miten	Suomi	on	näyt
täytynyt	maailmalle	itsenäisyyden	
aikana	kuratointiin	ja	tuottamiseen	
yht.	20.000

SUURET	KULTTUURIHANKKEET,		
11	APURAHAA,	YHTEENSÄ	332.000

Suuret kulttuurihankkeet 

Muut hankkeet ja palkinnot

TAIDEALOJEN	TOHTORINTUTKINTO

Kuvataiteilija,	Kuvataiteen	maisteri	
Niran	Baibulat	väitöskirjaan:	Kävellen	
kuvailtu,	koettu	paikka.	Taiteellinen	
tutkimukseni	käsittelee	paikan	ja	
metodin	esittämistä	installaatio	ja	
ympäristöteoksissa.	Paikan	kokemus	
nostaa	esille	toiminnan.	13.000

Säveltäjä,	musiikin	maisteri	Maija	Hyn
ninen	tohtorintutkintoon	tähtääviin	
opintoihin	Yhdysvalloissa	12.300

Musiikin	maisteri	Visa	Kuoppala		
väitöskirjatyöhön	aiheesta	Composi
tion	as	Interaction:	The	Significance	
of	Digitally	Mediated	Compositional	
Workflow	in	Electroacoustic	Music	
24.000

Arkkitehti	Esa	Laaksonen	väitöskirja
tutkimukseen	liittyvä	matkaan	Rans
kaan.	Oma	aihe:	Tunnelma	arkkiteh
tuurikokemuksen	välittäjänä	–	Alvar	
Aallon	villat	1.500

Arkkitehti	Meri	Louekari	kongres
simatkaan	Island	Cities	and	Urban	
Archipelagos,	7.12.	3.	2016,	Hong	Kon
gissa,	University	of	Hong	Kong.	Oma	
aihe	on	Change	agents	and	distribut
ed	power	in	urban	transformation:	the	
case	of	Helsinki	2.200

Kuvataiteilija	Anne	Sunila	taiteelliseen	
projektiin	perustuvan	väitöstyön	lop
puunsaattamiseen:	’Paikkoja	kaupun
gissa,	Pariisi–Helsinki’	24.000

Arkkitehti,	puuseppä	Yoshimasa	
Yamada	väitöskirjatyöhön:	Hirsitalon	
siirto	13.000

YHTEENSÄ			90.000

POST	DOC	POOLI

Psykologian	tohtori	Erkki	Heinonen	
post	doc	tutkimukseen:	Masennuspo
tilaiden	ihmissuhdeongelmat	ennusta
jina	psykoterapeuttiselle	muutokselle	
ja	optimaaliselle	hoidon	kohdentumi
selle	35.100

Filosofian	tohtori	Marja	Lahelma		
post	doc	tutkimukseen	aiheesta	
Symbolism,	Subjectivity	and	the	Nort
hern	Dimension:	new	Perspectives	on	
Nordic	Art	around	1900	45.000

Teologian	tohtori	Jason	Lepojärvi		
post	doc	tutkimukseen	aiheesta	Ido
latry:	Catholic	and	Protestant	Perspe
ctives	41.500

Filosofian	tohtori	Noora	Ronkainen	
post	doc	tutkimukseen:	Psychology	
of	Sport	Coaching	to	support	Top	
Performance	nad	Lifelong	Participati
on	43.000

Filosofian	tohtori	Sanna	Saunalahti	
post	doc	tutkimukseen	aiheesta	
Circular	Villages	in	Southwestern	
Amazonia:	Archeological	and	ethno
historical	perspectives	43.000	

Kasvatustieteen	tohtori	Johanna	Sito
maniemiSan	post	doc	tutkimukseen	
aiheesta	Wonder,	Culture	and	Civilisa
tion:	Educating	Subjects	and	Objects	
of	Curiosity	34.500

Valtiotieteiden	tohtori	Mari	Toivanen	
post	doc	tutkimukseen:	Diasporic	
circulation	as	a	mode	of	civic	par
ticipation	–	comparative	study	on	
secondgeneration	political	transna
tionalism	in	Kurdish	and	in	Turkish	
diaspora	organisations	in	Helsinki	and	
Paris	32.000

NEW	YORKIN	TAITELIJARESIDENSSI	
Henni	Alftan	ja	Pilvi	Takala;	VILLA	
LANTEN	TAITELIJARESIDENSSI		
Kasperi	Muttonen	ja	Tuula	Anttonen;	
KULTARANTAPALKINTO	Veikko	Myl
ler;	ALFRED	KORDELIN	PALKINNOT:	
Laura	Ruohonen,	Jari	YliKauhaluoma,	
Nuorisotutkimusseura	ry	ja	Rantasal
men	puhallinorkesteriyhdistys	ry

MUUT	APURAHAT	SEKÄ	PALKINNOT	
YHTEENSÄ	521.000	EUROA

Erillisrahastot apurahat, haku tammikuu 2015
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FM,	museonjohtaja	Eija	Turunen	ja	
työryhmä	Pohjanmaan	museoiden	
tutkimus	ja	julkaisuhankkeen	’Poh
janmaan	porvariverkostot	1700	ja	
1800luvuilla’	toteuttamiseen	2.000

Kuvataiteilija	Martti	Valkonen	Alpuan	
kesän	2015	taideleirin	järjestämiseen	
350

RAAHEN	RAHASTO	YHTEENSÄ	17	
APURAHAA,	16.000	EUROA.

RAUMAN	RAHASTO

Freelance	tanssitaiteilija	Jonna	Aal
tonen	Neiti	Ida	soolotanssiteoksen	
kierrättämiseen	Rauman	päiväkodeis
sa	tammi,	helmikuussa	2016	2.000

Kuvataiteilija	Marjo	Heino	käsityöpe
rinteen	valokuvaamiseen	taiteellisena	
toimintana	1.500

Inspira	ry	Nokan	torpan	30vuotisjuh
lanäyttelyyn	ja	yhteisötaideteokseen	
500

Opiskelija	Aino	Juuruskorpi	klassisen	
kokoviulun	hankintaan	1.500

Klustermus	ry	uuden	ja	luovan	musii
kin	festivaalin	Klustermus	2015	kului
hin	1.500

Taiteilija	Hulda	Leifsdóttir	raumalai
seen	elämänmuotoon	ja	ympäristöön	
liittyvän	valokuvanäyttelyn	toteutta
miseen	1.500

Lukiolainen	Kerttu	Lähdeniemi	Yama
hakäyrätorven	ostoon	1.000

Päiväkodin	johtaja	Timo	Nissinen	
lastenmusiikkiCD:n	tekemiseen,	joka	
on	tarkoitus	toimittaa	jokaiseen	rau
malaiseen	ja	eurajokelaiseen	päivähoi
topaikkaan	veloituksetta	1.100

Nyplääjät	ry	perinteisen	raumalaisen	
pitsinäyttelyn	totetuttamiseen	18.
26.7.2015	pitsiviikolla	Raumalla	500

Rauman	kamarikuoro	ry	Rauman	
kamarikuoron	40vuotisjuhlakonsertin	
Sydämeni	Laulu	kuluihin	huhtikuussa	
Rauman	Posellissa.	Kansallissäveltä
jämme	Jean	Sibeliuksen	kuoromusiik
kia	ja	myös	piano	ja	liedsävellyksiä.	
1.000

Rauman	Taidegraafikot	ry	näyttelyi
den	järjestämiseen	500

Opiskelija	Jarno	Stenvall	laadukkaan	
soittimen	hankintaan	muusikon	opin
toihin	1.500

Opiskelija	Tommi	Stenvall	laadukkaan	
soittimen	hankinta	muusikon	opintoi
hin	1.500

Filosofian	maisteri	Sanna	Suomi	ro
maanikäsikirjoituksen	viimeistelyyn/
uudelleen	kirjoittamiseen	500

Luokanopettaja	Turkka	Suuriniemi	
näytelmällisen	45	minuuttinen	esityk
sen	valmistamiseen	ja	esittämiseen	
Ahon	pienoisromaanista	Rautatie:	10	
esitystä	(4	näyttelijälle	ja	muusikolle)	
Raumalla	museoveturin	kupeella	val
miin	katsomon	edessä	1.000

Tradenomi	Mika	Tamminen	paikal
lishistoriakirjaan:	Yli	600vuotias	
Lappi.	Kirjassa	tarkastellaan	Lapin	ja	
Rauman	seudun	historiaa	1400luvulta	
alkaen	nykypäivään		sekä	yleisesti	
muinaishistoriaa	ja	sen	tutkimusta.	
500

Opiskelija	Linda	Teränen	uuden	kont
rabasson	hankintaan	1.500

Opettaja	Tarmo	Thorström	poikki
taiteellisen	Pitsi	goes	pub	näyttelyn	
toteuttamiseen	Raumalla	heinäkuussa	
2015	500

Turun	Sarjakuvakerho	raumalaisen	
sarjakuvataiteilija	Toni	Tirrin	muisto
albumin	kokoamiseen	ja	julkaisuun	
Helsingin	Sarjakuvafestivaalien	yhtey
dessä	6.9.2015	2.000

RAUMAN	RAHASTO	YHTEENSÄ	19	
APURAHAA,	21.600	EUROA.

SAVONLINNAN	RAHASTO

Teatteritaiteen	maisteri	Wilhelm	Gro
tenfelt	ja	työryhmä	Saimaata	kier
tävän	kesäteatteriesityksen	kuluihin	
Savonlinnan	seudulla:	esityspaikkoina	
Moinsalmi,	Kokonsaari,	Kiviapaja	ja	
Oravi	1.500

Kuvataiteilija	Sini	Kosonen	ja	kuvatai
teilija	Ritva	Kosonen	näyttelyn	järjes
tämiseen	1.100

Kuvataiteilija	Jenni	Rutanen,	teatteri
tekniikan	artenomi	Anna	Luttinen	ja	
artenomi	Henriikka	Koskimies	visuaali
sen	nukketeatterifestivaalin	järjestämi
seen	Savonlinnan	Sulosaareen	kesällä	
2015	1.500

Savonlinna	Camerata	ry.	Savonlinna	
Cameratan	Sibeliusjuhlakonserttiin	
syksyllä	2015	2.000

Lehtori	Aki	Suutari	ja	artesaani	teat
teritekniikka/kovat	materiaalit	Maija	
Raussi	Savonlinnan		maakuntamu
seossa	4.12.2015	alkavan	näyttelyn	
toteuttamiseen,	esillä	pääsääntöisesti	
pronssisia	ja	alumiinisia	veistoksia	700

Artenomi	Kaisa	Turtiainen	Taidetta	
ommellen	projektiin	500

SAVONLINNAN	RAHASTO	YHTEEN
SÄ	6	APURAHAA,	7.300	EUROA.

SEINÄJOEN	RAHASTO

Alvariania	ry	(EteläPohjanmaan	Alvar	
Aalto	seura)	Seinäjoen	Aaltokeskus
ta	esittelevän	näyttelyn	rakentami
seen	3.000

Viulunsoiton	opettaja	Gabor	Angyal	ja	
työryhmä	osallistumiseen	valtakunnal
liseen	Nuori	soittaa!	musiikkitapahtu
maan	Kuopiossa	1.000

Elokuvayhdistys	Filmiä	ja	valoa	ry.	
yhdeksännen	Filmiä	ja	valoa	elokuva
festivaalin	järjestämiseen	Seinäjoella,	
Ylistarossa,	elokuvateatteri	MatinTu
vassa	syksyllä	2015	4.000

Jakamo	Oy	teknologiapalkinto	5.000

Taiteilija	Tiina	Kemppainen	yksityis
näyttelyn	pitämiseen	Seinäjoen	Taide
hallissa	heinäkuussa	2015	1.500

Musiikin	tohtori	Piia	KleemolaVälimä
ki	ja	työryhmä	Pop	up	klubien	toteut
tamiseen	Seinäjoella	3.000

Diplomilaulaja	Leena	Kosola	ja	fm,	
mus.ped.	Mari	Taivalmaa	Liedkonser
tin	Naisen	kuvia	suomalaisessa	laulu
lyriikassa	pitämiseen	1.000

KultSi	–	Kulttuurikollektiivi	Silta	ry	
kahden	soveltavan	teatteriesityksen	
suunnitteluun	ja	toteuttamiseen	2.300

JYVÄSKYLÄN	RAHASTO

Filosofian	tohtori	Katja	Fält	konfe
renssimatkaan	Englantiin	Leedsiin:	
International	Medieval	Congressiin,	
6.–9.7.2015	1.000

KeskiSuomen	arkkitehdit	SAFA	nai
sarkkitehtien	töitä	Jyväskylässsä	esit
televän	ekskursion	kohteista	kertovan	
materiaalin	työstämiseen	1.200

Peruskoulun	opettaja,	taiteilija	Maisa	
MaijaLiisa	Kivi	matkaapuraha	Firen
zeen.	Enkelit	renessanssin	taiteessa	
–	syventymiseen	Firenzen	taideaartei
siin	pohjatyönä	näyttelykokonaisuu
den	työstämiseen.	1.000

Filosofian	maisteri	(väittelylupa	saatu	
28.1.2015)	AinoKaisa	Koistinen	poat	
doc	tutkimukseen:	A	criticalreparati
ve	analysis	of	violence	1.500

Filosofian	tohtori	Katja	Kontturi	mat
kaapuraha	kahteen	kesän	2015	konfe
renssiin	500

Filosofian	maisteri	Helena	Lonkila	
Arkkitehtuurin	Kalevalan	jäljillä	:	Vie
nanKarjalan	arkkitehtuuri,	maisema	
ja	kulttuuriympäristö		tutkimushank
keen	kenttätyömatkoihin	1.500

Taidehistorian	seura	ry.	taidehistorian	
päivien	Tahiti	6:	Kulttuuriympäristö:	
käsitteet,	keinot	ja	konkretia	kuluihin.	
Keynoteesitelmöitsijöiden	matkaku
luihin.	500

Ph.D.	candidate,	art	researcher	Jing	
Yang	post	doc	tutkimukseen:	Eco
logical	Awareness	in	Chinese	Con
temporary	Art	(Ekologinen	tietoisuus	
kiinalaisessa	nykytaiteessa)	1.000

JYVÄSKYLÄN	RAHASTO	YHTEENSÄ	
8	APURAHAA,	8.200	EUROA.

LAPPEENRANNAN	RAHASTO

Carpe	Diem	kuoroyhdistys	ry	kuo
rosovitusten	tilaamiseen	sovittajalta	
500

Karjalan	LauluVeikot	Karjalan	Lau
luVeikkojen	75vuotishistoriikin	ko
koamiseen	1.200

Lappeenranta	Big	Band	ry	Lappeen
ranta	Big	Band	orkesterin	60vuotis
juhlavuoden	Tangoa	torilla	projektin	
toteuttamiseen	1.000

Kirjailija	Tarja	Okkonen	lorupiirin	jär
jestämiseen	palvelukodeissa	800

Taito	EteläKarjala	ry	puvustajalavas
tajan	palkkaamiseen	Taito	EteläKarja
lan	tuottamaan	näytelmään	Tasihinin	
talon	pihapiirissä	1.500

Kirjoittaja	Pilvi	Valtonen	satutuokion	
pitämiseen	kaikissa	Lappeenrannan	
kahdeksassa	ryhmäperhepäivähoito
kodissa	800

Musiikkipedagogi	(AMK)	Seppo	Äikäs	
uuden	opiskelu	ja	konserttimateri
aalin	(konserttietydien)	tuottamiseen	
harmonikalle	1.000

LAPPEENRANNAN	RAHASTO	YH
TEENSÄ	7	APURAHAA,	6.800	EU
ROA.

RAAHEN	350VUOTISJUHLARAHASTO

Brahe	Classica	ry	taidemusiikkisarjan	
tarjoamiseen	Raahen	seutukunnan	
väestölle	syyskaudella	2015	1.500

HaapajokiArkkukarin	kyläyhdistys	ry	
Saloisten	kotiseutumuseon	remon
tin	toteuttamiseen	talkoilla:	kolmen	
savupiipun	muuraamiseen	ja	neljän	
rakennuksen	ulkoovien	uusimiseen	
sekä	ulkovuoripanelien	asentamiseen	
kahteen	rakennukseen	vesivanerin	
tilalle	650

Valokuvaaja,	valokuvauksen	opettaja	
Harri	Hemmilä	Galleria	Myötätuuleen	
maaliskuussa	2015	tulevan	valokuva
näyttelyn	teoskustannuksiin.	Teosten	
aiheet	pohjautuvat	Raaheen	ja	sen	
lähiympäristöön.	500

Eläkeläinen	Veikko	Honkavuori	oman	
musiikin	tallentamiseen	CD	levylle.	
Laulujen	tekstit	kertovat	pääosin	Raa
hesta	ja	sen	merellisestä	ympäristöstä,	
ihmisten	suhteesta	luontoon,	sekä	
luonnon	virkistävästä	vaikutuksesta	
ihmisiin.	1.000

Lähihoitaja,	toimittaja	Helena	Jaakkola	
Selkälän	Anun	murrerunokirjan	laati
miseen:	runojen	ja	kuvien	asetteluun,	
taittoon	ja	painoon	500

Kirjailija	Pekka	Jaatinen	romaanin	
kirjoittamiseen	Raahen	19171918	ta
pahtumista	1.500

Kannatusyhdistys	Pytinkikuoro	ry	
hengellisen	CDlevyn	tekemiseen	500

FM,	kirjastotoimenjohtaja	Heikki	Lah
naoja	1850luvulle	sijoittuvan	pienois
romaanin	kirjoittamiseen	raahelaisista	
laivanvarustajista	ja	muusta	väestä	500

Taidemaalari	Sebastian	Lindberg	Raa
he	ja	Pyhäjokiseutu	aiheisen	näytte
lyn	järjestämiseen	Raahen	kaupungin	
kirjaston	näyttelytilassa	500

Lehtori,	runoilija	VeliMatti	Mathlin	
runokokoelman	taitto,	kustannus	ja	
markkinointikuluihin	500

Raahen	Laulutoverit	ry.	Raahen	Laulu
toverien	40vuotisjuhlavuoden	kon
serttitoimintaan	ja	Raahen	merellisen	
kulttuuriperinnön	tunnetuksi	tekemi
seen	konsertoimalla	muualla	Suomes
sa	merimiesohjelmistolla	1.500

Raahen	Matkailuoppaat	r.y.	uusien	
matkaoppaiden	edustus/	opastus
pukujen	(Mamselli/	herrain	pukujen)	
hankintaan,	jotta	kaikilla	Raahen	op
pailla	olisi	yhtenäiset	asut	750

Raahen	musiikkiopiston	opettajat	ry	
Jean	Sibeliuksen	150vuotis	juhlakon
serttien	pitämiseen	yhteistyössä	Yli
vieskan	musiikkiopiston	ja	Lybeckerin	
käsi	ja	taideteollisuusoppilaitoksen	
kanssa	500

Raahen	Oopperakaverit	ry	Lastu
jalaulunäytelmän	tekemiseen	kirjailija	
Kalle	Päätalon	lapsuudesta:	teksti	Airi	
Haataja,	sävellys	Kaj	Chydenius,	musii
kin	johto	Jukka	Partanen,	ohjaus	Sari	
Jaatinen,	soittajat	ja	laulajat	Musiik
kiopistosta	1.250

Raahen	Teatteri	katuteatteriesityksen	
valmistamiseen	Raahen	meripäiville	
2.000
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Kulttuurituotannon	opiskelija/tuotta
ja	Tiina	Kurhela,	kulttuurituotannon	
opiskelija/tuottaja	Aili	Viitanen	ja	
muusikko	amk	SatuMaarit	Veikkola	
Seinäjoen	ainoan	musiikkiteatteriryh
män	ensimmäisen	musikaalin	Roolipe
liä	toteuttamiseen	Seinäjoen	Framille	
toukokuussa	2015	1.000

FT	,	yliop.	lehtori,	emerita	Taina	Pitkä
nenKoli	ja	työryhmä	”NÄIN	ME	SEN	
KOIMME”:	minkälaista	oli	Törnävän	
sairaalan	lasten	elämä	19301973	arjes
sa	ja	juhlassa	1.000

Musiikin	maisteri,	kanttori,	cembalisti	
Tea	Polso	ja	kappalainen	Helena	Turja	
Hengellisen	musiikkimme	juurilla		
EteläPohjanmaan	vanhan	musiikin	
päivien	järjestämiseen	1.000

Filosofian	maisteri,	rehtori	Timo	
Saarimäki	harmonikansoittooppaan	
valmistamiseen	perustuen	vanhojen	
pelimannien	sormitusjärjestelmään,	
mitä	ei	missään	nykyoppaissa	esitetä	
2.000

Seinäjoen	Baletti	Ry	Timo	Saaren	
nykytanssiteoksen	valmistamiseen	
keväällä	2015	Seinäjoen	Baletti	ja	
Tanssiopistolle	1.500

Teatteritaiteen	maisteri	Sami	Silen	
menneestä	maailmasta	nykyaikaisin	
keinoin	kertovan	”Pohojanmaalla	
viisaus	on	vanhoos	ämmis”multime
diateoksen	toteuttamiseen,	johon	on	
tallennetun	puheen,	äänimaiseman	
sekä	valokuvien	kokonaisuus	2.000

Musiikin	maisteri	Detlev	Stürzenber
ger	saksofonikonsertin	järjestämiseen	
1.000

SuomiVenäjäSeuran	Seinäjoen	seu
dun	osasto	ry	venäläisen	ammattimai
sen	baletin	tuottamiseen	Seinäjoen	
Kaupunginteatteriin	2.000

Taito	EteläPohjanmaa	ry	projektiin	
jossa	nuoret	suunnittelijat	pyritään	
saamaan	mukaan	palvelutuotekehi
tykseen	2.000

Toimitusjohtaja	Visionisti	Oy	silmä
lääketieteeseen	liittyvän	teknisen	
innovaation	jatkokehitykseen,	testauk
seen	ja	toiminnallisuuden	tutkimiseen	
sekä	sen	suojaamiseen	ja	markkinoille	
saattamiseen	3.000

SEINÄJOEN	RAHASTO	YHTEENSÄ		
18	APURAHAA,	37.300	EUROA.

TIETEELLISTEN	SEURAIN	VALTUUS
KUNNAN	100VUOTISRAHASTO

Alue	ja	ympäristötutkimuksen	seura	
Versus–toimintaan:	pyrkimyksenä	on	
pitää	yllä	tiedeyhteisön	herkkyyttä	
ajankohtaisille	yhteiskunnallisille	ja	kult
tuurisille	teemoille	ja	viestiä	tutkimus
tuloksista	yli	akateemisten	piirien	1.900

Dosentti	Irma	Järvelä	ja	työryhmä	Mu
sikaalisuus,	musiikin	kuuntelu	ja	biolo
gia		yleisöseminaarin	järjestämiseen	
luovuudesta,	akustiikasta	ja	kuulijan	
kokemuksista	1.700

Professori	Paavo	Leppänen	ja	työ
ryhmä	Science	Slam	Jyväskylä	2016	
–tapahtuman	järjestämiseen;	aivo
tutkimuksen	viimeaikaisten	tulosten	
tuomiseen	suuren	yleisön	ulottuville	
kiinnostavalla	ja	interaktiivisella	tavalla	
5.000

VTM	Maria	Ruuska	ja	Pauli	Komonen	
Liikutu	tiedosta	–	päivä	vaikuttavaa	
tutkimusviestintää		tapahtuman	jär
jestämiseen:	puheenvuoroja	ihmisiltä,	
jotka	ovat	keksineet	tapoja	parantaa	
tiedon	virtausta	tutkimuskammioista	
yhteiskuntaan	4.290

Suomen	arkeologinen	seura	ry.	Arke
ologia	tutuksi	luentosarjan	järjestä
miseen	ja	verkkosivuston	luomiseen	
2.910

TSV		YHTEENSÄ	5	APURAHAA,	
15.800	EUROA.

VIRON	RAHASTO

Marit	Alas	osallistumiseen	ja	esitel
mään	“The	changing	practices	in	the	
usage	of	place	names	in	two	coastal	
area	in	Estonia”	ICONN	3	konferens
sissa	Baia	Maressa	1.3.9.2015	900

Marje	Joalaid	osallistumiseen	CIFU	
XIIkonferenssiin:	12.	kansainvälinen	
fennougristikongressi	esitelmän	ai
heena	Viron	epäviralliset	henkilönimet	
800

Kadri	Koreinik	esitelmien	Yleiskieli	
teknologiana:	võrun	ortografiat	ja	nii
den	julkinen	vastaanotto	(CIFU	12)	ja	
Seton	kielitilanne	ELDIA:n	tutkimusten	
valossa	(INALCO)	pitämiseen	600

Tiina	Laansalu	osallistumiseen	kan
sainväliseen	konferenssiin	Baia	Mares
sa	1.3.9.2015	esityksellä	”The	simila
rities	and	differences	between	older	
and	recent	settlement	names”	900

Merilin	Miljan	osallistumiseen	12.	suo
malaisugrilaisten	kielten	konferens
siin	Oulussa	17,218.2015	esitelmällä	
Interplay	between	case,	animacy	and	
number:	Estonian	speakers’	interpre
tations	of	grammatical	role	500

Hille	Pajupuu	osallistumiseen	kansain
väliseen	fonetiikan	kongressiin	ICPhS	
XVIII	Glasgow’ssa	Skotlannissa	500

Helen	Plado	osallistumiseen	XII	kan
sainväliseen	fennougristikongressiin	
Oulussa	17.21.8.2015	esitelmällä	‘How	
language	planning	and	prescriptivism	
influence	language	use?	The	case	of	
Estonian	desconstruction’	730

Kristi	Pällin	osallistumiseen	XII	fen
nougristiikan	kongressiin	Oulussa	
17.21.8.2015	esitelmällä	’Supletiivisuus	
viron	verbiparadigmoissa	ja	sen	vaiku
tus	suomen	kielen	omaksumiseen’	972

Piia	Taremaa	tietokoneen	hankkimi
seen		väitöskirjan	loppuunsaatta
miseksi.	Väitöksen	aihe	on	’Liikkeen	
tapaa	ilmaisevat	verbit	viron	kielessä’	
560

Helen	Türk	osallistumiseen	XII	kan
sainväliseen	fennougristikongressiin	
Oulussa	17.21.8.2015	ja	ICPhSkonfe
renssiin	Glasgow’ssa	800

Jüri	Valge	Lauri	Kettusen	muistelmien	
Vatjan	ja	Vepsän	matkat	kääntämi
seen	ja	kommentoimiseen	800

VIRON	RAHASTO		YHTEENSÄ	11	APU
RAHAA,	8.062	EUROA.

ERILLISRAHASTOT	YHTEENSÄ	
175.302,	EUROA

TUNNUSTUSPALKINNOT	

2001	Sakari	Kiuru	
2001	Kirsi	Kunnas	
2002	Raimo	Lehti	
2002	Helena	Pylkkänen	
2003	Ola	Laiho	
2003	Asko	Parpola	
2004	Inkeri	Anttila	
2004	Liisa	Pohjola	
2005	Pirkko	Lahti	
2005	Tuomo	Polvinen	
2006	Reino	Hietanen	
2006	Holger	Thesleff	
2007	Hannu	Soikkanen	
2007	Inkeri	SimolaIsaksson	
2008	Paavo	Okko	
2008	Mirkka	Rekola	
2008	Matti	Rimpelä	
2009	Maija	Lehtonen	
2009	Paul	Osipow	
2010	Juhani	Pallasmaa
2010	Ritva	Valkama
2011	Juhani	Lokki
2011	MajLis	Rajala
2012	Pertti	Nieminen
2012	Matti	Rissanen
2013	Elina	HaavioMannila
2013	Mart	Saarma
2014	Raija	Sollamo
2014	Miina	Äkkijyrkkä

KANNUSTUSPALKINNOT	

2001	Jaakko	HämeenAnttila	
2001	Juha	Kaakko	
2001	Reko	Lundán	
2001	Oppiva	YläKarjala	projekti	
2002	Juuso	Välimäki	
2002	KOMteatteri	
2002	Setlementtinuorten	liitto	ry	
2003	Kimmo	Pietiläinen	
2003	Markku	Nieminen	
2003	Suomen	luonto	lehti	
2004	Harri	Siiskonen	
2004	Jussi	(Juba)	Tuomola	
2004	Osuuskunta	Forum	Box	
2005	Juha	Hurme	
2005	Arkkitehtilehti	
2005	Suomen	Elämäntarinayhdistys	ry	
2006	Marjatta	Hanhijoki	
2006	Johanna	Laakso	
2006	Osuuskunta	Toivo	
2007	Annamari	Sipilä	
2007	Ilpo	Vattulainen	
2007	Uuden	tanssin	keskus	Zodiak	
2008	Aapo	Häkkinen	
2008	Hanna	Kokko	
2008	Kristian	Smeds	
2009	Katri	K.	Sieberg	
2009	Ville	Ranta	
2009		Saija	Holmén	&	Jenni	Reuter	&	

Helena	Sandman	
2010	Mikko	Ritala
2010	Panu	Tuomi
2010	Kapsäkki	Osuuskunta
2011	Markku	Lanne
2011	Galleria	Huuto	(Mehiläispesä	ry)
2011	Kritiikkijulkaisu
2012		Musiikin	erityispalvelukeskus	

Resonaari

2012	Lauri	Nummenmaa
2012	Maarit	Tastula
2013	Eero	Aho
2013	Friggkansanmusiikkiyhtye
2013	Lukukeskus	ry
2014	Jaakko	Aspara
2014	Jaakko	YliJuonikas
2014		Käsi	tai	taideteollisuusliitto	

Taito	ry
2015	Jari	YliKauhaluoma
2015		Rantasalmen	puhallinorkesteri

yhdistys	ry
2015	Laura	Ruohonen
2015	Nuorisotutkimusseura	ry

KULTARANTAPALKINTO

2011	Kaisu	Koivisto
2012	Antti	Maasalo
2013	Pirkko	Nukari
2014	Eero	Hiironen

85VUOTISJUHLAPALKINTO	

2005	Martti	Ahtisaari	

90VUOTISJUHLAPALKINTO

2010	Jorma	Hynninen

SÄÄTIÖN PALKINNONSAAJAT VUODESTA 2001 ALKAEN 
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Snellman,	Eero

(1890–1951)

Professori	Ernst	Gustaf	Palménin	muotokuva,	1935

öljy	kankaalle,	100	x	180,5	cm

Säätiön hallituksen puheenjohtajien muotokuvat

Eero	Snellman:	Professori E. G. Palménin muotokuva,	1935	
–	säätiön	puheenjohtajana		1917–1919		

Antti	Favén:	Professori Gustaf Kompan muotokuva,	1934	
–	säätiön	puheenjohtajana		1919–1949

Erkki	Kulovesi:	Akateemikko Y. H. Toivosen muotokuva		
–	säätiön	puheenjohtajana		1949–1952

Tapani	Raittila:	Kansleri P. J. Myrbergin muotokuva, 1960	
–	säätiön	puheenjohtajana		1952–1967

Akateemikko Martti Haavio		
–	säätiön	puheenjohtajana		1967–1971

Tauno	Miesmaa:	Professori Erkki Kivisen muotokuva	
–	säätiön	puheenjohtajana		1971–1981

Aaro	Loponen:	Professori Lauri A. Vuorelan muotokuva,	1990	
–	säätiön	puheenjohtajana		1981–1993

Antti	Ojala:	Mikko Pohtolan muotokuva, 2001	
–	säätiön	puheenjohtajana		1993–1999

Marjukka	Paunila:	Professori Lauri Niinistön muotokuva,	2009	
–	säätiön	puheenjohtajana		1999–2004

Tomas	Regan:	Kamarineuvos Leila Lotin muotokuva,	2015	
–	säätiön	puheenjohtajana		2004–2014
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