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SIVISTYKSEN KÄDENJÄLKI 

 S äätiöllä on takanaan hyvä ja tulokse-
kas vuosi. Kertomusvuoden tapahtu-
mat voidaan kiteyttää kolmeen lukuun, 
jotka kuvastavat hyvin apurahasäätiön 
toimintaa. Jaoimme apurahoja yhteen-
sä 4,6 miljoonalla eurolla, käsittelimme 

5 200 hakemusta ja sijoitettava pääoman markki-
na-arvo kasvoi 166 miljoonaan euroon. Näiden kol-
men luvun taakse mahtuu paljon toimintaa, projek-
teja, linjauksia, kokouksia, suurempia ja pienempiä 
onnistumisia, pettymyksiäkin. 

Säätiöllä on nyt hyvin toimivat prosessit. Etsimme 
aktiivisesti sellaisia hankkeita, jotka sopivat kokonsa 
ja sisältöjensä puolesta rahoitettavaksi Alfred Kor-
delinin säätiöstä. Lopulta talous asettaa tietysti rajat 
sille, kuinka paljon apurahoina ja palkintoina voi-
daan jakaa. Kun säätiön tarkoitus on laaja, ei kaikille 
hyvillekään hakijoille riitä aina apurahaa. Tilanne ei 
ole uusi, ja jokainen säätiösukupolvi on osaltaan jou-
tunut näitä kysymyksiä pohtimaan. Jo vuonna 1929 
Alfred Kordelinin säätiön vuosikertomuksessa tode-
taan seuraavaa: ”Kysymys jaettujen avustusten suu-
ruudesta on herättänyt ajatustenvaihtoa säätiön pii-
rin ulkopuolellakin; onpa säätiötä moitittukin liian 
pienien apurahojen jaosta.” On kuitenkin todettava, 
että säätiön elokuun päähaun kautta jaettujen apura-
hojen keskimääräinen koko on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kaksinkertaistunut noin 6000 eurosta 
yli 12 000 euroon. Vaikka säätiö on varakkaampi ja 
sen mahdollisuudet jakaa apurahoja ovat paremmat 
kuin koskaan aiemmin sen 98. vuotisen historian ai-
kana, on myös ero hakijoiden tarpeiden ja säätiön 
mahdollisuuksien välillä kasvanut. Siksi on entistä 
tärkeämpää, että säätiö etsii aktiivisesti uusia rat-
kaisuja ja tapoja jakaa apurahoja, jotta toiminta olisi 
merkityksellistä ja vaikuttavaa tulevaisuudessakin.

Syksyllä 2018 valmistui kahdeksan apurahasääti-
ön, mukaan lukien Alfred Kordelinin säätiö, rahoit-
tama Allan Tiitan tutkimus Tieteen tukijoukot, Suo-
malaiset säätiöt tieteen ja korkeimman opetuksen 
kehittäjinä 1917–2017. Tutkimuksesta selviää ensim-
mäistä kertaa kootusti 118 suurimman suomalaisen 
apurahasäätiön vuosittainen tuki tieteelle sekä sää-
tiöiden tuen kohdentuminen tieteenaloille. Tällainen 
tutkimustieto on tärkeää jokaiselle säätiölle ja koko 
säätiökentälle niiden toiminnan kehittämiseksi ja vai-
kuttavuuden arvioimiseksi. Kordelinin säätiön tilan-
teessa tarve olisi samanlaiselle tutkimukselle myös 
kulttuurin puolelta, sillä 70 % säätiön vuosittaisesta 
tuesta kohdentuu kulttuuriin. Uskon, että emme ole 
yksin tämän toiveen kanssa.

Säätiössä olemme aitiopaikalla seuraamassa mitä 
tieteen ja kulttuurin kentällä tapahtuu. Luottamus-
henkilöt tekevät lujasti työtä säätiön hyväksi. Toivon, 
että työn merkityksellisyys kantaa. Meidän tehtä-
vänämme on pitää huolta, että näköalapaikkamme 
hoidetaan hyvin ja että sinne on ilo tulla vaalimaan 
suomalaista kulttuuripääomaa ja siirtämään sivistys-
tä seuraaville sukupolville.

JUHA LAAKSONEN
hallituksen puheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SANAT
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SÄÄTIÖN EDUKSI,  
SIVISTYKSEN TUEKSI

 A lfred Kordelinin säätiössä kohtaa-
vat tieteen, kulttuurin ja talouden 
asiantuntijat työn ääressä siten, 
että jokainen tuo pöytään jota-
kin yhtä arvokasta. Säätiön asian-
tuntijoiksi ja luottamushenkilöiksi 

valikoidutaan pääasiassa säätiön taustaorganisaatioi-
den kautta. Jotta myös tulevaisuudessa säätiöön saa-
taisiin parhaat asiantuntijat, tiivistämme yhteistyötä 
taustaorganisaatioidemme kanssa. Ensimmäinen yh-
teinen tapaaminen järjestettiin kesäkuussa, ja vas-
taanotto oli innostunutta.

Säätiö jakoi apurahoja ja palkintoja viime tili-
kaudella 4,6 miljoonaa euroa mikä on hieman edel-
lisvuotta enemmän. Apurahoja jaettiin elokuussa 
tieteeseen, kirjallisuuteen ja kansanvalistukseen. 
Jaoimme 3,4 miljoonaa euroa henkilökohtaisina 
apurahoina tieteeseen ja kulttuuriin unohtamatta 
työryhmiä ja yhteisöjä. Kuluneen tilikauden aikana 
järjestetty elokuun päähaku lyhennettiin kahteen 
viikkoon. Saimme pitkään jatkuneen myöntöprosen-
tin laskun taittumaan, vaikka jaamme suurempia 
yksittäisiä apurahoja. Onnistumisprosentti nousi lä-
hes prosenttiyksiköllä 6,5 %. Tammikuussa järjestet-
ty suuret kulttuurihankkeet -haku siirrettiin omak-
si haukseen kaksi vuotta sitten. Päätimme tällöin 
arvioida hakua kolmen vuoden toiminnan jälkeen. 
Kahden kauden jälkeen on rahoitettu seitsemää han-
ketta, joista uusimpana nostettakoon esille Tieteen 
kansallinen termipankki. Tulevan vuoden aikana 
arvioidaan näiden hankkeiden onnistumista, vaikut-
tavuutta ja tulevaisuutta. Tammikuussa haettavien 
kaupunki- ja kohderahastojen apurahojen kautta 
säätiö tukee myös kunkin rahaston omaa, paikallis-
ta tarkoitusta. Kaupunki- ja kohde rahastojen osalta 

pyrimme edelleen kasvattamaan rahastojen kokoa 
sekä ulkopuolisten lahjoitusten turvin että pääomit-
tamalla niitä itse. Jatkamme edelleen määrätietoista 
hakuprosessien kehittämistä selventämällä hakukri-
teereitä ja hakemalla painopisteitä.

Kuluneen tilikauden sijoitustoiminnan tulos 
oli kaikilla mittareilla mitattuna hyvä. Säätiön 
sijoitusomaisuuden markkina-arvojen muutok-
set huomioiva kokonaistuotto oli 13,9 % (8,9 % 
edellisellä tilikaudella). Säätiön sijoitusomaisuu-
den markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli 166,7 
miljoonaa euroa (151,1). Olemme viime vuosina 
määrätietoisesti hajauttaneet säätiön salkkua se-
kä eri omaisuusluokkien välillä että niiden sisällä. 
Säätiön sijoitustoiminta on pitkäjänteistä ja suun-
nitelmallista, ja tavoitteena on tasaisesti kasvattaa 
sijoitustoiminnan tuottoja ja tätä kautta jaettavien 
apurahojen määrää. Tässä tilinpäätöksessä tehty 
kantarahastosiirto jää viimeiseksi, eikä kesäkuus-
sa tehdyn sääntömuutoksen jälkeen kantarahastoa 
enää jatkossa kartuteta. Muutoksella pyritään tur-
vaamaan apurahojen jakaminen myös heikompien-
kin suhdanteiden aikana. 

Kiitän säätiön henkilökuntaa, talouspäällikkö 
Erja Lammia, yhteyspäällikkö Marita Seitsaloa sekä 
uutta assistenttiamme Saara Tervaa. Ilman heidän 
innokasta ja arvokasta työpanostaan ei säätiö voisi 
tehokkaasti toimia, saati kehittyä. Suuret kiitokset 
tuloksekkaasta kertomusvuodesta kuuluvat myös 
kaikille luottamushenkilöille, jotka ovat jälleen an-
taneet aikaansa ja asiantuntemustaan säätiön ja suo-
malaisen sivistyksen hyväksi.

ERIK BÅSK
toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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SÄÄTIÖN VUOSI
Säätiön toiminta jakautuu kahdelle kalenterivuodelle. Tilikausi alkaa syyskuussa ja päättyy elokuun lopussa. 
Luottamushenkilöiden vastuukausi alkaa 7. marraskuuta ja päättyy 6. marraskuuta. 

Elokuun kaksiviikkoinen apurahahaku käynnistyy 1.8. Päätökset elokuun päähaun apurahansaajista tehdään 
lokakuussa. Suuret kulttuurihankkeet sekä kaupunki- ja kohderahastojen apurahahaut käynnistyvät 
tammikuussa. Päätökset suurten kulttuurihankkeiden ja kaupunki-ja kohderahastojen apurahansaajista 
tehdään maaliskuussa. Kesäkuussa avautuu Naantalin Kultarannassa veistosnäyttely, jonka Alfred Kordelinin 
säätiö järjestää yhteistyössä Tasavallan presidentin kanslian kanssa. Veistosnäyttely päättyy syyskuussa.

20182017

6.11.2018
Luottamus henkilöiden 
toimikausi päättyy

1.8.2018
Elokuun  
apurahahaku 
käynnistyy

1.9.2017
Tilikausi 
alkaa

7.11.2017
Luottamus henkilöiden 
toimikausi alkaa

Päätökset suurten 
kulttuurihankkeiden 
ja kaupunki- ja 
kohderahastojen 
apurahansaajista

Päätökset suurten 
kulttuurihankkeiden 

ja kaupunki- ja 
kohderahastojen 
apurahansaajista

Päätökset 
elokuun 
apurahahaun 
apurahansaajista

31.8.2018
Tilikausi  
päättyy

1.1.2018
Suuret kulttuurihank-
keet sekä kaupunki- ja
kohderahastojen
apurahahaut vuodelle 
2018 käynnistyvät

1.1.2019
Suuret kulttuuri-
hankkeet sekä
kaupunki- ja
kohderahastojen
apurahahaut 
vuodelle 2019
käynnistyvät

13.6.2018
Kultarannan puiston 
veistosnäyttely avautuu

2019
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 A lfred Kordelinin säätiö käytti varoja 
tilikauden aikana – tarkoituksensa 
toteuttamiseksi – apurahoihin, pal-
kintoihin ja muuhun kulttuuritoi-
mintaan noin 4,6 miljoonaa euroa 
(4,3 edellisellä tilikaudella). Tili-

kauden aikana apurahojen myöntöjä palautui noin 
0,2 miljoona euroa (0,15). Apurahojen suorat jako-
kustannukset olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1). 

Säätiön varsinaiseen toimintaan käytetyt varat oli-
vat viime tilikaudella 4,6 miljoonaa euroa mikä on 
2,8 % säätiön omaisuuden markkina-arvosta. 

Tilikauden aikana säätiön eri apurahahakujen 
prosesseja kehitettiin. Säätiöllä on nyt kaksi suurta 
hakuaikaa elokuu (jaostot) sekä tammikuu (suuret 
kulttuurihankkeet sekä kohde- ja kaupunkirahastot).

Elokuun päähaku

Valtaosa säätiön myöntämistä apurahoista jaetaan 
elokuun päähaun kautta. Elokuun 2018 päähaun 
kautta myönnettiin apurahoja tilikauden aikana 3,4 
(3,2) miljoonalla eurolla. Päähaun kautta jaetaan hen-
kilökohtaisia apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen 
työskentelyyn joko koko- tai puolivuotisia apurahoja, 
sekä pienemmille hankkeille.

Tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen 
jaostot tekivät ehdotukset apurahan saajista hallituksel-
le, joka päätti elokuun päähaun apurahoista 29.10.2018 
kokouksessaan. Jaostojen ja hallituksen asiantuntijajä-
senet ovat keskeisessä roolissa hakemuksia arvioitaessa. 
Mikäli jäsenistä tai varajäsenistä ei saada tarvittavaa 
asiantuntemusta tieteen tai taiteen alalle, pyydetään 
lausunto säätiön ulkopuoliselta asiantuntijalta. Apu-

4,6 MEUR TIETEESEEN  
JA KULTTUURIIN
Tässä kertomuksessa raportoidun tilikauden aikana (1.9.2017–31.8.2018) säätiö 
jakoi apurahoja 4,6 meur ja kuluvan tilikauden aikana (1.9.2018–31.8.2019) 
yhteensä 5 meur.

rahahakemuksia oli arvioimassa yhteensä 32 asiantun-
tijaa, joista 21 oli taustayhteisöjen nimittämiä luotta-
mushenkilöitä ja 11 ulkopuolista asiantuntijaa. 

Kuluneen tilikauden aikana järjestetty säätiön 
elokuun päähaku päättyi 15.8.2018. Hakuaikaa oli 
lyhennetty kahdella viikolla, jotta asiantuntijoil-
le saatiin lisää aikaa apurahahakemusten arvioin-
tiin. Hakemuksia tuli 15.8.2018 mennessä 4 194 kpl 
(4 760 kpl 2017), joka on lähes 12 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Elokuussa haettujen apurahojen 
yhteenlaskettu summa 2018 oli 70 miljoona euroa 
(78 edellisellä tilikaudella). Lukumääräisesti eniten 
hakemuksia tuli taiteen jaostolle 40 % (39). Tieteen 
jaostolle hakemuksia tuli 27 % (27), kirjallisuuden 
jaostolle 19 % (18) ja kansanvalistuksen jaostolle 
14 % (15). Myöntöprosentti kasvoi 6,5 % (5,7 %) ja 
jaettujen apurahojen lukumäärä säilyi samana. 

Viime vuosina säätiö on jakanut vähemmän mutta 
suurempia apurahoja. Tämä on näkynyt mm. myön-
töprosentin laskuna. Kun elokuun päähausta 2010 
annettujen apurahojen keskiarvo oli 6 100 euroa se 
oli vuonna 2018 jo 12 700 euroa.

Tammikuun haku, suuret kulttuurihankkeet 

Suuret kulttuurihankkeet haku järjestettiin tois-
ta kertaa omana erillisenä hakunaan tammikuus-
sa. Tarkoitus on vuosittain myöntää yhdestä viiteen 
suurapurahaa hankkeille, joiden kesto on vaihdellut 
vuodesta kolmeen vuoteen. Monivuotiset hankkeet 
hakevat apurahaa vuosittain. Suurista kulttuurihank-
keista jaettava apuraha on tarkoitettu yhteisöille ja re-
kisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille. Apurahaa 
eivät voi hakea yksityishenkilöt. 
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JAETUT APURAHAT SUHTEESSA SÄÄTIÖN 
OMAISUUDEN MARKKINA-ARVOON 

Apurahahakemuksia suuret kulttuurihankkeet 
-haussa saatiin yhteensä 187 kpl (271 kpl). Apura-
hoja haettiin 19 miljoonan euron (25) edestä. Apu-
rahoja myönnettiin tilikauden aikana seitsemälle 
hankkeelle yhteensä 0,75 miljoona euroa. Näistä 
seitsemästä hakemuksesta jatkohakemuksia oli nel-
jä ja uusia kolme. Jatkohakemukset olivat kolmi- ja 
uudet kaksivuotisia. 

Tammikuun haku, kaupunki- ja  
kohderahastot
Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat ovat haetta-
vissa pääsääntöisesti kalenterivuoden alussa, tammi-
kuussa. Säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja 
kuusi kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteut-
tavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma 
paikallinen tai muutoin rajattu tehtävänsä.

Kaupunki- ja kohderahastojen kautta jaettiin tili-
kauden aikana 0,16 miljoona euroa (0,17 edellisellä ti-
likaudella). Niihin rahastoihin, joissa oli 2018 julkinen 
haku, tuli yhteensä 304 (336) hakemusta. Apurahan 
sai 77 (110) henkilöä ja työryhmää. Hakemuksia oli 

arvioimassa 49 paikallista asiantuntijaa. Hyvinkään ja 
Jyväskylän rahastoista ei jaettu tilikauden aikana apu-
rahoja. Nokian ja Helinä Wähän rahastoista jaettiin 
ensimmäiset apurahat. Jaakko Kolmosen, TSV:n ja 
Urheilun tuki -rahastoista jaettiin palkintoja. Rahasto-
jen toimikunnat tekevät ehdotukset apurahojen saajis-
ta, jotka säätiön hallitus kevään kokouksessa päättää. 

Tilikauden aikana vietiin käytäntöön kaupunki- ja 
kohderahastojen päivitetyt toimintamallit. Lahjoituk-
sia kohde- ja kaupunkirahastoille saatiin yhteensä 40 
000 euroa tilikauden aikana. Säätiö maksaa kaupun-
ki- ja kohderahastoiden pääomalle korkohyvitystä, 
joka on 5,5 prosenttia, josta 1/5 osa jää pääomaan ja 
4/5 jaetaan apurahoina tai palkintoina.

Palkinnot

Päättyneellä tilikaudella jaettiin säätiöstä 13 pal-
kintoa yhteensä noin 0,15 miljoonaa euroa. Vuonna 
2018 Alfred Kordelinin palkinnon, neljä kappaletta, 
saivat professori Hannu Salmi, kirjailija Riina Ka-
tajavuori, taiteilijaryhmä IC-98 ja Suomi-koulujen 
tuki ry. Palkinnot ovat suuruudeltaan 30 000 euroa. 
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Muut palkinnot, yhdeksän kappaletta, jaettiin koh-
de- ja kaupunkirahastoista, TSV:n, Jaakko Kolmosen, 
 Urheilun tuki-, Viron sekä Seinäjoen rahastoista.

Muut apurahat

Tilikauden aikana osallistuttiin yhdessä muiden sää-
tiöiden kanssa säätiöiden post doc -pooliin. Apuraha 
on tarkoitettu tohtoreiden vähintään lukuvuoden kes-
tävään työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa. Poo-
lin kautta kahdeksalle tutkijalle tarjoutui tilaisuus 
työskennellä vuoden ajan ulkomaisessa huippuyliopis-
tossa. Post doc -apurahoja jaettiin 0,3 miljoona euroa.

Muu kulttuuritoiminta

Säätiöllä on myös omaa, pienimuotoista kulttuuritoi-
mintaa apurahatoiminnan lisäksi. Muuhun kulttuu-
ritoimintaan käytettiin varoja tilikauden aikana 0,1 
miljoonaa euroa (0,08 edellisellä tilikaudella).

Vuonna 2017 on kulunut 100 vuotta Alfred Kor-
delinin kuolemasta. Tilikauden aikana Kordelinin 
historialliset ajovaunut entisöitiin ja ne olivat esillä 
marraskuusta 2017 elokuuhun 2018 Kansallisar-
kistossa, jonka jälkeen ne palautuvat omistajalleen 
Lammin pitäjässä Hämeenlinnassa toimivalle koti-

seutuyhdistykselle. Kansallisarkistossa ja Suomen 
pankin kanssa järjestettiin yleisöluentoja Kordelinin 
elämästä sekä säätiön toiminnasta. Kordelinin koh-
talon hetkistä tehtiin myös lyhyt dokumentti, joka on 
ollut esillä Kansallisarkistossa. 

Tasavallan presidentin kanslian kanssa yhteistyös-
sä on Alfred Kordelinin kesäasunnoksi rakennutta-
massa Kultarannan puistossa jo kuutena kesänä ollut 
esillä suomalaista kuvanveistotaidetta. Näyttelyn tee-
ma oli Naisfiguureita. Näyttelyssä esiteltiin veistok-
sia 1900-luvun ensivuosikymmeniltä näihin päiviin. 
Näyttely oli avoinna 13.6.–2.9.2018. 

Säätiöllä on oma taidekokoelma, joka koostuu 
noin 300 taideteoksesta noin sadalta taiteilijalta. Ko-
koelma on deponoitu suomalaisiin museoihin. Alfred 
Kordelinin säätiö on jäsen Suomalaisten taidesäätiöi-
den yhdistyksessä (STSY), jossa on kuusi jäsensäätiötä. 
Yhdistyksen järjestämien näyttelyiden kautta säätiön 
kokoelman teokset pääsevät suuren yleisön nähtävil-
le. Säätiön kokoelman teoksia oli näytteillä Jyväsky-
län taidemuseossa Sata vuotta, tuhat tulkintaa (9.6. 

–8.10.2017) sekä Hanasaaressa Lapsi ja luonto -näyt-
telyssä (2.2.–28.3.2018). Kesällä avattiin Rovaniemen 
taidemuseossa Lumen maa näyttely (15.6.–21.10.2018).

ELOKUUN PÄÄHAKU 2010–2018

HAKEMUKSET MYÖNNÖT MYÖNTÖPROSENTTI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017
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361
VUOSI 2018–2019 LUKUINA

APURAHAA
Tähän lukuun sisältyvät elokuun päähaun, 
 kaupunki- ja kohderahastojen, post doc 
-poolin ja suuret kulttuurihankkeet -haun 
kautta myönnetyt apurahat.

2018: 2018:2019:

TIEDE: 
69 APURAHAA, 
1 121 000 €, 33 %

KIRJALLISUUS: 
60 APURAHAA, 
644 500 €, 19 %

TAIDE: 
84 APURAHAA, 
1 037 200 €, 31 %

KANSANVALISTUS: 
58 APURAHAA,  
651 300 €, 19 %

5,0
 M

E
U

R

Säätiö voi jakaa 2018–
2019 yhteensä n.  
5 MEUR apurahoina 
ja palkintoina. Vuonna 
2017–2018 vastaava  
luku oli 5 MEUR.

Elokuun päähaun kautta jaetaan 
noin 69 % säätiön vuosittaisesta 
jakovarasta.

69 %

SUURET KULTTUURI-
HANKKEET

1,8 MEUR

Suuret kulttuurihankkeet haku 
järjestettiin ensimmäistä kertaa 
 omana hakunaan tammikuussa 
2017. Säätiö on varannut 1,8 MEUR 
vuosille 2017–2019.

PALKINTOJA

Säätiö myönsi seuraavat palkinnot: 
neljä Alfred Kordelinin palkintoa, 
neljä Jaakko Kolmosen palkintoa, 
kaksi Urheilun tuki -rahaston pal-
kintoa, yhden TSV:n tiedepalkin-
non, yhden Viron rahaston palkin-
non ja yhden Seinäjoen teknolo-
giapalkinnon.

13 KPL

Lukuun sisältyvät kaupunki- ja 
kohderahastot, elokuun päähaku 
ja suuret kulttuurihankkeet-haku.

HAKEMUSTA

4 685

ELOKUUN  
PÄÄHAKU 2018  
APURAHOJA  
YHT. 3,4 MEUR.

»

»

»

»
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SÄÄTIÖN  
MYÖNTÄMÄT  
APURAHAT 

TIEDE

KULTTUURI

68 %
KULTTUURI

11 %
LUONNONTIETEET

28 %
KIRJALLISUUS

44 %
TAIDE

10 %
MAATALOUS- JA  

METSÄTIETEET

2 %
TEKNISET TIETEET

16 %
LÄÄKE- JA  

TERVEYSTIEDE

32 % 
TIEDE

36 % 
HUMANISTISET TIETEET

6 % 
KÄYTTÄYTYMISTIETEET

19 % 
YHTEISKUNTATIETEET

28 % 
KANSANVALISTUS

ELOKUUN PÄÄHAKU 2018 MYÖNNETYT APURAHAT 3,4 MEUR

(€ osuus elokuun  
haussa)

(€ osuus elokuun  
haussa)

(€ osuus elokuun  
haussa)
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KANSANVALISTUS
HELENA RUUSKA 
TIETOKIRJAILIJA

Taiteilijaelämäkerta 
Hugo Simbergistä

Hugo Simberg on yksi merkittävim-
mistä Suomen taiteen kultakauden 
taiteilijoista ja hän on puhdaslinjai-
simpia suomalaisia symbolisteja. Elä-
mäkertahankkeessa Hugo  Simberg: 
pirut ja enkelit tutustuin Simber-
gin suureen perheeseen ja elin hä-
nen mukanaan suomalaisen taiteen 
kultakauden kuohuissa ja liitoksis-
saan natisevassa luokkayhteiskun-
nassa. Pirun hahmoon hän maalasi 
omia pettymyksiään ja harmejaan. 
Enkeleitä Simbergin taiteessa on 
huomattavasti vähemmän, mutta 
rakastetuin niistä, myös Simbergil-
le itselleen, oli maalaus Haavoittu-
nut enkeli. Taiteilijaelämäkerta aut-
taa ymmärtämään ja katsomaan 
taidetta kartoittamalla tyylikausien 
lainalaisuuksia ja yksittäisten teos-
ten taustoja. 

KIRJALLISUUS
JULIA VUORI 
KUVITTAJA

Lastenkulttuuria  
kuvittaen

Kuvitan lastenkirjoja, kirjoitan nii-
tä myös itse ja teen sarjakuvia. Las-
tenkulttuuri on minulle erityisen 
tärkeää. Olennaista työssäni on ol-
la laaja-alainen: Ilokseni olen saa-
nut olla mukana niin lasten tanssi-
teoksen tekemisessä kuin sairaalan 
lastenosaston kuvittamisessakin. 
Kuvittamassani Kristiina Lähteen 
teoksessa seikkailevat Arhippa, ka-
narialintu, ja Suhonen, taksikuski, 
jotka matkustavat yhdessä miet-
tien vapautta,  ystävyyttä, erilai-
suutta ja omien juurien merkitystä. 
Pyrin kuvituksissani epäsovinnai-
siin sommitteluihin, herkkiin mutta 
voimakkaisiin väreihin, tunnelmiin 
ja hahmojen samaistuttavuuteen.

TIEDE
SARIANNA KANKKUNEN 

JATKO-OPISKELIJA

Kaunokirjallisuutta  
tilan näkökulmasta

Tutkin väitöskirjassani Maarit Ver-
rosen kaunokirjallisuutta tilan nä-
kökulmasta. Olen kiinnostunut siitä, 
miten kirjallisuudentutkimus voisi 
paremmin huomioida tilan ja paikan 
kategoriat. Uskon, että juuri tilan ja 
paikan kuvauksessa piilee jotakin 
ajallemme keskeistä. Tila ja  paik-
ka vaikuttavat meihin monin tavoin, 
mutta meiltä puuttuu vielä ymmär-
rystä siitä, miten tilaa kulttuuris-
samme ja erityisesti kirjallisuudes-
samme esitetään ja pidetään yllä. 
Apuraha antoi minulle mahdollisuu-
den tehdä tutkimusta kokopäiväi-
sesti ja hakea kansainväliseen toh-
toriohjelmaan.

1 2 3
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TEKIJÄT KERTOVAT – ELOKUUN PÄÄHAKU

Tietokirjailija Helena Ruuska  
3 000 euron apuraha 
tietokirjalliseen työskentelyyn.

Kuvittaja, graafikko Julia Vuori  
6 000 euron apuraha lasten 
kuvakirjan kuvittamiseen

Jatko-opiskelija Sarianna 
Kankkunen 19 000 euron apuraha 
väitöskirjatutkimukseen
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TAIDE
ANTTI TUOMI 

KALUSTEMUOTOILIJA

Kalustemuotoilija Antti Tuomi 7 500 
euron apuraha kalustemalliston 
esittelyyn.

» KALUSTEMUOTOILU ON 
MINULLE MIELEKÄS TAPA 
TULKITA MAAILMAA.
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 S yksyllä 2018 on puhuttu siitä, että tie-
teellinen tutkimus ja opetuskin muut-
tuvat yhä enemmän englanninkielisiksi. 
Asiasta oltiin huolissaan myös kymme-
nisen vuotta sitten. Silloin Kotimaisten 
kielten keskus Kotus julkaisi suomen 

kielen kielipoliittisen toimintaohjelman. Se sisälsi 
joukon toimenpide-ehdotuksia, joista yksi oli tieteen 
oma termipankki. Siihen kerättäisiin eri tieteenalojen 
termejä ja ne selitettäisiin suomeksi.

Ehdotus toteutui. Tieteen termipankkia on raken-
nettu vuodesta 2011. Nykyisin se sisältää tieteellisiä 
termejä 40 tieteen alalta. Käsitesivuja on noin 40 000, 
yksittäisiä sanoja noin 300 000. Luku sisältää ter-
mien käännöksiä, sillä osa termeistä selitetään myös 
ruotsiksi, englanniksi – ja 30 muulla kielellä. Muuta-
ma ala lähtee englannin ja ruotsin kielistä, ja termi-
pankista löytyy myös romanikielen alue.

Oikea aarreaitta siis. Opiskelijat ovatkin löytäneet 
termipankin. Graduissa viitataan jo siihen. 

Termipankki on innovaatio

– Tieteessä termit ovat keskeinen asia. Jos teemoista 
puhutaan vain englanniksi, uusille asioille ei enää ke-
hitetäkään termejä suomeksi, mikä kaventaa mahdol-
lisuuksia ymmärtää niitä. Siksi tieteen termipankki 
on tärkeä, perustelee Helsingin yliopiston suomen 
kielen professori Tiina Onikki-Rantajääskö. Hän on 
vetänyt termipankkia vuoden 2012 alusta. 

– Meillä on kaksi tehtävää. Toinen on pitää kan-
salliskielet, ennen kaikkea suomi, elossa ja kehitty-

TIETEEN TERMIEN  
AARREAITTA 
Tiedätkö, mitä tarkoittaa akmeismi1? Tieteen 
termipankki kertoo sen ja 300 000 muuta termiä. 
Teksti: Riitta Gullman

vänä tieteen kielenä. Toinen tehtävämme on tuottaa 
käännösvastineita. Siten ihmisten on helppo nähdä, 
mikä on vastaava termi vaikkapa englanniksi tai es-
panjaksi. Kyllä termi aina löytyy, mutta vastaako se 
käytössä todella suomen termiä? Sen ymmärtäminen 
ei ole aina yksinkertaista. 

Termipankki itse on eräänlainen innovaatio. Se on 
Euroopan terminologiyhdistyksen aiemman puheen-
johtajan tietojen mukaan ainoa laatuaan maailmassa: 
keskittyy tieteen kieleen, on wikipohjainen ja tutki-
joiden osittain talkoilla ylläpitämä. 

Termipankki joukkoistaa termityötä rajatusti tiede-
yhteisölle. Alan tutkijat ottavat vastuuta termityöstä 
ja tekevät sitä osin suoraan termipankin wikialustalla. 
Muokkausoikeuksia wikiin antaa kultakin tieteen-
alalta koottu asiantuntijaryhmä. Usein muokkausoi-
keuden saajat ovat tutkijatohtoreita tai jatko-opiske-
lijoita. Wikiin kuuluu myös avoin osio, jossa termien 
sisällöstä ja selityksistä käydään keskustelua. Siihen 
voivat osallistua myös muut kuin tutkijat. 

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat suomalai-
set tieteelliset seurat, jotka ovat perinteisesti tehneet 
omien alojensa termityötä. Termipankki siirtää sitä 
digiaikaan. 

– Pilotteja olivat kasvi-, kieli- ja oikeustiede. Sitten 
pankki laajeni biologiaan, sieltä mikrobiologiaan ja 
sitä kautta ympäristötieteisiin. Käytännössä työ on 
laajentunut yksittäisten, työn merkityksen oivalta-
neiden ihmisten kautta. Levitämme aktiivisesti tietoa 
tiedemaailman sisällä. Teemme myyräntyötä koko 
ajan, Onikki-Rantajääskö naurahtaa. 

SUURET KULTTUURIHANKKEET, 100 000 EUROA



Tutkimuskoordinaattori 
Johanna Enqvist ja professori 

Tiina Onikki-Rantajääskö.



Termipankki joukkoistaa termityötä rajatusti 
tiedeyhteisölle. Alan tutkijat ottavat vastuuta 
termityöstä ja tekevät sitä osin suoraan 
termipankin wikialustalla.
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Julkaisumeriittien jahti hidastaa
Täysin talkootyöllä Tieteen termipankki ei laajene. 
Rahaa tarvitaan saattamaan eri alojen termityö hy-
vään alkuun. 

– Tutkija aloittaa työn, kokoaa asiantuntijaryhmän, 
informoi alaa, käy läpi mahdollisia valmiita sanastoja, 
pyytää niihin julkaisuoikeudet ja syöttää termejä poh-
jaksi. Tämä on osoittautunut tärkeimmäksi tavaksi 
saada lisää sisältöjä, Onikki-Rantajääskö selittää. 

Tieteen termipankki on yksi Kordelinin säätiön 
rahoittamista suurista kulttuurihankkeista. Rahoi-
tuksen turvin termipankki 
pystyy palkkaamaan tutkija-
tohtoreita aloittamaan omien 
alojensa termien kokoamisen. 
Termipankki kasvaa Kor-
delin rahoituksella kansalli-
sesti merkittäviin aihealuei-
siin. Yksi niistä on historia. 
Sen ja taide historian raja on liukuva, joten termistö 
laajenee luontevasti siihen suuntaan. Jatkumon ny-
kypäässä vastaan tulevat yhteiskuntatieteet, joita 
termi pankkilaiset havittelevat mukaan seuraavaksi. 
Geologian termityö on äskettäin alkanut. 

Työ on hidasta. Tiina Onikki-Rantajääskö  arvioi, 
että kaikki Suomessa toimivat tieteenalat voisivat 
olla mukana noin kymmenessä vuodessa. Tieteen 
termi pankilla on vain yksi täyspäiväinen työntekijä 
sekä Onikki-Rantajääskö, joka vetää sitä professorin 
työnsä ohella. 

Yhteistekeminen onkin termipankin elinehto. Tä-
män hahmottaminen ei ole ollut aivan selvää tiede-
yhteisölle. Yhteiskirjoittamista vasta opetellaan, ja 
kiire painaa ihmisiä. Työtä hidastavat myös nykyiset 
tutkimus rahoituksen arvioinnin käytännöt. Akatee-
misesti korkeatasoisten julkaisujen meriittejä paino-
tetaan niin, että termityön kaltaiseen taustatyöhön ei 
tahdo löytyä tekijöitä. Meriittijahdista on seurannut 

sekin, että eräät tieteenalat suhtautuvat termityöhön 
nuivasti, vaikka termipankki tarjoaisi alan nuorelle 
tutkijalle rahoitusta määräajaksi. Perusteena on se, 
että termityö ei näyttäisi hyvältä cv:ssä, ja että alat 
ovat käytännössä englanninkielisiä. 

Huippututkimuksen taustalla

Alussa Tieteen termipankki sai rahoitusta Suomen 
Akatemialta. Rahat tulivat tutkimusinfrastruktuuri-
rahoituksesta, mikä oli Onikki-Rantajääskön mieles-
tä merkillepantavaa. Ensimmäisen kerran näes aja-

teltiin, että myös kieli voi olla 
tutkimuksen perusvälineistöä. 
Eivät vain laitteet. 

– Akatemia-rahoituksessa pai-
notetaan kansainvälistä huip-
pututkimusta, eikä termityö ole 
sitä. Olemme yhtä aikaa tutki-
musta ja suurta yleisöä varten. 

Käytäntö on osoittautunut, että termipankki palvelee 
ennen kaikkea koulutusta. Varsinkin kanditasolla se 
on tärkeä. 

Toinen laaja käyttäjien ryhmä ovat tieteen yleis-
tajuistajat: toimittajat, tietokirjailijat ja kääntäjät. 
Termityöllä on kuitenkin merkitystä myös huippu-
tutkimukselle. Onikki-Rantajääskö antaa esimerkin 
Suomen Akatemian puhtaan energian tutkimushank-
keesta. Sen taustalla on monitieteinen, kansain-
välinen tutkimusprojekti. 

– Kun eri tieteenalojen ihmiset alkavat yhteistyö-
hön, taustalla käydään usein jopa vuosia keskusteluja 
siitä, mikä on yhteinen maaperä. Mitä jokin termi eri 
tieteistä tuleville tutkijoille merkitsee? Mitkä olisivat 
projektin yhteiset termit? 

Joistakin kandidaateista voi aikanaan tulla tohto-
reita ja huippututkijoita. Ehkä he osaavat kertoa alas-
taan myös suomeksi tai ruotsiksi, osin termipankin 
auttamina.

» TERMIPANKIN TEHTÄVÄNÄ 
ON PITÄÄ SUOMI JA RUOTSI 
ELOSSA JA KEHITTYVÄNÄ 
TIETEEN KIELENÄ.

1 Akmeismi on kirjallisuudentutkimusta ja viittaa n. 1910–1917 Venäjällä vaikuttaneeseen suuntaukseen, jonka mukaan 
runoilijan on mm. käytettävä sanoja niiden loogisessa merkityksessä. 
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VUONNA 2017 TULI kuluneeksi 100 vuotta Alfred 
Kordelinin kuolemasta. Säätiö järjesti menneen tili-
kauden aikana Alfred Kordelinin historiaan liittyviä 
tapahtumia erilaisten näyttelyiden ja yleisötapah-
tumien muodossa yhteistyössä Kansallisarkiston ja 
 Suomen pankin kanssa.

Konservoidut historialliset ajovaunut olivat esil-
lä marraskuusta 2017 elokuuhun 2018 Kansallis-
arkistossa, jonka jälkeen ne palautuivat omistajal-
leen Lammin pitäjässä Hämeenlinnassa toimivalle 
kotiseutuyhdistykselle.

Alfred Kordelinin kohtalonhetkistä ja säätiön 
synnystä luennoi Kansallisarkiston täydelle tutkija-

Tapahtumarikas vuosi

MAKASIINI

salille historioitsija Teemu Keskisarja. Luento sarja 
sai jatkoa tammikuussa 2018 Risto Ryti -tutkija, 
dosentti Antti Kuusterän esitelmällä ”Kordelinin 
afäärit Risto Rytin silmin”. Marraskuussa 2017 Ha-
minankylän Nuorisoseura järjesti juhlajumalapalve-
luksen Mommilan kyläkirkossa ja seppeleen laskun 
Kordelinin muistokivelle. Tapahtumakokonaisuu-
den juhlapuhujana toimi professori Martti Häikiö. 
Emil Wikströmin suunnittelema muistomerkki si-
jaitsee Hausjärven Mommilan kylässä Lammintien 
varrella. Alfred Kordelin on haudattu Rauman van-
halle hautausmaalle, jossa sijaitsee Kordelinin nimeä 
kantava siunauskappeli.

Kordelinin kappeli Rauman vanhalla hautausmaalla. Kappelin suunnitteluun ovat osallistuneet 
useat suomalaiset suunnittelijat ja taiteilijat, kuten Gunnar Finne ja Emil Wikström.
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SÄÄTIÖLLÄ ON OMA taidekokoelma, joka koos-
tuu lähes 300:ta taideteoksesta yhteensä yli 100:lta 
taiteilijalta. Kokoelma on deponoitu suomalai-
siin museoihin. Alfred Kordelinin säätiö on yksi 
Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen (STSY) 
kuudesta jäsensäätiöstä. Yhdistyksen järjestämien 
näyttelyiden kautta säätiön kokoelman teokset tu-

Säätiön taidekokoelma

KULTARANNAN VUODEN 2018 kesänäyttelyn tee-
maksi valikoitui naisfiguuri, veistotaiteen aiheista 
kenties perinteisin. Näyttelyssä esiteltiin kotimaisia 
naisia esittäviä veistoksia 1900-luvun ensi vuosikym-
meneltä näihin päiviin. Näyttelyn taiteilijat ovat Eemil 
Halonen, Veikko Haukkavaara, Kerttu Horila, Vik-

Kultarannan kesänäyttely

MAKASIINI

Kim Simonsson, Girl Feeding a Two Headed Rabbit, 2018, pronssi, 70 x 40 x 60, 65 x 50 x 38.
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levat yleisön nähtäville. Säätiön kokoelman taide-
teoksia oli näytteillä vuoden aikana kolmessa eri 
näyttelyssä: Jyväskylän taidemuseossa Sata vuot-
ta, tuhat tulkintaa (9.6–8.10.2017), Hanasaaressa 
Lapsi ja luonto -näyttelyssä (2.2–28.3.2018) sekä 
Rovaniemen taidemuseossa Lumen maa -näyttely  
(15.6 –21.10.2018).

tor Jansson, Anne Koskinen, Sisko Petäjä, Essi Ren-
vall, Arvo Siikamäki, Kim Simonsson, Heikki Varja ja 
Emil Wikström. Näyttelyn järjesti Alfred Kordelinin 
säätiö yhdessä Tasavallan presidentin kanslian kanssa. 
Näyttelyn kuratoi FM Tapani Pennanen. Näyttely oli 
avoinna yleisölle kesä-elokuussa 2018.
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ALFRED KORDELININ  
PALKINNOT 2018
30 000 euron arvoinen Alfred Kordelinin -palkinto myönnettiin akatemia-
professori Hannu Salmelle, kirjailija Riina Katajavuorelle, taiteilijaryhmä  
IC-98:lle ja Suomi-koulujen tuki ry:lle, yhteensä 120 000 euroa. 

TAITEILIJARYHMÄ IC-98
Visa Suonpää ja Patrik Söderlund muodostavat taitei-
lijaryhmä IC-98:n. Parivaljakko toteuttaa tekemisiään 
installaatioina, animaatiofilmeinä, piirroksina ja pai-
notuotteina. Teknisesti vaativimpien teosten taustalla 
on laaja avustajajoukko. IC-98:n tunnetuin teos on ai-
dattu ja maatumaan jätetty Kronoksen talo Pöytyällä. 
Maatilan pihapiiri on palautettu takaisin alkuperäiselle 
omistajalleen, maapallolle. IC-98 ponnistaa hyvinkin 
teoreettisesta yhteiskuntafilosofiasta, mutta tutkiva 
asenne muuntuu hämmästyttävän vaikuttaviksi kuva-
taiteellisiksi ilmaisuiksi. Lähtökohtana on useimmiten 
luonnon ja kulttuurin vaikeasti jäsentyvä suhde. Taita-
vien teknisten installaatioiden avulla pitkän aikajänteen 
hitaat muutokset tulevat kouriintuntuvan käsitettäviksi. 
IC-98:lla ihmisen ja luonnon suhteen pohdinta kään-
tyy helposti ympäristötuhon ja ihmisen jälkeisen maa-
ilman kuvitelmiin. Vaikka ihminen on vain lyhytaikai-
nen vierailija maapallolla, hän on onnistunut jättämään 
siihen kohtalokkaat, koskaan katoamattomat jälkensä.  
IC-98:n teosten mustavalkoisessa maailmassa asiat eivät 
ole kuitenkaan täysin mustavalkoisia. Teosten kokonais-
valtainen, kosminen perspektiivi näyttää vaikuttavasti, 
kuinka kaikki elollinen on ollut ja tuleekin olemaan 
jatkuvan muodonmuutoksen tilassa. IC-98:n kurkotuk-
set maailmaan, josta ihminen on poistunut, pohjaavat 
länsimaisen dystooppisen ajattelun perinteen vankkaan 
hallintaan. IC-98:n profetiat eivät irtoa kriittisen yhteis-
kunta-ajattelun pitkästä jatkumosta vaan rikastuttavat 
sitä oivaltavin visuaalisin keinoin. Syvä paneutuminen 
sekä taustatyöhön että käytännön toteutukseen kannat-
televat IC-98:n animaatioiden ja installaatioiden välittä-
mää subliimin melankolista tunnelmaa. 

SUOMI-KOULUJEN TUKI RY
Suomi-koulut ovat suomen kielen ja kulttuurin vaa-
lijoita vankalla 60 vuoden kokemuksella. Tällä het-
kellä noin 140 koulussa opiskelee yli 4000 lasta ja 
nuorta 45 eri maassa, kaikissa maanosissa. Suo-
mi-koulut antavat täydentävää opetusta väliaikaisesti 
ja vakinaisesti ulkomailla asuville kouluikäisille yllä-
pitääkseen ja vahvistaakseen heidän äidinkielen osaa-
mistaan. Samalla koulut perehdyttävät laajemminkin 
Suomen historiaan ja kulttuuriin, sillä suomi ei vält-
tämättä ole kaikkien oppilaiden ykköskieli. 

Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin vahvuus on 
tärkeä selviytymisen ja jaksamisen lähde vieraassa 
ympäristössä eläville lapsille ja nuorille. Tässä Suo-
mi-koulut tekevät arvokasta ja korvaamatonta työtä. 
Koulut toimivat myös tärkeinä kohtaamispaikkoi-
na lasten vanhemmille. Suomi-koulut rohkaisevat ja 
motivoivat vanhempia suomen kielen käyttöön ja sen 
arvostamiseen. Näin ne ovat tärkeänä tukena lasten 
kielellisessä kehityksessä sekä kasvatuksessa aitoon 
monikielisyyteen. 

Suomi-koulut toimivat vapaaehtoisvoimin. Vuo-
sittaiset koulutuspäivät ja opetussuunnitelmat takaa-
vat opetuksen yhdenmukaisen tasokkuuden. Ympäri 
maailmaa vaikuttava kunnianhimoinen ruohonjuu-
ritason kulttuurinen kasvatustyö jää kotimaassa hel-
posti huomiotta.

RIINA KATAJAVUORI 

Riina Katajavuori on monipuolinen ja lahjakas kirjaili-
ja, joka on kirjoittanut runoutta, proosaa ja lastenkir-
joja. Hänen runojaan on käännetty lähes 30 kielelle, ja 
hänen lastenkirjojaan on käännetty saksaksi ja tans-
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kaksi. Vastikään ilmestynyt runokokoelma Maailma 
tuulenkaatama (2018) on jo saanut hyvän vastaanoton. 
Se löytöretkeilee kapteeni James Cookin jalanjäljissä 
ympäri maailmaa, joka on muuttunut huomattavas-
ti pienemmäksi ja haavoittuvammaksi sitten Cookin 
1700-luvun, vaikka asenteet maailman tilaa kohtaan 
eivät aina olekaan muuttuneet. Paljon huomiota herät-
tänyt romaani Wenla Männistö (2014) päivittää Kiven 
Seitsemän veljeksen itseään etsivien nuorten aikuisten 
kohelluksen omaan aikaamme, jota epävarmuus ja 
juurettomuus määrittävät. Tämä tapahtuu oivaltavasti 
naisten näkökulmaan tarkentaen. Hervoton ja yllättävä 
huumori sekä kutkuttavat parodiset ratkaisut leimaavat 
näitäkin Katajavuoren teoksia. Katajavuoren parodi-
sessa otteessa on kuitenkin aina asioiden tilasta aidosti 
huolestunut pohjavire. Vaivihkaiset kirjallisuusviittauk-
set osoittavat huumorin alle kätkeytyvän perimmäisen 
traditiotietoisuuden. Katajavuori puhuttelee teoksillaan 
laajaa yleisöä lapsista aikuisiin ja uudistaa raikkaalla 
tavalla suomenkielisen runon ja proosan kenttää. Ka-
tajavuori kasvattaa myös aivan uutta lukijapolvea sym-
paattisilla ja kieleltään rikkailla lastenkirjoilla. 

HANNU SALMI

Akatemiaprofessori Hannu Salmi on laaja-alainen 
tutkija, kirjoittaja ja kulttuurivaikuttaja. Hän on 

uranuurtaja kotimaisen audiovisuaalisen kulttuurin 
historian tutkijana. Salmi on muutenkin ansioitu-
nut populaari- ja mediakulttuurin yllättävän pitkän 
historian selvittäjänä. Hän on kirjoittanut tekniikan 
historian kuriositeeteista, kuten junista ja elokuvis-
ta, joista on myöhemmin tullut keskeisiä elementtejä 
länsimaisessa todellisuudessa. Omimmalla alueel-
laan Salmi on käsitellessään 1800-luvun varhaisia 
mediailmiöitä kuten Niccolo Paganinia tai silloisia 
vastavirtaan ajattelijoita kuten Richard Wagneria. 
Hän on kuitenkin tutkinut myös abstraktimpia ilmi-
öitä kuten tilan, liikkeen ja eriaikaisuuden historiaa. 
Hannu Salmi on tuonut esiin kulttuurin arkipäiväi-
siltä näyttäviä ilmiöitä, ajattelutapojen, mielenmaise-
mien ja tunteiden historiaa. Hän analysoi oivaltavasti 
kulttuurin eri osa-alueiden ja yhteiskunnallisten ilmi-
öiden keskinäisiä suhteita. Lähteinään Salmi käyttää 
luovasti kaunokirjallista ja visuaalista aineistoa kir-
jallisen materiaalin ohella.

Salmi on valistanut kiitettävästi kotimaista lukija-
kuntaa suomenkielisillä tutkimuksillaan ja tietokir-
joillaan, mutta hän on julkaissut merkittäviä teoksia 
myös saksaksi ja englanniksi. Salmi on myös aktiivi-
nen keskustelija. Hänen asiantuntemustaan käytetään 
tiedotusvälineissä usein erityisesti nykykulttuurin il-
miöitä käsiteltäessä.
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(Vas.) Annukka Sarikka, Veera Toivonen, 
Riina Katajavuori, Patrik Söderlund, Visa 
Suonpää. Kuvasta puuttuu Hannu Salmi.
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Taiteilijaryhmä IC-98. 
Patrick Söderlund ja 
Visa Suonpää
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 T urun yliopisto, 1990-luku. Kolme 
kulttuurihistorian ja taidehistorian 
opiskelijaa löytää yhteisiä kiinnos-
tuksen kohteita, kuten kaupunkitila 
ja sen kontrolli, julkisen tilan hallin-
ta sekä Michel Foucault. Perustetaan 

epävirallinen opintopiiri. Keskustellaan. Myöhem-
min yksi opiskelijoista lähtee omalle polulleen. Patrik 
Söderlund ja Visa Suonpää jatkavat. 
Syntyy IC-98.

20 vuotta myöhemmin IC-98 on 
palkittu ja tunnustettu käsitetaiteen 
ryhmä. Tuorein palkinto on yksi vuo-
den 2018 Kordelin-palkinnoista. Sen 
perusteluissa sanotaan mm. näin: 

”IC-98 ponnistaa hyvinkin teoreet-
tisesta yhteiskuntafilosofiasta, mutta tutkiva asenne 
muuntuu hämmästyttävän vaikuttaviksi kuvataiteel-
lisiksi ilmaisuiksi.”

– Ensimmäisten vuosien toimintatapa oli tehdä in-
terventio, luoda kaupunkitilaan tai julkiseen tilaan 
jotain, joka ei kutsu itseään taiteeksi, vaan naami-
oituu osaksi muuta maailmaa. Nykyään dokumen-
toimme yhteiskunnallisesti olemassa olevaa todellista 
tilaa, ja ristivalotamme sen päälle vaihtoehtoisen to-
dellisuuden, Patrik Söderlund kuvaa.

Medium

Hyvin olennaista IC-98:n työskentelyssä on se, mi-
kä puuttuu: oma medium. Ensin on idea ja konteksti. 
Vasta sen jälkeen valitaan väline ja teoksen toteutus-
tapa. IC-98:n teoksiin kuuluu kirjoja, installaatioita, 

KESKUSTELUN KAUTTA 
TEOSTA KOHTI
Territorio, sen omistaminen ja käyttö sekä aika toistuvat 
teemoina taiteilijaryhmä IC-98:n teoksissa. Alfred Kordelinin 
palkinto, 30 000 euroa.
Teksti: Riitta Gullman

interventioita, animaatioita, elokuvaa, piirroksia, vir-
tuaalitodellisuustoteutus ja mobiilisovellus. 

– Ei meille ole itsetarkoituksellista testata uusia väli-
neitä, mutta sillä tavalla joudumme haastamaan itsem-
me ja ottamaan haltuun uusia ilmaisutapoja. Se on op-
pimisprosessia, Söderlund ja Suonpää selittävät.

Siinä, että ilmaisun väline voi olla mitä vain, on 
kaksikon mielestä jotain erityisen kiinnostavaa. Kun 

tajuaa, että voi tehdä oikeastaan mitä 
vain, sisältö tulee keskiöön. 

– Kun päätimme tehdä animaatioi-
ta, meillä ei ollut niistä eikä elokuvien 
teosta mitään taustaa. Oli vain ajatus. 
Halusimme liittää piirroksiin ajan, ja 
pohdimme, miten se tehdään. Kun ei 
ole vahvaa taustaa jostain välineestä, 

voi tehdä omalla tavallaan, löytää kulman, joka heijas-
taa sitä, miten haluamme puhua jostain teemasta, Sö-
derlund kuvaa. 

– Olemme aina halunneet olla riippumattomia ai-
karajoitteista. Teosten tekeminen kestää, mitä kestää, 
vaikka toki ryhmätöissä on rakennettava selkeä aika-
taulu. Hienointa on kuitenkin työskennellä niin, että 
on pitkäkestoisia hankkeita, sanoo Visa Suonpää. 

IC-98:n vanhat teokset ja niiden teemat linkittyvät ja 
limittyvät uusiin. Niistä voisi Söderlundin ja Suonpään 
mielestä piirtää sukupuun tai vuorovaikutusverkoston.

Territorio ja aika

Yksi IC-98:n toistuvista teemoista on julkisen tilan, 
territorion omistamisen ja käytön kysymys. Söder-
lund ja Suonpää ovat usein mallintaneet sitä, että 

» OLENNAISTA ON 
SE, MIKÄ PUUTTUU: 
TIETTY ILMAISUN 
VÄLINE. 
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ekologiset haasteet liittyvät käsitykseen ympäristön 
omistamisesta. Onko meillä nautintaoikeus siihen, 
mitä omistamme? 

Toinen keskeinen teema on aika. Se virtaa ja muut-
tuu toiseksi, ja taaksepäin katsoessa voi nähdä, miten 
nykyhetkeen on tultu. 

– Tämä avaa näkymän vapaampaan tulevaisuuteen. 
Sitä ei olekaan määritelty deterministisesti, vaan mi-
kä tahansa polku on mahdollinen. Kun tuntee histo-
riaa, voi tunnistaa polkuja, joita ei koskaan otettu. 
Tämä mitä jos -historia on meille äärimmäisen tär-
keää. Yhdistämme faktaa ja fiktiota, ja usein fiktio 
on sitä, mitä olisi voinut olla. Samalla tavalla myös 
tulevaisuus voi tuoda mitä vain, Söderlund pohtii. 

Viime vuosina teoksissa on aiempaa enemmän pai-
nottunut huoli ympäristöstä. Ne ovat vähemmän filo-
sofisia, enemmän poliittisia. 

Khronoksen talo 

Teoksessa vuodelta 2016, Khronoksen talo, aika, 
ekologia ja politiikka yhdistyvät konkreettisesti. Ky-
seessä on Pöytyällä sijaitsevasta tilasta ja sen raken-
nuksista, jotka IC-98 hankki Lönnströmin säätiön 
rahoituksella. Tilasta tulee hitaasti ”ajan asunto”. Se 
aidattiin syksyllä 2016, eikä ihminen enää astu sinne. 
Luonto ottaa sen hitaasti haltuunsa. 

Khronoksessa tärkeää oli mennä sisään poliitti-
seen prosessiin. Miten tietty alue ”luovutetaan” ajal-
le? Miten se vapautetaan hyödyn ajatuksesta ja omis-
tajuuden velvoitteista? 

– Kun lahjoitimme tilan kunnalle, määrittelimme 
lahjakirjassa ehdot, jotka kunnanvaltuusto käsittelys-
sään hyväksyi päätöksenteon prosessien mukaisesti, 
Söderlund kertoo. 

Myös Museovirasto otti Khronoksen taloon kantaa. 
Pöytyän kunta teki talosta rakennussuojeluhakemuk-
sen. Virasto joutui ja myös halusi ottaa kantaa siihen, 
mikä on rakennuksen tuhoutumisprosessin suojelun 
ajatus suhteessa kulttuuriympäristön suojeluun. 

Teos on siis myös kertomus yhteiskunnan päätök-
sentekojärjestelmästä lupahakemuksineen, lausuntoi-
neen, päätöksineen. Lisäksi se on virtuaalimaailma. 
IC-98 teki VR-mallin, joka kuvaa tilaa sen ihmisiltä 
sulkemisen hetkellä, lokakuussa 2016. Se dokumen-
toi pieteetillä tilanteen luontokartoituksineen, arke-
ologisine ja museologisine selvityksineen. Samalla se 

kertoo tarinaa luonnon- ja kulttuurihistorian yhteen-
nivoutuneesta sukkessiosta. 

Khronoksen talo kuvaa IC-98:n tapaa työskennellä. 
Kehitetään ajatus, testataan sen kestävyyttä, selvitetään 
faktat asiantuntijoiden avulla. Pohditaan väline, jonka 
avulla voidaan kertoa vahva tarina, etsitään sopivat yh-
teiskumppanit. Opiskellaan väline, toteutetaan teos.

Tulevaisuus

IC-98:n lähivuodet ovat täynnä tekemistä. Työn alla on 
kaksi animaatiota, käsikirjoitus elokuvainstallaatiota 
varten ja suomalaisen metsänhoidon historiaan liittyvä 
teos. Lisäksi tuli houkutus, jota ei voinut ohittaa.

– Saamme kesäksi 2019 käyttöömme Örebron kir-
kon Ruotsista. Oopperalaulaja Jussi Björling esiintyi 
siellä julkisesti ensimmäisen kerran. Meillä on siis 
paikka, tarina, urut, Jussin haamu. Ja veljeni on sekä 
oopperalaulaja että urkuri, Söderlund naurahtaa. 

Olisi rikollista olla tekemättä. Jotain. 

MIKÄ IC-98?

• ydin Patrik Söderlund ja Visa Suon-

pää. Usein mukana myös  animaattori 

Markus Lepistö, runoilijat Henriikka 

Tavi ja Mikael Brygger, säveltäjä Max 

Savikangas

• edusti Suomea Venetsian  biennaalissa 

2015 

• Suomen kirjataiteen komitean Kaunis 

kirja -palkinnot 2015 ja 2011

• ARS Fennica -ehdokas 2013, voitti 

yleisöäänestyksen 

• Kuvataiteen valtionpalkinto 2009

• näyttelyitä mm. Taidehallissa Hel-

singissä (2018), Beaconsfieldissä 

 Lontoossa (2017, 2012), Multimedia-

taiteen museossa Moskovassa (2017) 

Göteborgin taidehallissa (2016) 

• elokuva esillä Sundance Film Festiva-

lilla USA:ssa 2016
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IC-98 tunnetaan erityisesti piirrosta ja animaatiota yhdistävistä lopunaikojen visioistaan.  
Nekropolis-teoksessa maailmanlopun taivaalle tihentyy musta pilvi, joka koostuu vainajien sieluista. 
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Ursalla on ollut liikuteltava planetaario 
jo 1980-luvulta asti. Niitä on kolme, 

mutta vain tätä yhtä lainataan myös 
ilman Ursan henkilökuntaa.
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 M oneen kouluun on tänäkin syk-
synä matkannut ison jääkiekko-
kassin kokoinen paketti ja pari 
pienempää laatikkoa sen kans-
sa. Ne sisältävät Tähtitieteellisen 
yhdistyksen Ursan liikuteltavan 

planetaarion. Tänä vuonna kassista löytyy entistä 
ehompi planetaario. Se on hankittu Kordelinin sää-
tiön apurahalla.

Planetaario kiertää kouluissa ympäri maata joko 
ursalaisten mukana tai Matkahuollon kautta itsekseen, 
jos vastaanottajan päässä ollaan sen kanssa vanhoja 
tuttuja. Monessa koulussa ollaan: ”planetaario-osaa-
minen” siirtyy opettajalta ja oppilaspolvelta toiselle. 

Konkreettisesti liikuteltava planetaario on van-
kasta kankaasta ommeltu kupu, joka pysyy pystyssä 
tuulettimen avulla muodostettavalla ylipaineella. Ke-
hikkoa ei tarvita. Näin planetaario tyypillisesti nou-
see: kupu pois kassista, levälleen koulun jumppasaliin. 
Sitten toisesta laatikosta esiin tuuletin, töpseli seinään 
ja voilá – kupu on kohta pystyssä. 

Enää tarvitaan vain tähtiprojektori. Se löytyy toi-
sesta laatikosta, ja näyttää sekä pohjoista että eteläis-
tä tähtitaivasta. Tähtiprojektoriin säädetään, kuinka 
lähellä päiväntasaajaa tai pohjoisnapaa ollaan, ja mit-
kä ovat kuun vaiheet. Se näyttää tähtikuviot ja yksit-
täiset kuuluisat tähdet sekä planeettojen aseman. 

Planetaario on tosi siisti juttu

– Ursan planetaariot reissaavat 50–100 päivää kou-
luvuoden aikana, ja esityksiä voi vuodessa yhteensä 
useita satoja. Tyypillinen esitys kestää 30–45 minuut-
tia. Kehyskertomuksena on monesti se, miten tähti-
taivas muuttuu yön aikana. Sitä kautta pystyy kerto-

ANALOGINEN TÄHTITAIVAS  
DIGITAALISESSA MAAILMASSA
Tähtitaivas on kiehtova. Se voi saada ysiluokkalaisenkin  
varovaisen kiinnostuneeksi.
Teksti: Riitta Gullman

maan vaikka mitä, ja aina tulee kysymyksiä. Välillä 
jopa ysiluokkalaisilta, jotka eivät enää millään voi 
näyttää kiinnostustaan kavereille, Tuukka Perhonie-
mi Ursasta kertoo. 

– Avaruus kiinnostaa lapsia. Varsinkin seitsemäs-
luokkalaiset ja pienemmät innostuvat. 

Ursalaiset tuunaavat esitystä eri luokka-asteille 
niiden opetussuunnitelman mukaisiksi ja opettajan 
toiveita kuunnellen. Planetaariossa puhutaan ava-
ruudesta ja universumista, mutta ei tiukkapipoisesti. 

– Pieni häröilyaspekti pitää olla mukana. Lasten pi-
tää saada vähän velloa siinä, että on pimeää, hauskaa 
ja tosi siistiä. Planetaariohan on törkeän siisti juttu, 
Perhoniemi hymyilee. 

Tämäkin ostettiin netistä

Digitaalisuus on iso trendi myös planetaarioissa. 
Isoon kupuun heijastettuna tähtitaivas on kuitenkin 
terävämpi analogisesti kuin digitaalisesti. Siksi Ursa 
yhdistää analogista ja digitekniikkaa liikuteltavassa 
planetaariossaan. Tähtiprojektori on analoginen, 
still-kuvat digitaalisia. 

Ursalla on ollut liikuteltava planetaario jo 
1980-luvulta asti. Niitä on kolme, mutta vain tätä 
yhtä lainataan myös ilman Ursan henkilökuntaa. 
Edellinen reissuplanetaario kiersi maata niin ah-
kerasti, että sen kuvussa oli jo reilusti ilmastointi-
teippiä. Tarvittiin siis uusi. 

Tuukka Perhoniemi tutustui nykytarjontaan liiku-
teltavien planetaarioiden messuilla, valitsi parhaan ja 
teki tilauksen uudesta. 

Tietysti netistä.

Kansanvalistuksen jaosto, 7000 euroa
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 S ävellystyö voi lähteä liikkeelle odotta-
mattomista yhdistelmistä, kuten sävel-
täjä Perttu Haapasen muusikko Pekka 
Kuusistolle säveltämä teos viululle ja 
elektroniikalle. Aluksi sitä määrittelivät 
Kuusiston persoona sekä se, että Kuu-

sisto ajatteli Hiljaisuus-festivaalin tilaamaa teosta 
pariksi Béla Bartókin sooloviulusonaatille. 

Tästä lähti käyntiin prosessi, jonka lopputuloksen 
syntyi In vitro -teos. Siinä yhdistyy monta elementtiä, 
monta taidemuotoa. 

– Bartók kuoli syöpään. Tämä fakta yhdistyi nä-
kemiini valokuvaaja Maija Tammen kuviin: hän on 
kuvannut mm. sädehoitonaamioita. Keräsin myös 
suomen kielen vanhoja, sairautta merkitseviä sano-
ja. Teos alkoi laajentua ja muotoutua siihen suuntaan, 
Haapanen kertaa alun impulsseja. 

Teemana sairaus

Tekstistä ja sairauden teemasta tuli konserton olen-
nainen osa. 

– Pekka käyttää soittaessaan ääntään, puhetta, 
yhtenä osana musiikkia. In vitro -teoksen tekstissä 
leikitään kielellä lapsi tavoin. Samalla mukana on 
aikuisen näkökulma syöpä-aspektin kautta. Teks-
tin voi ajatella kuvaavan sitä, millaisia puhehäiri-
öitä sairaus voi ihmiselle aiheuttaa. Siitä tuli aika 
 dadaistinen. 

Aineksia tuli vielä Haapasen rakkaudesta suomen 
kaksoiskonsonantteihin. Ne soivat. Niitä voi piden-
tää periaatteessa kuinka paljon tahansa ilman, että 
sanan merkitys muuttuu. Lopulta äänne kuitenkin 
sammuu ja päättyy tyhjyyteen. 

– Tyhjyys voi periaatteessa kasvaa äärettömyyteen. 
Teoksessa on kyse iäisyydestä tai lopusta. Kukin voi 
ajatella sen kuten haluaa, Haapanen pohtii. 

Vielä löytyy yksi kielellinen tulokulma, sanan syö-
pä alkuperä. Muista kielistä poiketen suomen kielessä 
syöpä-sanan takana on merkitys syödä. Ajatus tästä 
vei Haapasen hyvin konkreettisesti syömisen ääniin. 

Hän kuitenkin etäännyttää tutut äänet käsittele-
mällä niitä elektronisesti. Äänten yhteys syömiseen 
katoaa, ja syntyy jotain oudosti kiehtovaa. Myös 
Kuusiston viulun sointia ja hänen ääntään muoka-
taan elektronisesti konsertin aikana. 

Teokseen kuuluu vielä improvisaatio-osa. Kun 
Kuusisto esitti teosta kantaesityksen jälkeen Meidän 
Festivaalilla heinäkuussa 2018, se muuttui hieman. 
Kolmas esitys oli syyskuussa Lontoossa, Wigmore 
Hallissa: jälleen hieman erilainen. 

Musiikki + kuva = ehkä jotain uutta? 

In vitro on yksi kolmesta teoksesta, joita Haapanen 
työsti Kordelinin säätiöltä saamansa apurahan tur-
vin. Freelance-säveltäjälle apurahat ovat tärkeitä, sil-
lä työprosessit ovat pitkiä. Sooloteoksen työstäminen 
vie kuukausia, orkesteriteos helposti vuoden. 

Perttu Haapasta pidetään säveltäjänä modernisti-
na, jossain kohti postmodernistina. Itse hän ei halua 
sulkea itseään mihinkään ismiin. 

– Olen kokeilemassa ja yhdistämässä muita taiteen 
alueita. Miten käyttäisin kuvaa säveltäjänä? Olisiko 
kuvan yhdistäminen musiikkiin erilaista kuin kuva-
taiteilijalla, joka yhdistää musiikkia kuvaan?

Taiteen jaosto, 12 000 euroa

SÄVELTEN TAKAA  
LÖYTYY LEIKKI KIELELLÄ
Sävellyksen idea löytyi syöpäleikkauskuvista ja vanhan  
kielen sairaus-sanan synonyymeistä. 
Teksti: Riitta Gullman
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 H anna Moisala käsittelee muisti-
häiriötä ja dementiaa aivan erityi-
sellä tavalla, sirkustaiteen keinoin. 
Hän on valmistellut Lola-teosta 
yhdessä toisen sirkustaiteilijan 
kanssa. Erityisen teoksesta tekee 

sen muoto: nuorallatanssi.
Aihe koskettaa läheisesti Moisalaa ja hänen työpa-

riaan Lolassa. Moisalan mummo sairasti Alzheime-
ria, ja myös toisen nuorallatanssijan isovanhempi on 
kärsinyt muistihäiriöistä. Siksi aihetta oli käsiteltävä. 
Nuorallatanssi sopii siihen myös vertauskuvallisesti – 
ja se on nykysirkustaiteilija Moisalan päälaji. 

Kovalevy täyttyy myös nuorilla

– Muistihäiriö koskettaa meitä jokaista, vaikka kyse 
ei olisikaan muistisairaudesta. Kun kovalevy täyttyy, 
alkaa unohtelu. Nuoremmilla se on stressi- tai työpe-
räistä. Jo viime viikon tapahtumia on vaikea muistaa, 
eletään vain tässä hetkellä. Se on minusta vakavaa, 
Hanna Moisala selvittää taustoja. 

– Halusin käsitellä tätä tematiikkaa yhdessä toi-
sen sirkustaiteilijan kanssa nykysirkuksen keinoin ja 
sen liikekielellä. Tutkimme, mitä kehonkielemme luo 
yhdessä. Esityksen nimi on Lola. Se kertoo henkilön 
tarinan, ja luotaa sitä, mitä muisti on. Siis meidän 
mielestämme. 

Teoksen takana suurehko työryhmä 

Teoksen työstämisessä ovat auttaneet lääkäri ja sai-
raanhoitaja, jotka ovat kertoneet muistihäiriöistä ja 
niiden oireista. Lisäksi työryhmässä ovat olleet mu-
kana puvustaja, valosuunnittelija, visualisti ja ohjaaja. 

MUISTIHÄIRIÖ KUIN  
NUORALLATANSSIA 
Muistihäiriöllä ja muistisairaudella on paha kaiku.  
Niitä voi katsoa myös yllättävästä kulmasta.
Teksti: Riitta Gullman

Ensi-illassa mukaan liittyivät myös kuvaaja ja jälkikä-
sittelijä. 

Teoksen ensi-ilta oli lokakuussa 2018 Lontoossa. 
Video ensi-illasta on esityksen markkinoinnin kannal-
ta välttämätön, sillä sitä näkemättä harva paikka os-
taa teosta. Teoksen markkinointi alkaakin ensi-illan 
jälkeen. Ennen ensi-iltaa Moisala työskentelee apura-
hojen turvin. Lolaa hän työsti Kordelinin apurahalla. 

– Ensi-illan jälkeen teos elättää minua omalta osal-
taan, jos saan sitä myydyksi. 

Aiempien teostensa kanssa Hanna Moisala esiintyy 
eri puolilla maailmaa. Suomesta ei Lola-teokselle ole 
vielä napannut, hän vihjaa.

Vapaus yhdistellä eri taidelajeja

Lola on nykysirkustaidetta. Moisala on suunnitellut 
sen esitettäväksi teatterissa. Sopivan tilan teoksen 
työstämistä varten Moisala sai Lontoosta, sillä sen 
piti olla tietynkokoinen ja -korkuinen. 

Lola on hyvin fyysinen teos, Moisala kuvaa. Se kes-
tää tunnin, ja esiintyjät roikkuvat koko ajan joko il-
massa tai vaijerilla. Moisala yhdistää siihen jopa van-
haa lajiaan, luistelua!

– Olen nykysirkustaiteilija: minulla on vapaus ja 
valtuus halutessani yhdistellä eri taidealoja. Luon 
teoksen, työstän sitä ja ohjaan sen, hankin rahoituk-
sen, myyn esitystä. Se on pitkä prosessi. Mutta tai-
dettahan tehdään siksi, että saadaan kosketetuksi 
katsojia. Parhaimmassa tapauksessa heitä, joita ei ole 
aikaisemmin tavoitettu. 

Siihen nykysirkus pyrkii. 

Kirjallisuuden jaosto, 12  000 euroa
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 A ristoteles on aina olennainen ajatte-
lija länsimaisessa kulttuurissa, aloit-
taa Harry Alanen. Hän viimeistelee 
väitöskirjaansa Aristoteleen teon 
filosofiasta Oxfordin yliopistoon ja 
puolustaa sitä keväällä 2019.

Aristoteleen teon filosofia käsittelee ihmisten ja 
myös eläinten tekoja, toimintaa ja käyttäytymistä. 
Yksi keskeisiä kysymyksiä on, onko teko yksittäinen 
asia vai jatkuva prosessi. Miten teko liittyy aikaan 
ja paikkaan? Miten halumme ja toiveemme liittyvät 
tekoihimme ja käyttäytymiseemme? 

– Aristoteles oli ensimmäinen, joka kirjoitti näis-
tä systemaattisesti eri teoksissaan. Pyrin vastaamaan 
kysymykseen, oliko hänellä jonkinlaista systemaat-
tista teon filosofiaa. Väitöskirja keskittyy pääsääntöi-
sesti yhteen teokseen, Fysiikkaan. Muodostuuko siitä 
perusta, johon hänen muut kirjoituksensa toiminnas-
ta ja käyttäytymisestä nojaavat? Työni on eräänlaista 
aristotelista perustutkimusta, Alanen selittää. 

Se, että opettaja opettaa ja oppilas oppii, käsite-
tään nykyisin kahdeksi eri tapahtumaksi, joista toi-
nen on opettajan, toinen oppilaan teko. Aristoteles 
näyttää ajattelevan, että kyseessä on kaksi eri tapaa 
käsitellä samaa tapahtumaa. 

– Jos hän ajattelee näin myös siinä tapauksessa, et-
tä halumme aiheuttavat toimintoja (desire causes ac-
tion), halu ei hänen mukaansa ole yksittäinen tapah-
tuma, vaan osa kehon liikettä.

Tämä tukisi kokonaisvaltaista käsitystä ihmisestä: 
fysiologiset muutokset ja ajattelu muodostavat koko-
naisuuden. Aristoteles ei lokeroinut tieteitä erilleen. 

KYSYMYKSENASETTELUA 
ARISTOTELEEN TAPAAN
Mitä uutta voidaan oppia filosofista, jonka ajatuksia on  
tutkittu ja tulkittu jo 2 300 vuoden ajan? Paljon. 
Teksti: Riitta Gullman

Kun nykyisin vaikkapa psykologia tutkii tunteita ja 
mielen liikkeitä, fysiikka fyysistä liikettä, Aristote-
leella tätä jakoa ei ole. Hänellä fysiologia, ajatus ja 
halu liittyvät keskeisesti yhteen, nojautuvat toisiinsa. 

Mitä tarkoitamme käsitteillä?

Alasen mielestä Aristotelesta on syytä tutkia juuri-
multia myöten siksi, että filosofiassa koetetaan ym-
märtää, mitä tarkoitamme käsitteillä. Niiden tulkinta 
on samalla kulttuurin tulkintaa. Filosofian historias-
sa tärkeää on se, että Aristoteles ja muut menneet fi-
losofit esittivät kysymyksiä eri tavalla kuin nykyisin 
esitetään. Tällä on merkitystä. Se, miten kysymys esi-
tetään ja rakennetaan, määrittää osittain sen, miten 
siihen vastataan. Jokainen mielipidetiedustelun tekijä 
taitaa tämän. 

– Olemme länsimaisessa historiassa aina halunneet 
selittää ympäristöä, omaa elämäämme ja tunteitam-
me. Taustaoletukset, joista asioita on lähdetty selvit-
tämään, ovat eri aikoina olleet hyvinkin erilaisia. Si-
ten vastauksistakin on muodostunut erilaisia, Harry 
Alanen kuvaa. 

– Filosofian historiasta löytyy eri tapoja esittää 
kysymyksiä ja vastata niihin. Vaikka pitäisimme 
vastausta nykyajasta katsottuna huonona, tapa, jol-
la kysymys on esitetty, voi olla meille uusi ja tärkeä. 
Voimme ehkä lähestyä meille tärkeää kysymystä uu-
desta kulmasta ja saada sitä kautta uuden vastauksen. 

Ehkä voisimme ymmärtää toisia paremmin kysy-
mällä toisin.

Tieteen jaosto, 12 000 euroa
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 H elsingin Barokkiorkesterin taiteel-
linen johtaja Aapo Häkkinen on 
tätä kaikkea. Hän on luotsannut 
Helsingin Barokkiorkesterin, tutta-
vallisesti Hebon, 15 vuoden kulues-
sa yhdeksi Euroopan arvostetuim-

mista vanhaan musiikkiin keskittyvistä orkestereista.
Jos tarkkoja ollaan, Heboa ei pitäisi kutsua orkes-

teriksi, eikä ainakaan barokkiorkesteriksi. Siinä teh-
dään kaksinkertainen anakronis-
mi, virhe aikakauden suhteen. 

– Se, mitä kutsumme barokik-
si, on joukko erilaisia tyylisuuntia 
lähes 200 vuoden ajalta. Yhteistä 
niille on se, että mihinkään niistä 
ei kuulunut orkesteri. Sen kokoon-
pano alkoi vakiintua vasta wieni-
läisklassismin aikana, Häkkinen 
valistaa. 

Oikeasti Hebo on siis yhtye, joka keskittyy soit-
tamaan enimmäkseen ennen vuotta 1800 syntyneitä 
sävellyksiä kyseisen ajankohdan soittimilla. 

Häkkinen puolestaan on Sibelius Akatemian ja 
Amsterdamin Sweelinck-konservatorion kasvatti. 
Hän on opiskellut myös mm. ranskalaisen ja cemba-
listi Pierre Hantaïn sekä legendaarisen vanhan musii-
kin taiturin Gustav Leonhardtin johdolla. Hän kon-
sertoi ja levyttää ympäri maailmaa. 

Cembalistiksi sattumalta

Miten Aapo Häkkisestä tuli barokkiyhtyeen taiteel-
linen johtaja? Lähdetään liikkeelle kauempaa – siitä, 

TAITEILIJA JA STRATEGI
Cembalisti ja urkuri. Palkittu taiteilija ja opettaja. Orkesterin 
suuntaa pohtiva strategi. Ohjelmiston suunnittelija, konserttien 
ja kiertueiden kokoon juoksija.
Teksti: Riitta Gullman

miten hänestä tuli cembalisti ja vanhaan musiikkiin 
keskittyvä taiteilija. 

Se kävi sattumalta. 
– Soitin lapsena pianoa, mutta 13–14-vuotiaana 

musiikkiopistossa oli mahdollisuus kokeilla cemba-
loa. Innostuin siitä ja vaihdoin instrumenttia. Kun 
musiikkiopistossa tekee valintoja iässä, jolloin instru-
mentin tekniikka pitäisi ottaa haltuun, valinnoilla on 
kauaskantoisia seurauksia. Yhtä hyvin olisi voinut 

mennä toisinkin.
Vanhassa musiikissa Häkkistä 

kiehtoo paradoksaalisesti tuoreus, 
musiikin kuuleminen uudella ta-
valla. 

Häkkinen viittaa mm. siihen, 
että osa periodisoittimista, musii-
kin sävellysajankohtana käytetyis-
tä soittimista, on rakenteeltaan ja 

soinniltaan hyvin erilaisia kuin vastaavat nykyiset. 

Suunnittelua ja koordinointia

Aapo Häkkisestä aloitti Helsingin Barokkiorkesterin 
taiteellisena johtajana 2003. 

– Hebo oli silloin hyvin nuori yhtye. Tunsin mo-
net soittajista, vaikka en ollut soittanutkaan Hebos-
sa. Kokoonpanon toiminnalle haluttiin löytää uutta 
suuntaa, ja se tuli puheeksi soittajien kanssa. Pää-
dyimme kokeilemaan jotain yhdessä ilman sen pi-
tempiaikaisia suunnitelmia. Monet asiat klikkasivat 
yhteen, ja siitä se lähti, Häkkinen kertoo. 

Taiteellisen johtajan tärkein tehtävä on ohjel-
miston, konserttien, produktioiden ja kiertueiden 

» AAPO HÄKKISTÄ 
KIEHTOO VANHASSA 
MUSIIKISSA TUOREUS, 
MUSIIKIN KUULEMINEN 
UUDELLA TAVALLA. 

SUURET KULTTUURIHANKKEET, 100 000 EUROA
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MIKÄ HELSINGIN BAROKKI ORKESTERI?

• perustettu 1997

• esittää vanhaa musiikkia 500 vuoden ajalta 1800-luvulle saakka

• kuukausikonsertit Musiikkitalossa Helsingissä, säännöllisesti konsertteja Raumalla Pyhän 

 Ristin kirkossa

• barokkifestivaali Janakkalassa kesäkuussa, uudenvuoden konsertit Musiikkitalossa

• esiintyy vuonna 2018 mm. Englannissa, Espanjassa, Kroatiassa ja Ruotsissa

• tuonut Suomeen nimekkäitä vierailijoita, levyttänyt paljon (sai vuonna 2018 Diapason d’Or 

de l’Année -palkinnon Bachin cembalokonserttojen kokonais levytyksestä)

• suurin osa orkesterin rahoituksesta tulee lipputuloista ja konserttipalkkioista, säätiörahoitus 

toiminnalle merkittävää (rahoittajia mm. Kordelinin säätiö, Erkon Säätiö, Suomen Kulttuuri-

rahasto, yht. runsaat 15 prosenttia kokonaisbudjetista), saa myös vuosittaista harkinnan-

varaista tukea valtiolta ja Helsingin kaupungilta

 suunnittelu yhteistyössä konserttijärjestäjien kanssa: 
mitä soitetaan ja keiden kanssa. 

– Se on tietenkin yhteistyötä myös muusikoiden 
ja solistien kanssa. Viime kädessä kuitenkin raken-
nan ohjelmistot ja vastaan niistä. Muusikot ovat 
 freelancereitä, kuten minäkin. Kokoonpanot vaihte-
levat esitettävän ohjelmiston mukaan.

Häkkinen kuvaa Heboa suhteellisen vakiintuneek-
si kokoonpanoksi. Ydinryhmän muodostavat muuta-
ma kymmenen muusikkoa. Vuoden aikana muusik-
kojen määrä saattaa yltää noin sataan. 

Kysytty esiintyjä 

Häkkinen suunnittelee ohjelmistoa usean vuoden 
tähtäimellä. Samaan aikaan vastaan tulee pikatilan-
teita: keikka tai konsertti on muutaman kuukauden 
kuluttua. Kaikki pitää saada istutetuksi toimintaan 
järkevällä tavalla sekä musiikillisesti että toiminnal-
lisesti. 

– Se on isojen linjauksien ja yhteistyökuvioiden 
suunnittelua, strategista suunnittelua, valintoja, 
suuntien ja fokuksen pohtimista. 

Pohdinnat ovat olleet ilmeisen onnistuneita. Hebo 
on arvostettu ja kysytty esiintyjä eri puolilla Euroop-
paa. Orkesteri tekee vuosittain parisenkymmentä 
konserttia ulkomailla. Pitkäaikaisia yhteistyösuhtei-
ta on syntynyt mm. Kölnin filharmoniaan, Dresde-

nin musiikkijuhlille, Madridin Palau de la Músicaan, 
Lontoon Wigmore Halliin. 

Hebolla on agentit Saksassa, Espanjassa ja Japa-
nissa.

– Ne helpottavat elämää ja ovat johtaneet siihen, 
että meillä on niissä maissa enemmän keikkoja. Mut-
ta silloin asiat eivät ole täysin omissa käsissä, ja siinä 
on puolensa ja puolensa. 

Välimaaston vapautta

– Koska olemme freelance-orkesteri, toiminnassam-
me on toisenlaista vapautta kuin sinfoniaorkesterin 
jokaviikkoisen toiminnan suunnittelussa. Olemme 
jännällä tavalla välimaastossa. Resurssit ovat pienet 
verrattuna melkein mihin tahansa kaupunginorkes-
teriin, mutta toisaalta voimme pohtia solisteja ja vie-
railijoita vapaammin. 

Yksi esimerkki tästä vapaudesta oli arabivaikut-
teisen Välimeren alueen musiikin konsertti lokakuun 
lopussa Helsingin Musiikkitalossa. 

Musiikkitalon valmistuminen vuonna 2011 olikin 
Hebon toiminnalle tärkeä virstanpylväs. Orkesteri sai 
kotipesän ja kuukausittaisen konserttisarjan. Se on 
tuonut kuulijoita niin, että suuri osa Hebon toimin-
nasta rahoitetaan lipputuloilla ja konserttipalkkioilla. 
Myös säätiöiden, kuten Kordelinin, rahoitus on toi-
minnalle elintärkeää.
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SEINÄJOEN RAHASTO
KRISTIINA MÄKIMATTILA 

KUVITTAJA, LASTENKIRJAILIJA

Lastenromaani  
pelkojen voittamisesta

Työstän parhaillani lastenkirjaa nimel-
tä ”Urhea Esteri ja herra Pelkonen”. 
Kirja on lastenromaani, joka käsitte-
lee pelkojen voittamista, ystävyyttä 
ja toisen tukemista satumaisissa tun-
nelmissa aran Esteri-tytön ja vihreän 
nallen, herra Pelkosen kautta. Este-
ri-tyttö ja herra Pelkonen johdatta-
vat lukijan epätodennäköiseen seik-
kailuun, jossa tytön ja nallen rohkeus 
punnitaan. Teos on suunnattu eri-
tyisesti jo itse lukeville kouluikäisille 
lapsille. Yritystoiminnan ohessa kir-
joitusprojektit joutuvat usein väisty-
mään ja odottamaan kiireettömäm-
pää aikaa. Apurahan ansiosta kirja 
on edennyt erinomaisesti tekstima-
teriaalin kuin kuvituksenkin puolesta.

GUST. KOMPAN RAHASTO
AKSELI MANSIKKAMÄKI 
FILOSOFIAN MAISTERI

Konferenssimatkalla 
Kanadassa

Pidin esitelmän Kanadan kemian seu-
ran vuosikonferenssissa Edmontonis-
sa, Kanadassa. Konferenssiin osallistuu 
kemian eri osa-alueiden merkittä-
vimpiä tutkijoita niin Pohjois-Ameri-
kasta kuin muualtakin maailmasta. 
 Esitelmäni liittyy tutkimukseen, jota 
teen uudenlaisten magneettisten mo-
lekyylimateriaalien ominaisuuksien 
teoreettisesta mallintamisesta. Tut-
kimuksessa pyritään ymmärtämään 
ja suunnittelemaan molekyylejä, jot-
ka käyttäytyvät molekyylitasolla sa-
maan tapaan, kuin tavalliset mag-
neetit toimivat makroskooppisessa 
maailmassamme. Konferenssi tarjosi 
erinomaisen tilaisuuden tavata tut tuja 
ulkomaisia yhteistyökumppaneita ja 
keskustella heidän kanssaan yhteisis-
tä tutkimusprojekteistamme. Pääsin 
myös keskustelemaan tutkimukses-
tani alan johtavien tutkijoiden kanssa.

HELINÄ WÄHÄN RAHASTO
MARI YLINEN 

LÄÄKETIETEEN TOHTORI

Sydänsairauksien  
tutkimusta

Tutkin aortan koarktaatiota, joka on 
sydänvika, jossa aortan kaari on ah-
tautunut vasemman solisvaltimon 
lähdön jälkeen. Hankkeessa on seu-
rattu 304 potilaan sairauskertomus-
tietoja. Vaikka hoito on nykyisin me-
nestyksekästä, koarktaatioon liittyy 
seurannassa sairastavuutta. Merkit-
tävimmät ongelmat ovat uudelleen 
ahtauma ja verenpainetauti, joka 
voi johtaa muun muassa sepelvalti-
mo- ja aivovaltimokomplikaatioihin. 
Apurahatyöskentelyn aikana kerä-
tään ja analysoidaan seurantatieto-
ja verenpainetaudin esiintyvyydes-
tä leikkaus- tai katetritoimenpiteen 
jälkeen sekä kirjoitetaan tuloksis-
ta artikkeli. Tutkimus on tärkeä, sil-
lä tarkkoja lukuja sairastavuuden 
esiintyvyydestä suomalaisilla koark-
taatiopotilailla ei ole tiedossa.
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TEKIJÄT KERTOVAT – KAUPUNKI- JA KOHDERAHASTOT

Kuvittaja Kristiina Mäkimattila, 
1000 euron apuraha lastenkirjan 
kirjoittamiseen, viimeistelyyn ja 
kuvitustyön käynnistämiseen.

Filosofian maisteri Akseli Mansikkamäki, 
1450 euron apuraha konferenssimatkaan.

Lääketieteen tohtori Mari Ylinen, 
10 000 euron apuraha tutkimukseen.
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TSV:N KORDELININ 
TIEDEPALKINTO 2018  

10 000 EUROA
EUROOPPALAISEN 
FILOSOFIAN SEURA

Seuran edustajat Jaakko Belt  
ja Tytti Rantanen.
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IHMISET SÄÄTIÖN TAKANA
Säätiön tarkoituksen toteutumisesta vastasi yhdeksänhenkinen hallitus.

 S äätiön tarkoituksen toteutumisesta vas-
tasi yhdeksänhenkinen hallitus. Säätiön 
hallintoelimet ovat hallitus, toimitusjoh-
taja, talousvaliokunta sekä tieteen, kir-
jallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen 
jaostot. Hallituksen toimikausi on kol-

me vuotta, ja yksittäisen jäsenen toimikausi on enin-
tään kolme täyttä peräkkäistä kautta.

Hallitus. Vasemmalta: Jukka Seppälä, Pirjo Lyytikäinen, Juha Laaksonen, Ville Lukkarinen, Pirkko Ruuskanen-
Parrukoski, Sirkka Saarinen, Jaana Norio-Timonen, Hannu Riikonen ja Ari Kohonen

Hallitus ja tilintarkastajat
Säätiön hallituksessa oli 7.11.2017–6.11.2018 yh-
deksän jäsentä. Jäsenet nimittävät Suomalainen 
Tiedeakatemia, Suomalainen Lakimiesyhdistys, 
tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuk-
sen jaostot sekä hallitus itse. Säätiön hallituksen 
puheenjohtajana toimi ekonomi Juha Laaksonen 
ja varapuheenjohtajana dosentti Jaana Norio- 
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Talousvaliokunta. Vasemmalta: Topi Piela, Erkka Valkila, Juha Laaksonen, Risto Nuolimaa ja Ari Kohonen

dentinlinnan suunniteltavan taidekilpailun sekä muun 
muassa Kultaranta-näyttelyn valmistelutyön merkeissä. 

Kuluneen tilikauden aikana päätettiin säätiön sään-
töjen 4 §:n muutoksesta hallituksen 5.6.2018 kokouk-
sessa. Sääntömuutos rekisteröitiin Patentti- ja rekiste-
rihallituksessa 28.6.2018. Kantarahaston poistamisen 
yhteydessä päätettiin myös siirtää sääntöjen 4 §:n ver-
rattain operatiivinen apurahojen jakoperiaate sellaise-
naan säätiön työjärjestykseen omaksi kohdakseen.

Hallitus tarkisti palkkioperusteita 28.9.2017 ko-
kouksessaan, ja päivitetyt palkkiot astuivat voimaan 
kokouksen jälkeen. Hallituksen puheenjohtajan vuo-
sipalkkio on 2 000 euroa (2 000) ja kokouspalkkio 
400 € (270). Hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 
350 euroa (240). Talousvaliokunnan puheenjohtajan 
kokouspalkkio on 300 euroa (270) ja toimikunnan 
jäsenen 300 euroa (240). Jaoston puheenjohtajan ko-
kouspalkkio on 350 euroa (300) ja jäsenen 300 euroa 

Timonen. Jäseninä toimivat ekonomi, diplomi-in-
sinööri Ari Kohonen, professori Ville Lukkarinen, 
professori Pirjo Lyytikäinen, professori Hannu Rii-
konen, toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukos-
ki, professori Sirkka Saarinen ja professori Jukka 
Seppälä. Ville Lukkarinen ja Jaana Norio-Timonen 
valittiin jatkamaan tehtävässään. 

Tilikaudella 1.9.2017–31.8.2018 tilintarkastajana 
toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter 
Lindeman.

Henkilöstö, kokoukset ja palkkiot

Tilikauden aikana hallituksella oli yksitoista kokous-
ta, varsinaisia kokouksia kuusi ja sähköisesti viisi. Ta-
lousvaliokunnalla kokouksia oli kuusi sekä jaostoilla 
kullakin kaksi. Lisäksi hallituksen asettamia muita 
työryhmiä kokoontui mm. säätiön historiikin, Presi-
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(270). Asiantuntijan palkkio on 300 euroa (240) 20. 
hakemukseen asti, tämän määrän ylittävistä hake-
muksista maksetaan 5 euroa / kpl (4,5). Apurahojen 
jakokustannukset koostuvat pääosin hakemuksia kä-
sittelevien asiantuntijoiden palkkioista ja säätiön ha-
kujen ilmoituskuluista. 

Tilikauden alussa säätiössä oli kolme kokopäiväis-
tä työntekijää: toimitusjohtaja, toimistopäällikkö ja 
talouspäällikkö sekä yksi osa-aikainen työntekijä. 
Keväällä 2018 rekrytoitiin säätiöön vakituinen assis-
tentti, joka aloitti maaliskuussa. Säätiön henkilöstö-
kulut koostuvat toimiston henkilökunnan palkoista, 
jotka tilikaudella olivat 0,32 miljoonaa euroa (0,32 
edellisellä tilikaudella).

Lähipiiritapahtumat 

Säätiön lähipiiriin kuuluvat säätiön hallituksen jäsenet 
ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, se-
kä tilintarkastajat. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat edellä 
mainittujen perheenjäsenet ja muut lähisukulaiset sekä 
edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt.

Säätiön lähipiiritapahtumia tilikauden aikana oli-
vat hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot, 

luontoisedut sekä matkakorvaukset yhteensä 137 875 
euroa (135 779 edellisellä tilikaudella), hallituksen jä-
senten lähisukulaisille myönnetyt apurahat 0 euroa 
(5 000 edellisellä tilikaudella) sekä tilintarkastajille 
maksetut palkkiot 11 680 euroa (21 344 edellisel-
lä tilikaudella). Lähipiiriläisille ei ole tämän lisäksi 
maksettu muita korvauksia, myönnetty apurahoja 
tai annettu lainoja. 

Talousvaliokunta 

Talousvaliokunnan puheenjohtajana tilikaudella 
1.9.2017–31.8.2018 toimi ekonomi Juha Laaksonen. 
Jäseniä olivat toimitusjohtaja Topi Piela, toimitusjoh-
taja Erkka Valkila, professori Risto Nuolimaa, ja eko-
nomi, diplomi-insinööri Ari Kohonen. Ari Kohonen ja 
Erkka Valkila valittiin jatkamaan tehtävässään.

Toimiston henkilökunta

Säätiön operatiivisesta toiminnasta vastasi säätiön kol-
me kokopäiväistä työntekijää, yhteyspäällikkö Marita 
Seitsalo, talouspäällikkö Erja Lammi ja assistentti Saa-
ra Terva toimitusjohtaja Erik Båskin johdolla. Säätiö 
toimii Helsingissä osoitteessa Mariankatu 7A.

Toimiston henkilökunta. 
Vasemmalta: Marita Seitsalo, 
Erja Lammi, Erik Båsk ja 
Saara Terva
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ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ
Säätiön hallintoelimet ovat hallitus, talousvaliokunta, toimitusjohtaja 
sekä tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostot. 

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA TALOUSVALIOKUNTA 

TIETEEN  
JAOSTO

Suomalainen 
Tiedeakatemia, 
Helsingin yli-
opisto, Aalto 
yliopiston insi-
nööritieteiden 
korkeakoulu, 
Taloustieteel-
linen Yhdistys, 
Suomalais-Ugri-
lainen Seura

KIRJALLISUU-
DEN JAOSTO

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

TAITEEN  
JAOSTO

Suomalainen 
Tiedeakatemia, 
Suomen Taide-
akatemian sää-
tiö, Suomen 
Taiteilijaseura, 
Suomen Arkki-
tehtiliitto, Sibe-
lius-Akatemia

KANSAN- 
VALISTUKSEN 
JAOSTO

Suomalainen 
Tiedeakatemia, 
Kansanvalistus-
seura, Suomen 
Kansanopisto-
yhdistys ry,  
Kansalaisopis-
tojen liitto KoL, 
Osuustoiminta-
keskus Pellervo, 
Suomen  
Journalistiliitto 

TAUSTAYHTEISÖT

KAUPUNKI-  
JA KOHDE- 
RAHASTOT

15 rahastoa,  
joiden toimi-
kunnat ko-
koontuvat ker-
ran toimikau-
dessa. Säätiötä 
toimikunnissa 
edustaa asia-
mies.

Säätiön taustayhteisöt nimittävät jäsenet hallitukseen ja jaostoihin. Jäsenen toimikausi 
hallituksessa, talousvaliokunnassa ja jaostossa on kolme vuotta alkaen 7.11. Myös 
asiamiehen toimikausi kaupunki- tai kohderahastossa on kolme vuotta.
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TIETEEN JAOSTO

Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat
professori Eija Kalso 2016–2019. professori Seppo 
Hentilä 2017–2020. Helsingin yliopiston edustaja 
professori Martin  Romantschuk 2015–2018. Uudeksi 
jäseneksi valittiin professori Heljä-Sisko Helmisaari.

Taloustieteellisen Yhdistyksen edustaja 
professori Kari Heimonen 2016–2019.

Suomalais–Ugrilaisen Seuran edustaja 
professori Sirkka Saarinen 2015–2018 (jaoston pu-
heenjohtaja). Uudeksi jäseneksi valittiin professori 
Riho Grünthal.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun 
edustaja 
professori Jouni Partanen 2017–2020 (jaoston pu-
heenjohtaja 7.11.2018 alkaen).

KIRJALLISUUDEN JAOSTO

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja 
professori Heta Pyrhönen 2016–2019.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustaja 
professori Pirjo Lyytikäinen 2017–2020 (jaoston pu-
heenjohtaja).

Suomen Kirjailijaliiton edustaja 
kirjailija Paula Havaste 2017–2020.

Suomen Näyttelijäliiton edustaja
näyttelijä Juha-Pekka Mikkola 2017–2020.

 

TAITEEN JAOSTO

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja
professori Ville Lukkarinen 2016–2018 (jaoston pu-
heenjohtaja). Lukkarinen valittiin jatkamaan tehtä-
vässään 2018–2021.

Suomen Arkkitehtiliiton edustaja 
arkkitehti Anna Brunow 2015–2018. Uudeksi jäse-
neksi valittiin arkkitehti Helena Teräväinen.

Sibelius–Akatemian edustaja
varadekaani Olli-Pekka Martikainen 2016–2019.

Suomen Taideakatemian säätiön edustaja 
graafikko Johanna Kiivaskoski 2017–2020.

Suomen Taiteilijaseuran edustaja 
kuvanveistäjä Matti Kalkamo 2017–2020.

KANSANVALISTUKSEN JAOSTO

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja 
professori Kirsi Tirri 2015–2018. Uudeksi jäsenek-
si valittiin professori Markku Löytönen (2018–2021).

Kansalaisopistojen Liiton edustaja 
rehtori Liisa Vornanen 2016–2019.

Kansanvalistusseuran edustaja
toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski 2017–
2020 (jaoston puheenjohtaja).

Osuustoimintakeskus Pellervon edustaja 
päätoimittaja Teemu Pakarinen 2017–2020.

Suomen Kansanopistoyhdistyksen edustaja 
rehtori Helena Ahonen 2015–2018. Ahonen valittiin 
jatkamaan tehtävässään 2018–2021.

Suomen Journalistiliiton edustaja 
toimittaja Riitta Lehtimäki 2016–2019.

JAOSTOT
Jaostojen tehtävänä on valmistella hallitukselle ehdotukset elokuun päähaun apurahojen ja palkintojen 
saajista. Säätiön taustayhteisöjen nimittämät asiantuntijajäsenet 7.11.2017–6.11.2018 olivat:
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Huittisten rahasto
Eija Mattila, Marjut Tiisala, Jukka Tuori sekä rahas-
ton asiamies Leena Hakanen

Hyvinkään rahasto
Rahaston asiamies Pentti Halonen

Jyväskylän rahasto
Rahaston asiamies Marita Kajander

Lappeenrannan rahasto
Harri Iljin, Juha Härkönen, Timo Hirvonen, Alina 
Kujan sivu sekä rahaston asiamies Päivi-Linnea Pötry

Nokian kaupungin rahasto
Eero Väätäinen, Kaisa Kirkko-Jaakkola, Matti Kuusela, 
Heidi Lehtonen sekä rahaston asiamies Marko Ojala

Raahen rahasto
Ari Nurkkala, Teuvo Joensuu, Jarkko Matkala,  Pekka 
Miilukangas, Asko Myllymäki sekä rahaston asiamies 
Piritta Rossi

Rauman rahasto
Kari Koski, Soile Strander, Kristiina Ekholm, Kari 
Sundelin, Jenny Valli sekä rahaston asiamies Leila 
Stenfors

Savonlinnan rahasto
Riitta Moisander, Arja Nikula sekä rahaston asiamies 
Outi Rantasuo

Seinäjoen rahasto
Seppo Männikkö, Jukka Pajunen, Raimo Hautanen, 
Suoku Sirén sekä rahaston asiamies Leena Kråknäs

Jaakko Kolmosen rahasto
Kirsi Kolmonen, Arja Hopsu-Neuvonen, Aira Kuvaja, 
Mirja Hellstedt, Kim Palhus ja Erik Båsk sekä rahas-
ton asiamies Petri Kolmonen

Gust. Kompan rahasto
Markku Leskelä, Jukka Seppälä, Mika Pettersson, 
Reija Jokela ja Erik Båsk sekä rahaston asiamies 
 Heleena Karrus

Tieteellisten seurain valtuuskunnan  
100–vuotisrahasto
Lea Ryynänen-Karjalainen, Erik Båsk sekä rahaston 
asiamies 1.5.2018 Kati Ruuth-Chappuis

Urheilun Tuki –rahasto
Kari Niemi-Nikkola, Matti Heikkilä ja Erik Båsk sekä 
rahaston asiamies Sari Tuunainen 

Viron rahasto
Riho Grünthal, Annekatrin Kaivapalu, Jüri Wikberg 
ja Erik Båsk sekä rahaston asiamies 7.11.2018 lähtien 
Karoliina Korpilahti

Helinä Wähän rahasto
Eija Kalso ja Juha Sinisalo sekä asiamies Marita 
 Seitsalo

KAUPUNKI– JA KOHDERAHASTOT
Säätiöllä on 15 kaupunki- ja kohderahastoa. Niiden toimikunnat tekevät säätiölle 
ehdotukset apurahojen saajista.



54

VUOSIKERTOMUS 2018

Tieteen jaoston 
puheenjohtaja (alkaen 
7.11.2018), professori 
Jouni Partanen 
työskentelee Aalto yli-
opiston insinööri-
tieteiden korkea koulussa 
ja on erikoistunut 
tulevaisuuden 
tuotantomenetelmiin.

Insinööritieteet ovat soveltavaa  
tutkimusta
Teksti: Jouni Partanen

INSINÖÖRITIETEIDEN TUTKIMUKSESSA HAE-
TAAN usein ratkaisuja olemassa olevien teknologioi-
den parantamiseksi. Teknologiaa voidaan kehittää 
useilla eri tavoilla, esimerkiksi lisäämällä ymmärrys-
tä siitä, miten fysikaaliset ilmiöt asettavat rajoitteita 
sovellettavalle teknologialla ja selvittämällä, onko 
olemassa keinoja näiden rajoitteiden ohittamiseksi. 
Toinen ääripää teknologian tutkimukselle on olemas-
sa olevan tuotteen kehittäminen markkina-aseman 
parantamiseksi. Insinööritieteen tutkimusta tehdään 
näiden ääripäiden aiheista ja niiden välillä olevista 
tutkimuskohteista. Edellä kuvattua tutkimuskohteen 
tyyppiä luonnehditaan kansainvälisissä tutkimuk-
sen rahoitusanalyyseissä teknologian valmiusasteella 
TRL (Technology Readiness Level). Teknologian il-
miöiden perustutkimus on TRL tasolla 1, tuotekehi-
tys TRL tasolla 9 ja tasot 2–8 ovat sitten tällä välillä 
olevaa tutkimusta. 

Suuri osa Euroopan Unionin tutkimusrahoituk-
sesta on tarkoitettu TRL tasoille 4–7. Teollinen re-
levanssi (korkea TRL taso) on erittäin merkittävä 
kriteeri tutkimuslaitoksille annettavassa rahoituk-
sessa myös Suomessa. Rahoitettavissa projekteissa 
edellytetään usein läheistä yhteistyötä yritysten kans-
sa. Yritysyhteistyö on kuitenkin kaksiteräinen miek-
ka: Yhtäältä yritykset voivat edellyttää, että kaikkia 
tuloksia ei voida julkaista. Toisaalta tutkimustyöllä 
teollinen relevanssi on korkealla tasolla. Onnistunut 
akateeminen julkaiseminen tässä ympäristössä vaa-
tii tutkimustulosten yleistämistä ja yritysten salassa 
pidettävien yksityiskohtien poistamista. Teollinen re-
levanssi lisää tärkeyttä ja kiinnostavuutta insinööri-
tieteiden akateemisessa julkaisemisessa.

Tyypillisesti teollinen relevanssi ainakin Suomessa 
johtaa siihen, että projektit ovat maksimissaan noin 
kahden vuoden mittaisia. Väitöskirjaa varten etsim-
me tutkimuskokonaisuuksia, jotka ovat merkittäväs-

ti laajempia. Usein insinööritieteiden väitöskirjat si-
sältävät teemoja, jotka ovat yhteisiä useille teollisesti 
relevanteille tutkimusprojekteille. Rahoittajat, kuten 
Kordelinin säätiö, ovat tärkeässä roolissa tutkimuk-
sen teemojen yleistämisen, yhteen kokoamisen ja 
väitöskirjatyön viimeistelemisen mahdollistamisessa. 
Säätiöiden avulla on mahdollista rahoittaa myös en-
sikontaktien jälkeen syvempää kansainvälistä yhteis-
työtä kansainvälisen vaihdon kautta post doc- ja toh-
toriopiskelijatasolla. Näiden syvempien, vierailuihin 
perustuvien tutkimuksien toivottavana jatkona olisi 
osallisuus suuressa Euroopan Unionin rahoittamassa 
hankkeessa.
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Marko Ojala on Nokian 
kaupungin vapaa-
aikajohtaja ja Alfred 
Kordelinin säätiön Nokian 
rahaston asiamies.

VILKAS KULTTUURIELÄMÄ LUO hyvinvointia ja li-
sää niin kuntalaisten kuin kunnankin elinvoimaa. Tä-
mä johtoajatus mielessään Nokian kaupunginvaltuus-
to päätti Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ja Nokian 
kaupungin 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 6.3.2017 
lahjoittaa 200 000 euroa perustettavaan Alfred Korde-
linin säätiön Nokian kaupungin rahastoon. Rahaston 
peruspääomaksi tuli 400 000 euroa, josta Alfred Kor-
delinin säätiö lahjoitti 200 000 euroa. Jaettavaa oli en-
simmäisellä kierroksella vuonna 2018 yhteensä 18 700 
euroa. Nokian kaupungin rahaston toimikunnan pu-
heenjohtajana on kaupunginjohtaja Eero Väätäinen. 
Toimikunnan jäsenillä on huikea määrä tietämystä 
kulttuurin kentästä, ja on hienoa että nokialainen yri-
tyselämä on myös toimikunnassa edustettuna. 

Ensimmäiset apurahat jaettiin juhlatilaisuudessa 
Nokian kartanon talliravintolassa. Nokian kartanon 
alueella on erityinen merkitys paikkakunnan ja Suo-
men historiassa. Kartanon lähistöllä käytiin nuijasodan 
ratkaisutaistelu vuonna 1596. Fredrik Idestam puoles-
taan näki kartanon vieressä pauhaavan huiman Emä-
kosken ja päätti rakentaa vuonna 1868 puuhiomon 
kosken partaalle. Tuosta tehtaasta ja tuolta paikalta 
alkoi Nokia Aktiebolagin ja sittemmin Nokia-yhtiön 
tarina, joka on Suomen talous- ja teollisuushistorian 
merkittävimpiä. Teollisuudella ja tehtailla on ollut iso 
merkitys myös Nokian kulttuurielämälle. Esimerkik-
si nokialaisen poikkeuksellisen tasokkaan ja laajan 
harrastajapohjaisen kuorolaulun ja puhallinmusiikin 
juuret ovat tehtailla. Myös Suomen vanhimman, ja 
toimittaja Matti Kuuselan mukaan Suomen parhaan 
harrastajapohjaisen näyttämön, eli Nokian Työväen 
Teatterin taustalla on Idestamin tehtaan työntekijöille 
perustetun työväenyhdistyksen näyttelijäkerho. 

Painava historia värisytti juhlatilan ilmaa, tai sitten 
vaikutelma johtui viulisti Eeva Oksalan ja hanuristi 
Sami Varvion upeasta musiikkiesityksestä. Nykypäi-

Uusi kaupunkirahasto tuo virtaa  
Nokian kulttuurielämään
Teksti: Marko Ojala

vän ja tulevaisuuden Nokia on monipuolinen kulttuu-
rikaupunki, jossa pidetään yllä perinteitä ja etsitään 
aktiivisesti uusia keinoja kulttuurielämän vankistami-
seksi. Nokian kaupunki tukee vuosittain avustuksilla 
kulttuuriyhdistyksiä ja pienimuotoisia kulttuurita-
pahtumia. Aiemmin avustuksilla ja teoshankinnoilla 
on voitu tukea taiteen ammattilaisia, laajempia kult-
tuurihankkeita ja paikkakuntaa koskevaa tieteellistä 
tutkimusta hyvin rajallisesti. Kaupunkirahasto muut-
taa tilannetta merkittävästi. Nyt taiteen ja kulttuurin 
kenttää voidaan tukea huomattavasti kattavammin. 
Tavoitteena on kasvattaa rahaston pääomaa ja sitä 
myötä lisätä jaettavien apurahojen kokonaissummaa. 
Toisaalta pienikin tuki oikeaan aikaan ja oikein koh-
distettuna on merkittävä ja vaikuttava.

Nokian kartanon lähellä, Nokianvirran suulla Nä-
sijärvestä laskeva tumma vesi kohtaa etelästä tulevan 
vaalean savisen veden. Sekoittuneena vedet virtaavat 
rauhallisesti Emäkoskesta alas Nokian kaupungin lä-
pi kohti merta. Kosken voima on valjastettu, mutta 
toivottavasti kulttuurin virta käy entistäkin väkeväm-
pänä kohti tulevia aikoja.

Lähteet: Matti Kuusela 2013: Tiilenpunainen esirippu. 
Nokian Työväen Teatterin tarina 1914–2014.
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 S äätiön sijoitustoiminta on pitkäjänteis-
tä, suunnitelmallista ja tavoitteena on 
tasaisesti kasvattaa sijoitustoiminnan 
tuottoja ja tätä kautta jaettavien apu-
rahojen määrää. Sijoitustoimintaa oh-
jaavat hallituksen hyväksymät varain-

hoidon periaatteet, joita tarkastellaan säännöllisesti 
ja päivitetään tarpeen mukaan. Tilikauden aikana 
varainhoidon periaatteita päivitettiin muun muassa 
tarkistamalla sijoitustoiminnan pitkän tähtäimen 
reaalituottotavoitetta sekä eriyttämällä vaihtoeh-
toiset sijoitukset allokaatiotarkastelussa erilliseksi 
omaisuusluokakseen ja määrittämällä niille oma 
allokaatiotavoite.

Sijoitusomaisuus koostuu pääosin likvideistä ar-
vopapereista. Kotimaiset osakesijoitukset on toteu-
tettu suorina osakesijoituksina ja kansainväliset 
osakesijoitukset sekä korkosijoitukset pääosin rahas-
tomuotoisina. Tilikauden loppupuolella kotimaisten 
osakesijoitusten hoitoon liittynyt konsultatiivinen 
omaisuudenhoitosopimus lopetettiin ja varat siirret-
tiin korkojen ja kansainvälisten osakesijoitusten ta-
voin täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen 
piiriin. Säätiön arvopaperivarainhoito kilpailutetaan 
säännöllisesti, minkä perusteella hallitus valitsee va-
rainhoitajat. Viimeksi arvopaperivarainhoito kilpai-
lutettiin keväällä 2018 ja tämän tuloksena solmittiin 
uudet varainhoitosopimukset, jotka astuvat voimaan 
seuraavan tilikauden alusta 1.9.2018.

Sijoitusten tuotto

Kirjanpidossa sijoitusomaisuus on arvostettu han-
kintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Si-
joitusten tuotto- ja allokaatiolaskennassa sen sijaan 
käytetään tarkasteluhetken markkina-arvoja. Tili-
kauden aikana kaikki säätiön sijoituskiinteistöt ar-
vioitiin ulkopuolisen tahon toimesta ja tämän myötä 

tuotto- ja allokaatiolaskennassa siirryttiin tilikau-
della käyttämään tarkasteluhetken markkina-arvoja 
tasearvon sijaan myös kiinteistöjen osalta. Kiinteis-
töjen arvostusperiaatteen muutoksen vaikutus oli 7,9 
miljoonaa euroa.

Säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvojen 
muutokset huomioiva kokonaistuotto oli 13,9 % 
(8,9 % edellisellä tilikaudella) ja näin ollen ylitti sää-
tiön hallituksen asettaman pitkän tähtäimen reaali-
tuottotavoitteen 5,0 %. Sijoitusomaisuuden koko-
naistuotto ilman kiinteistöjen arvostusperiaatteen 
muutoksen vaikutusta oli 8,9 %.

Omaisuuslajeittain tarkasteltuina osakkeiden tuot-
to oli 11,6 % (13,2 %), korkosijoitusten 0,0 % (1,4 
%), kiinteistöjen 28,1 % (2,5 %) ja vaihtoehtoisten 
3,3 % (2,3 %). Kiinteistöjen tuotto ilman arvostuspe-
riaatteen muutoksen vaikutusta oli 6,4 %.

Kiinteistöjen tilikauden nettovuokratuotto oli 1,7 
miljoonaa euroa, jossa vuokrien lisäksi on huomioi-
tu kaikki maksetut vastikkeet ja korjauskulut. Net-
tovuokratuotto vastaa 4,0 %:in tuottoa laskettuna 
kiinteistöjen tilinpäätöshetken 31.8.2018 markkina- 
arvolle.

Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos, joka 
ei huomioi realisoitumattomia markkina-arvojen 
muutoksia, oli yhteensä 18,8 miljoonaa euroa (9,6 
 edellisenä vuonna). Myyntivoittojen ja -tappioiden 
osuus sijoitustoiminnan kokonaistuloksesta oli 14,2 
miljoonaa euroa (4,6) ja arvonalentumis- ja palautus-
kirjausten osuus -0,4 miljoonaa euroa (1,0). Sijoitus-
ten kassavirta oli yhteensä 5,3 miljoonaa  euroa (4,3). 

Säätiön varainhoidon periaatteiden mukaisesti ko-
timaisten osakkeiden painoarvoa laskettiin edelleen 
kansainvälisten osakesijoitusten painoarvon vastaa-
vasti noustessa ja myytyjen kotimaisten osakkeiden 
useamman vuoden aikana kertynyt arvonnousu rea-
lisoitui kirjanpitoon kerralla. Myyntivoittojen (net-

SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS
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to) määrä 14,2 miljoonaa euroa oli näin ollen poik-
keuksellisen suuri ja näistä 11,0 miljoonaa euroa 
muodostui kotimaisten osakkeiden myynneistä, 2,8 
miljoonaa euroa kansainvälisten osakerahastojen lu-
nastuksista ja 0,4 miljoonaa euroa kiinteistösijoitus-
ten myynneistä. Tilikaudella myytiin kaksi asuinhuo-
neistoa ja yksi lomahuoneisto.

Sijoitusomaisuus

Säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo tilinpää-
töshetkellä oli 166,7 miljoonaa euroa (151,1 edellisel-
lä tilikaudella). Sijoitusomaisuuden arvo kasvoi 13,8 
miljoonaa euroa edellisestä tilinpäätöksestä. 

Kiinteistöjen arvostusperiaatteen muutoksesta 
johtuen vertailuvuosien tiedot eivät ole kaikilta osin 
vertailukelpoiset keskenään. Tasearvolla mitaten 

kiinteistöjen osuus väheni, mutta markkina-arvolla 
mitaten kasvoi.

Säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo ti-
linpäätöshetkellä 31.8.2018 oli n. 166,7 miljoonaa 
euroa (151,1 edellisellä tilikaudella). Varsinaisen 
toiminnan kulut (sisältää apurahat, palkinnot, apu-
rahojen palautukset, jakokulut sekä muu kulttuuri-
toiminta) olivat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa (4,3 
edellisellä tilikaudella).

Noteeratut osakesijoitukset muodostavat merkit-
tävimmän omaisuuserän 59,7 %, mikä on lähellä 
säätiön varainhoidon periaatteiden mukaista pitkän 
tähtäimen allokaatiotavoitetta 60 %. 

Kotimaisten osakkeiden osuus on pienentynyt 
noin 10 % edellisestä vuodesta ja pohjoisamerikka-
laisten osakesijoitusten osuus vastaavasti kasvanut. 

Säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo tilinpäätöshetkellä 31.8.2018 oli n. 166,7 miljoonaa euroa (151,1 edellisellä 
tilikaudella). Varsinaisen toiminnan kulut (sis. apurahat, palkinnot apurahojen palautukset, jakokulut sekä muu 
kulttuuritoiminta) olivat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa (4,3 edellisellä tilikaudella).

OMAISUUDEN ARVO VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
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Tilin päätöshetkellä markkina-arvoltaan suurimmat 
yksittäiset osakesijoitukset olivat Nordea 3,4, Stora 
Enso 3,3 ja Wärtsilä 3,2 miljoonaa euroa.

31,5 %:in osuus Kiinteistö Oy Helsingin Rau-
tatalosta muodostaa edelleen säätiön suurimman 
yksittäisen sijoituksen, ollen 
tilikauden tarkasteluhetkellä 
markkina-arvoltaan 23,2 mil-
joonaa euroa. Sijoituskiinteis-
töjen vuokrausaste oli tilinpää-
töshetkellä 93,4 % (edellisenä 
vuonna 90,2 %).

Sijoitusomaisuuden tasear-
vo oli tilinpäätöshetkellä 145,4 
miljoonaa euroa (edellisenä 
vuonna 131,7), jolloin sijoitusten markkina-arvon ja 
tasearvon väliseksi arvostuseroksi muodostuu 21,3 
miljoonaa euroa (19,4). 

Säätiön kirjanpidon kokonaistulos  
ja taloudellinen asema
Sijoitustoiminnan 18,8 miljoonan euron (9,6 edellise-
nä vuonna) tuloksella katettiin 4,5 miljoonan euron 
(4,3) suuruiset apurahat jakokustannuksineen, muu 
kulttuuritoiminta 0,1 miljoonaa euroa (0,08) sekä 
säätiön yhteiskulut 0,5 miljoonaa euroa (0,5). Kun 
tämän lisäksi huomioidaan vielä saadut lahjoitukset 
0,04 miljoonaa euroa (0,6) muodostui kirjanpidon tu-
lokseksi 13,7 miljoonaa euroa (5,3).

Säätiön taseen loppusumma oli 146,8 miljoonaa 
euroa ja se oli 13,8 miljoonaa euroa edellisvuotta 
suurempi. Vieraan pääoman määrä oli 2,3 miljoo-
naa euroa (2,2 edellisenä vuonna), josta nostamatto-
mat apurahat muodostivat 1,9 miljoonaa euroa (2,0). 
Tilikaudella tehtiin 1,9 miljoonan euron (2,8) siirto 
kantarahastoon, mikä vastaa viidennestä edellisen 
tilikauden sijoitustoiminnan tuloksesta. Kaupun-
ki- ja kohderahastoihin tehtiin 0,1 miljoonan euron 
(0,8) siirto. Siirtojen jälkeen kantarahasto oli 100,2 
miljoonaa euroa (98,3), kaupunki- ja kohderahastot 
yhteensä 4,1 miljoonaa euroa (4,0) ja kertyneet yli-
jäämät 26,6 miljoonaa euroa (23,3). Kun näihin eriin 

lisätään tilikauden tulos 13,7 miljoonaa euroa (5,3), 
muodostuu säätiö omaksi pääomaksi 144,5 miljoo-
naa euroa (130,8). 

Tässä tilinpäätöksessä tehty kantarahastosiirto 
jää viimeiseksi, sillä 28.6.2018 voimaan astuneiden 

uusien sääntöjen mukaisesti kan-
tarahastoa ei enää jatkossa kar-
tuteta. Apurahoihin, palkintoihin 
ja kulttuurihankkeisiin tilikaudel-
la käytetty 4,6 miljoonan euron 
(4,3) summa oli 2,8 % sijoitus-
ten markkina-arvosta 31.8.2018 
(edellisenä vuonna 2,9 % sijoitus-
ten 31.8.2017 markkina-arvosta). 
Päätöksen apurahoihin, palkin-

toihin ja muihin hankkeisiin vuosittain käytettävästä 
summasta tekee säätiön hallitus.

Lahjoitukset ja testamentit

Huittisten rahasto sai 22 000 euroa Aili Irmeli Hu-
run kuolinpesästä. Gust. Kompan rahasto sai Kes-
ki-Suomen Kemistiseura ry:ltä 19 792,5 euroa. Säätiö 
osallistui lahjoitukseen pääomittamalla rahastoa vas-
taavalla summalla. Näillä varoilla perustettiin rahas-
toon Jaakko Paasivirran palkinto.

Säätiön taloudellinen asema

Säätiön taloudellinen asema on hyvä ja säätiöllä on 
kykyä jakaa apurahoja myös heikomman suhdanteen 
aikana. Tulevalla tilikaudella pienennetään säätiön 
varainhoitoon liittyvää riskiä toteuttamalla halli-
tuksen päätös hajauttaa varainhoito kahdelle varain-
hoitajalle nykyisen yhden sijasta. Lisäksi jatketaan 
sijoitusomaisuuden edelleen hajauttamista markki-
natilanne huomioiden yhteistyössä säätiön talousva-
liokunnan, varainhoitajien ja kiinteistöalan yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. 

Sijoitustoiminnan osalta näkymät tulevalle tili-
kaudelle, kun osakemarkkinoiden arvostustasot ovat 
korkealla, korkotuotot historiallisen alhaalla sekä in-
flaatio-odotukset ovat maltilliset tekevät sijoitustoi-
minnasta haastavaa.

» SÄÄTIÖN TALOUDELLINEN 
ASEMA ON HYVÄ JA 
SÄÄTIÖLLÄ ON KYKYÄ 
JAKAA APURAHOJA  
MYÖS HEIKOMMAN 
SUHDANTEEN AIKANA.
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OSAKESIJOITUSTEN 
JAKAUTUMINEN 

MAANTIETEELLISESTI

4 % 
JAPANI

15 % 
KEHITTYVÄT

37 %
POHJOIS-AMERIKKA

7 %
MUU EUROOPPA

37 % 
KOTIMAA

SIJOITUSTEN  
JAKAUMA (%)

25 %
KIINTEISTÖT

12 % 
KOROT

3 %
VAIHTOEHTOISET

60 % 
OSAKKEET

Kotimaisten osakkeiden osuus 
on pienentynyt noin 10 % 
edellisestä vuodesta ja pohjois-
amerikkalaisten osakkeiden  
osuus vastaavasti kasvanut.

Säätiön sijoitusomaisuuden  
markkina-arvo tilinpäätöshetkellä  
oli 166,7 miljoonaa euroa. Sijoitus-
omaisuus koostuu pääosin 
likvideistä arvopapereista.
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA 1.9.2017–31.8.2018 1.9.2016–31.8.2017

Jaetut apurahat ja palkinnot 
Myönnetyt apurahat ja palkinnot -4 603 818,98 -4 286 344,51
Apurahojen palautukset 220 033,57 158 601,00 
Apurahojen jakokustannukset -99 767,50 -109 142,07

 -4 483 552,91 -4 236 885,58 
Muu varsinainen toiminta 

Muu kulttuuritoiminta -105 302,56 -78 010,54

Varsinainen toiminta yhteensä -4 588 855,47 -4 314 896,12

SIJOITUSTOIMINTA
Tuotot 6 742 306,17 6 579 250,32 
Kulut -1 471 325,29 -2 250 883,28 
Poistot -281 025,50 -296 236,39 
Myyntivoitot- ja tappiot 14 210 261,82 4 566 546,42 
Arvonalennukset- ja palautukset -441 181,56 979 657,23

Sijoitustoiminta yhteensä 18 759 035,64 9 578 334,30

SAADUT LAHJOITUKSET 42 546,64 564 560,00

YHTEISKULUT   
Henkilöstökulut -318 206,87 -321 478,62
Poistot -744,24 -1 063,21
Muut kulut -227 840,33 -202 177,47

Yhteiskulut yhteensä -546 791,44 -524 719,3

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 13 665 935,37 5 303 278,88



SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS

63

TASE
 
Vastaavaa 31.8.2018 31.8.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT  

Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00
Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet 361 479,88 361 479,88
Rakennukset ja rakennelmat 2 774 322,37 3 355 194,33
Koneet ja kalusto 1 736,57 2 480,81
Muut aineelliset hyödykkeet 44 500,00 44 500,00

  3 182 038,82 3 763 655,02
Sijoitukset  

Osakkeet ja osuudet 123 841 987,26 118 512 671,46
Saamiset 4 873 479,16 4 658 789,23

 128 715 466,42 123 171 460,69

Pysyvät vastaavat yhteensä 131 897 505,24 126 935 115,71

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset 68 087,21 193 679,80
Muut saamiset 329 142,15 354 660,03

 397 229,36 548 339,83
Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 8 220 844,22 5 138 287,66

 8 220 844,22 5 138 287,66
Rahat ja pankkisaamiset 6 311 723,15 444 373,04
 

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 14 929 796,73 6 131 000,53
Vastaavaa yhteensä 146 827 301,97 133 066 116,24

Vastattavaa  31.8.2018 31.8.2017

OMA PÄÄOMA 
Kantarahasto 100 173 522,44 98 257 855,58
Erillisrahastot 4 097 683,26 3 976 301,37
Edellisten tilikausien ylijäämä 26 574 814,84 23 308 584,71
Tilikauden tulos 13 665 935,37 5 303 278,88

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 144 511 955,91 130 846 020,54

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 1 770,06 3 492,34
Ostovelat 14 651,70 67 851,08
Muut velat 2 033 055,98 2 079 480,47
Siirtovelat 265 868,32 69 271,81

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 315 346,06 2 220 095,70

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 315 346,06 2 220 095,70
Vastattavaa yhteensä 146 827 301,97 133 066 116,24
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NÄIN APURAHOISTA PÄÄTETÄÄN
Jaostojen ja rahastojen asiantuntijajäsenet arvioivat apurahahakemukset  
ja tekevät hallitukselle esitykset apurahansaajista. Säätiön hallitus päättää 
apurahansaajat. Säätiö myöntää vuosittain noin 400 apurahaa.

KAUPUNKI- JA 
KOHDERAHASTOT

KANSANVALIS-
TUKSEN JAOSTO

TIETEEN JAOSTO

KIRJALLISUUDEN 
JAOSTO

TAITEEN JAOSTO

MUUT ASIAN-
TUNTIJAT

HALLITUS

€

€

€

€€

€
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APURAHANSAAJAT 2018

TIEDE APURAHAT 2018

BIOLOGIA, YMPÄRISTÖ

Master’s of Science Degree in Environ-
mental Biology Oluwatobi Badejo väi-
töskirjaan: Genetic and environmental 
effects on colour morph frequency in the 
common wasp Vespula vulgaris 12.000

FM Sanja Hakala väitöskirjaan: Selfish 
progeny of great societies. Dispersal 
and supercoloniality in Formica ants 
12.000

Filosofian maisteri Samu Himanen väi-
töskirjatyöhön: Lämpösokkitekijöiden 1 
ja 2 roolit oksidatiivisessa solustressis-
sä 24.000

Master of Science Marie Ann Christi-
ne Tania Quirin väitöskirjaan: Dissec-
ting replication structures of RNA viru-
ses 12.000

Filosofian maisteri Harri Talvenmäki väi-
töskirjaan: In situ remediation of sites 
contaminated with organic pollutants 
22.000

YHTEENSÄ 82.000

FILOSOFIA

Filosofian tohtori Mikko Immanen post 
doc -tutkimukseen: Adorno ja konserva-
tiivinen kulttuurikritiikki: vastavalistuk-
sellisten argumenttien kääntäminen va-
listuksen palvelukseen 18.000

Yliopistotutkija Markus Pantsar post 
doc -tutkimukseen: Protomatemaatti-
nen kognitio ja aritmetiikan epistemolo-
gia 18.000

YHTEENSÄ 36.000

FYSIIKKA JA TÄHTITIEDE

Diplomi-insinööri Santeri Laurila Tutki-
musvierailuun Euroopan hiukkasfysiikan 
tutkimuskeskus CERNiin 3.500

Filosofian maisteri Erika Palmerio 
kongressimatkaan: European Geoscien-
ces Union General Assembly 2019 1.605

Tekniikan tohtori Armi Tiihonen tutki-
musvierailuun: Machine learning for the 
lifetime prediction of solar cells 30.895

Filosofian maisteri Nora Wilson väitös-
kirjaan: Charge carrier dynamics at inter-
faces in organic semiconductor blends 
12.000

YHTEENSÄ 48.000

GEOTIETEET JA MAANTIEDE

Filosofian maisteri Terhi Ala-Hulkko väi-
töskirjaan: Ekosysteemipalveluiden saa-
vutettavuus Suomessa ja Euroopassa 
24.000

HISTORIATIETEET, ARKEOLOGIA

Filosofian maisteri Anna Huhtala väitös-
kirjaan: Arvaamaton kuolema arvojen ja 
asenteiden heijastajana – Väkivalta ja 
onnettomuuskuolemien julkinen käsitte-
ly Suomessa 1920–1930-luvuilla 24.000

Filosofian maisteri Marika Hyttinen väi-
töskirjaan: Oulun Pikisaaren pikiruukki – 
historiallisen arkeologian tutkimus var-
haismodernin pikiruukkiyhteisön arjesta 
ja maailmankuvasta 1640–1850 12.000

Filosofian maisteri Wiivi-Maria Joutti-
järvi väitöskirjaan: Muistot ja kansallinen 
historiakulttuuri: Neuvostoajan muisto-
jen periytyminen virolaisissa suvuissa 
24.000

Filosofian maisteri Outi Korhonen väi-
töskirjaan: Hailuotolaisten muuttuva ym-
päristösuhde 1740–1900 24.000

Filosofian maisteri Kenneth Partti väi-
töskirjaan: The Impact of the Linguis-
tic Turns in Finnish and Swedish History 
Dissertations 1970–2010 12.000

YHTEENSÄ 96.000

KÄYTTÄYTYMISTIETEET

Doctor of Technology in Cognitive 
Science Enrico Glerean väitöskirjan jäl-
keiseen tutkimukseen: Disentangling the 

neuronal correlates of inter-individual 
differences: from cognition to spectrum 
disorders 18.000

Musiikkiterapeutti, filosofian maiste-
ri Kaisamari Kostilainen väitöskirjaan: 
Ennenaikaisesti syntyneiden lasten ai-
vovasteet emotionaalisille äänille se-
kä vanhempien laulamisen vaikutukset 
kuuloerottelukykyyn ja vuorovaikutus-
suhteen kehitykseen ennenaikaisen syn-
tymän jälkeen 24.000

Liikuntatieteiden maisteri Ilona Ruot-
salainen väitöskirjaan: Fyysisen aktii-
visuuden ja aerobisen kunnon yhteys 
kognitiivisten toimintojen taustalla ole-
viin aivorakenteisiin ja aivotoimintaan 
24.000

Master of Science in Neuroscience; Mas-
ter of Science in Psychology Pilleriin Sik-
ka väitöskirjaan: Neurocognitive Basis of 
Dream Emotions 6.000

YHTEENSÄ 72.000

KEMIA

Filosofian maisteri Tuomo Kainulai-
nen väitöskirjaan: Biomassapohjaisen 
synteettisen biomuovin kehittäminen 
24.000

KIELITIEDE

Filosofian maisteri Ksenia Eskola väitös-
kirjaan: Suomalaisuus ja venäläisyys hen-
kilönnimistössä. Kielten ja identiteettien 
kohtaaminen etu- ja sukunimissä 1900- 
ja 2000-luvuilla 12.000

Filosofian maisteri Aino Liira väitös-
kirjaan: Paratextual communication in 
Middle English manuscripts and early 
printed editions of the Polychronicon 
24.000

Filosofian maisteri Pauliina Peltonen 
väitöskirjaan: Towards Efficient Com-
munication in L2 English: The Interplay 
between Fluency and Problem-solving 
Mechanisms 12.000

YHTEENSÄ 48.000
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KIRJALLISUUSTIEDE

Doctor of Philosophy Natalya Bekh-
ta post doc -tutkimukseen: Alternative 
Communities: Irrealist Tropes and the 
Collective Imaginary on the Literary Se-
mi-Periphery of Europe 28.000

Filosofian maisteri Reeta Holopainen 
väitöskirjaan: ”Jäikö niistä metsistä lin-
nunlaulupuuta”. Luonto ja ympäris-
töeetos Eila Kivikk’ahon runoudessa 
20.000

YHTEENSÄ 48.000

KULTTUURIENTUTKIMUS

Filosofian maisteri Emilia Karjula väitös-
kirjaan: Kirjoittaminen rituaalisena leikki-
nä 12.000

Valtiotieteiden maisteri, kuvataiteen 
maisteri Maija Lassila väitöskirjaan: Kai-
voshankkeiden alkuvaiheiden esiintuo-
mat eriävät ontologiat kahdessa paikas-
sa Pohjois-Suomessa 24.000

Master of Arts in Intercultural Commu-
nication Studies Lauri Turpeinen väitös-
kirjaan: A multi sited ethnography of ru-
ral-urban-migration of young adults in 
Finland 12.000

YHTEENSÄ 48.000

LÄÄKE- JA TERVEYSTIEDE

Medical Doctor Haitham Ballo väitöskir-
jaan: Advanced Cardiac Imaging in Co-
ronary Artery Disease and Post Cardiac 
Arrest 12.000

MSc in Integrative Biology and Phy-
siology Vincent Dumont väitöskirjaan: 
PACSIN2 in podocytes: role in the int-
racellular trafficking of nephrin and de-
velopment of diabetic kidney disease 
12.000

Master of Science (Pharmacy) Aleksi Ha-
mina väitöskirjaan: Analgesics and Alz-
heimer’s disease 12.000

Filosofian maisteri Norma Jäppinen väi-
töskirjaan: PLVAP endoteelisolupermea-
biliteetin säätelijänä 12.000

Filosofian maisteri Tea Kaartokallio väi-
töskirjaan: Raskaushäiriö pre-eklampsian 
perinnölliset alttiustekijät suomalaisissa 
suvuissa 12.000

Proviisori Jaana Koskela väitöskirjaan: 
Uusi lähestymistapa amorfisten lääkeai-
nepartikkelien stabilointiin ja analysoin-
tiin 12.000

Farmasian tohtori Tatu Lajunen tutki-
musvierailuun: Valoaktivoitavat lääk-
keenkantajat kontrolloituun lääkkeen-
vapautukseen: in vivo tutkimukset 
18.000

Lääketieteen tohtori Panu Luukkonen 
post doc -tutkimukseen: Heterogeneity 
of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in 
Humans 12.000

Filosofian tohtori Ilona Merikanto post 
doc -tutkimukseen: Vuorokausirytmin 
ja sen häiriintymisen vaikuttimet ja seu-
raukset: Geneettisten ja käyttäytymiste-
kijöiden merkitys 14.000

Lääketieteen kandidaatti Santeri Norta-
mo väitöskirjaan: Association of novel 
risk factors and the occurrence of atrial 
fibrillation in general population and in 
patients with coronary artery disease 
6.000

M.Sc. in General Toxicology Elena Pu-
ris väitöskirjaan: Brain targeting of neu-
roprotective agents via L-type amino 
acid transporter (LAT1): pharmacokine-
tic studies 12.000

Filosofian maisteri Riika Sarviaho väitös-
kirjaan: Canine models of human brain 
disorders 12.000

Filosofian tohtori Laura Säisänen post 
doc -tutkimukseen: Sarjamagneettisti-
mulaatio kroonisen kasvokivun hoidos-
sa 14.000

Filosofian maisteri Salla Välipakka väi-
töskirjaan: Kopiomäärämuutosmutaatiot 
neuromuskulaaritaudeissa 12.000

Lääketieteen lisensiaatti Anna Östberg 
väitöskirjaan: Kolinerginenjärjestelmä ai-
vovammojen jälkitiloissa 12.000

YHTEENSÄ 184.000

MAATALOUS- JA METSÄTIEDE

Master of Science in Plant Biology and 
Biotechnology Neha Rai väitöskirjaan: 
Plant responses to solar and simulated 
UV and blue radiation and its interaction 
with drought stress 15.000

Master of Sciences Zhen Zeng väitöskir-

jaan: Identification of molecular factors 
governing virulence and lifestyle swit-
ches in the conifer fungal pathogen He-
terobasidion parviporum 12.000

YHTEENSÄ 27.000

MATEMATIIKKA JA 
TIETOJENKÄSITTELY

Filosofian maisteri Ville Puuska väitös-
kirjaan: Topologisen data-analyysin so-
velluskelpoista teoriaa 24.000

OIKEUSTIETEET

Oikeustieteen kandidaatti, valtiotietei-
den maisteri Tuomas Joel Mattila väi-
töskirjatyön viimeistelyyn: Yhteisöllinen 
tekijyys ja luovuus tekijänoikeuslaissa; 
erityisesti alkuperäiskansojen, tekoälyn, 
tieteellisen tutkimuksen sekä yhteisölli-
sen taiteen konteksteissa 24.000

YHTEISKUNTATIETEET

Master of Social Sciences in Sociology 
Peter Holley väitöskirjaan: Situating Sub-
jectivities - Narrative Identity and Hu-
man Agency in the context of Migration 
24.000

Tohtoriopiskelija Tiina Jääskeläinen väi-
töskirjaan: Alkuperäiskansan elämänta-
vat ja kilpailevat kehitysstrategiat saa-
melaisten kotiseutualueella 24.000

Master of Arts in Futures Studies Seye-
deh Akhgar Kaboli väitöskirjaan: Un-
fold Your Own Future: Empowerment of 
young refugees through futures research 
tools 24.000

Filosofian tohtori, tutkijatohtori Ilma-
ri Kortelainen post doc -tutkimukseen: 
Läsnäolon uudet ruumiillisuudet Mind-
fulnessin ruumiillinen kokemus teknolo-
gia-alalla 16.000

Valtiotieteiden maisteri Emma Lam-
berg väitöskirjaan: Nuorten naisten työl-
listymisen polut 2010-luvun Suomessa 
24.000

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anna Ka-
roliina Pekkarinen väitöskirjaan: Tie-
donmuodostuksen etiikka lapsiperhei-
den kanssa tehtävässä sosiaalityössä 
24.000

YHTEENSÄ 136.000
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KAUNOKIRJALLISUUS

Kirjailija Päivi Alasalmi romaanin Sutten 
maa valmiiksi saattamiseen 12.000

Kirjailija, FM Katri Alatalo romaanin 
”Hiekkaan kirjoitetut unelmat” kirjoitta-
miseen 10.000

Kirjailija Kaisa Ijäs Kollaasiromaanin kir-
joittamiseen 12.000

FM Katja Kallio Sotavankiromaanin kir-
joittamiseen 24.000

Filosofian tohtori Matti Kangaskoski Ru-
nokokoelman kirjoittamiseen 12.000

Filosofian maisteri Mia Kankimäki Kirjan 
”Japanilainen muistikirja” kirjoittamiseen 
24.000

Kirjailija Sanna Karlström Romaanin kir-
joittamiseen 12.000

Diplomi-insinööri, toimittaja Olavi Koisti-

nen Titanic liikennöisi vieläkin -romaanin 
loppuunsaattamiseen 10.000

Filosofian maisteri Marianna Kurtto ro-
maanin ja runokokoelman kirjoittami-
seen 8.000

Kirjailija Heikki Kännö kirjalliseen työs-
kentelyyn 12.000

Kirjailija Heidi Köngäs kaunokirjalliseen 
työskentelyyn 12.000

FM, kirjailija Anne Leinonen Kuoleman-
pelkoa käsittelevän nuortenromaanin 
kirjoittamiseen 12.000

Sarjakuvataiteilija Kaisa Leka Sarjakuva-
teoksen Expedition Karelia valmistami-
seen 12.000

Kirjailija, FM Laura Lindstedt romaanin 
kirjoittamiseen 12.000

Kirjailija Kristiina Lähde kaunokirjalliseen 
työskentelyyn 12.000

Käsikirjoittaja-ohjaaja Juha Mustano-
ja Aurinkoteatterin kokoillan näytelmän 
”Laulujoutsen” kirjoittamiseen 12.000

Taiteen kandidaatti, sarjakuvataiteili-
ja Annukka Mäkijärvi, filosofian maisteri 
Hanna-Reetta Schreck ja filosofian mais-
teri Iida Turpeinen Ellen Thesleff -sarja-
kuvan toteuttamiseen 9.000

Kirjailija Antti Nylén kirjalliseen työsken-
telyyn 12.000

Kirjailija Jukka Parkkinen Nuortenro-
maanin ”Isäni on intiaani” kirjoittami-
seen 6.000

Kirjailija, TaM Riikka Pelo kaunokirjal-
liseen työskentelyyn: Kaikki elävä -ro-
maanin loppuunsaattamiseen ja uuden 
romaanikokonaisuuden aloittamiseen 
16.000

Pirkkalaiskirjailijat ry tapahtuman järjestä-
miseen: Kolmipäiväinen kirjallisuustapah-
tuma Talvipäivät 2019 Tampereella 4.000

KIRJALLISUUS APURAHAT 2018

TAITEIDEN TUTKIMUS

Filosofian maisteri Riikka Hiltunen väi-
töskirjaan: In search for the next big 
thing. Future consciousness and antici-
pation in Finnish pop songwriters’ crea-
tive work. 12.000

Filosofian maisteri Henri Pitkänen väi-
töskirjaan: Alterity of Diegetic Nonhu-
man Musicking in Star Wars: A Posthu-
manist Analysis of Anthropocentrism in 
Music 16.000

Filosofian tohtori, dosentti Jaakko Sep-
pälä väitöskirjan jälkeiseen tutkimuk-
seen: Nordic noirin tyyli ja merkitys: 
Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden 
representaatiot uudella epävarmuuden 
ajalla 24.000

Filosofian tohtori Janne Vanhanen 
post doc -tutkimukseen: Sähköinen 
ääni - Mika Vainion elektronisen mu-
siikin ominaispiirteistä ja vastaanotos-
ta 24.000

Filosofian maisteri Jane Vuorinen väi-
töskirjaan: Photographic Materialities in 
Contemporary Art 24.000

YHTEENSÄ 100.000

TALOUSTIETEET

Elintarviketieteiden maisteri Sami Kopo-
nen väitöskirjaan: Taiteistuva ruokakult-
tuuri: ravintola- ja taidekentän lähenty-
vät käytännöt 24.000

Kauppatieteiden tohtori Heikki Lehko-
nen tutkimusvierailuun: Media disper-
sion and market behavior 6.000

Valtiotieteiden maisteri Joonas Tuhku-
ri väitöskirjaan: Työn taloustiede ja big 
data 6.000

YHTEENSÄ 36.000

TEKNISET TIETEET

Diplomi-insinööri Katri Avarmaa väitöskir-
jaan: Kriittisten arvometallien käyttäyty-
minen kuparin sulatusprosesseissa 10.000

Tekniikan tohtori Kari Lappalainen tut-
kimusvierailuun Kaliforniaan tutkimusai-
heena aurinkokennovoimaloiden liittämi-
nen ja vaikutukset jakeluverkkoihin 6.000

Diplomi-insinööri Henna Niemelä-Ant-
tonen väitöskirjatutkimukseen liittyvään 
tutkimusvierailuun 2.000

Master’s Degree in Chemical Enginee-
ring Diosangeles Soto Veliz väitöskir-
jaan: Mineral-based cell growth substra-
tes for controlled cell behaviour 10.000

YHTEENSÄ 28.000

TEOLOGIA

Teologian tohtori Dan-Johan Eklund 
post doc -tutkimukseen: God, Will, and 
Possibility. A Study on the Metaphysics 
of Religion 24.000

VIESTINTÄ

Filosofian maisteri Simo Pieniniemi väi-
töskirjaan: Kulttuuriteollisuusteorian 
idea ja ajankohtaisuus 12.000

TIEDE YHTEENSÄ 69 APURAHAA, 
1.121.000 EUROA.
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Kuvataitelija Kari Puikkonen VIE-
RAAT-sarjakuvaromaanin työstämiseen 
8.000

Kirjailija Terhi Rannela Historiallisen ro-
maanin viimeistelyyn 12.000

Kirjailija Mikko Rimminen Romaanin 
taustatyöhön ja kirjoittamiseen 3.000

Filosofian tohtori Antti Salminen Ro-
maanitrilogian päätösosan kirjoittami-
seen 24.000

kirjallisuustieteen maisteri Maria Cristina 
Sandu Romaanin kirjoittamiseen 12.000

Filosofian maisteri, kirjailija Pajtim Sta-
tovci Romaanien kirjoittamiseen 12.000

Kirjailija Jarkko Tontti Romaanin ”Haava” 
kirjoittamiseen 12.000

FM, kirjailija Johanna Venho kirjalliseen 
työskentelyyn: romaanin ja runojen kir-
joittamiseen 12.000

Kirjailija Jukka Viikilä Romaanin kirjoitta-
miseen 24.000

Hum.kand. Anni Eliisa Ylävaara Amerikka 
Bikers -romaanin kirjoittamiseen 24.000

YHTEENSÄ 398.000

SIRKUSTAIDE

Sirkustaiteilija AMK Inga Björn ja työryh-
mä The Receptionists -klovneriaesityk-
sen valmistamiseen 4.000

Kulttuurituottaja AMK Salla Kurronen ja 
työryhmä Lapsille suunnatun Kuin kala 
puussa -sirkusteoksen valmistamiseen 
5.500

Sirkustaiteiden kandidaatti Liisa Näykki 
ja työryhmä sirkusteoksen Hands some 
Feet valmistamiseen 3.000

MSc Ainu-Eliina Palmu ja työryhmä Puhe 
-nykysirkusesityksen ihmisen sisäisestä 
puheesta valmistamiseen 8.500

Tanssitaiteen maisteri Reija Tapaninen 
ja työryhmä Sijainen-nykysirkusteoksen 
valmistamiseen 8.000

YHTEENSÄ 29.000

NÄYTTÄMÖTAIDE

ANTI – Contemporary Art Festival yhdis-
tys ry Live Art Games – pohjoismainen li-
ve art -taiteen yhteistyöprojekti nuorille 
-hankkeeseen 10.000

Kulttuurituottaja AMK Salli Berghäll ja 
työryhmä Pyöveli 2 esitystrilogian toisen 
osan valmistamiseen 10.000

Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Anu En-
qvist, taidekasvattaja Sirpa Grip ja teat-
terinjohtaja Janne Kuustie Satu ka-
meleontille -paperiteatteriesityksen 
toteuttamiseen 5.000

Esitystaiteen keskus ry Sata ja kaksi sa-
laisuutta – esitystaiteen työpajojen ja 
esitysten sarjan toteuttamiseen 11.000

Teatteritaiteen maisteri Elina Hagelin ja 
työryhmä näytelmän Kantaja valmista-
miseen 5.000

HIT Helsinki yhdistys ry Tunari – koko 
perheen ulkoilmaesityksen valmistami-
seen ja tuotantoon 12.000

Teatteritaiteen maisteri, näyttelijä An-
na Lipponen taiteelliseen työskentelyyn 
12.000

Lokal Collective Näyttämöteoksen FEM 
valmistamiseen 10.000

Myllyteatteri-yhdistys ry Viisi tapaa ol-
la vapaa -esityksen valmistamiseen, 
markkinointi- ja tuotantokustannuksiin 
10.000

Teatteriohjaaja (amk) Sanna Mäkelä, 
muusikko, tuottaja Väinö Wallenius ja 
kulttuurituottaja, näyttelijä Paula Kova-
nen Tammi! -ikäihmisille suunnatun näyt-
tämöteoksen toteuttamiseen 2.000

Freelancer-näyttelijä, FIA Sari Mällinen ja 
muusikko Mari Kätkä Tarinatorin kaikuja 
-esityksen kiertuetoimintaan 8.000

Nukketeatteri Sampon kannatusyhdistys 
ry Sampo maailmalle – maailma Sam-
poon – Nukketeatteri Sampon kansain-
välisen toiminnan ja SAMPO Festivaalin 
kehittämiseen 14.500

Teatteritaiteen maisteri Minna Puolanto 
ja työryhmä 2 Luisevaa Rusakkoa -näyt-
tämöteoksen valmistamiseen 10.000

Master of Arts, elokuvaohjaaja Aleksi 
Puranen Elokuvien käsikirjoittamiseen ja 
ennakkosuunnitteluun 5.000

FM, teatteri-ilmaisun ohjaaja Tarja Sahl-
stedt ja työryhmä Ava ja oikukas trum-
petti -lastenteatteriesitykseen ja esi-
tyskiertueeseen Ahvenanmaalla ja 
Etelä-Ruotsissa 12.000

Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, YAMK 
Kati Sirén Työn näyttämö – uskaliaita ky-
symyksiä taiteilijan työstä forumteatteri-
projektiin 10.000

Teatteriyhdistys Projektori ry Jäniksen 
Vuosi -näytelmän valmistamiseen ja esi-
tyskiertueeseen Lapissa 13.000

Pukusuunnittelija, taidepedagogi Marja 
Uusitalo Kolmen musiikkiteatteriesityksen 
ja yhden tanssiesityksen pukujen suunnit-
teluun sekä No Doubt -teoksen suunnit-
teluun ja valmistamiseen kansainväliseen 
PQ19 -näyttelyyn Prahaan 10.000

Wusheng Company Trog -näyttämöte-
oksen valmistamiseen 8.000

YHTEENSÄ 177.500

KIRJALLISUUDEN 
SUOMENTAMINEN

Filosofian maisteri Liisa Kaski Porfyriok-
sen teoksen Peri apokhes empsykhon 
suomentamiseen 12.000

Filosofian maisteri Tuomas Kilpi Gertru-
de Steinin Tender Buttons -teoksen suo-
mentamiseen 6.000

Filosofian maisteri Raisa Porrasmaa Hi-
roo Arikawan Tabineko ripooto -romaa-
nin suomentamiseen japanista 6.000

Filosofian maisteri, suomentaja Arto Rin-
tala Espanjan- ja portugalinkielisen kir-
jallisuuden suomentamiseen 8.000

Kirjailija ja suomentaja Caj Westerberg 
Samuel Beckettin lyhytproosan suomen-
tamiseen 8.000

YHTEENSÄ 40.000

KIRJALLISUUS YHTEENSÄ 60 APU
RAHAA, 644.500 EUROA.
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TAIDE APURAHAT 2018

ARKKITEHTUURI

Taiteen maisteri Janne Inkeroinen tai-
teelliseen työskentelyyn: Askeleita luon-
toisampaan arkkitehtuuriin 5.600

Arkkitehti Meri Louekari Special Ter-
ritorial Status and Extraterritoriality 
-kongressiin osallistumiseen Norjassa 
1.700

Teatteritaiteen maisteri Lauri Mattila ja 
elokuvataiteen kandidaatti, filosofian 
maisteri Juhani Haukka Etsitkö töitä? - 
yhteiskunnallisesti kantaaottavan ko-
keellisen arkkitehtuurin hankkeen suun-
nitteluun ja toteutukseen 6.200

Arkkitehti Markku Mattila ”Suomensu-
kuisten kansojen rakennusperinteen tal-
lentaminen” -hankkeen tulosten julkaise-
miseen 4.000

Arkkitehti, tekniikan tohtori Petri Neu-
vonen kahden artikkelin kirjoittamiseen 
Uno Ullbergin arkkitehtuurista 2.500

Arkkitehti, professori Jyrki Sinkkilä Vaih-
detaanko maisemaa? – 30 suomalaista 
maisema-arkkitehtia -kirjahankkeeseen 
7.000

Vertaiskulttuuriyhdistys Eldis ry Sauna 
on Fire – Suomalaisen saunakulttuurin 
vientihankkeeseen yhteisötaiteen kei-
noin 5.000

Arkkitehti Kristian Äijö ja arkkitehti yo 
Antti Auvinen tutkimus- ja kirjoitustyö-
hön: Objekti-orientoitunut ontologia 
arkkitehtuurissa 6.000

YHTEENSÄ 38.000

VALOKUVA- JA VIDEOTAIDE

Valokuvataiteilija Miia Autio taiteelliseen 
työskentelyyn 24.000

Kuvataiteilija Anni Kinnunen taiteelliseen 
työskentelyyn ja valokuvateosten tuo-
tantokuluihin 19.000

Kuvataiteilija AMK Laura Konttinen tai-
teelliseen työskentelyyn 12.000

Kuvataiteen maisteri Anu Pennanen ja 
äänisuunnittelija ma Pelle Venetjoki Anu 
Pennasen videoteoksen Pudonnut -jälki-
töihin 26.000

Kuvataiteen maisteri Sauli Sirviö taiteel-
liseen työskentelyyn ja julkaisun viimeis-
telyyn 24.000

YHTEENSÄ 105.000

KUVATAIDE

Teatteritaiteen maisteri Timo Aalto ja 
työryhmä Virtuaalivaloteoksen ”Unseen 
lights” toteuttamiseen 10.000

Taidemaalari Markku Arantila taiteelli-
seen työskentelyyn 24.000

Arte ry Titanik LIBRARY -hankkeeseen 
4.000

Kuvanveistäjä Markus Copper taiteelli-
seen työskentelyyn 24.000

Doctor of Arts Michal Czinege for orga-
nizing a solo exhibition in Berlin 4.000

Kuvataiteilija Minna Haukka taiteelliseen 
työskentelyyn ja teosten valmisteluun 
Lontoossa 24.000

Kuvataiteen maisteri Ilari Hautamäki tai-
teelliseen työskentelyyn 24.000

Kuvataiteilija AMK Sanna Kananoja tai-
teelliseen työskentelyyn: Tempera maa-
lauksia halkaistuista maisemista 12.000

Taiteen maisteri Aimo Katajamäki tai-
teelliseen työskentelyyn ja materiaaliku-
luihin 12.000

Kuvataiteilija AMK Arto Kettunen taiteel-
liseen työskentelyyn ja näyttelyiden jär-
jestämiseen 12.000

Taiteen maisteri, kuvataiteilija Kaisu 
Koivisto taiteelliseen työskentelyyn ja 
näyttelyjen pitämiseen vuonna 2019 
24.000

Kuvataiteen maisteri Sami Korkiakoski 
taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyi-
den järjestämiseen 24.000

Taiteen maisteri Kira Leskinen taiteelli-
seen työskentelyyn 12.000

Master of Education Jan Lütjohann for 
artistic work 24.000

Taiteen maisteri Noora Nio-Juss taiteelli-
seen työskentelyyn 24.000

Taidegraafikko Marjatta Nuoreva-Wes-
terberg retrospektiivisen näyttelyn ku-
luihin 9.000

Kuvataiteilija Selja Raudas taiteelliseen 
työskentelyyn: Jää jää -teossarjan to-
teuttaminen Mäntän kuvataideviikoille 
sekä yksityisnäyttelykokonaisuudeksi v. 
2019 12.000

Silence Project yhdistys ry jokamiehe-
noikeuksiin keskittyvän seminaarin ja 
performatiivisen Hiljaisen Aterian tuo-
tantokuluihin, palkkioihin ja markkinoin-
tiin 12.000

Taiteen maisteri, taidemaalari Alina Sini-
vaara taiteelliseen työskentelyyn 12.000

Suomen valotaiteen seura FLASH 
FLASH2 -valotaidetapahtuman toteut-
tamiseen 18.000

Taidemaalari Tuija Suutari taiteelliseen 
työskentelyyn: maalausten luomiseen 
akvarellitekniikalla 24.000

Kuvataiteilija AMK Jarno Vesala taiteelli-
seen työskentelyyn 24.000

Taiteen maisteri, kuvataiteilija Ville Vuo-
renmaa taiteelliseen työskentelyyn, teos-
ten valmistamiseen ja näyttelyiden jär-
jestämiseen 24.000

Taiteen maisteri Jenni Yppärilä taiteelli-
seen työskentelyyn 6.000

YHTEENSÄ 399.000

MUSIIKKI

Aino Acktén kamarifestivaali ry tapah-
tuman valmistamiseen: Aino Acktén ka-
marifestivaali ry:n konserttisarja 10 vuot-
ta 15.000

Musiikin maisteri Eva Alkula ja musii-
kin maisteri Jenni Vartiainen oppimate-
riaalin sävellystyöhön ja julkaisukuluihin 
13.000

Ylioppilas, musiikin opiskelija Leonardo 
Chiodo sellonjousen hankintaan, kan-
sainvälisiin mestarikursseihin ja valmis-
tautumiseen kansainvälisiin kilpailuihin 
8.000

Säveltäjä AMK Cecilia Damström Parti-
tuurimusiikin säveltämiseen 12.000
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Frekvenssi ry CChanges-hankkeen tai-
teelliseen työskentelyyn ja tapahtumien 
valmistamiseen 15.000

Musiikin tohtori Leena Heikkilä ja mu-
siikkioppilaitoksen opettaja, kirkkomuu-
sikko Tiina Lampinen käyrätorvensoi-
ton oppikirjan valmistamiseen lapsille 
10.000

Helsingin Jazz-utopia ry We Jazz 2019 
-tapahtuman järjestämiseen Helsingissä 
1.–8.12.2019 6.000

Hetan Musiikkipäivät ry Hetan Musiikki-
päivien 2019 järjestämiseen 10.000

Kasvatustieteen maisteri Janne Hie-
danniemi, kasvatustieteen kandidaat-
ti Tuomas Hiedanniemi ja tietoteknii-
kan kandidaatti Kari Saarilahti Kouluissa 
ja päiväkodeissa toteutettavaan ”IHAN 
OMA JUTTU – Musiikkiteknologia luo-
vuuden tukena” -hankkeeseen 14.000

Muusikko Julia Junttila Fagotin hankin-
taan 12.000

Kamarikuoro Key Ensemble ry Soiva 
suomalainen kuoroteoskalenteri 2019 
-hankkeen toteuttamiseen 15.000

Kymijoen Lohisoitto ry Kymijoen Lo-
hisoitto -festivaalin järjestämiseen 5.–
9.6.2019 9.000

Musiikin maisteri Mari Kätkä, musiikin 
maisteri Tuomas Kesälä ja taiteen mais-
teri Sari Airola taiteelliseen työskente-
lyyn: Sävellys, suunnittelu ja toteutus 
web-materiaaliin, joka yhdistää uuden 
koko perheelle suunnatun Hilla-kirjaan 
pohjautuvan audiovisuaalisen, akustisin 
instrumentein soitetun konsertin ja kir-
jan 10.000

Meri-Helsingin musiikkiopiston kanna-
tusyhdistys ry Rytmimajakka -hankkee-
seen 12.000

Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry tapahtu-
man järjestämiseen: XXI Mäntän Musiik-
kijuhlat ja kansainväliset pianon mestari-
kurssit 31.7.–4.8.2019 10.000

Nykymusiikkiseura Lokakuu ry Oulun 
Uuden Musiikin Lokakuu -nykymusiikki-
festivaalin 15-vuotisjuhlafestivaalin ja sä-
vellyksen mestarikurssin järjestämiseen 
vuonna 2019 15.000

Pielaveden musiikinystävät ry Musiikki-
toiminnan kehittämiseen Pielavedellä ja 
Pohjois-Savossa 15.000

Musiikin maisteri Sirkku Rintamäki Tilaus-
sävellyksiin sekä esiintyvien taiteilijoiden 
palkkioihin taiteellisen tohtorintutkinnon 
5. jatkotutkintokonserttia varten 8.000

Sibelius-Seura ry Sibeliuksen koottujen 
teosten toimittamiseen ja julkaisemiseen 
20.000

Suomen nuorten orkesterimuusikoiden 
tuki ry Kaarinan musiikkileirin järjestämi-
seen kesällä 2019 12.000

Suomen oboe- ja fagottiseura ry Lisää 
fagotinsoittajia Suomeen -projektiin 
14.000

Säveltäjä Riikka Talvitie Teoskokonaisuu-
den Mimesis, metafora, mallintamiseen
käsikirjoittamiseen, säveltämiseen ja to-
teuttamiseen 12.000

Taiteen maisteri Timo Wright Kinokon-
sertin järjestämiseen Amos Rex -taide-
museossa 6.000

YHTEENSÄ 273.000

TANSSI

Tanssitaiteen kandidaatti Ida Arenius 
LEK SAK/LEIKKIASIA teoksen praktiikan 
ja teemojen kehittämiseen sekä juurrut-
tamiseen pääkaupunkiseudulla 2.600

Helsingin Flamencoyhdistys Helsingin 
XXI Flamencofestivaalin paikkasidon-
naisten flamencoteosten taiteellisen tuo-
tannon toteuttamiseen 4.000

Tanssitaiteilija Eeva Juutinen ja tanssitai-
teilija Mikko Hyvönen taiteelliseen työs-
kentelyyn ja teoksen kuluihin 2.700

Keski-Suomen Tanssin Keskus ry Blomst-
edt Stage – tanssitaiteen avoin kokeilu-
areena Keski-Suomessa -hankkeeseen 
18.000

Koreografi Sibiry Konate ja työryhmä 
Nykytanssiteoksen Dambe toteuttami-
seen, taiteelliseen työskentelyyn ja ma-
teriaalikuluihin 6.000

Tanssitaiteen maisteri Mikko Makkonen 
taiteelliseen työskentelyyn 12.000

Tanssitaiteen maisteri Anne Pajunen ko-
kopäiväiseen taiteelliseen työskentelyyn 
Suomessa ja ulkomailla 12.000

Tanssitaiteen maisteri Kati Raatikainen 
ja työryhmä Kvartetto -teoksen valmis-

tamiseen kehitysvammaisten tanssijoi-
den kanssa 10.000

Tanssija Maarit Ryynänen, tanssija Sonja 
Rönkkö ja tanssija Petra Kauppila taiteel-
liseen työskentelyyn 6.000

Sorokoska ry Immersiivisen kansantans-
siteoksen ”Valvojaiset” valmistamiseen 
ja esittämiseen 6.000

Taiteellisen tanssin yhdistys ry Carl Knif 
Companyn taiteelliseen työskentelyyn ja 
toimintaan 12.900

YHTEENSÄ 92.200

TAITEENALOJEN 
TOHTORINTUTKINTO

Master of Music Paola Livorsi taiteenalo-
jen tohtorintutkintoon: Human voice and 
instrumental voice: a comparative study 
in timbral content 12.000

KuM, FM Kukka Ilona Paavilainen ku-
vataiteen tohtorintutkintoon: Through 
Painting 12.000

Muotoiluhistorioitsija, taiteen maisteri 
Kaisu Savola taiteenalojen tohtorintut-
kintoon: When Beauty Is Not Enough 
to Save the World: Notions of Moral 
and Social Responsibility in Finnish 
Design Education and Practice 1965– 
24.000

YHTEENSÄ 48.000

TAIDETEOLLISUUS JA -KÄSITYÖ

Muotoilija, Taiteen maisteri Iiro Aho-
kas Sukupuolineutraalin kuosimallis-
ton suunnittelu- ja valmistuskuluihin se-
kä osallistumiseen Heimtextil-messuille 
Frankfurtiin 6.000

MA Maria Jauhiainen taiteelliseen työs-
kentelyyn 12.000

Taiteen maisteri Erika Kallasmaa taiteel-
liseen työskentelyyn lastenkulttuurin pa-
rissa 12.000

Taiteilija Johanna Kestilä taiteelliseen 
työskentelyyn ja näyttelyn järjestämi-
seen 6.000

Lasinpuhaltaja Saara-Leena Korppi La-
siesineiden prototyyppien sekä lasiesi-
neiden valmistukseen lasinäyttelyä var-
ten 8.000
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JOUKKOVIESTINTÄ

Biologi, FM Aki Aintila Linnut ympä-
ristömuutosten ilmentäjinä ja pitkä-
aikaisten seuranta-aineistojen julkai-
suun Hangon lintuaseman www-sivuilla 
4.000

Master of Arts Kristiina Markkanen jour-
nalistiseen työskentelyyn: Nigeriasta 
Eurooppaan suuntautuva ihmiskauppa 
12.000

Mediakasvatuskeskus Metka Tekoälyt tu-
tuiksi -hankkeeseen 12.000

Päätoimittaja Hanna Nikkanen journalis-
tiseen työskentelyyn: Biosfääri kuplassa 
ja muita äärimmäisiä ympäristötarinoita 
7.000

Valtiotieteen maisteri, Master of Arts Ni-
ko Nurminen Suomalainen tiede Etelä-
mantereella: Ilmastonmuutoksen etuvar-
tio -dokumenttielokuvaan ja juttusarjaan 
12.000

Open Knowledge Finland ry journalis-
tiseen työskentelyyn: Poliittiset kup-
lat vaaleissa 2019: Kohdennettu vaali-
viestintä joukkoistetun datan valossa 
8.000

Osuuskunta Mediakollektiivi Sivistyksen 
siivoushetki -podcast-sarjaan 12.000

Dokumentaristi Heli Pekkonen ja doku-
mentaristi, elokuvatuottaja, medianomi 
(amk) Marianne Mäkelä Soita äidille -ko-
keilevan dokumenttielokuvan Länsi-Afri-
kan version jälkityöstöön 9.000

Tuli & Savu ja runoyhdistys Nihil Interit ry 
runouslehti Tuli & Savun avustajapalkki-
oihin ja julkaisutoimintaan 4.000

Voima-lehti Journalismin haasteet 2019 

-seminaarin järjestämiseen ja sitä tu-
kevan artikkelisarjan julkaisemiseen 
20.000

YHTEENSÄ 100.000

TIETOKIRJALLISUUS

Toimittaja Tiina Aalto ja valokuvaaja Es-
ko Keski-Vähälä Suomenlampaan kult-
tuurisesta merkityksestä käsittelevän 
tietokirjan kirjoittamiseen ja kuvaami-
seen 12.000

Psykologian tohtori Kia Aarnio ja työryh-
mä Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren 
alla -tieto- ja tiedekirjan toimittamiseen, 
kirjoittamiseen ja kuvittamiseen 8.000

Ulkomaantoimittaja Heikki Aittokos-
ki tietokirjalliseen työskentelyyn: Jossa-
kin on maa. Kohti onnellista yhteiskun-
taa 24.000

Teologian tohtori Paavo Alaja tietokirjal-
liseen työskentelyyn: Köyhän piian elä-
mäkerta 1600-luvulta 6.000

Valtiotieteen tohtori, dosentti Jari Ehrn-
rooth tietokirjalliseen työskentelyyn: IH-
MISYYS 360 astetta 12.000

Kirjailija Antti Haataja tietokirjan ”Lohi” 
kirjoittamiseen 12.000

Yhteiskuntatieteiden maisteri Susan 
Heikkinen tietokirjalliseen työskentelyyn: 
Saima Rahkosen elämäkerta 6.000

Valokuvaaja Juha-Pekka Inkinen Hei elä-
mä, heräävän Suomen kuvia -kirjan val-
mistelukuluihin 5.000

Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry Jy-
väskylän seudun Sotainvalidit ry:n histo-
riaan 5.000

KANSANVALISTUS APURAHAT 2018

PsT, Dos Eeva Kallio ja työryhmä tieto-
kirjalliseen työskentelyyn: Johan Amos 
Comenius – Elämänkoulut ja syvenevä 
viisaus 29.300

Lotta, eläkeläinen Hilkka Kanervikko 
Sotatarinoita. Pornaisten sotilaiden ja 
lottien muistoja 1939–1945 -kirjan toi-
mittamiseen, taittamiseen ja painokus-
tannuksiin 1.000

KM, FM Ritva Kattelus Eläkettä ja eliksii-
riä -tietokirjan kirjoittamiseen 6.000

Valokuvaaja Meeri Koutaniemi doku-
mentaariseen tietokirjaan naisten ympä-
rileikkauksesta 12.000

Kulttuuriperintöjen akatemia ry kongres-
sijulkaisuun: Sources of Creativity. From 
Local to Universal 3.000

Filosofian maisteri Aija Kuparinen ja fi-
losofian maisteri, sanataide- ja kirjal-
lisuusterapiaohjaaja Jenni Hurmerin-
ta Sanataideistuntojen järjestämiseen 
saatto- ja palliatiivisen osastojen potilail-
le sekä saattohoitoa käsittelevän taiteel-
lisdokumentaarisen teoksen toimittami-
seen ja kirjoittamiseen 6.000

Psykologian tohtori Taina Kuuskorpi ko-
koavaan monitieteelliseen ja yleistajui-
seen tietokirjaan: Pahuuden syntyme-
kanismit: tieteen näkökulmia pahuuteen 
12.000

Kirjallisuuden suomentaja Ulla Lempi-
nen Daniel E. Liebermanin teoksen The 
Story of the Human Body. Evolution, 
Health, and Disease suomentamiseen 
12.000

Filosofian maisteri Ida Numminen tie-
tokirjalliseen työskentelyyn: Suomalai-
sen lastenelokuvan historia 1920–2020 
6.000

Vapaa taiteilija, kuvittaja Laura Laine 
taiteelliseen työskentelyyn lasin paris-
sa 8.000

Taiteen maisteri Laura Merz taiteelliseen 
työskentelyyn: Lapsen motoriikkaa ja 
mielikuvitusta kehittävä konsepti koot-
taville, pientuotantona Suomessa val-
mistettaville puuleluille 6.000

Taiteen kandidaatti Leena Mäki-Patola 

taiteelliseen työskentelyyn, työskente-
lyn ja materiaalien kuluihin. 6.000

Medianomi AMK Kustaa Saksi Kuvaku-
donnan tekniikoiden ja materiaalitutki-
muksen syventämiseen 6.000

Muotoilija Laura Väre, muotoilija Henri 
Judin ja muotoilija Lassi Alestalo Messu-
näyttelyn järjestämiseen Milanon Salone 
Satellitessa 12.000

YHTEENSÄ 82.000

TAITEET YHTEENSÄ 84 APURAHAA, 
1.037.200 EUROA.
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Kuvataitelija AMK Viljami Ovaskainen 
tietokirjalliseen työskentelyyn: Suomen 
lasten luonto-opas 3.500

Filosofian maisteri Marjut Paulahar-
ju tietokirjalliseen työskentelyyn: Jen-
ny Paulaharju kansanperinteen kerääjä-
nä 15.000

Yhteiskuntatieteiden tohtori Maija Pieti-
käinen Kurt Sontheimer: Hannah Aren-
dt. Suuren ajattelijan kehitystie -teoksen 
suomentamiseen 3.200

MMT, prof.emeritus Juhani Päivänen tie-
tokirjalliseen työskentelyyn: Suotiede – 
soiden käytön perusteet 7.000

Kuvittaja, arkkitehti Pekka Rahkonen Ve-
silläliikkumisen ja vesiturvallisuuden op-
pikirjan kuvittamiseen 2.000

Filosofian tohtori Heli Rantala tietokir-
jalliseen työskentelyyn: 1800-luvun alun 
Eurooppa suomalaismatkaajien kokema-
na 9.000

Filosofian maisteri, kirjailija Juhani Sa-
lokannel tietokirjalliseen työskentelyyn: 
Kolmen suvun kirjailijat. Sivistyssukujen 
verkosto Viron kirjallisuuden ja taiteen 
taustavoimana 24.000

Filosofian maisteri Karoliina Suoniemi 
”Ihan oikeat viikinkiajan lapset” -lasten 
historiallisen tietokirjan kirjoittamiseen 
12.000

Kirjallisuuden dosentti, filosofian toh-
tori Pirjo Suvilehto tietokirjalliseen 
työskentelyyn: Oi ihana satu. Lasten ja 
nuorten kirjallisuusterapiasta yleista-
juinen, päivitetty ja uusimpaan tutki-
mukseen pohjautuva tieteellinen teos 
24.000

Tietokirjailija Jyrki Talvitie Rio Grandelta 
Tulimaahan -kirjan käsikirjoituksen val-
mistamiseen 12.000

Filosofian tohtori Mari Tervaniemi Ihoa, 
sen rakennetta ja toimintaa, genetiikkaa 
sekä epigenetiikkaa käsittelevän tieto-
kirjan kirjoittamiseen 12.000

Filosofian tohtori Mirja Turunen tietokir-
jalliseen työskentelyyn: Irma ja Urho Hä-
likän kenttäpostikirjeet sodasta selviy-
tymisen välineenä vuosina 1939–1944 
6.000

Filosofian tohtori Antti Vallius Valoku-
vaaja Matti Poutvaaraa käsittelevän tie-
tokirjan kirjoittamiseen 12.000

Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry 
Vääksyn historiakirjan toteuttamiseen 
18.000

Valtiotieteiden tohtori Mikael Wahlström 
tietokirjalliseen työskentelyyn: Ihmisen 
korvaaminen koneella: opaskirja työn 
tulevaisuuteen 12.000

Musiikin tohtori Herman Wallén Jean Si-
beliuksen lauluja käsittävän tietokirjan 
kirjoittamiseen 24.000

Yhteiskuntatieteiden tohtori Paula 
Ylén Maailman tilaa ja kehitysnäkymiä 
käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen 
11.000

FM Laura Åkerlund Oopperaohjauksen 
käsikirjan kirjoittamiseen 12.000

YHTEENSÄ 396.000

ELINIKÄISEN OPPIMISEN 
EDISTÄMINEN

Ahjolan Setlementti ry Tyttöjen Tuvan 
taide- ja kulttuuriryhmät 2019 lasten ja 
nuorten tukena -hankkeeseen 10.000

Allegra Lab Helsinki ry Tutkitus-
ti-hankkeen tapahtumatuotantoon 
15.000

Crisis Management Initiative (CMI) Kon-
fliktinratkaisusta kansalaistaito – Ah-
tisaari-päivien valtakunnallistamiseen 
17.000

Juminkeko-säätiö sr Runolaulu aineetto-
mana kulttuuriperintönä -hankkeeseen 
16.300

Käsityökoulu Robotti ry Avoimen oppi-
materiaalipankin ja verkkopalvelun ke-
hittämiseen 12.000

Längelmäen Kirkonseudun Kyläyhdis-
tys ry Paikan henki – kulttuuriperinnön 
käytäntöjä harvaanasutulla maaseudulla 
-hankkeeseen 5.000

Oulu Sámit rs Kielen kurssien järjestämi-
seen joiden tavoiteena on saamenkiel-
ten elvyttäminen ja ylläpitäminen kau-
punkiympäristössä 5.000

Filosofian maisteri Olga Palo ja työryh-
mä 24/7 -festivaalin toteuttamiseen 
12.000

Pohjois-Karjalan alueellinen elokuva-
yhdistys ry Viscult-elokuvafestivaalin 
ja elokuvakonferenssin toteuttamiseen 
syksyllä 2019 5.000

Pälkäneen Suomalainen Nuija ry lukutai-
don edistämiseen 20.000

Taiteen maisteri Laura Sariola ja apulais-
professori Veikko Sariola lapsille ja nuo-
rille suunnatun tiedeteatteriesityksen 
valmistamiseen 13.000

Teatteri otsot ry elinikäisen oppimisen 
edistämiseen: Mikä maa? -työpajat kou-
luissa ja avoimet pajat perheille 25.000

YHTEENSÄ 155.300

KANSANVALISTUS YHTEENSÄ 58 
APURAHAA, 651.300 EUROA.
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KAUPUNKI- JA KOHDERAHASTOJEN APURAHAT 2018

GUST. KOMPAN RAHASTO

Aurajokisäätiö sr Turun vesilaitosmuseon 
laboratoriosalin näyttelytaulujen uusimi-
seen sekä vanhojen kemikaalien siivoa-
miseen 2.000

Filosofian maisteri Toni Eskelinen Siir-
tymämetalliyhdisteiden emissio-ominai-
suuksien mallittamiseen liittyvään väi-
töskirjatyöhön 2.000

Tohtorikoulutettava Jaana Herranen 
Matka-apuraha väitöskirjan esittelyyn 
tieteellisessä konferenssissa: Internatio-
nal science education conference 2018, 
Singapore. 1.450

Master of science Tahereh Jafari väitös-
kirjan viimeistelyyn ja väitöskirjatyöhön 
2.000

FT, dosentti Mikael Johansson ja työryh-
mä Computational Chemistry Days 2018 
-konferenssin järjestämiseen Helsingissä 
28–29.5.2018 2.000

Tohtorikoulutettava Tia-Annette Kakko 
artikkeliväitöskirjaan Modification and 
characterization of wood components, 
jossa pääasiassa muokataan selluloosa-
materiaalia applikaatiosovellukset huo-
mioiden sekä karakterisoidaan ligniiniä 
2.000

Chemist, chemical engineer Muhammad 
Yaseen Ahmed Khan For the finalizati-
on of the dissertation and printing costs. 
Dissertation topic: Synthesis of value ad-
ded chemicals from bio-based 1-butanol, 
reaction engineering and reactor design 
2.000

Filosofian maisteri Juuso Laitila Mat-
ka-apuraha Yhdysvalloissa järjestettä-
vään International Conference on Poly-
phenols -konferenssiin 1.500

Filosofian maisteri Yngve Malmén Ke-
min på Hangöudd -kirjasarjan kolman-
nen osan viimeistelyyn ja painatukseen 
2.000

Filosofian maisteri Akseli Mansikkamäki 
Esitelmän pitämiseen Kanadan kemian 
seuran vuosikonferenssissa (CSC2018) 
Edmontonissa, Kanadassa 1.450

PhD (Pharm) Mirja Palo For scientifical 
research: Electrospinning of multilaye-
red drug delivery systems 700

FM Jani Rahkila Posteriesitykseen 255th 
ACS National Meeting -konferenssissa 
New Orleansissa 2.500

Luonnontieteiden kandidaatti Toni Sil-
vennoinen ja luonnontieteiden kandi-
daatti Topias Ikävalko kemian oppi-
mispelin graafiseen suunnitteluun ja 
prototyypin valmistamiseen jatkokehi-
tystä varten 2.000

YHTEENSÄ 23.600

GUST. KOMPAN RAHASTO YHTEENSÄ 
13 APURAHAA, 23.600 EUROA.

HELINÄ WÄHÄN RAHASTO

LT Mari Ylinen Aortan koarktaation hoi-
totulokset Suomessa sekä verenpai-
netaudin kehittyminen ja sairastavuus 
pitkäaikaisseurannassa -tutkimukseen 
10.000

HELINÄ WÄHÄN RAHASTO YHTEENSÄ 
1 APURAHAA, 10.000 EUROA.

HUITTISTEN RAHASTO

Filosofian maisteri Airi Viitanen ja työ-
ryhmä Kirjan toimittamiseen ja julkaise-
miseen Lauttakylän Yhteiskoulun opet-
tajasta Aino Nurmesta (1902–1992) 
2.000

Elävien kuvien ry Huhtamo Internatio-
nal Film Festival 2018 järjestämiseen 
3.000

Merja Huittisten Maatalousnaiset ry Huit-
tisten kansallispuvun valmistuksen doku-
mentointiin 1.500

Huittisten seudun työväenperinneyhdis-
tys ry Sovinnon tiellä 1918–2018 -tapah-
tuman ja seminaarin järjestämiseen sekä 
muistotaulun hankintaan Loimaan kou-
lun seinään 1.500

Taidepainotteisen erityistyön ohjaaja 
Ari Impola ja työryhmä Dokumenttielo-
kuvaan Huittisten kulttuuriympäristös-
tä 700

Opiskelija Salla-Maarit Kakkuri Ammat-
tikäyttöön soveltuvan viulun ja jousen 
hankintaan 2.100

YHTEENSÄ 10.800

HUITTISTEN RAHASTO YHTEENSÄ 6 
APURAHAA, 10.800 EUROA.

LAPPEENRANNAN RAHASTO

Etelä-Karjalan klassinen kuoro ry Argen-
tiinalaisen Ariel Ramirezin Misa Criolla ja 
Navidad Nuestra –teosten esittämiseen 
Ja kitara soi –festivaaleilla Lappeenran-
nassa 2.12.2018 yhdessä argentiinalaisen 
La Chimera -soitinyhtyeen ja solistien 
kanssa 500

Nukketeatteritaiteilija (Amk) Perri-
ne Ferrafiat ja työryhmä Sisällissodan 
100-vuotismuistotilaisuuden järjestä-
miseen Lappeenrannan Linnoituksessa 
25.4.2018 nukketeatterin ja yhteisötai-
teen keinoin 800

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Johanna Jus-
lin ja skenografi Päivi Pöyhölä Tuhki-
mo-kesäteatterinäytelmän tuottami-
seen 900

Sirkusartisti Sini Napari ja sirkusartisti 
Kanerva Keskinen Rengasjongleerausta 
ja tiukkaa nuoraa yhdistävän sirkusesi-
tyksen tuotantoon ja sirkuskulttuurin ke-
hittämiseen Lappeenrannassa 500

FM, musiikkiterapeutti Tiinapriitta Savela 
Sairaalamusiikkiprojektin toteuttamiseen 
Etelä-Karjalan keskussairaalassa 800

Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Aapo Sta-
vén ja työryhmä Pulsan aseman kesäteat-
terinäytelmän lavastus- ja puvustuskului-
hin sekä katsomon viimeistelytöihin 500 

Graafinen suunnittelija ja kuvataiteilija 
Lauri Tujula Digitaalisen pelin toteutta-
miseen osana taiteita ja pelejä yhdistä-
vää Boy-teoskokonaisuutta 700

YHTEENSÄ 4.700

LAPPEENRANNAN RAHASTO YH-
TEENSÄ 7 APURAHAA, 4.700 EUROA.

NOKIAN RAHASTO

FM, vapaa kirjoittaja Maritta Hirvonen 
Seiso vankkana suomalainen -kirjan pai-
natuskustannuksiin 2.000

Opiskelija Sanni Kangas Osallistumiseen 
mestarikursseille sekä viuluakatemiaan 
3.500
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Kuvataiteilija, taiteen maisteri Anne Leh-
telä Kuvataideteosten tekemiseen 1.000

Tietokirjailija Pia Mäkinen Nokian lasten 
leikit -kirjan toteuttamiseen ja nokialai-
sen lastenkulttuuriperinteen tallentami-
seen 2.500

Nokian Sotaveteraanit ry Nokia sotavuo-
sina 1939–1945 -teoksen toteuttamiseen 
ja kustantamiseen 1.400

Kuvataiteilija AMK Mari Suso ja artesaa-
ni Nana Haveri Kuvataideiltapäiväkerhon 
järjestämiseen nokialaisille lapsille 4.300

Uusi Nokia ry Uusi Nokia ry:n hallinnoi-
man yhteisöllisen hacklab-työtilan perus-
tamiskuluihin 3.000

Ylioppilas, freelancer Saija Viljanen Tai-
teellisen työn taustatutkimukseen 1.000

YHTEENSÄ 18.700

NOKIAN RAHASTO YHTEENSÄ 8  
APURAHAA, 18.700 EUROA.

RAAHEN RAHASTO

FM Maria Hyväri Kaikki mennyt sinussa 
-romaanin työstämiseen 1.000

Kasvatustieteiden kandidaatti Lot-
ta Jääskelä taiteelliseen työskentelyyn 
1.000

Yrittäjä Mikko Kettukangas tutkimustyö-
hön, kirjoitustyöhön sekä taittoon Salois-
ten Siniluodon satamasta tehtävää kirjaa 
varten 1.000

Laaja-alainen musiikkipedagogiopiskelija 
Jenni Luttinen Musiikin iloa Raahelaisille 
ikäihmisille -projektiin 1.000

Musiikkiluokkien tuki ry Raahen musiik-
kiluokkien 40-vuotisjuhlakonsertti 1.600

Pattijoen Kotiseutuyhdistys Pattijoen 
kirkonkylän kyläkirjan työstämiseen 
1.000

Raahen teatterin kannatusyhdistys Las-
tenteatteriesityksen ja elämystapahtu-
man toteuttamiseen 1.500

Filosofian tohtori Jorma Riihijärvi Raa-
helaisen opettajan, kirjailijan ja runoilijan 
Verneri Liinamaan runoteksteihin perus-
tuvien sävellysten levytykseen, miksauk-
seen, masterointiin, levyjen painatukseen 
ja julkaisuun 1.000

Yhtye- ja orkesterimuusikko, musiikki-
koulun opettaja Petri Sämpi ja työryhmä 
Jazz- ja funk-yhtye Raahe City Funk Uni-
tin Jazzia kaikille -kotiseutukiertueen jär-
jestämiseen 2.500

YHTEENSÄ 11.600

RAAHEN RAHASTO YHTEENSÄ 9  
APURAHAA, 11.600 EUROA.

RAUMAN RAHASTO

Opiskelija Anna Helander Sähkösellon ja 
vahvistimen hankintaan 2.000

Taidepainotteisen erityistyön ohjaaja Ari 
Impola ja työryhmä Dokumenttieloku-
vaprojektiin esteettömästä kulttuuri-Rau-
masta 650

Ylioppilas Veera Katila A-klarinetin han-
kintaan 2.000

Rauman Poikakuoron Tuki ry Poikakuo-
ropäiville 2019 osallistumiseen ja valmen-
tautumiseen 3.000

Rauman Poikasoittokunnan Tuki ry Rau-
man Poikasoittokunnan ja Suomen käy-
rätorviklubin järjestämä kevätleiri ja kon-
sertti Raumalla 21.–22.4.2018. 4.250

Rauman Taidegraafikot Rauman Taide-
graafikot ry Näyttelytoimintaan vuonna 
2018 1.300

Väinö Riikkilä Seura ry raumalaisen kir-
jailijan Tapio Koivukarin nuorille kir-
joitetun romaanin julkaisuun ja pojille 
suunnattujen lukupiirien järjestämiseen 
2.500

YHTEENSÄ 15.700

RAUMAN RAHASTO YHTEENSÄ 7  
APURAHAA, 15.700 EUROA.

SAVONLINNAN RAHASTO

Muotoilija Veera Kolehmainen Tunnistet-
tavan ja yhtenäisen visuaalisen ilmeen 
suunnitteluun uudelle, yhteisölliselle kult-
tuuritilalle Savonlinnaan 1.000

Ylioppilas, muusikko Viivi Maria Saaren-
kylä ja kasvatustieteen kandidaatti Hildá 
Birget Länsman musiikkivideon tekemi-
seen 800

Savonlinna Big Band yhdistys ry Savon-
linna Big Bandin julkaisutoimintaan 1.800

Savonlinnan uusi taidemuseo ja työryh-
mä Savonlinnan Uusi Taidemuseo 2018 
-tapahtuman järjestämiseen 1.500

Kuvataiteilija-tuottaja Kirsimaria Törö-
nen-Ripatti TIENOO-näyttelyn tuotan-
toon 300

YHTEENSÄ 5.400

SAVONLINNAN RAHASTO YHTEENSÄ 
5 APURAHAA, 5.400 EUROA.

SEINÄJOEN RAHASTO

Elokuvayhdistys Filmiä ja valoa ry Filmiä 
ja valoa -elokuvafestivaalin järjestämi-
seen vuonna 2018 2.500

Sosiaaliohjaaja Miikka Kivimäki ja free-
lance-muusikko Mikael Björklöf Blues & 
roots musiikkitapahtuman sekä akustis-
ten konserttien järjestämiseen Seinäjo-
ella 2.000

Tanssitaiteen maisteri Hanna Korhonen 
Bigini-runoteoksen työstämiseen moni-
taiteelliseksi ja vuorovaikutteiseksi ta-
pahtumakonseptiksi 1.500

Taloussuunnittelija Annina Laine Kuva-
taiteelliseen työhön ja näyttelyn järjes-
tämiseen 1.000

Toimittaja Jarmo Latva-Äijö Seinäjoen 
alueen pop/rock – paikallishistorian ko-
koamiseen 1.500

Miloff Ballet Seinäjoki ry La Danserie 
-baletin ilmaisnäytöksen järjestämiseen 
ja tanssin taiteen perusopetuksen ja 
esiintymistoiminnan esittelemiseen Sei-
näjoella 1.000

Yrittäjä, kuvittaja Kristiina Mäkimattila 
Urhea Esteri ja herra Pelkonen -lastenkir-
jan kirjoittamiseen, viimeistelyyn ja kuvi-
tustyön käynnistämiseen 1.000

Artenomi Kristiina Mäntylä Paperinaru-
tekstiilien suunnitteluun ja mallikappa-
leiden materiaalikuluihin 1.000

Nuermo ry Nuermo-tapahtumasarjan 
tuottajan korvaukseen ja esiintyjäkorva-
uksiin 1.500

Planet Case Planet Case -yhtyeen EP:n 
tuotantokuluihin 1.000

Pohjanmaan Historiallinen Seura ry Poh-
janmaan Historiallisen Seuran kotiseu-
tuhistoriaa käsittelevän Miilu-julkaisun 
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toimittamiseen ja jakeluun vuonna 2018 
1.300

Laitakaupungin orkesteri Selmu ry Mes-
tarisoittajia LKOn vieraana – uutta ja 
vanhaamusiikkia kylille ja keskustoihin 
alueen mestarisoittajien kanssa 1.500

Opiskelija Teresa Stürzenberger Kan-
gasniemen musiikkiviikkojen klassisen 
laulun mestarikurssille osallistumiseen 
ja Hochschule für Musik und Theater 
München -korkeakouluun pyrkimiseen 
1.000

Pentti Syrjälä 52 tankarunoa ja videota 
Seinäjoelta -projektiin ja Aikidomies -do-
kumenttielokuvan työstämiseen 500

Kuvataiteilija AMK Katri Yli-Erkkilä Näyt-
telyteosten valmistamiseen 1.000

Markus Ylä-Ilomäki Seinäjoen rahaston 
teknologiapalkinto 2018 5.000

YHTEENSÄ 24.300

SEINÄJOEN RAHASTO YHTEENSÄ 16 
APURAHAA, 24.300 EUROA.

VIRON RAHASTO

Tartu Ülikooli dotsent Raili Pool Viroa 
toisena ja vieraana kielenä oppijalle tar-
koitetun oppimissanaston ”Eesti keele 

verbirektsioone” uuden version päivittä-
miseen ja kehittämiseen 1.200

PhD, suulise keele teadur Andriela Rää-
bis ICCA (5th International Conference 
of Conversation Analysis 11.–15.07.2018 
Loughborough, Iso-Britannia) -konfe-
renssiin osallistumiseen ja ”Co-construc-
ting complaints about school in Estonian 
everyday conversations” -esitelmän pitä-
miseen 900

Emeritusprofessori Tiit-Rein Viitso Korde-
linin Viron rahaston palkinto 2018 3.000

YHTEENSÄ 5.100

VIRON RAHASTO YHTEENSÄ 3  
APURAHAA, 5.100 EUROA.

JAAKKO KOLMOSEN RAHASTO

ELO-säätiö Jaakko Kolmosen rahaston 
palkinto suomalaisen ruokakulttuurin 
vaalimisesta 3.000

Kolatun Juustola Jaakko Kolmosen ra-
haston palkinto suomalaisen ruokakult-
tuurin vaalimisesta 3.000

Simo Moisio Jaakko Kolmosen rahaston 
palkinto suomalaisen ruokakulttuurin 
vaalimisesta 3.000

Hannu Lahtela Jaakko Kolmosen rahas-

ton palkinto suomalaisen ruokakulttuu-
rin vaalimisesta 3.000

YHTEENSÄ 12.000

JAAKKO KOLMOSEN RAHASTO YH-
TEENSÄ 4 APURAHAA, 12.000 EUROA.

TIETEELLISTEN SEURAIN 
VALTUUSKUNNAN 
100-VUOTISRAHASTO

Eurooppalaisen filosofian seura ry 
TSV:n Kordelinin tiedepalkinto 2018 
10.000

YHTEENSÄ 10.000

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUS-
KUNNAN 100-VUOTISRAHASTO YH-
TEENSÄ 1 APURAHAA, 10.000 EUROA.

URHEILUN TUKI -RAHASTO

Seppo Junttila Urheilu Tuki -rahaston 
tunnustuspalkinto 2.000

Harry Virtanen Urheilun Tuki -rahaston 
tunnustuspalkinto 2.000

YHTEENSÄ 4.000

URHEILUN TUKI -RAHASTO YHTEENSÄ 
2 APURAHAA, 4.000 EUROA.
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VUOSIKERTOMUS 2018

SÄÄTIÖN PALKINNONSAAJAT VUODESTA 2001 ALKAEN

ALFRED KORDELININ PALKINTO

2018 Suomi-koulujen tuki ry
2018 IC-98
2018 Riina Katajavuori
2018 Hannu Salmi
2017 Sarah Butcher 
2017 Anssi Lassila 
2017 Elina Grundström
2017 Kari Klemelä
2016 Markus Jäntti
2016 Kaisa Häkkinen
2016 Rauli Virtanen
2016 Antti Tanttu
2015 Jari Yli-Kauhaluoma
2015 Rantasalmen puhallinorkesteri
-yhdistys ry
2015 Laura Ruohonen
2015 Nuorisotutkimusseura ry

TUNNUSTUSPALKINNOT

2014 Raija Sollamo
2014 Miina Äkkijyrkkä
2013 Elina Haavio-Mannila
2013 Mart Saarma
2012 Pertti Nieminen
2012 Matti Rissanen
2011 Juhani Lokki
2011 Maj-Lis Rajala
2010 Juhani Pallasmaa
2010 Ritva Valkama
2009 Maija Lehtonen
2009 Paul Osipow
2008 Paavo Okko
2008 Mirkka Rekola
2008 Matti Rimpelä
2007 Hannu Soikkanen
2007 Inkeri Simola-Isaksson
2006 Reino Hietanen

2006 Holger Thesleff
2005 Pirkko Lahti
2005 Tuomo Polvinen
2004 Inkeri Anttila
2004 Liisa Pohjola
2003 Ola Laiho
2003 Asko Parpola
2002 Raimo Lehti
2002 Helena Pylkkänen
2001 Sakari Kiuru
2001 Kirsi Kunnas

KANNUSTUSPALKINNOT

2014 Jaakko Aspara
2014 Jaakko Yli-Juonikas
2014 Käsi- tai taideteollisuusliitto  
Taito ry
2013 Eero Aho
2013 Frigg-kansanmusiikkiyhtye
2013 Lukukeskus ry
2012 Musiikin erityispalvelukeskus
Resonaari
2012 Lauri Nummenmaa
2012 Maarit Tastula
2011 Markku Lanne
2011 Galleria Huuto (Mehiläispesä ry)
2011 Kritiikki-julkaisu
2010 Mikko Ritala
2010 Panu Tuomi
2010 Kapsäkki Osuuskunta
2009 Katri K. Sieberg
2009 Ville Ranta
2009 Saija Holmén & Jenni Reuter
& Helena Sandman
2008 Aapo Häkkinen
2008 Hanna Kokko
2008 Kristian Smeds
2007 Annamari Sipilä
2007 Ilpo Vattulainen

2007 Uuden tanssin keskus Zodiak
2006 Marjatta Hanhijoki
2006 Johanna Laakso
2006 Osuuskunta Toivo
2005 Juha Hurme
2005 Arkkitehti-lehti
2005 Suomen Elämäntarinayhdistys ry
2004 Harri Siiskonen
2004 Jussi (Juba) Tuomola
2004 Osuuskunta Forum Box
2003 Kimmo Pietiläinen
2003 Markku Nieminen
2003 Suomen luonto -lehti
2002 Juuso Välimäki
2002 KOM-teatteri
2002 Setlementtinuorten liitto ry
2001 Jaakko Hämeen-Anttila
2001 Juha Kaakko
2001 Reko Lundán
2001 Oppiva Ylä-Karjala -projekti

85-VUOTISJUHLAPALKINTO

2005 Martti Ahtisaari

90-VUOTISJUHLAPALKINTO

2010 Jorma Hynninen

KULTARANTA-PALKINTO

2016 Hannele Kylänpää
2015 Veikko Myller
2014 Eero Hiironen
2013 Pirkko Nukari
2012 Antti Maasalo
2011 Kaisu Koivisto
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BRIEFLY IN ENGLISH

98TH YEAR OF THE FOUNDATION

The foundation’s purpose and the fulfil-
ment of its purpose

The Alfred Kordelin Foundation is one of Finland’s 
oldest cultural foundations operating in the Finn-
ish language. The foundation is in its 98th year of 
operation. It awarded its first grants in 1920. The 
purpose of the foundation is to promote and sup-
port Finnish science, literature, art and public ed-
ucation. To this end, the foundation may award 
grants, funding and prizes, and otherwise provide 
financial support for activities that help to fulfil 
the purpose of the foundation. 

Most grants awarded by the foundation are 
distributed on the basis of the August applica-
tion round. This involves the award of personal 
grants for scientific and artistic projects lasting 
either a full-year or half a year, and for smaller 
projects. Most applications for grants from the 
foundation’s city and dedicated funds should be 
made in January, at the beginning of the calen-
dar year. The foundation has nine city funds and 
six dedicated funds. Each fund has its own local 
or otherwise limited function, in addition to ful-
filling the purpose of the foundation. The appli-
cation round for Major Cultural Project Grants 
also begins in January. These grants are intend-
ed for collectives, registered associations and 
companies. Between one and five Major Cultur-
al Grants, which have lasted between one and 
three years, are awarded for projects each year. 
Annual grant applications must be made for mul-
ti-year projects. In addition to awarding grants, 
the foundation has small-scale cultural activities 
of its own.

Main events during the accounting period

In fulfilling its purpose, the Alfred Kordelin Foun-
dation used funds of around EUR 4.6 million on 
grants, prizes and other cultural activities, and 
processed around 5,200 grant applications during 
the period. Around EUR 0.2 million (0.15) in ap-
proved grants was returned during the period. Di-
rect grant distribution costs amounted to EUR 0.1 
million (0.1). Other notable events included the 
amendment of the foundation’s rules and a review 
of its data protection policy due to the entry into 
force of the European Data Protection Regulation. 
EUR 4.6 million, or 2.8% of the market value of the 
foundation’s assets, was spent on actual operations 
in the last financial year. 

Investment activities and finances of the 
foundation

The foundation’s investment activity is long-term 
and planned, with the aim of steadily increasing in-
vestment income and the amount of grants available 
for distribution. The market value of the founda-
tion’s investment assets totalled EUR 166.7 million 
upon the closing of the accounts. The correspond-
ing figure was EUR 151.1 million in the previous 
financial year. The value of investment assets in-
creased by EUR 13.8 million compared to previous 
financial statements. Taking account of changes in 
market value, the total return on investment assets 
was 13.9% (8.9% in the previous financial year), ex-
ceeding the Board of Directors’ long-term real-re-
turn target of 5.0%. The total return on investment 
assets, excluding the change in the property valua-
tion principle, was 8.9%.
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