VUOSIKERTOMUS
97. toimintavuosi 2017

Toimitus Marita Seitsalo
Ulkoasu: Kubo Creative Agency ja Days Agency
Taitto: Days Agency
Paino: SP-Paino
Etukansi ja välikansien teokset: Sirpa Särkijärvi | © Kuvasto 2017
Etukansi:
Transcription 4 (Consumer), 2016, akryyli kankaalle, 66 x 80 cm
Välikannet järjestyksessä:
Transcription 19 (Outsider), 2016, akryyli kankaalle, 140 x 105 cm
Transcription 22, 2016, akryyli kankaalle, 105 x 80 cm, makaava
Transcription 24 (Rush), 2016, akryyli kankaalle, 105 x 80 cm
Transcription 23 (Control), 2016, akryyli kankaalle, 105 x 80 cm
Transcription 18 (Slightly There), 2016, akryyli kankaalle, 185 x 145 cm
Säätiö myönsi lokakuussa 2017 24 000 euron apurahan vuodeksi
kuvataitelija Sirpa Särkijärvelle taiteelliseen työskentelyyn.
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VUOSIKERTOMUS 2017

ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ
Säätiön hallintoelimet ovat hallitus, talousvaliokunta, toimitusjohtaja sekä
tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostot.

HALLITUS 7.11.2016–6.11.2017
ekonomi Juha Laaksonen, puheenjohtaja, professori
Markku Leskelä, professori Hannu Riikonen, professori Jaana Norio-Timonen, ekonomi Ari Kohonen, professori Sirkka Saarinen, professori Pirjo Lyytikäinen, professori Ville Lukkarinen, opetusneuvos Kaisa Väyrynen.

TALOUSVALIOKUNTA
7.11.2016–6.11.2017
Juha Laaksonen (pj),
Mikko Koivusalo, Markku Kuisma, Risto Nuolimaa ja Erkka Valkila.

TOIMITUSJOHTAJA
toimitusjohtaja,
talouspäällikkö,
toimistopäällikkö.

TIETEEN
JAOSTO

KIRJALLISUUDEN JAOSTO

TAITEEN
JAOSTO

Suomalainen
Tiedeakatemia,
Helsingin yliopisto, Aalto
yliopiston insinööritieteiden
korkeakoulu, Taloustieteellinen
Yhdistys, Suomalais-Ugrilainen Seura.

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

Suomalainen
Tiedeakatemia,
Suomen Taideakatemian säätiö,
Suomen Taiteilijaseura, Suomen
Arkkitehtiliitto,
Sibelius-Akatemia.

KANSANVALISTUKSEN
JAOSTO

KAUPUNKIJA KOHDERAHASTOT

Suomalainen
Tiedeakatemia,
Kansanvalistusseura, Suomen
Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen
liitto KoL, Pellervo-Seuran johtokunta, Suomen
Journalistiliitto.

15 rahastoa, joiden toimikunnat kokoontuvat kerran
toimikaudessa.
Säätiötä toimikunnissa edustaa asiamies.

T A U S T AY H T E I S Ö T

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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SÄÄTIÖN VUOSI

SÄÄTIÖN VUOSI
Säätiön toimintavuosi on 1.9.2016–31.8.2017. Toimintavuoden aikana säätiö jakoi apurahoina
ja palkintoina yhteensä 4,3 MEUR. Vuosittain säätiössä käsitellään noin 6 000 hakemusta.
Noin 400 hakijalle myönnetään apuraha.

MAALIS

HELMI

TAMMI

JOULU

MARRAS

LOKA

SYYS

ELO

HEINÄ

KESÄ

TOUKO

HUHTI

MAALIS

2018
HELMI

TAMMI

JOULU

MARRAS

LOKA

SYYS

ELO

2017

1.9.2016

31.8.2017

1.1.2018

Toimintavuosi
alkaa

Toimintavuosi
päättyy

Suuret kulttuurihankkeet sekä
kaupunki- ja
kohderahastot
apurahahaut
käynnistyvät

1.8.2017
Elokuun
apurahahaku
käynnistyy

KESÄKUU

1.4.2017

Kultarannan
puiston veistosnäyttely avautuu

Residenssihaut New
York ja Rooma
käynnistyvät

6.11.2017
Alfred Kordelinin
-palkinnot jaetaan
vuosijuhlassa
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ALFRED KORDELININ
KOHTALOSTA
Teksti: Teemu Keskisarja

E

lämme sangen vakaata ja tapahtumaköyhää aikaa verrattuna sadan vuoden takaiseen. Marraskuun alussa
1917 yhteen uutisviikkoon rysähtivät Pietarin bolsevikkivallankumous,
yleislakko Suomessa ja Alfred Kordelinin murha. Jälkiviisaasti katsottuna samaan hässäkkään liittyvät vielä itsenäistyminen ja sisällissota.
Maailmanhistorian ja Suomen historian kohtalonhetkellä katkesi hämmästyttävä self made man
-elämäntarina. Alfred Kordelin oli poikasena taluttanut sokeaa kulkukauppiasta ja sittemmin kovalla työllä ja pistämättömällä vainulla löytänyt tien
ryysyistä upporikkauteen. Hän aloitti pikavoittojen
saalistajana, mutta kehittyi 1910-luvulla myös rakentajaksi ja kärsivälliseksi visionääriksi. Oman onnensa sepän legendaan kuului muiden epäonnesta
hyötyminen, mutta kyllä hän jo eläessään maksoi
kunniavelkaansa kaupan, merenkulun, teollisuuden
ja maatalouden saavutuksilla. Kordelin ei palvonut
pelkästään mammonaa, sillä nuorsuomalainen aate
oli iso palanen hänen persoonaansa.
Mommilan veriteot 7. marraskuuta 1917 ovat
moneen kertaan ratkaistu mutta sittenkin hämärä
arvoitus. Niin silmiinpistävä porvari kuin olikin,
Kordelin ei itse millään lailla aiheuttanut venäläisten matruusien murharetkeä. Se pohjustui ilmeisesti
parin heittiön kaunasta ja ryöstelynhalusta ja vääristä ilmiannoista. Kartanosta tuli pääkallonpaikka
bolsevikkivallankumouksen kannalta. Venäläiset
harhautuivat uskomaan suojeluskuntalaisten asevarastoihin ja Pietarin-radan uhkaamiseen Mommilasta käsin. Tämän sakean sopan takia Kordelinin
6

49-vuotispäiville rymisteli kutsumattomia, väkivaltaisia vieraita.
Päivänsankaria, Risto ja Gerda Rytiä sekä muita
vankeja kuljettanut venäläisretkue joutui maantiellä
suojeluskuntalaisten kanssa kaoottiseen kahakkaan.
Sen päätteeksi Kordelinin kalloon rusahti kiväärinperä. Puolustuskyvytön sijaiskärsijä sai maksaa muka
juonitusta väijytyksestä. Jollakin tasolla rikos liittyi
elämää suurempiin aatteisiin ja historian käännekohtiin, mutta murhaajan mielessä ei myllännyt mitään
syvällisempää kuin venäjänkielisiä kirosanoja.
Suomen rikkaimman miehen kohtalo nousi propaganda-arvoon arvaamattomaan. Kordelinista tuli
marraskuun yleislakon eli ”verilakon” kuuluisin uhri.
Todelliset ja liioitellut kauhu-uutiset hoputtivat valkoisia aseistautumaan venäläistä sotilasmielivaltaa ja
punakaarteja vastaan. Mommila suoristi yhden mutkan koko Suomen matkalla sisällissotaan.
Kordelin kuoli lapsettomana ja hänen afäärinsä
osoittautuivat katoavaisiksi, mitä tuli mieskohtaiseen
maineeseen ja kunniaan. Jotain tällaista hän lienee aavistanut testamenttia luonnostellessaan. Perustellusti hän pelkäsi ajan armotonta hammasta ja jälkipolvien unohdusta. Itsetietoinen suurliikemies halusi tulla
muistetuksi Suomen ensimmäisenä suurmesenaattina.
Viimeinen toive toteutui yli odotusten. Sen asian
hoitelivat hyvät juristit ja muut välikädet. Säätiö vaali ja kartutti perintöä sekä kohotti tieteitä ja taiteita
vähintään seuraavat sata vuotta. Ketä vuonna 1917
kuollutta suomalaista enää muistetaan rahoistaan tai
ylipäätään mistään? Kulttuuri- ja sivistyshistorian kehyksissä Alfred Kordelinin nimeen kirkastui tiettyä
kuolemattomuutta.

ALF RED KORDELIN 1868–191 7. KUVA: WIKIPED IA
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HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SANAT

LAAJA-ALAISESTI
SIVISTYKSEN PUOLESTA

A

lfred Kordelinin yleinen edistys- ja
sivistysrahasto on yksityinen yleishyödyllinen säätiö, joka tukee tiedettä ja kulttuuria. Toteutamme tarkoitustamme myöntämällä
apurahoja ja palkintoja tutkijoille,
taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhdistyksille. Kertomusvuonna myönsimme noin 400 apurahaa yhteensä
4,3 miljoonaa euroa.
Viime vuosi oli johdonmukaista jatkoa hallituksen kaksi vuotta sitten asettamalle linjalle. Siinä keskiössä ovat olleet sisältöjen, toimintatapojen ja sijoitustoiminnan kehittäminen. Olemme merkittävästi
hajauttaneet sijoitussalkkua, ja sijoitusomaisuuden
arvo on viime vuosina kasvanut. Meille on tärkeää,
että säätiössä kohtaavat tieteen, kulttuurin ja talouden sekä sijoitustoiminnan asiantuntijat. Malli kulttuurin suurapurahoista syntyi juuri tämänkaltaisen
yhteistyön tuloksena.
Rahastollamme on poikkeuksellisen vaikuttava rakenne, sillä säätiö toteuttaa perustehtäväänsä
yhdessä keskeisten tieteen ja kulttuurin asiantuntijayhteisöjen kanssa. Säännöissämme mainitaan 19
taustayhteisöä, jotka nimittävät määräajaksi luottamushenkilöt säätiön neljään jaostoon ja hallitukseen. Näitä ovat esimerkiksi Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Suomalainen Tiedeakatemia,
Suomen Taiteilijaseura ja Kansanvalistusseura. Joka vuosi nelisenkymmentä näistä organisaatiosta
tulevaa asiantuntijaa arvioi tuhansia apurahahakemuksia, ja hallitus tekee päätökset apurahansaajista. Tämä verkosto tarjoaa meille huikeat
mahdollisuudet kulkea kohti tavoitettamme, jonka
hallitus kertomusvuonna kiteytti seuraavasti: Kordelinin säätiö elää ajassa, on tehokas, tunnettu,
8

vaikuttava ja kasvava. Seuraava askel verkostotyössä onkin tiivistää vuoropuhelua ja miettiä missä kaikkialla voimme tehdä yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia.
Kordelinin säätiölle on aina ollut tärkeää laajaalainen sivistyksen edistäminen: tuemme monipuolisesti tiedettä ja kulttuuria emmekä ainakaan toistaiseksi ole asettaneet eri aloille sisällöllisiä painopisteitä. Kokemus on osoittanut, että sekä pienet että
suuret apurahat ovat tarpeellisia, molemmille löytyy
oma paikkansa ja tarkoituksensa. Säätiön kaupunkirahastoista myönnetyllä pienellä apurahalla on
usein kokoaan isompi vaikutus nuoren kulttuurintekijän uralla. Suurapurahoissa, joita kertomusvuonna jaettiin neljä, säätiö on enemmän yhteistyökumppanin, sparraajan ja ongelmanratkaisijan roolissa.
Valtaosa, liki 70%, säätiön apurahoista jaetaan elokuun haun kautta yksityishenkilöille, työryhmille ja
yhteisöille. Näistä kohta 100-vuotias yleinen edistys- ja sivistysrahasto varmasti parhaiten tunnetaankin. Tuettavia aloja ovat tiede, kirjallisuus, taide ja
kansanvalistus.
Mikä on tehokkain ja vaikuttavin tapa jakaa
apurahoja? Onko tarkoituksenmukaista, että myönnämme tutkijoille ja taiteilijoille nykyistä suurempia
apurahoja ja tarjoamme pidempiä työskentelyjaksoja? Tässä mallissa yhä harvempi hakija saisi tarvitsemansa tuen. Mikä on kestävää inhimilliseltä
ja sivistyksen edistämisen kannalta? Näiden pohdintojen osalta jälleen kerran luotan verkostossamme toimivien hyvien ihmisten harkintaan ja kykyyn
vastata ajan haasteisiin sekä rakentaa kestävää tulevaisuutta.
JUHA LAAKSONEN
hallituksen puheenjohtaja

KU VA: MEERI U TTI

KU VA: H EIKKI SAUKKOMAA STT

SÄÄTIÖN VUOSI

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TAPAHTUMARIKAS
TOIMEENPANON VUOSI

K

ertomusvuoden aikana säätiö jakoi yhteensä 4,3 meur apurahoina. Suurimmat yksittäiset apurahat lähentelivät 100 000 euroa ja
pienimmät alle 1 000 euroa. Ajatuksena on, että jokainen apuraha
on annettu oikeaan kohteeseen, oikeaan aikaan ja
oikean kokoisena. Jotta onnistuisimme tässä tavoitteessa, olemme kehittäneet sähköistä hakujärjestelmäämme, profiloineet säätiön hakuja sekä kehittäneet säätiön ja asiantuntijoiden välistä yhteispeliä.
Selkeytimme kahden hakuajan käytäntöämme:
elokuussa haussa ovat tieteeseen, kirjallisuuteen,
taiteeseen ja kansanvalistukseen myönnettävät
apurahat, tammikuussa kulttuurin suurrapurahat
sekä kaupunki- ja kohderahastoista myönnettävät
apurahat. Jokaisella haulla on nyt oman näköisensä profiili.
Kertomusvuonna säätiöön tulleita yli 5 500 apurahahakemusta käsiteltiin lähes 100 asiantuntijan
voimin. Luottamushenkilöiden työ asiantuntijoina on tässä työssä ratkaisevan tärkeä. Keräämme
säännöllisesti asiantuntijoiltamme sekä myöntökohteisiin että arviointiprosessiin liittyvää palautetta.
Olemme aloittaneet aktiivisen yhteydenpidon sekä
suuret kulttuurihankkeet apurahansaajien että taustayhteisöjemme kanssa. Apurahoista lisää myöhemmin tässä vuosikertomuksessa. Kaikki apurahansaajat on listattu vuosikertomuksen lopussa.
Jotta voi antaa, pitää olla myös mistä ottaa. Viime vuosina olemme sekä monipuolistaneet että hajauttaneet säätiön sijoitussalkkua. Pyrkimyksenä
on ollut riskin pienentäminen, mutta kohtuullinen
tuotto. Kansainvälisten sijoitusten osuutta on kasvatettu, kun kotimaisten suorien osake- ja kiinteis-

tösijoitusten määrää on vähennetty. Lähtötilanne
hajauttamiselle oli vielä pari vuotta sitten se, että
käytännössä kaikki sijoitukset olivat kotimaisia.
Osakesijoitusten osalta tilanne on nyt se, että kotimaisten ja kansainvälisten osuus on noin 50/50, mikä on tarkoittanut merkittäviä muutoksia säätiön
salkun rakenteessa ja sijoitustuotteissa. Säätiön sijoitusomaisuuden kokonaistuotto oli 8,9 % (7,6 %).
Säätiön sijoitusomaisuuden arvo tilinpäätöshetkellä
31.8.2017 oli 151,1 (142,5) miljoonaa euroa. Lisää
taloudesta vuosikertomuksen talousosiossa.
Kertomusvuoden aikana säätiön hallitus linjasi,
että säätiö elää ajassa, on tunnettu, kasvava, tehokas ja vaikuttava. Nämä tavoitteet asettavat vaatimuksia kaikelle toiminnalle apurahoista sijoitustoimintaan sekä erityisesti toiminnan raportointiin.
Perusta alkaa olla kunnossa. Tulevaisuudessa myös
ulkopuolisten tahojen on mahdollista tukea tiedettä ja kulttuuria Kordelinin säätiön kautta. Tässä
yhteydessä on paikallaan kiittää Nokian kaupungin johtoa, jonka tarmokas työ tuotti tulosta: säätiöön perustettiin uusi Nokian kaupungin rahasto,
jota kaupungin ja säätiön myöntämän alkupääoman lisäksi kartutettiin kaupunkilaisilta saaduilla lahjoituksilla.
Kiitän toimistopäällikkö Marita Seitsaloa sekä
talouspäällikkö Erja Lammia jälleen hyvästä työstä
ja iloisesta ilmeestä välillä myös kovienkin paineiden
alla. Suuret kiitokset tuloksekkaasta ja tapahtumarikkaasta kertomusvuodesta kuuluvat myös kaikille
luottamushenkilöille, jotka ovat jälleen antaneet aikaansa ja asiantuntemustaan säätiön hyväksi
ERIK BÅSK
toimitusjohtaja
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APURAHAT JA
PALKINNOT
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4,3 MEUR TIETEESEEN
JA KULTTUURIIN
Tässä kertomuksessa raportoidun toimintavuoden (1.9.2016–31.8.2017)
aikana säätiö jakoi apurahoja 4,3 meur ja kuluvan toimintavuoden aikana
(1.9.2017–31.8.2018) yhteensä noin 5 meur apurahoina ja palkintoina.

S

äätiön tilikausi ja kertomuksessa esitelty toimintavuosi jakautuvat kahdelle
kalenterivuodelle 1.9.2016–31.8.2017.
Toimintavuoden aikana säätiö jakoi
apurahoina ja palkintoina yhteensä 4,3
miljoonaa euroa. Kuluvan toimintavuoden 1.9.2017–31.8.2018, säätiö jakaa yhteensä noin 5
miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina.
Elokuun haku

Valtaosa säätiön jakamista apurahoista jaetaan elokuun haun kautta, toimintavuoden aikana 3,2 meur.
Elokuun haun kriteereitä selkeytettiin: säätiö ensisijaisesti myöntää koko- tai puolivuotisia 24 000 ja 12 000
euron henkilökohtaisia apurahoja tieteeseen ja kulttuuriin. Työryhmille ja yhteisöille myönnettävät hankeapurahat voivat olla enintään 30 000 euron suuruisia.
Elokuun haku järjestettiin 1.–31.8.2017. Hakemuksia saatiin 4 760 kpl, ja apurahoja myönnettiin
271 kappaletta. Lukumääräisesti eniten hakemuksia
tuli taiteen jaostolle 39 %, tieteen jaostolle 27 %, kirjallisuuden jaostolle 18 % ja kansanvalistuksen jaokselle 15 %. Haettujen apurahojen yhteenlaskettu summa oli n. 78 miljoona euroa. Yleisesti voidaan todeta,
että hakemusten määrän ja yksittäisten apurahojen
koon kasvaessa apurahoja myönnetään vähemmän.
Vaikka elokuun hakuun tulikin lähes 10 % edellisvuotta vähemmän hakemuksia, oli keskimääräinen
myöntöprosentti n. 6 %. Säätiön jaostot ovat kuitenkin erilaisia, ja myöntöprosentit jaoksittain vaihtelevat. Kertomusvuonna apurahan sai taiteesta n. 4 %,
tieteestä n. 5 %, kirjallisuudesta n. 6 % ja kansanva14

listuksesta n. 9 % hakijoista. Vuoden 2017 apurahojen saajat on listattu vuosikertomuksen lopussa.
Tammikuun haku

Uusimuotoinen suuret kulttuurihankkeet -haku järjestettiin ensimmäistä kertaa tammikuussa 2017.
Säätiö voi myöntää yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille enintään 100 000 euron
suuruisen apurahan yksittäiselle vuodelle ja enintään kolmeksi vuodeksi. Apurahahakemuksia saatiin yhteensä 271 kpl, joista 34 osoitettiin ensisijaisesti tieteeseen ja 237 ensisijaisesti kulttuuriin.
Haettujen apurahojen yhteenlaskettu summa oli n.
25 miljoonaa euroa. Säätiön hallitus myönsi apurahan neljälle kolmevuotiselle hankkeelle yhteensä 1
141 000 euroa, ensimmäiselle vuodelle yhteensä 183
000 euroa. Apurahan saivat Turun yliopiston arkeologian laitos, Nykytaiteen museo Kiasma, Suomen
Kirjallisuuden Seura SKS ja Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys.
Säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja kuusi kohderahastoa. Rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, ja jokaisella rahastolla on paikallinen tai
muutoin rajattu tehtävänsä. Apurahahakemuksia
saatiin 336 kappaletta, ja säätiö jakoi 110 apurahaa yhteensä 0,17 miljoonaa euroa yksityishenkilölle työryhmälle ja yhteisölle.
Toimintavuoden aikana perustettiin yksi uusi rahasto, Nokian kaupungin rahasto, jonka peruspääomaan sekä säätiö että Nokian kaupunki molemmat
lahjoittivat 0,2 miljoonaa euroa. Huittisten rahasto
sai kokoonsa nähden merkittävän testamentin 0,3

APURAHAT JA PALKINNOT

ELOKUUN HAKU 2010–2017
HAKEMUKSET, KPL

MYÖNNÖT KPL / %
5 232
4 778
4 384

4 036

3 939

581
15 %

2010

466
12 %

2011

404
9%

2012

4 784

4 662

388
8%

2013

351
8%

2014

4 760

361
8%

2015

324
6%
2016

271
6%
2017

Vaikka vuonna 2017 apurahahakemuksia saatiin 10% vähemmän kuin edellisvuonna, keskimääräinen
myöntöprosentti (n. 6 %) säilyi samana. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2017 myönnettiin euromääräisesti
suurempia apurahoja.

miljoonaa euroa. Raahen kaupungin ja säätiö pääomitus kasvatti Raahen rahaston pääomaa 0,1 miljoonalla eurolla. Vuorelan ja Turusen rahasto lopetettiin, ja sen pääoma siirrettiin Kolmosen rahastolle.
Post doc -pooli ja taiteilijaresidenssit

Alfred Kordelinin säätiö on mukana säätiöiden post
doc -poolissa. Poolin kautta kahdeksalle tutkijalle
tarjoutui tilaisuus työskennellä vuoden ajan ulkomaisessa huippuyliopistossa. Post doc -apurahoja
jaettiin n. 0,3 miljoona euroa.
Säätiöllä on taiteilijaresidenssitoimintaa sekä
New Yorkissa että Roomassa. Kertomusvuonna viisi taiteilijaa työskenteli residensseissä säätiön tuen
turvin. Yhteensä residenssitoimintaan käytettiin n.
0,1 miljoona euroa.
Palkinnot

Vuonna 2017 Alfred Kordelinin palkinnon saivat virustutkija, mikrobiologian professori Sarah Butcher,
toimittaja, tietokirjailija Elina Grundström, suomentaja Kari Klemelä sekä arkkitehti Anssi Lassila Palkinnot luovutettiin 6. marraskuuta 2017 säätiön vuosijuhlassa. Palkinnot ovat suuruudeltaan 30 000 euroa.

Muu kulttuuritoiminta

Säätiöllä on myös omaa, pienimuotoista kulttuuritoimintaa apurahatoiminnan lisäksi. Muuhun kulttuuritoimintaan käytettiin varoja n. 0,08 miljoonaa euroa.
Vuonna 2017 tuli kuluneeksi 100 vuotta Alfred Kordelinin kuolemasta. Säätiö järjesti yhdessä
Rauma Festivon kanssa muistokonsertin Kordelinin
kappelissa Raumalla sekä julkaisi kappelin arkkitehtuurista kertovan kirjan. Kesällä 2017 entisöidyt
Kordelinin ajovaunut ovat esillä Kansallisarkistossa
marraskuusta 2017 elokuuhun 2018.
Kordelinin säätiö toteuttaa vuosittaisen näyttelyn Naantalin Kultarannan puistossa yhteistyössä
Tasavallan presidentin kanslian kanssa. Näyttelyssä esiteltiin veistoksia kultakin itsenäisyyden vuosikymmeneltä, 1910-luvulta 2010-luvulle.
Säätiöllä on oma taidekokoelma, joka koostuu
291 taideteoksesta 109 taiteilijalta. Kokoelma on
deponoitu suomalaisiin museoihin.
Alfred Kordelinin säätiö on jäsen Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksessä (STSY), jossa on
kuusi jäsensäätiötä. Säätiön kokoelman teoksia oli
näytteillä Jyväskylän taidemuseossa Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyssä (9.6.–8.10.2017).
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VUOSI 2017–2018 LUKUINA

APURAHAA

Tähän lukuun sältyvät elokuun haun,
kaupunki- ja kohderahastojen, post doc
-poolin, residenssihakujen ja suuret kulttuurihankkeet -haun kautta myönnetyt apurahat.

ELOKUUN HAKU 2017
APURAHOJA
YHT. 3,2 MEUR.
» TIEDE:
66 APURAHAA,
1.035.200 €, 33 %
» KIRJALLISUUS:
56 APURAHAA,
586.000 €, 18 %
» TAIDE:
78 APURAHAA,
944.480 €, 30 %
» KANSANVALISTUS:
71 APURAHAA,
614.240 €, 19 %
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2018:

5,0 MEUR

399
2017:

2017:

5 532
HAKEMUSTA
Lukuun sisältyvät kaupunki- ja
kohderahastot, New Yorkin ja Villa
Lante taiteilijaresidenssihaut, elokuun päähaku ja post doc -pooli.

64 %
Elokuun haun kautta jaetaan noin
64 % säätiön vuosittaisesta jakovarasta.

12 KPL
PALKINTOJA

Säätiö myönsi seuraavat palkinnot: neljä Alfred Kordelinin palkintoa, neljä Jaakko Kolmosen
rahaston sekä neljä Urheilun tuki
-rahaston palkintoa.

5 KPL
RESIDENSSIAPURAHOJA
Luku sisältää kolme Villa Lante- ja
kaksi New Yorkin -taiteilijaresidenssiapurahaa.

1,8 meur
SUURET KULTTUURIHANKKEET

Säätiö voi jakaa 2017-2018
yhteensä n. 5 MEUR apurahoina ja palkintoina.
Vuonna 2016–2017 vastaava luku oli 4,9 MEUR.

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

APURAHAT JA PALKINNOT

ELOKUUN HAKU 2017 MYÖNNETYT APURAHAT 3,2 MEUR

33 %
TIEDE

67 %

KULTTUURI

SÄÄTIÖN
MYÖNTÄMÄT
APURAHAT
(€ osuus elokuun
haussa)

15 %

LÄÄKE- JA
TERVEYSTIEDE

36 %

HUMANISTISET TIETEET

2%

TEKNISET TIETEET

10 %

MAATALOUS- JA
METSÄTIETEET

TIEDE
(€ osuus elokuun
haussa)

7%

10 %

KÄYTTÄYTYMISTIETEET

LUONNONTIETEET

19 %

YHTEISKUNTATIETEET

29 %

27 %

KANSANVALISTUS

KIRJALLISUUS

KULTTUURI
(€ osuus elokuun
haussa)

44 %
TAIDE
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TEKIJÄT KERTOVAT

KUVA: MILLA PUNKARI

KUVA: RIIKKA OKSANE N

KUVA: ILMARI FABRITIUS

1

2

KA N SANVALI ST U S
KI MMO OHTON EN
TIETOKI RJAI LIJA

KI RJA L L I S U U S
HEID I F R E D R I KSS O N
N UK K ETEAT T E R I O H JAA JA

TI E D E
MA R I DA H L
T U T KI JA

Metsäluonnon
monimuotoisuudesta

Elämää sota-ajan
Suomessa

Kemikalisoitumisen
riskeistä

Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden vuosikymmenten aikana
jatkunut köyhtyminen on jäänyt julkisessa keskustelussa verrattain vähälle huomiolle. Erityisesti tämän takia halusin tuoda Metsäkansan tarina
-kirjassa esille yksittäisten tarinoiden kautta, mitä tämä monimutkainen prosessi merkitsee itse luonnolle,
mutta myös ihmisille. Hahmottamalla yksittäisten eläinlajien tarinoiden
kautta suurempia kokonaisuuksia,
teos tarjoaa muun muassa ratkaisumalleja siihen, miten metsäluontoa
voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää kestävämmällä tavalla ilman, että
taloudelliset tavoitteet kärsivät. Kirjan toisena pääteemana on ilmastonmuutos, ja miten se muuttaa luontoamme ja sitä kautta suomalaisten
elämää pitkällä aikavälillä.

Hemgatan – Kotikatu on Suola on
Salt-työryhmän toteuttama kaksikielinen produktio, jossa ruotsinkielinen Lisa ja suomenkielinen Olli
sairastuvat lapsihalvaukseen ja ystävystyvät sairaalassa. Ystävyys ei ole
ongelmaton, sota muuttaa kumpaisenkin elämän suunnan. Esitys on
tarina ystävyydestä, rakkaudesta ja
kasvamisesta. Samalla se kuvaa arkea ja elämää sota-ajan Suomessa. Käsikirjoituksen pohjalla ovat
tarinat, joita koululaiset kirjoittivat
ikäihmisten muistojen innoittamina.
Kiersimme Hemgatan – Kotikadun
kanssa vanhainkodeissa, kouluissa
sekä palvelutaloissa. Apurahan turvin pystyimme järjestämään kymmenen esityskokonaisuutta Varsinais-Suomessa.

Sain Kordelinin säätiön apurahan
väitöskirjatyöhöni vuosina 2015 ja
2016. Pyrin tutkimuksessani tunnistamaan mahdolliset haitta-aineet
eräistä maa-aineksista ja sedimenteistä, joihin on päätynyt suuri joukko erilaisia kemikaaleja. Haitallisia
vaikutuksia etsitään erilaisilla ekotoksikologisilla testeillä, ja aineiden
tunnistuksessa käytetään kemiallisia
analyysimenetelmiä. Kemikalisoitumisen riskit koskettavat meitä kaikkia, ja siksi koen erittäin tärkeäksi
tutkia aihetta. Kemikaaleja päätyy
ympäristöön ihmistoiminnan seurauksena valtava määrä ja niiden
turvallinen käyttö edellyttää haitallisten aineiden tunnistamista haitattomista. Apurahojen turvin olen voinut paneutua tutkimusaiheeseeni
parin vuoden ajan kokopäiväisesti.

Tietokirjailija Kimmo Ohtonen,
9 000 euron apuraha tietokirjan
kirjoittamiseen.

Teatteriohjaaja Heidi Fredriksson
ja työryhmä 8 000 euron apuraha
teatteriesityksen valmistamiseen.

Tutkija Mari Dahl 24 000 euron
apuraha väitöskirjatutkimukseen.
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4
TA I D E
PAUL IIN A F R ED
H UILISTI
Huilisti Pauliina Fred 12 000 euron
apuraha taiteelliseen työskentelyyn.

KU VA: PAU LIINAF RED.FI
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UUSIA LEHTIÄ SUOMEN
HISTORIAAN
Suomen varhaishistoriaan kirjoitetaan seuraavien
vuosien aikana paljon uusia lehtiä.
Teksti: Riitta Gullman

E

lokuussa 2013 Kaarinasta, Ravattulan kylän Ristimäestä löytyivät varhaisen paikalliskirkon jäänteet. Jo
1800-luvun lopulta lähtien sellaisia
oli ajateltu olleen, ja siinä ne nyt olivat – nelisen kilometriä Turun torilta. Kirkon jäänteiden lisäksi löytyi noin 300 hautaa
sisältävä ruumiskalmisto ja hautaesineistöä. Löydöt
ajoitettiin 1100–1200-lukujen vaihteen paikkeille.
Suomen varhaiskeskiajan historiaa päästään viimein täydentämään, sillä tiedot siitä ovat olleet perin vähäisiä.
Ristimäessä tehtiin kaivauksia vuosina 20102016. Kaivaukset ovat kuitenkin vasta arkeologisen
työn alkusoittoa. Työpöydän äärellä ja laboratorioissa, analysoitaessa näytteitä ja tehdessä tuloksista
tulkintoja ja johtopäätöksiä tehdään noin 90 prosenttia työstä.
Kun Ristimäen löydöt on analysoitu, tutkijat voivat päätellä paljon nykytietoa laajemmin, millainen
rautakauden lopun yhteiskunta oli. Paikalliskirkot
ovat osoitus pienten yhteisöjen organisoitumisesta. Kun ne liittyivät suuremmiksi kokonaisuuksiksi,
seurakuntakirkoiksi, syntyi eräänlainen varhainen
aluehallinto. Sen perusteella voidaan päätellä myös,
miten Suomi kytkeytyi kristilliseen maailmaan ja
läntiseen kirkkoon.
Yksi myytti on jo romuttunut: kristinusko ei tullut Suomeen kertarysäyksellä, väkivaltaisella ristiretkellä Ruotsista. Ristimäen kirkko oli ensimmäisen ristiretken aikaan jo käytössä. Ja Ristimäki on
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kylän tai kylien yhteinen kirkko, ei seurakunnan
kirkko. Se on Suomessa ensimmäinen varmuudella todettu kirkollinen rakennus ajalta ennen seurakuntajärjestelmää.
Rahoitus mahdollistaa analyysit

Ristimäen aineistosta tehdään analyysejä kolmen
seuraavan vuoden kuluessa Kordelinin säätiön
myöntämän rahoituksen turvin. Hanke on yksi säätiön suurimmista rahoituskohteista: se saa vuosina
2017–2019 yhteensä noin 230 000 euroa löydösten analysointiin ja julkaisemiseen. Tavoitteena on
joukko tieteellisiä julkaisuja ja niiden jälkeen, vuonna 2020, suurelle yleisölle suunnattu teos.
Kaivauksilta Ristimäestä on vuosien mittaan kerätty valtava määrä aineistoa – mm. hautatekstiilien
fragmentteja, keramiikan palasia, sulanutta metallia, hopearahoja, vainajien ja eläinten jäännöksiä sekä runsaasti erilaisia näytteitä.
– Ilman Kordelinin rahoitusta meillä olisi jääkaapit ja pakastimet täynnä näytteitä, joita pystyisimme analysoimaan hyvin hitaasti. Tulosten julkaiseminen venyisi vuosia kauemmas. Rahoitus
mahdollistaa hankkeen saattamisen kunnialla loppuun, toteaa arkeologian yliopisto-opettaja Juha
Ruohonen Turun yliopistolta. Ruohonen on johtanut kaivauksia ja tutkimusryhmää Ristimäki-hankkeen alusta saakka.
Erilaisia analyysejä tehdäänkin lähivuosina valtavasti: esimerkiksi maaperä- ja maanäyteanalyysejä,
kasvikartoituksia, tärkkelystutkimuksia, tekstiili-

APURAHAT JA PALKINNOT

KUVAT: JU HA RU OHONEN

Yleisö pääsi vuosittain mukaan
arkeologisen tutkimuksen tekoon.
Tutkimusavustaja Siiri Tuomenoja
(vas.) ohjeistaa hauraan metallilöydön kaivamista.
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Tekstiileihin erikoistunut
arkeologi Jaana Riikonen
tutkii mikroskoopilla
yhtä Ristimäeltä talteen
kipsaamalla otettua
haudan osaa.
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kuitujen tutkimuksia, alkuaineanalyysejä, luminesenssiajoituksia, muinais-dna-tutkimuksia, stabiili-isotooppien tutkimuksia ja radiohiiliajoituksia.
Odotukset ovat korkealla.

Uusien menetelmien annista on innoissaan myös
Turun yliopiston arkeologian emeritusprofessori
Jussi-Pekka Taavitsainen.
– Dna- ja stabiili-isotooppitutkimus on saanut aikaan vallankumouksen arkeologiassa. Olemme olLaboratoriot kiinnostuneita aineistosta
leet rahan puutteen vuoksi Suomessa jäljessä näi– Vuoden 2018 alkuun mennessä valmistelemme den uusien menetelmien soveltamisessa. Nyt tätäkin
aineistoa analyysejä varten. Meidän on ensin luota- pystytään edistämään, ja se hyödyttää muitakin
va yhtenäiset löytö- ja näytetietokannat ja saatava kuin arkeologiaa. Jos onnistutaan eristämään muieri vuosien kaivauskartat yhdeksi kokonaisuudeksi. nais-dna:ta, sen avulla voitaisiin ehkä ratkaista joSitä kautta pystymme valitsekin lääketieteellinen ongelma.
maan, mitä on syytä analysoiEhkä jokin suomalaiseen tauRISTIMÄKI-HANKKEESTA
da ja mikä lähtee minnekin,
tiperintöön liittyvä kysymys.
ON ODOTETTAVISSA HYVIN
Ruohonen kuvaa tilannetta
Mitä vainajat kertovat?
MIELENKIINTOISIA TULOKSIA,
loppusyksyllä 2017.
Siten analyyseihin tarkoiJuha Ruohosen mukaan ykJOITA EI SAATAISI ILMAN
tettua rahaa käytetään tesi vuoden 2018 tärkeimmisRIITTÄVÄÄ RAHOITUSTA.
hokkaimmin: kaikki samaan
tä tutkimuksista on koettaa
Erik Båsk, Kordelinin säätiön
laboratorioon lähetettävä aiselvittää kirkon ympäristöön
toimitusjohtaja
neisto pyritään lähettämään
haudattujen ihmisten alkuyhtä aikaa. Näytteet matkaaperää. Siinä tarvitaan näitä
vat suomalaisten laboratorioiden lisäksi ympäri Eu- menetelmiä. Kenttäkaivauksista onkin siirrytty ns.
rooppaa ja osin Yhdysvaltoihin – sinne, missä on laboratoriokaivauksiin. Niissä kaivauksilta nostekunkin alan paras osaaminen.
tuista maapaakuista kaivetaan laboratorio-oloissa
– Laboratoriot kilpailevat kiinnostavasta aineis- esiin helposti vaurioituvaa ainesta, kuten hiuksia ja
tosta, koska analyysimenetelmät kehittyvät nopeasti hammaskiillettä.
varsinkin luonnontieteissä. Meillä on kiinnostavaa
Hiuksien ja hammaskiilteen avulla voidaan selaineistoa, joten voimme teettää osan analyyseistä vittää esimerkiksi se, onko jokin yksittäinen ihmijulkaisuperiaatteella. Molemmat osapuolet hyöty- nen muuttanut. Hammaskiilteeseen rekisteröityy
vät, ja se säästää kustannuksia.
tietoja lapsuuden ajan ympäristöstä, ja hiusten avulla voidaan selvittää ihmisen liikkumista kuukausia
Uutta tietoa ja uusia menetelmiä
ennen kuolemaa.
– Jokainen aineisto on ainutlaatuinen, mutta meSelvitettävää riittää.
– Olen ollut tämän aineiston kanssa on ollut nainetelmiä voidaan soveltaa monenlaisen aineiston
tutkimiseen. Tästä hankkeessa tulee aivan varmasti misissa seitsemän vuotta. Minua kiinnostaa kaikki,
laajempia heijastusvaikutuksia. Juuri luonnontieteet Juha Ruohonen naurahtaa.
– Erityisesti kuitenkin askarruttaa iso tarina Risovat olleet hyvin kiinnostuneita kehittämään menetelmiä meidän aineistomme perusteella, Juha Ruo- timäen takana: miten se kehittyi, mikä siihen johti?
Ja mitä Ristimäessä tapahtui, sillä kirkko hylättiin
honen kertoo.
Uuden tiedon tuottamisen ohessa Ristimäen ai- nopeasti. Ilmeisesti se purettiin ja pois vietiin, mitä
neisto tuottaa mutkan kautta myös uusia tutkimus- pystyttiin. Mutta miksi?
Aika näyttää.
menetelmiä.

»
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MAKASIINI

JAAKKO KOLMONEN 1941–2016

Suomalaisen ruokakulttuurin lähettiläs

KUVA: MARITA SEITSALO

KEITTIÖMESTARI, OPETUSNEUVOS JAAKKO

Kolmonen kuoli äkilliseen sairauteen Helsingissä
3. syyskuuta 2016. Hän oli 75-vuotias, syntynyt 2.
toukokuuta 1941 Juankoskella.
Jaakko Kolmonen valmistui ravintolakoulu Perhon kokkilinjalta vuonna 1961. Hän työskenteli
kokkina ja keittiömestarina useissa suomalaisissa
ravintoloissa sekä Ruotsissa ja Saksassa.
Kolmonen aloitti TV-uransa vuonna 1970. Suosituissa ruokaohjelmissa Kolmosen aisaparina toimi
ensin Veijo Vanamo ja myöhemmin Sirkka Gustafsson. Ohjelma oli alussa nimeltään Maukasta mutkattomasti, sittemmin Asia on Pihvi ja Patakakkonen.
Kolmonen teki merkittävän uran myös ruoanlaiton opettajana. Hänen intohimokseen voidaan
sanoa kuuluneen suomalaisen ruokaperinteen tallentaminen ja vaaliminen sekä erilaiset esiintymiset ja luennot ruoan harrastajille, oppipojille ja
24

Keittiömestari Tapio Laine, kehittämispäällikkö
Arja Hopsu-Neuvonen, Pippurimylly-radioohjelma sekä Suomen Kokkimaajoukkue
saivat Kolmosen rahaston palkinnot 2016.

mestareille. Useat ruokaperinteeseen ja riistan käsittelyyn liittyvät kirjat sekä nuorten ravitsemuksen,
elintapojen ja tapakasvatuksen julkaisut olivat lähellä hänen sydäntään.
Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahasto jakaa vuosittain tunnustuspalkinnot suomalaisen
ruokakulttuurin vaalimisesta ja edistämisestä. Tunnustus kannustaa ja motivoi palkinnonsaajaa ponnistelemaan perinteisten maku- ja aistielämysten eteen.
Martti Lehtinen, Petri Kolmonen
Kirjoittajat ovat Jaakko Kolmosen pitkäaikainen
ystävä ja kollega sekä poika
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MAKASIINI

Kultarannan kesänäyttely
SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLAVUODEN teema Yhdessä valittiin myös Kultarannan

KUVA: VESA AALTONEN

2017 kesänäyttelyn nimeksi. Näyttelyssä esiteltiin
veistoksia tai veistosryhmiä kultakin itsenäisyyden
vuosikymmeneltä, 1910-luvulta 2010-luvulle. Teokset on lainattu museoista, säätiöiltä ja taiteilijoilta.
Näyttelyn taiteilijat olivat Ewert Saarnio, Wäinö
Aaltonen, Johannes Haapasalo, Mauno Oittinen,
Aimo Tukiainen, Laila Pullinen, Kimmo Pyykkö,
Nina Terno, Marjo Lahtinen, Pekka Kauhanen ja
Pekka Jylhä. Näyttelyn järjesti Alfred Kordelinin
säätiö yhdessä Tasavallan presidentin kanslian kanssa. Näyttelyn kuratoi FM Tapani Pennanen. Näyttely oli avoinna yleisölle kesä-elokuussa 2017.
Pekka Jylhä, Ikkuna taivaalle, 2017, maalattu
ruostumaton teräs, lasilinssit, 180 ∞ 180 ∞ 300 cm.

100 vuotta Kordelinin
kuolemasta
KUVA: DIEGO CASIRAGHI / RAU MA FESTIVO

Huilisti Jenny Villanen ja hanuristi Heli Siekkinen
Kordelinin kappelin kondertissa Raumalla.

VUONNA 2017 ON kulunut 100 vuotta Kordeli-

nin (1868–1917) kuolemasta. Säätiö järjesti yhdessä
Rauma Festivon kanssa muistokonsertin Kordelinin kappelissa elokuussa ja julkaisi kappelista kertovan kirjan. Kordelinin ajovaunut entisöitiin ja ne
ovat yleisön nähtävillä Kansallisarkistossa marraskuusta 2017 elokuuhun 2018. Historioitsija Teemu
Keskisarja veti Kansallisarkiston vanhan tutkijasalin täyteen alustuksellaan Kordelinin kohtalohetkistä. Suomen Pankin kanssa järjestettiin marraskuussa kutsuvierastilaisuus, jossa alustivat sekä
Ryti-tutkija Antti Kuusterä että Teemu Keskisarja.
25
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ALFRED KORDELININ
PALKINNOT 2017
30 000 euron arvoinen Alfred Kordelinin -palkinto myönnettiin Helsingin
yliopiston yleisen mikrobiologian professori Sarah Butcherille, suomentaja
Kari Klemelälle, arkkitehti Anssi Lassilalle ja toimittaja, tietokirjailija Elina
Grundströmille, yhteensä 120 000 euroa.
KARI KLEMELÄ

Suomentaja Kari Klemelä tekee arvokasta kulttuurityötä kääntäessään suomen kielelle kauno- ja tietokirjallisuutta eteläslaavilaisista kielistä sekä venäjästä. Hänen ansiostaan olemme saaneet suoria
suomennoksia sloveenin, kroatian, makedonian,
bosnian ja serbian kielistä. Näin myös jugoslavialaisen Nobel-ehdokas Danilo Kišin teokset ovat löytäneet suomalaislukijansa. Slaavilaisten kielten ohella
Klemelä on kääntänyt ruotsista, englannista, ranskasta ja saksasta. Käännöskirjallisuuden osuus tiedon ja sivistyksen levittäjänä on merkittävä. Tällöin
suomentajan taito on ratkaisevassa asemassa, minkä helposti unohdamme. Suomentaja analysoi, tulkitsee ja muuntaa tekstin ymmärrettäväksi mahdollisesti aivan toista kielellistä kulttuuria edustavalle
lukijalle. Kaunokirjallisuuden suomentajaa on kiittäminen siitä, että hän tutustuttaa lukijan uusiin
maailmoihin, joihin tällä ei muuten olisi sisäänpääsyä. Klemelä tekee tämän varmaotteisesti ja korkeatasoista kirjallista kykyä osoittaen.
ELINA GRUNDSTRÖM

Toimittaja ja tietokirjailija Elina Grundström aloitti Julkisen sanan neuvoston ensimmäisenä kokopäivätoimisena puheenjohtajana 2016. Hän on myös
ensimmäinen nainen tässä tehtävässä. Grundström
on toiminut linjakkaasti hyvän journalistisen tavan
edistämiseksi. Hän on edustanut media-alan kenttää ponnekkaasti mutta rauhallisesti kiivaimpienkin
kriisien keskellä. Grundström on tarttunut varmaot26

teisesti kysymyksiin totuudenmukaisen ja kriittisen
tiedonvälityksen puolesta. Grundströmin uusimmat
tietokirjat – Musta orkidea (2013) ja Malminetsijät
(2016) – kasvavat hienosti yksittäistapauksista taloudellisia ja poliittisia valtarakenteita eritteleväksi
yhteiskuntakritiikiksi. Elina Grundström ansaitsee
tunnustuksen pitkäjänteisestä työstä objektiivisuuteen pyrkivän tiedon, demokraattisten arvojen sekä
ihmisoikeuksien puolustamisessa.
SARAH BUTCHER

PhD Sarah Butcher on toiminut vuodesta 2016 Helsingin yliopiston yleisen mikrobiologian professorina erikoisalanaan virustutkimus. Hänen tutkimuksessa käyttämänsä elektronimikroskopian
menetelmä, cryo-EM, on mullistanut virusten rakenteiden tutkimuksen. Tämä on mitä ajankohtaisinta, sillä kemian Nobel-palkinto 2017 myönnettiin juuri cryo-EM -menetelmän keksijöille. Tällä
hetkellä Butcher tutkii, voisiko muun muassa nuhakuumetta ja hepatiitti A:ta aiheuttavista picornaviruksista tunnistaa rakenteita, joita voisi käyttää
antiviraalisten aineiden tunnistuskohtina. Onnistuessaan tämä voisi johtaa lääkkeisiin, joilla voisi
torjua monia yleisimpiä tautejamme. Butcher on julkaissut yli 100 vertaisarvioitua artikkelia erittäin arvostetuissa kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Butcher on myös arvostettu opettaja. Hän on
esimerkiksi opettanut cryo-EM:n käyttöä EMBO:n
(European Molecular Biology Organization) kansainvälisillä kursseilla Nobel-palkinnon saaneiden

(Vas.) Kari Klemelä, Elina Grundström,
Sarah Butcher, Anssi Lassila.
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KUVA: MARKKU ULANDER

tutkijoiden kanssa. Sarah Butcherin tutkimus edustaa erinomaisella tavalla korkean tason rakennebiologian alan perustutkimusta, joka samalla tuottaa
suoraa yhteiskunnallista hyötyä edistämällä tietämystämme virustaudeista ja niiden torjunnasta.
ANSSI LASSILA

Arkkitehti Anssi Lassila kuuluu niihin harvoihin
nuoremman polven suunnittelijoihin, jotka ovat
onnistuneet raivaamaan itselleen omannäköisensä
tilan rakennusalan tehokkaaksi jalostetussa kentässä. Hänen arkkitehtoninen otteensa on omaperäinen ja silti selkeä. Rakennukset ovat veistoksellisia, niiden sisätilat dynaamisia, mutta ne välttävät
halpoja wau-vaikutelmia. Lassilan ensimmäinen
merkittävä suunnitelma, Kärsämäen paanukirkko
(2004), rakennettiin osin talkootyönä 1700-luvun
rakennusmenetelmin. Lassila tutki vanhojen kir-

vesmiesten kanssa entisiä puurakennustekniikoita.
Hän oli oikeutetusti ihmetellyt sitä, miten jotkin rakennustekniset ratkaisut voivat kestää 200 vuotta,
kun niin monet modernit ratkaisut tulevat tiensä
päähän muutamassa kymmenessä vuodessa. Lonnan saaren tuore saunarakennus (2017) Helsingissä
jatkaa hienosti paanukirkon hirsirakennusperinteitä kunnioittavaa linjaa. Kirkkosuunnittelutoiminta
jatkuu komeasti Klaukkalan, Kuokkalan, Suvelan
ja Tikkurilan kirkoissa. Puurunkoiset asuinkerrostalot ovat nekin herättäneet ansaittua huomiota.
Lassilan suunnittelutyötä leimaa rakennuspaikan
historiallisen kontekstin herkkä huomioon otto,
käytettyjen materiaalien ekologisuus ja lopputuloksen voimakas materiaalin tuntu. Hänen suunnittelemansa rakennukset ovat tämän päivän arkkitehtuuria, mutta ne ponnistavat juurevasti suomalaisen
rakennusperinnön pohjalta.
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MITEN ON VIRUS
RAKENNETTU?
Professori Sarah Butcherin tutkimusryhmä selvittää
virusten rakenteita. Sen tiedon avulla flunssa kenties
talttuu tulevaisuudessa helpommin kuin nyt.
Teksti: Riitta Gullman

V

eikko Huovinen kuvaa kirjassaan
Lentsu ärhäkkää flunssavirusta
mm. näin:
”Auta armias, millainen pirulainen se kerran onkaan, kun se hylkää Aleksin ja harppaa parin metrin
loikan pahaa aavistamattoman ihmisen nokkaan…”
Vasta viime vuosina on päästy kunnolla kurkistamaan tuon pirulaisen ja monien muiden viruspirulaisten sisään. Tämän on mahdollistanut uusi teknologia, kryo-elektronimikroskopia (kryo-EM). Sen
avulla saadaan varmuudella selvää mm. epäsäännöllisten, muuntuvien virusten, kuten tuhkarokko- ja influenssavirusten rakenteista. Se on merkittävää tietoa.
– Viruksen toiminta on sidoksissa sen rakenteeseen. Kun rakenne tunnetaan hyvin, viruksen toimintaa voidaan ehkä muuttaa. Siitä voidaan ehkä
tehdä vähemmän sairauksia aiheuttava. Rakennetiedon pohjalta voidaan kehittää tehokkaampia lääkkeitä tai vähentää viruksen kykyä muuntautua. Silloin voitaisiin ehkä hidastaa sen leviämistä, selittää
Helsingin yliopiston yleisen mikrobiologian professori Sarah Butcher.
Sarah Butcher on yksi neljästä Alfred Kordelinin
palkinnon saajasta vuonna 2017. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, joka toiminut merkittävällä tavalla suomalaisen sivistyksen puolesta.
Teknologian kehittäjien kintereillä

Biologinen näyte – kuten virus – jäädytetään
kryo-EM-teknologialla salamannopeasti -180-as-

teiseksi nestemäisessä etaanissa. Koska jäätyminen on erittäin nopeaa, näytteessä oleva vesi ei ehdi
muodostaa jääkiteitä. Siten näytteen rakenne säilyy
ehjänä, ja koko rakenne nähdään elektronimikroskoopissa. Teknologian keksijät saivat kemian Nobel-palkinnon 2017.
Sarah Butcher on yksi kryo-EM-teknologian perusteellisimmin tuntevista tutkijoista ja eräs sen
kokeneimmista opettajista maailmassa. Hän teki väitöskirjan jälkeen tutkimusta Euroopan molekyylibiologian laboratoriossa Heidelbergissa,
Saksassa – samassa laboratoriossa, jossa yksi teknologian keksijöistä, Jacques Dubochet, oli työskennellyt. Butcherin väitöskirjan ohjaaja, Stephen
Fuller, puolestaan vei menetelmää eteenpäin. Hän
kehitti laskentatekniikan, jonka avulla virus voidaan mallintaa kryo-EM-kuvista.
Butcher aloitti väitöstutkimuksensa 1991, neljä
vuotta ensimmäisten virusten rakennemallien julkaisemisen jälkeen. Hän oli jo päässyt tutustumaan
uuteen teknologiaan ja värvättiin opettamaan sitä
muille. Menetelmän opettaminen on ollut siitä lähtien yksi osa Butcherin tutkijan työtä.
Väitöskirjan valmistuttua Butcher siirtyi Glasgow´n yliopiston virustutkimuskeskukseen ja
1998 Helsingin yliopistoon, biotieteiden laitokselle Viikkiin. Hän toi mukanaan teknologian sekä
osaamisensa.
Sarah Butcherilla on kuitenkin paljon pidempi
Suomi-tausta. Jo opiskellessaan Bathin yliopistossa
mikrobiologiaa hän työskenteli Alkon laboratori29
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ossa, tutustui tulevaan mieheensä ja etsi valmistuttuaan työtä Suomesta. Työpaikka löytyikin lopulta
Kansanterveyslaitokselta, bakteeritauteihin keskittyvästä projektista.

olemassa. Tasku saa viruksessa aikaan tiettyjä ominaisuuksia. Jos pystytään suunnittelemaan
molekyyli, joka istuu taskuun, viruksen toimintaa
voidaan ehkä häiritä.
– Virukset ovat rakenteeltaan erittäin muuntuvia.
Tärkeitä käytännön sovelluksia
Jos ne voidaan tehdä vakaammiksi, ne eivät pysty
Sarah Butcher tekee rakennebiologian perustutki- tunkeutumaan soluihin ja vahingoittamaan niitä,
musta. Hän kuvaa itseään käytännön ihmiseksi, jo- Butcher kertoo.
Dynaamisten, muuntuvien virusten tutkiminen
ka haluaa nähdä tutkimukselleen sovelluskohteita.
– Olen siksi työskennellyt rokotteiden ja lääkkeiden on aikaisemmin ollut hyvin vaikeaa. Butcherin ryhmä on jo löytänyt yllätyksiä. Esimerkiksi sen, että
kehityksessä sekä bakteerien ja antiviraalien parissa.
Kymmenen viime vuotta hän on selvittänyt tuh- tuhkarokkovirus on kuvattu kirjoissa väärin.
– Se on rakenteeltaan toisenlainen kuin oli ajatelkarokkoviruksen, erilaisia hengitystietulehduksia
aiheuttavan RS-viruksen ja pikornaviruksen saloja. tu. Nyt kun oikea rakenne on selvillä, voidaan löytää uusia keinoja pysäyttää se.
Pikornavirus aiheuttaa mm.
Se olisi tärkeää, sillä tuhkaosan sydänsairauksista tulehVASTA
VIIME
VUOSINA
ON
rokkoa aiheuttava virus on eriduttamalla sydänlihaksen.
NÄHTY, MILLAISIA VIRUKSET
tyisen tarttuva.
Viime vuodet Butcherin
– Jos kaupassa on ihminen,
kiinnostus on kohdistunut
OIKEASTI OVAT. SE ON JO
jolla on tuhkarokko, hän tarmyös flunssaa aiheuttavaan
TUOTTANUT YLLÄTYKSIÄ.
tuttaa toisia kymmenien metrhino-virukseen. Se muuntuu
rien säteellä. Tartuntaan riitkovin helposti, ja iskee pahimmin pieniin lapsiin sekä vanhuksiin. Varsinai- tää kymmenkunta virusta, ja tartuttaja levittää
niitä miljoonittain ihostaan ja hengityksensä kautnen pirulainen siis.
– Viruksen vaihtelun takia flunssaa vastaan tus- ta koko ajan.
kin saadaan toimivaa rokotetta. Sen sijaan olemme
löytäneet viruksen sisältä hyvin pysyvän elementin. Aivan uusia kysymyksiä ratkottavaksi
Yritämme kehittää lääkkeen, jolla iskettäisiin tuo- Tällä hetkellä Sarah Butcheria innostaa se, millaihon elementtiin ja saataisiin flunssa laimenemaan. sia mahdollisuuksia kryo-EM-teknologia voi tuoda
Silloin jälkitauditkaan eivät iskisi yhtä herkästi, But- muille tieteenaloille. Voi avautua aivan uusia näköcher piirtää kuvaa.
aloja, kun voidaan kysyä uudenlaisia kysymyksiä.
Esimerkiksi näin: miksi jokin kasvi kasvaa eri tavalSaataisiinko tuhkarokon leviäminen kuriin?
la kuin lajitoverinsa samassa paikassa? Mikä solutaViime aikoina Butcherin 12-henkinen tutkijaryh- son ero tai muutos sen aiheuttaa?
mä on tehnyt viruksista yhä tarkempia kolmiulotMaailma on täynnä kiinnostavia kysymyksiä.
teisia malleja. Mitä tarkempia mallit ovat, sitä Niiden voi antaa muhia vaikka maailmanympärienemmän viruksista saadaan selville. Esimerkik- matkalla, johon Butcherin perhe aikoo käyttää osan
si erään viruksen 3D-mallissa näkyy atomin ko- 30 000 euron palkinnosta. Koko tutkimusryhmä on
koinen tasku tietyssä paikassa viruksen pinnalla. jo päässyt syömään hyvin yhdessä. Ja laboratorioon
Ennen tarkkaa mallia taskun ei tiedetty olevan voisi hankkia uuden 3D-tulostimen.

»
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ELÄINTEN SAIRAALABAKTEERI
ON KOIRILLA SUOMESSA YLEINEN
Antibiootteja käytetään Suomessa paljon
koirien lääkinnässä. Sillä on seurauksia.
Teksti: Riitta Gullman

A

rviolta lähes joka 20. koira Suomessa kantaa antibiootille vastustuskykyistä bakteeria, MRSP:tä. Haavat, joihin MRSP-bakteeri pääsee
pesiytymään, ovat vaikeita hoitaa,
ja tepsivää lääkitystä voi olla hankala löytää. Se on eläinten sairaalabakteeri.
Eläinlääkäri Thomas Grönthal selvitti väitöskirjatutkimuksessaan ensimmäistä kertaa MRSP-bakteerin esiintymistä Suomessa. MRSP on metisilliini-antibiootille vastustuskykyisen Stafylococcus
pseudintermedius -bakteeri, joka aiheuttaa yleisimmin ihotulehduksia. Grönthalin tutkimuksesta kävi
ilmi, että se on meillä paljon yleisempi kuin Ruotsissa.
Ero johtuu pääasiassa erilaisista hoitokäytännöistä.
”Antibioottiresistenssitilanne on pieneläimillä Suomessa varsin paha. Ruotsissa havahduttiin ongelmaan
kymmenisen vuotta sitten. Sen leviämistä lähdettiin
rajoittamaan järeästi”, Thomas Grönthal kuvaa.
Antibiootteja vain tositarpeeseen

Suomessa ei ole lääkkeiden käytöstä pieneläimillä
yhtä hyviä tilastoja kuin Ruotsissa. Arvioidaan, että antibiootteja käytetään koirien lääkinnässä meillä noin kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa – ja
siellä on paljon enemmän koiria.
”Juuri antibioottihoito altistaa koiria resistenteille bakteereille – aivan kuten ihmisiä. On siis lääkittävä lemmikkiä antibiooteilla vain silloin, kun muita vaihtoehtoja ei ole.”
Thomas Grönthal suosittaakin hoitokäytäntöjen muuttamisen lisäksi sitä, että eläinlääkärit
32

velvoitettaisiin ilmoittamaan koirien MRSP-bakteeritapaukset viranomaisille. Sen kautta saataisiin tarkempi kuva siitä, paljonko sitä esiintyy Suomessa. Grönthal
toivoisi myös Ruotsin mallin mukaan pakollisia hygieniasuunnitelmia jokaiselle eläinklinikalle ja -sairaalalle.
Väitöstyön pohjalta sikiää myös muuta. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen mikrobiologian
laboratoriossa on alettu kehittää uudenlaista menetelmää, jolla MRSP-tartunta voitaisiin todeta nykyistä helpommin, nopeammin ja halvemmalla.
Ei aihetta noitavainoihin

Grönthal tutki väitöstyössään bakteerinäytteitä, joita
eläinlääkärit ovat lähettäneet laboratorioon koira- ja
kissapotilaistaan eri puolilta maata. Hän arvioi niiden
perusteella, että noin yksi kymmenestä koirasta, jotka
ovat saaneet useita antibioottikuureja tai joilla on pitkittynyt ihotulehdus, kantaa MRSP:tä.
Terveen vertailujoukon perusteella kaikista koirista noin joka 20. voi olla kantaja. Kissoilla bakteerin antibiootille vastustuskykyinen kanta on jostain
syystä paljon koiria harvinaisempi.
Mitä sitten tarkoittaa, jos oma koira kantaa
MRSP-bakteeria? Ei välttämättä mitään.
”Jos koiralla ei ole oireita, ei ole ongelmaa. Terveestä koirasta ei ole vaaraa eikä sitä pidä eristää. Jos kantajakoiralle tulee haavatulehdus, anna haavan parantua
ennen kuin koira tapaa toisia koiria”, Grönthal neuvoo.
Thomas Grönthalin väitöskirja hyväksyttiin kesäkuussa 2017. Kordelinin säätiön tiedeapuraha
mahdollisti Grönthalin keskittymisen tutkimukseensa vuoden ajan.
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AUTIOTALOT KOMMENTOIVAT
RAKENNEMUUTOSTA
Kuvataiteilija Jenni Yppärilä kuvaa ihmisten elämän
muuttumista rapistuvien talojen kautta.
Teksti: Riitta Gullman

E

ntinen kaivoskylä Lampinsaari sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Oulaisten lähellä. Oulaisista kotoisin oleva
Jenni Yppärilä kävi siellä teini-ikäisenä. Kylä jäi hänen mieleensä aavepaikkana, täynnä tyhjiä rakennuksia. Vuosia myöhemmin Yppärilä oli valmistunut
kuvataiteilijaksi, ja Lampinsaaren tarina oli kerrottava. Syntyi sarja maalauksia, jotka kuvaavat kylän
tyhjentyneitä taloja.
– Haluan kiinnittää huomiota yhteen paikkaan ja
tuoda sen kautta näkökulmaa yhteiskunnan rakennemuutokseen. Nämä rakennukset ovat eräänlaisia ihmisten muotokuvia: ne kertovat ihmisten elämästä,
vaikka ihmisiä ei näy. Ne kertovat yhteiskunnasta, jossa ne ovat jääneet tyhjilleen, Jenni Yppärilä määrittelee.
Yppärilä on yksi vuoden 2017 Kordelinin taideapurahan saajista. Hän sai puolivuotisen työskentelyapurahan Lampinsaarta tutkivan Kaivos-projektin
teosten sekä Viipurin rakennuksia tutkivien teosten
saattamiseksi loppuun. Kaivos-sarjan työt olivat esillä kesällä 2017 Galleria Huudossa Helsingissä, Viipuri-sarja Taidekeskus Salmelassa.
– Kordelinin rahoitus mahdollisti teoksien tekemisen. Puolen vuoden ajan valmistelin näyttelyitä rauhassa. Sain tehdä sitä työtä, mihin olen kouluttautunut.

taustatutkimusta, kerään materiaalia verkosta,
kirjoista, haastattelen ihmisiä ja käyn kuvaamassa
paikan päällä. Vasta sitten työt alkavat syntyä.
Lampinsaaren tutkimustyön aikana selvisi sekin, että Yppärilän nuoruuden mielikuva paikasta
oli pielessä.
– Lampinsaaren yhteisö on edelleen olemassa.
Siellä on jäljellä enää vähän ihmisiä ja paljon tyhjentyneitä taloja, mutta se on tiivis yhteisö. Siellä on
kylätapahtumia ja aktiivisia ihmisiä.
Yppärilä keskitti kuitenkin huomionsa autiotaloihin.
– En ole dokumentaristi, vaan kuvataiteilija.
Kaikkien faktojen ei tarvitse olla juuri oikein. Kuvissa voi olla muitakin kerroksia.
Yppärilä pohtii töissään kaupungistumisen ja
maaseudun autioitumisen ristiriitaa.
– Kaupungit paisuvat ja maaseutu tyhjenee. Mietitään, miksi ihmisten pitäisi ylipäätään asua maalla. Että tulkaa kaupunkiin sieltä. Mutta sitten ihmisillä ei olekaan varaa asua kaupungissa.
– Tämä aika on täynnä vastakkainasetteluja ja
toistemme syyllistämistä. Ja kaikesta olisi saatava
taloudellista hyötyä. Kaikkien pitää perustella, miksi he saisivat olla olemassa. Itse ajattelen, että kaikkia tarvitaan, että asiat toimivat. Ja että hyöty voi
olla myös muuta kuin mitattavaa.
Rapistuvat rakennukset kiehtovat
Kuten Lampinsaaressa. Yhteisö rakennettiin tyhJenni Yppärilä on kuvannut teoksissaan tyhjilleen jästä, sitä huollettiin, siellä tehtiin työtä ja elettiin, ja
aikanaan se alkoi tyhjentyä. Mutta se on vielä elosjääneitä rakennuksia vuodesta 2012.
– Rapistuvat rakennukset kiehtovat minua. Et- sa, ja tärkeä entisille ja nykyisille lampinsaarelaisille.
sin paikkoja, joissa ihmiset ovat kohdanneet. Teen
– Nämä työt ovat minun kommenttini.
35
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NAISELÄMÄKERTA TUO
ARJEN NÄKYVILLE
Teksti: Riitta Gullman

O

nko naisesta tehty elämäkerta erilainen kuin miehen elämänkerta?
On, päättelee tietokirjailija Anne Mattsson tehtyään kolme elämäkertaa kiinnostavista naisista. Arki
on enemmän läsnä.
Arkielämä on vahvasti läsnä Mattssonin uusimmassa elämäkerrassa, joka käsittelee Tellervo Koivistoa. Mauno Koiviston aisapari ja taustatuki ei julkisuuden vuosinakaan juuri tuonut itseään esiin, mutta
Koivistot olivat yksikkö. Ilman toista ei ollut toista.
– Etsin elämäkerran kohdetta ja mieleeni tuli Tellervo Koivisto. Siinä oli tutkimusmielessä aukko, joka kiinnostava täyttää, Anne Mattsson kuvaa projektin alkua kolmisen vuotta sitten. Kirja liittyy
myös Mattssonin tutkimukseen miesten ja naisten
elämäkertojen eroista.
– Kirja ei siis ole Tellervo Koiviston muistelmat,
vaan minun näkemykseni, Mattsson painottaa.
Historian opettaja Mattsson piirtää kuvaa Tellervo Koiviston elämästä arkistolähteiden, Koiviston ja
hänen läheistensä haastattelujen sekä Koivistojen
toisilleen lähettämien kirjeiden kautta. Hän pääsee
lähelle, mutta ei liian lähelle.
Mattssonia häiritsee se, että perinteisessä historiankirjoituksessa hahmo – yleensä suurmies – esitetään
tekijänä ja osaajana, jonka ansiosta menestys syntyy.
– Haluan osoittaa, mikä merkitys on sillä, että
julkisesta työstä tutun henkilön taustalla on tärkeitä tukijoita. Tellervo Koivisto vaikutti kumppanina,
johon Mauno Koivisto saattoi aina tukeutua. Hänen
roolilleen löytyi valtavan suuria merkityksiä.
36

– Hänen tarinansa tärkein anti on minusta se, että Tellervo Koivisto ei ole missään vaiheessa uhrautunut. Hän ei ole kärsinyt roolistaan tukijana. Hän
sopeutui rooliinsa ja piti sitä itse tärkeänä. Hän löysi
itselleen sopivia tapoja vaikuttaa ja oli itsenäinen roolissaan, Anne Mattsson pohtii.
Arvotukset vaihtuvat aikojen mukana

Yksi Mattssonin tavoitteista onkin osoittaa, että nykyajan käsitysten kautta ei voi arvottaa tai aina edes
kunnolla ymmärtää aiemmin tehtyjä valintoja. Tämä
on tärkeää myös hänen työssään lukion opettajana.
Toinen on se, että arjella ja arkisella elämällä on merkitystä myös merkkihenkilöitä tarkasteltaessa. Ja se,
että sattumilla on paikkansa.
– Ei ihmisen elämä ole aina sitä, että teen tietoisen
päätöksen, pyrin ja päden ja onnistun valinnoissa. Yhtä lailla voi vähän ajelehtia ja tarttua mahdollisuuksiin.
Sitä Tellervo Koivistokin painotti Mattssonille
suostuessaan elämäkerran kohteeksi. Oli sattumaa,
että hän ja Mauno Koivisto tapasivat. Oli sattumaa,
että hänestä tuli vuosiksi Suomen Kuvalehden kolumnisti, joka arkipäiväisti tutun hahmon elämää.
Samalla hän loi Suomeen uudenlaista poliittista julkisuutta. Oli sattumaa, että hänestä tuli kansanedustaja, ja lopulta tasavallan ensimmäinen nainen.
Anne Mattsson sai Kordelinin säätiön puolivuotisapurahan Tellervo Koiviston elämäkerran kirjoittamista varten. Se mahdollisti Mattssonin virkavapaan,
kirjan taustatyöt ja sen kirjoittamisen. Kirja ilmestyi talvella 2017. Aiemmin Mattsson on kirjoittanut
Sylvi Kekkosen ja Seela Sellan elämäkerrat.

KUVA: LAURA MALMIVAARA
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MUISTIJÄLKEÄ TEKEMÄSSÄ
Pajtim Statovcin kolmas romaani on syntymässä. Ensimmäistä
teostaan hän kirjoitti enimmäkseen itselleen, nykyisin yleisölleen.
Se on paras asia: yleisö, jolle kirjoittaa.
Teksti: Riitta Gullman

P

ajtim Statovcin ura kirjailijana sai
näyttävän alun. Hänen esikoisteoksensa Kissani Jugoslavia oli syksyllä
2014 vuoden kirjallisuustapaus. Teos
voitti Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon ja oli ehdolla Tulenkantaja-palkinnon saajaksi. Sen käännösoikeudet
myytiin muutamien seuraavien vuosien aikana 11
kielialueelle – jopa käännöskirjallisuudelle vaikealle markkinalle, USA:han. The New York Times ja
New Yorker ylistivät teosta.
Ja se oli ensimmäinen fiktiivinen teksti, minkä
Statovci oli ylipäätään koskaan kirjoittanut.
Toinen teos, Tiranan sydän, julkaistiin vuonna
2016. Statovci kirjoitti sitä rinnakkain esikoisteoksensa kanssa ja kärsi menestyksen mukanaan tuomista suorituspaineista. Myös se sai erinomaiset arviot.
Tiranan sydämen ilmestymisen jälkeen hengähdystauko oli tarpeen.
Ihmisten kohtalot haluavat esiin

Tauosta ei kuitenkaan tullut pitkä: kolmas teos
on parhaillaan tekeillä.
– Inspiraatio voi luovassa työssä iskeä milloin tahansa, eikä sitä voi ennakoida. En osaa enkä halua
reagoida siihen muulla tavalla kuin antautumalla
kirjoittamiselle, Statovci kuvaa.
Keskeneräisistä käsikirjoituksista hän ei kuitenkaan mielellään puhu.
– Päässäni on tarina, jonka haluan kirjoittaa paperille, ihmisiä, joiden kohtalot puskevat minusta ulos.
– Työskentelyni on hyvin jaksottaista. En koskaan pakota itseäni kirjoittamaan fiktiota, joten en

kirjoita läheskään joka päivä, en välttämättä edes joka viikko. Rakastan kirjoittamista niin paljon, etten halua sen tuntuvan pakolta, vaan pikemminkin
pakopaikalta, tilalta jossa tunnen vapauden, mielihyvän ja onnen hyviä tunteita. Kun inspiraatio iskee
ja kirjoittaminen sujuu, varaan sille kaiken mahdollisen ajan ja saatan kirjoittaa aamusta yöhön.
Onneksi läheiset ymmärtävät.
Muistijäljen tekeminen on vaikeinta

– Tiranan sydäntä kirjoittaessani kannoin huolta
siitä, että sitä luetaan verraten esikoisteokseeni, eikä
sitä otettaisi vastaan omana, itsenäisenä teoksenaan.
Osin niin kävikin.
Mutta ehkä kirjailijan teosten vertaaminen keskenään ei ole huono asia.
– Se on osoitus siitä, että kirjailijan tuotanto muodostaa kokonaisuuden, maailmoja jotka rinnastuvat
toisiinsa siksi, että ne syntyvät samasta kynästä, jonka
jäljen lukija tunnistaa ja muistaa. Tällaisen muistijäljen
tekeminen on kenties haasteellisinta kirjailijan työssä.
– Olen sinut sen asian kanssa, että kirjoitan tästä
eteenpäin yleisölle, enkä itselleni niin kuin esikoisteostani pitkään kirjoitin, ja se on vain hyvä asia, se
on paras asia, ja olen onnellinen siitä, että saan tehdä
tätä työtä, että on yleisö jolle kirjoittaa.
Kordelinin säätiö on tukenut Pajtim Statovcin työtä apurahalla.
– Saamani rahoitus mahdollisti kokopäiväisen kirjoittamisen ja edesauttoi teokseni valmistumista ilmoittamassani aikataulussa. Luulen, että ilman apurahoituksen tuomaa taloudellista turvaa moni teos
jäisi näkemättä päivänvaloa.
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INDIVIDUALSIMIN JÄLKEISTÄ
TAITEILIJAELÄMÄÄ
Teksti: Marita Seitsalo ja Teija & Pekka Isorättyä

Pekka ja Teija Isorättyä osana Nature
Morte 2017 -taideteostaan.
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Kirjoitimme vastauksia toisiamme täydentäen.

Menimme naimisiin ja otimme yhteisen nimen ja
aloitimme yhteisen projektin molemmille vieraalla
tekniikalla. Tästä lähtien taide on ollut meille uuden
oppimista ja seikkailu.

Olitte kuusi kuukautta säätiön New Yorkin
residenssissä 1.1.–30.6.2017. Mitä nyt kuuluu?

Miten taide löysi sinut? Miten sinusta tuli
taiteilija?

ISCP-residenssi (International Studio and Curatorial Program) oli erinomainen työskentelyjakso.
Voisi ehkä kuvailla sitä intensiiviseksi kansainvälisen nykytaiteen kouluksi, jonka kautta pystyimme
syventämään huomattavasti asiantuntemustamme
kansainvälisen nykytaiteen kentällä. ISCP:n kautta
opimme myös ymmärtämään kuraattoreiden merkityksen uudella tavalla sekä opimme myös puhumaan ja esittelemään omia projektejamme englanniksi. Residenssi poiki Lerimonti-gallerialta kutsun
yksityisnäyttelyn pitämiseen New Yorkissa maaliskuussa 2018. Saimme myös alkuun kuraattoriyhteistyötä: Työstämme heidän kanssaan kansainvälisiä
näyttelyitä tuleville vuosille.

Aloimme molemmat yläasteella piirrellä ekspressiivisia kuvia kouluvihkoihin. Luimme maailmankirjallisuutta ja ihailimme boheemia elämäntapaa. Taiteesta tuli teini-iässä kutsumus.

Teette taidetyötä yhdessä; mistä yhteistyönne
sai alkunsa?

Milloin teos on valmis?

Taiteilijapariskunta kuvanveistäjät Teija ja Pekka
ja Isorättyä, teette yhdessä taidetyötä. Ehkäpä
myös vastaatte tähän haastatteluun yhdessä?

Taideopinnoissamme molemmat painotimme maalaustaiteen opintoja. Suhtauduimme aina dramaattisesti taiteeseen, halusimme antaa sille koko elämämme. Kaivoimme sieluistamme ekspressioita
toisensa perään, raastoimme kankaalle kaikki individualistin tuskat. Vuosien työn jälkeen vuonna
2006 onnistuimme lopulta maalaamaan parhaat
teoksemme. Niistä jäi kuitenkin tyhjä olo. Olimme tyytyväisiä saavutukseen, mutta silti se tuntui
keskinkertaiselta, sillä samalla tajusimme, että ei
näistä brainsseista saa tämän enempää irti, vaikka
kuinka riuhtoisi. Sitten keksimme, että meillähän
on yhteistä muistia tosi paljon: Olemme tosiaan olleet esikoulusta lähtien samoissa kuvioissa, ja että
suhteemme muutenkin perustuu enemmän toisen
ymmärtämiseen ja haaveiden jakamiseen, kuin yhteisiin ”pelisääntöihin” että voisimme ehkä saavuttaa jonkinlaisen psykologisen modulaation kautta
uudenlaisen tason omassa taiteellisessa kehityksessämme. Se oli tietoinen päätös siirtyä post-individualistiseen taiteeseen. Aloimme harrastaa mm.
hypnoosia kotona. Päätimme lähteä Helsingistä.

Kuinka teoksesi syntyy?

Seikkailemme maailmalla taiteilijaperheenä ja seuraamme ennusmerkkejä. Usein löydämme tai saamme
lahjoituksena jonkin materiaalin, joka edustaa ajallemme jotenkin tyypillistä ilmiötä ja innoittaa meitä rakentelemaan siitä veistosta. Usein etsimme tuolle
materiaalille tyypillistä liikettä ja seuraamme sen kuviteltua muistijälkeä. Sen kautta materiaali tulee liitetyksi sekä sen historiaan että oletettuun tulevaisuuteen.

Kun se vastaa visiota, joka luonnosvaiheen ja prosessin alkupuolella syntyy. Toisaalta myös visio teoksesta muuttuu koko ajan, ja muutumme myös itse prosessin myötä. Mutta nämä asiat loksahtelevat yleensä
kohdalleen, kun loppu alkaa olla lähellä.
Mitä haluat kertoa taiteellasi?

Tärkeää on kuvata tätä aikaa, missä elämme. Tuntoja siitä, kun on toinen jalka globaalissa digiverkossa
ja toinen vielä niin sanotusti navetassa.
Esittele joku sinulle tärkeä teoksesi?

Nature Morte 2017 -teos tehtiin Ars Fennica näyttelyyn. Teos on representaatio Hugo Simbergin aiheesta Kuoleman Puutarha. Nature Mortea ei voi
katsoa ulkopuolelta, vaan katsoja joutuu osaksi
teosta. Kulkemalla labyrintissa hän herättää teoksen henkiin ja käynnistää koreografian. Simbergin
teoksessa puutarhaa hoitavat munkkimaiset luurankohahmot, meidän versiossamme taas elämää vaalivat kirurgia ja koneet.
Työ alkoi Kemin sairaalan kirurgien materiaalilahjoituksesta. Pakkasimme käytöstä poistetut ki41
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rurgien työvälineet kolmeen matkalaukkuun kun
matkustimme Kordelinin säätiön sponsoroimaan
ISCP-residenssiin New Yorkiin. Työstimme teosta
kuusi kuukautta New Yorkissa ja sen jälkeen vielä
kolme kuukautta Torniossa. Teos on esillä Kiasmassa helmikuun 2018 loppuun asti.
Materiaali ja siihen liittyvä lataus – mitä kaikkea nämä välineet ovat nähneet – johdattivat meidät
kuoleman puutarhaan. Kirurginvälineisiin on ladattu pelko ja toivo.
Kun kuolema tulee lähelle, nykyihminen hakeutuu pois luonnosta, tehokkaiden hoitojen ääreen,
koneiden leikkaamaksi. Sairaaloissa luonto on läsnä
leikkokukkien muodossa. Silti me olemme luontoa,
ja kuolema on osa luontoa.
Elämme kiinnostavaa historiallista aikaa. Nykyään digitaalisuus on kiinteä osa elämäämme. Yhtenäistä käsitystä ihmisen osasta osana luontoa ei
ole vielä syntynyt tai ainakaan hyväksytty. Teoksessa mietimme nykyihmisen paikkaa jonkinlaisessa
väli- tai rajatilassa. Siinä ovat läsnä pelko ja toivo,
tuleva ja mennyt.

Vaikuttavin taidekokemuksesi?

– Olafur Eliassonin näyttely “Take your Time”,
Museum of Modern Art MoMa New York 2008
– Damian Hirstin teos “Love’s paradox”
– Fred Abelsin & Miriam Langemeijerin teos
“Dirk, the Homeless robot”
– Illallinen professori Hiroshi Ishiguron kanssa
Osakan yliopiston laboratoriolla 2015.
Mitä toivot yleisön saavan taiteestanne?

Ajatuksille leikkikentän.
Kun teet työtäsi, näetkö ihmisen joka sitä
katsoo?

Yleisö on tärkeä osa teosta. Usein pyrimme luomaan teoksen niin, että yleisö joutuu omalla toiminaan osaksi teosta tai teoksen sisään.
Onko sinulla säännöllinen työaika, ja miten
rentoudut?

Meidän Iisakki täyttää pian kaksi vuotta. Rakennamme työpäivät mahdollisimman mukaviksi ja
kehittäviksi Iisakin kannalta.

Mikä on ainutlaatuista jutussanne?

Pyrkimyksemme induvidialismin jälkeiseen taiteilijaelämään. Pyrimme jakamaan luomisen prosessin
ja muutenkin tämän tandempersoonallisuutemme
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Työssämme
maskuliiniset ja feminiiniset elementit sekoittuvat
täysin.
Mikä on vaikeinta taiteellisessa prosessissa?

Fysiikka sekä ympäröivälle ajalle ja tilanteelle rehellisenä pysyminen.
Voiko taideteoksen tekemiseen asettaa tavoitetta, tai onko kysymys ylipäätään relevantti
kuvataiteessa?

Taideteokselle pitää asettaa tavoitteita! Taideteos
voi myös viedä taiteilijan ihan muualle, kuin alussa
oli tarkoitus ja hyvä niin. Mitä taideteoksen julkiseen esittämiseen tulee, täytyy myös arvioida tavoitteiden tai muiden päämäärien saavuttamista.
Minkälainen taide koskettaa sinua?

Inhimillinen taide.
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Teidät on nimetty vuoden 2017 Ars Fennica
-palkintoehdokkaaksi ja olette mukana ehdokkaiden yhteisnäyttelyssä Kiasmassa 13.10.2017–
18.2.2018. Millainen merkitys on ehdokkuudella
ja ylipäätään palkinnoilla?

Ehdokkuus tukee merkittävästi kansainvälistymistä. Suuren osan Ars Fennica -vuodestamme olemme olleet ISCP-residenssissä New Yorkissa. Residenssiohjelmassa taiteilijan työhuoneella vierailee
2–3 kansainvälistä kuraattoria joka kuukausi. Ars
Fennican – pohjoismaiden suurimman taidepalkinnon – ehdokkuus herätti heti paljon kiinnostusta
kaikissa kuraattoreissa.
Etsimme kansainvälisen taiteen kentältä kuraattoria kirjoittamaan katalogitekstin Ars Fennica 2017 -katalogiin. Tämä innoitti meitä
kartoittamaan oman genremme taidekenttää tarkemmin ja onnistuimme sen kautta luomaan syvällisempää yhteistyötä kolmen meille tärkeän
kuraattorin kanssa. Saimme myös Lerimonti-gallerialta kutsun yksityisnäyttelyn pitämiseen New
Yorkissa ensi keväänä.

APURAHAT JA PALKINNOT

KUVAT: JUHA ÅMAN

LOPUKSI NOPEAT:

Nature Morte 2017 -teos on
representaatio Hugo Simbergin
aiheesta Kuoleman Puutarha.

Lempitaiteilijasi? Tom Waits.
Lempisana? Sisupussi.
Sana, jota inhoat? Terveysside.
Mikä saa sinut syttymään? Seikkailut.
Mitä ääntä rakastat? Iisakin laulua.
Mitä ääntä vihaat? Hyttystä yöllä.
Mitä työtä tekisit, jos et olisi taiteilija? Salapoliisin.
Mitä työtä et tekisi mistään hinnasta? Kiduttajan.
Ketä ihailet? Aleksis Kiveä.
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IHMISET SÄÄTIÖN TAKANA
Säätiön tarkoituksen toteutumisesta vastasi yhdeksänhenkinen hallitus.

KUVA: MEERI UTTI

S

äätiön hallintoelimet ovat hallitus, toimitusjohtaja, talousvaliokunta sekä
tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostot. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta, ja yksittäisen
jäsenen toimikausi on enintään kolme
täyttä peräkkäistä kautta.

Hallitus ja tilintarkastajat

Säätiön hallituksessa oli 7.11.2016–6.11.2017 yhdeksän jäsentä. Jäsenet nimittävät Suomalainen
Tiedeakatemia, Suomalainen Lakimiesyhdistys, tie46

teen, taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen
jaostot sekä hallitus itse.
Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Laaksonen. Jäseninä toimivat Kaisa Väyrynen,
Markku Leskelä, Pirjo Lyytikäinen, Ville Lukkarinen, Hannu Riikonen, Sirkka Saarinen ja Jaana
Norio-Timonen. Hallituksen jäsenet Markku Leskelä ja Kaisa Väyrynen jäivät toimikausiensa päättyessä pois hallituksesta vuoden 2017 lopussa.
Uusina hallitusjäseninä 7.11.2017 aloittivat toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski ja professori Jukka Seppälä.

IHMISET

KUVA : HE IKKI SAUKKOMAA

« Vasemmalta Jaana Norio-Timonen,
Ari Kohonen, Sirkka Saarinen,
Markku Leskelä, Kaisa Väyrynen,
Juha Laaksonen, Hannu Riikonen,
Ville Lukkarinen ja Pirjo Lyytikäinen
» Vasemmalta Erja Lammi, Erik
Båsk ja Marita Seitsalo.

Talousvaliokunnan puheenjohtajana tilikaudella
1.9.2016–31.8.2017 toimi Juha Laaksonen. Jäseniä
olivat Mikko Koivusalo, Erkka Valkila, Risto Nuolimaa, Ari Kohonen. Mikko Koivusalo jäi toimikautensa päättyessä pois talousvaliokunnasta. Uutena
jäsenenä 7.11.2017 aloitti toimitusjohtaja Topi Piela.
Tilintarkastajina tilivuonna 1.9.2016–31.8.2017
toimivat KHT Juha Tuomala ja KHT Kaija Leppinen, PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Varatilintarkastaja oli KHT Jaana Salmi ja KHT Jarmo Alén
PricewaterhouseCoopers Oy:stä.
Tilikaudelle 1.9.2017–31.8.2018 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petter
Lindeman.
Maksetut palkat ja palkkiot

Tilikauden aikana hallituksella oli kahdeksan kokousta, talousvaliokunnalla kuusi sekä jaostoilla
kullakin kaksi. Lisäksi hallituksen asettamia muita työryhmiä kokoontui mm. säätiön strategian valmistelutyön merkeissä.
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli
2000 € ja kokouspalkkio 270 €. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio oli 240 €, talousvaliokunnan
puheenjohtajan 270 € työryhmien ja jaostojen jäsenten 240 €.
Apurahojen jakokustannukset koostuvat pääosin hakemuksia käsittelevien asiantuntijoiden
palkkioista ja säätiön ilmoituskuluista. Asiantunti-

jalle maksettava palkkio oli 20 ensimmäiseltä hakemukselta 240 euroa ja sen ylittävältä osalta 4,50
euroa kappale.
Tilikauden alussa säätiössä oli kolme kokopäiväistä työntekijää: toimitusjohtaja, toimistopäällikkö ja talouspäällikkö sekä yksi osa-aikainen työntekijä. Lisäksi ruuhka-aikoina, erityisesti
apurahahakemuksia vastaanotettaessa, on käytetty
määräaikaista työvoimaa.
Säätiön palkkakulut koostuvat toimiston henkilökunnan palkoista sekä säätiön hallintoon liittyvien asiantuntijoiden palkkioista.
Lähipiiritapahtumat

Säätiön lähipiiriin kuuluvat säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja tämän sijainen,
sekä tilintarkastajat. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat
edellä mainittujen perheenjäsenet ja muut lähisukulaiset sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt.
Säätiön lähipiiritapahtumia tilikauden aikana olivat hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja
palkkiot, luontoisedut sekä matkakorvaukset yhteensä 135 779 euroa (118 890 edellisellä tilikaudella), lähipiiriläisille maksetut apurahat 5 000 euroa (0 edellisellä tilikaudella) sekä tilintarkastajille
maksetut palkkiot 21 344 euroa (18 896 edellisellä tilikaudella). Lähipiiriläisille ei ole tämän lisäksi
maksettu muita korvauksia, myönnetty apurahoja
tai annettu lainoja.
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JAOSTOT
Jaostojen tehtävänä on valmistella hallitukselle ehdotukset apurahojen ja palkintojen saajista.
Säätiön taustayhteisöjen nimittämät asiantuntijajäsenet 7.11.2016–6.11.2017 olivat:

TIETEEN JAOSTO

TAITEEN JAOSTO

Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja

professori Eija Kalso 2013–2016. Kalso valittiin
jatkamaan tehtävässään 2016–2019.
professori Seppo Hentilä 2014–2017. Hentilä
valittiin jatkamaan tehtävässään 2017–2020.
Helsingin yliopiston edustaja professori Martin
Romantschuk 2015–2018.

professori Ville Lukkarinen 2016–2018 (jaoston
puheenjohtaja).

Taloustieteellisen Yhdistyksen edustaja

varadekaani Olli-Pekka Martikainen 2016–2019.

professori Kari Heimonen 2016–2019.
Suomalais–Ugrilaisen Seuran edustaja
professori Sirkka Saarinen 2015–2018 (jaoston puheenjohtaja).
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun
edustaja
professori Mikko Sams 2014–2017. Uudeksi jäseneksi
valittiin professori Jouni Partanen 2017–2020.

KIRJALLISUUDEN JAOSTO
Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja
professori Heta Pyrhönen 2016–2019.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustaja

Suomen Arkkitehtiliiton edustaja
arkkitehti Anna Brunow 2015–2018.
Sibelius–Akatemian edustaja

Suomen Taideakatemian säätiön edustaja
graafikko Johanna Kiivaskoski 2014–2017. Kiivaskoski
valittiin jatkamaan tehtävässään 2017–2020.
Suomen Taiteilijaseuran edustaja
kuvanveistäjä Matti Kalkamo 2014–2017. Kalkamo valittiin jatkamaan tehtävässään 2017–2020.

KANSANVALISTUKSEN JAOSTO
Suomen Journalistiliiton edustaja
toimittaja Riitta Lehtimäki 2016–2019.
Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja
professori Kirsi Tirri 2015–2018.

professori Pirjo Lyytikäinen 2014–2017. Lyytikäinen
valittiin jatkamaan tehtävässään 2017–2020 (jaoston
puheenjohtaja).

Kansalaisopistojen Liiton edustaja

Suomen Kirjailijaliiton edustaja

toiminnanjohtaja Tapio Kujala (jaoston puheenjohtaja) 2014–2017. Uudeksi jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski (jaoston puheenjohtaja) 2017–2020.

kirjailija Paula Havaste 2014–2017. Havaste valittiin
jatkamaan tehtävässään 2017–2020.
Suomen Näyttelijäliiton edustaja
näyttelijä Aino Seppo 2014–2017. Uudeksi jäseneksi
valittiin näyttelijä Juha-Pekka Mikkola 2017–2020.

rehtori Liisa Vornanen 2016–2019.
Kansanvalistusseuran edustaja

Pellervo–Seuran edustaja
päätoimittaja Anna-Liisa Huhtala-Fiskars 2014–2017.
Uudeksi jäseneksi valittiin päätoimittaja Teemu Pakarinen 2017–2020.
Suomen Kansanopistoyhdistyksen edustaja
rehtori Helena Ahonen 2014–2017
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KAUPUNKI– JA KOHDERAHASTOT
Säätiöllä on 15 kaupunki- ja kohderahastoa. Niiden toimikunnat tekevät säätiölle ehdotukset
apurahojen saajista. Kordelinin säätiötä toimikunnissa edustaa säätiön toimitusjohtaja.
Huittisten rahasto

Seinäjoen rahasto

Anne Palonen, Seija Multanen, Aarno Korpela sekä
rahaston asiamies Leena Hakanen

Seppo Männikkö, Markku Haapasalmi, Kari Hokkanen sekä rahaston asiamies Leena Kråknäs

Hyvinkään rahasto

Jaakko Kolmosen rahasto

Ali Mehmed ja Marja Suokas sekä rahaston asiamies
Timo Wartiovaara

Aira Kuvaja, Mirja Hellstedt, Kim Palhus, Kirsi Kolmonen sekä rahaston asiamies Petri Kolmonen.

Jyväskylän rahasto

Gust. Kompan rahasto

Heikki Hanka, Jussi Jäppinen sekä rahaston asiamies
Leena Rossi

Markku Leskelä, Raija Jokela, Markku Hurme ja Mika
Pettersson sekä rahaston asiamies Heleena Karrus.

Lappeenrannan rahasto

Tieteellisten seurain valtuuskunnan
100–vuotisrahasto

Timo Hirvonen, ja Pertti Sarkomaa sekä rahaston
asiamies Eija Hirvonen
Nokian kaupungin rahasto

Keijo Hämäläinen, Lea Ryynänen-Karjalainen ja
Tuomas Martikainen sekä rahaston asiamies Kirsi
Siitonen.

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

Urheilun Tuki –rahasto

Raahen rahasto

Kari Niemi-Nikkola ja Matti Heikkiä sekä rahaston
asiamies Sari Tuunainen.

Kauko Lumiaho, Virpi Aho, Kari Karjalainen, Unto
Valpas, Anna-Liisa Virta sekä rahaston asiamies Piritta Rossi

Viron rahasto

Rauman rahasto
Kari Koski, Sari Salo, Sakari Toivonen, Leena Wartiainen, Janne Koski sekä rahaston asiamies Leila
Stenfors

Riho Grünthal, Annekatrin Kaivapalu ja Jyri Wikberg
sekä rahaston asiamies Anu Laitila.
Helinä Wähän rahasto
Eija Kalso ja Juha Sinisalo sekä asiamies Marita Seitsalo.

Savonlinnan rahasto
Anna-Kristiina Mikkonen, Tuukka Suomalainen sekä
rahaston asiamies Outi Rantasuo

TOIMISTON HENKILÖKUNTA
Säätiön operatiivisesta toiminnasta vastasi säätiön kaksi kokopäivistä työntekijää
toimitusjohtajan johdolla. Lisäksi säätiö käytti ulkopuolista työntekijää erilaisissa
projekteissa. Säätiö toimii Helsingissä osoitteessa Mariankatu 7A.
Jäsenyydet
Alfred Kordelinin säätiö on jäsenenä Säätiöiden ja
rahastojen neuvottelukunnassa sekä Suomalaisten
taidesäätiöiden yhdistyksessä (STSY).
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PUHEENVUORO

Tohtorikoulutettavat ovat lääketieteellisen
tutkimuksen moottoreita
Teksti: Eija Kalso
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Näiden tutkimusalojen tukijoina ”korvamerkitsemättömiä” apurahoja tarjoavat säätiöt ovat tärkeitä.
Kordelinin säätiö tukee tiedettä hyvin laaja-alaisesti. Lääke- ja terveystiede sekä eläinlääketiede ovat
osana kokonaisuutta. Vuonna 2017 Kordelinin säätiö osoitti edellä mainituille aloille 152 000 €. Hakemuksia tuli 250. Miten nämä luvut tulisi parhaiten
sovittaa yhteen? Puolen vuoden tohtoritutkijan apuraha on 12 000 €, vuoden post doc-tutkijan puolestaan 28 000 €. Kannattaisiko tukea loppusuoralla
olevaa väitöskirjatyötä vai mahdollistaa väitöskirjan
jälkeinen post doc-tutkimus ja ura tutkijana? Vai uskaltaisiko ottaa riskin ja tukea aivan väitöskirjatyön
alussa olevaa nuorta tutkijaa? Tohtorikoulutettavat
ovat lääketieteellisen tutkimuksen moottoreita. Ilman heidän panostaan moni tutkimushanke jäisi
tekemättä. Hakemusten joukosta tulisi myös löytää
ne kirkkaat tähdet, jotka tulevat jatkamaan itsenäisinä tutkijoina ja perustamaan omat tutkimusryhmänsä. Lääketieteessä post doc-kausi pitäisi tehdä
muualla kuin omassa alma materissa, mieluiten ulkomailla kansainvälisiä verkostoja kasvattaen. Hyvissä yliopistoissa suoritettu jatkokoulutus hyödyttää kotimaan tutkimusta, jos nuoret lahjakkuudet
saadaan houkuteltua palaamaan.

KUVA: VEI KKO SOMERPU RO

LÄÄKETIEDE ON HYVIN tutkimusintensiivinen
ala. Tutkimusta tehdään suurissa ryhmissä, joilla on
myös laajat kansainväliset yhteistyöverkostot. Kaikki
nuoret tutkijat tekevät tohtoritutkintonsa yliopiston
tutkijakoulussa. Vain pieni osa saa kilpaillun palkallisen koulutuspaikan. Muuten tutkimustyössä tarvittava rahoitus tulee tutkimusryhmän vastaavan tutkijan apurahoista. Valtio kohdentaa yliopistotasoille
terveyden tutkimukselle rahoitusta, jonka määrä
on laskenut n. 40%:iin siitä mitä se oli 1990-luvun
puolivälissä, jolloin valtion yliopistosairaaloille antama korvaus tutkimuksen aiheuttamista lisäkustannuksista otettiin erilleen kilpailtavaksi tutkimusrahoitukseksi. Sosiaaali- ja terveysministeriö päättää
myös valtion rahoittaman tutkimuksen painopistealueet. Tänä vuonna esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille tuli n. 5 miljoonaa euroa.
Mitä lääketiede tai siihen läheisesti liittyvät alat
sitten tutkivat? Helsingin yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan isännöimissä tutkijakouluissa on seuraavat tohtoriohjelmat: biolääketieteellinen, kliininen, suun terveyden ja väestön terveyden tohtoriohjelma. Muiden tiedekuntien isännöimiä ohjelmia,
joissa voi suorittaa lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian tai filosofian tohtorin tutkinnon,
ovat aivot ja mieli, integroivien biotieteiden, kliinisen eläinlääketieteen, lääketutkimuksen, mikrobiologian ja biotekniikan sekä psykologian, oppimisen
ja kommunikaation tohtoriohjelmat.
Säätiöistä suurimpia lääketieteen alan tukijoita ovat Sigrid Juséliuksen säätiö sekä Syöpäsäätiö,
joka tukee syöpään liittyvää tutkimusta yli 5 miljoonalla eurolla vuosittain. Jane ja Aatos Erkon
säätiö on myös noussut merkittäväksi lääketieteen tukijaksi. Usea säätiö kohdentaa tukensa tietyille alueille kuten edellä mainittu syöpätutkimus, mutta monelta alalta ”oma tukija” puuttuu.

Professori Eija Kalso
työskentelee Helsingin
yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa
ja on erikoistunut kipututkimukseen.

IHMISET

PUHEENVUORO

Rakkaudesta Raaheen
Teksti: Piritta Rossi

TÄTÄ TEKSTIÄ KIRJOITTAESSANI Raahesalin la-

100 000 eurolla pääoman ollessa nyt jonkin verran
yli 360 000 euroa. Ensi vuoden jakovaraan pesämunan kasvu ei vielä ehdi vaikuttaa, mutta vuoden
2019 jaossa tämä kädenojennus jo näkyy. Vuosittainen tukisumma kasvaa tulevaisuudessa jopa kolmanneksella, mikä entisestään lisää raahelaisen
kulttuurin ja sitä kautta myös kulttuurinystävien
hyvinvointia – tulevathan apurahoin tehdyt tuotokset aina muidenkin iloksi ja hyödyksi.
Kuluvana vuonna aloitamme paikallisen rahastotyön uudella jäsenistöllä: saimme Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkalan vetämään toimikuntaan mukaan alueemme arvostettuja yritysjohtajia.
Alfred Kordelinin perimää arvostetaan silminnähden myös elinkeinoelämän puolella ja kiireisten yritysjohtajien mukaan saaminen olikin ilahduttavan
helppoa. Suuntaamme siis tulevaisuuteen uudella jäsenistöllä, mutta tutulla aatepohjalla: tuemme apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita
ja kansanvalistusta. Voiko intohimoisella taiteenedistäjällä parempaa asiamiehen pestiä olla?
Piritta Rossi on Raahen
kaupungin kulttuuritoimenjohtaja ja Alfred
Kordelinin säätiön Raahen rahaston asiamies.
KUVA: SINIKKA POLLARI

valla hermoillaan: Raahen Teatterin Varjo-näytelmä on tulossa huomenna ensi-iltaan. Näytelmä perustuu raahelaisen kirjailijan Pekka Jaatisen vuonna
2016 ilmestyneeseen Varjo 1917 - 1918 -romaaniin,
joka kertoo Raahen historian vaietuista hetkistä sata vuotta sitten. Kansalaissodan vaikutukset näkyivät Raahessa erityisen kipeällä tavalla: Raahen vankileirillä oli vangittuna 772 ihmistä, joista menehtyi
eri arkistolähteiden mukaan 142 henkilöä. Kansalaissodan käsittely on ilman muuta merkittävää
paitsi meille raahelaisille myös valtakunnallisesti –
vankeja tuotiin Raaheen muun muassa Tampereelta.
Alfred Kordelinin säätiön Raahen 350-vuotisjuhlarahaston merkitys Raahen Teatterin näytelmän
synnylle on suuri. Rahasto tuki kirjailijan työtä Varjo-teoksen valmisteluvaiheessa samoin kuin Raahen
Teatterin ammattijohtaja Toni Kettukangasta näytelmän dramatisointityössä. Myönnettyjen apurahojen summat eivät päätä huimaa, mutta taiteilijan
työssä kaikki apu on eteenpäin.
Raahen 350-vuotisjuhlarahasto on perustettu
vuonna 1999 kaupunkimme juhlavuoden kunniaksi. Vuosien varrella raahelaista kulttuuria tai Raaheen kohdistuvaa tutkimustyötä on tuettu lähes 250
000 eurolla, kaikkiaan lähes kahtasataa hakijaa.
Kuluvana vuonna jaoimme 18 800 euroa 13 hakijalle. Monessa pienemmässä ja isommassa projektissa
säätiön tuki on ollut ratkaiseva. Onhan taloudellisen tuen lisäksi kyse myös arvostuksesta ja tekijöiden osaamisen huomaamisesta. Vajaan 20 vuoden
aikana on tuettu niin raahelaista kulttuurielämää
kuin Raaheen kohdistuvaa tutkimustyötäkin.
Kordelinin säätiön Raahen rahaston ystäville
on ilo kertoa myönteisiä uutisia: Raahen kaupunki ja Kordelinin säätiö ovat kuluvana vuonna yhdessä kasvattaneet rahastomme pääomaa yhteensä
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S

äätiön sijoitustoiminta on pitkäjänteistä
ja suunnitelmallista ja tavoitteena on tasaisesti kasvattaa sijoitustoiminnan tuottoja ja tätä kautta jaettavien apurahojen
määrää. Säätiön sijoitustoimintaa ohjaavat hallituksen hyväksymät varainhoidon periaatteet. Varainhoidon periaatteita tarkastellaan säännöllisesti ja päivitetään tarpeen mukaan.
Hallituksen 22.3.2017 hyväksymien päivitettyjen
periaatteiden mukaisesti säätiön sijoitusomaisuuden
hajauttamista jatketaan. Käytännössä tämä tarkoittaa kansainvälisten sijoitusten osuuden kasvattamista edelleen samalla kun kotimaisten suorien osakeja kiinteistösijoitusten määrää vähennetään.
Kotimaiset suorat osakesijoitukset hoidetaan
konsultatiiviseen omaisuudenhoitosopimukseen

perustuen ja korot ja kansainväliset osakesijoitukset
hoidetaan täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukseen perustuen.
Säätiön sijoitukset ja niiden tuotto

Säätiön sijoitusomaisuuden arvo tilinpäätöshetkellä 31.8.2017 oli 151,1 miljoonaa euroa (142,5 edellisellä tilikaudella), kun noteeratut osakkeet ja korolliset sijoitukset arvostettiin markkina-arvoon ja
kiinteistösijoitukset ja muut sijoitukset tasearvoon.
Sijoitusomaisuuden arvo kasvoi 8,7 miljoonaa euroa tilikauden alusta. Arvopapereiden (noteeratut
osakkeet, joukkovelkakirjalainat ja rahastot) tasearvo oli tilinpäätöshetkellä 92,1 miljoonaa euroa (88,2) ja käypä arvo 111,5 miljoonaa euroa
(104,2). Tästä 19,4 miljoonan euron (16,0) arvos-
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Säätiön sijoitusomaisuuden arvo tilinpäätöshetkellä 31.8.2017 oli n. 151 miljoonaa euroa (142,5 edellisellä
tilikaudella), kun noteeratut osakkeet ja korolliset sijoitukset arvostettiin markkina-arvoon ja kiinteistösijoitukset
tasearvoon. Varsinaisen toiminnan kulut (sis. apurahat, palkinnot, apurahojen palautukset, jakokulut sekä muu
kulttuuritoiminta) olivat yhteensä n. 4,3 miljoonaa euroa (4,3 edellisellä tilikaudella).

tuserosta valtaosa, 19,3 miljoonaa euroa (15,7)
muodostui osakesijoituksista ja 0,2 miljoonaa euroa (0,3) korkosijoituksista. Omaisuuslajiallokaatiossa ei tapahtunut tilikauden aikana merkittäviä
muutoksia, mikä käy ilmi alla olevasta taulukosta.
Sijoitusten jakauma tilinpäätöshetkellä oli lähellä
säätiön hallituksen hyväksymää pitkän tähtäimen
tavoiteallokaatiota: osakkeet 60 %, korot 15 % ja
kiinteistöt ja muut 25 %.
Säätiön sijoitusomaisuuden kokonaistuotto oli
8,9 % (7,6 % edellisellä tilikaudella) ja näin ollen
ylitti säätiön hallituksen asettaman pitkän tähtäimen reaalituottotavoitteen 5,5 %. Omaisuuslajeittain tarkasteltuina osakkeiden tuotto oli 13,2 %
(9,6%), korkosijoitusten mukaan lukien pankkitilit

tuotto oli 1,4 % (3,2 %) ja kiinteistöjen ja muiden
sijoitusten 2,5 % (5,4 %). Osake- ja korkosijoitusten tuotossa on huomioitu markkina-arvon muutokset. Kiinteistöjen ja muiden sijoitusten tuottolaskenta perustuu kirjanpitoon, eikä sijoitusten
todellisia markkina-arvon muutoksia ole huomioitu. Tämän omaisuusryhmän poikkeuksellisen alhainen tuotto johtui siitä, että säätiön suurimman
yksittäisen kiinteistösijoituksen merkittävin vuokralainen vaihtui. Tilojen ollessa tyhjänä talossa
tehtiin huomattavia korjaus- ja vuokralaismuutosremontteja ja kaikki syntyneet 1,3 miljoonan euron remontti- ja vuokralaismuutoskulut kirjattiin
tulosvaikutteisesti. Uudet vuokralaiset muuttivat
taloon heinäkuussa.
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Säätiön sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos
oli yhteensä 9,6 miljoonaa euroa (14,2 edellisenä
vuonna). Tulos jakautui omaisuuslajeittain seuraavasti: osakesijoitukset 8,2 (11,4), korkosijoitukset
0,5 (0,5) sekä kiinteistösijoitukset ja muut 1,0 miljoonaa euroa (2,3). Myyntivoittojen osuus sijoitustoiminnan kokonaistuloksesta oli 4,6 miljoonaa euroa (6,9) ja arvonalentumis- ja palautuskirjausten
osuus 1,0 miljoonaa euroa (1,1). Sijoitusten kassavirta oli yhteensä 4,3 miljoonaan euroa (6,5).
Tilikauden aikana säätiö hajautti edelleen osakesalkkuaan sijoitustoiminnan periaatteidensa mukaisesti. Kotimaisia osakkeita myytiin 8,0 miljoonan euron edestä ja myynneistä realisoitui yhteensä
3,6 miljoonan euron myyntivoitto. Tilalle ostettiin
kansainvälisesti sijoittavia osakerahastoja. Tilinpäätöshetkellä kotimaisten osakkeiden osuus osakesijoituksista oli 48,3 % ja kansainvälisten osakkeiden
osuus oli 51,7 %. Markkina-arvoltaan suurimmat
yksittäiset kotimaiset osakesijoitukset olivat Sampo 3,9, Wärtsilä 3,3 ja Kesko 2,7 miljoonaa euroa.
Kansainväliset osakesijoitukset muodostuivat rahastoista ja niiden sijoitukset jakaantuivat seuraavasti:
Eurooppa 6,1 miljoonaan euroa (12,8 % kansainvälisistä osakesijoituksista), Pohjois-Amerikka 23,2
miljoonaan euroa (48,8 %), Japani 2,6 miljoonaa
euroa (5,5 %) ja kehittyvät markkinat 15,6 miljoonaa euroa (32,9 %).
Säätiön korkosalkun hajauttamista jatkettiin ja
erääntyvien suorien joukkovelkakirjalainojen tilalle
ostettiin laajasti hajautettuja kansainvälisesti sijoittavia korkorahastoja. Korollisten sijoitusten markkina-arvo oli 20,0 miljoonaa euroa ja tästä summasta 5,6 miljoonaa euroa oli sijoitettuna lyhyen koron
rahastoihin ja pankkitileille. Loput 14,4 miljoonaa
euroa oli sijoitettuna seuraavasti: valtionlainat 1,6
miljoonaa euroa, investment grade -yrityslainat 3,6
miljoonaan euroa ja high yield -yrityslainat 9,1 miljoonaa euroa.
Säätiön sijoituskiinteistöt ja muu -omaisuusluokan tasearvo oli 39,2 miljoonaan euroa (37,4 edellisellä tilikaudella). Sijoituskiinteistöjen tasearvo oli
tilinpäätöshetkellä 36,5 miljoonaa euroa (36,5). Säätiön käsityksen mukaan kiinteistöjen markkina-arvo ylittää tasearvon. Tilikaudella myytiin kolme
asuinhuoneistoa Helsingistä ja yksi lomahuoneisto
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Muoniosta ja vastaavasti lisättiin tonttirahastosijoituksen määrää. Myynneistä realisoitui yhteensä 0,4
miljoonan euron myyntivoitto. Säätiön jäljellä olevat
sijoituskiinteistöt muodostuvat pääsääntöisesti toimistotiloista. 31,5 %:in osuus Kiinteistö Oy Helsingin Rautatalosta muodostaa säätiön suurimman yksittäisen kiinteistöomistuksen. Sijoituskiinteistöjen
vuokrausaste oli tilinpäätöshetkellä 90,2 % (94,1 %).
Muiden omaisuuserien tasearvo oli 2,7 miljoonaa
euroa (0,9) ja ne muodostuivat lähinnä private equity- ja private debt -sijoituksista.
Apurahoihin, palkintoihin ja kulttuurihankkeisiin tilikaudella käytetty 4,3 miljoonan euron summa oli 2,9 % sijoitusten markkina-arvosta 31.8.2017 (edellisenä vuonna 3,0 % sijoitusten
31.8.2016 markkina-arvosta).
Säätiön kirjanpidon tulos
ja taloudellinen asema

Sijoitustoiminnan 9,6 miljoonan euron (14,2 edellisenä vuonna) tuloksella katettiin 4,3 miljoonan euron (4,3) suuruiset apurahat jakokustannuksineen,
muu kulttuuritoiminta 0,08 miljoonaa euroa (0,04)
sekä säätiön yhteiskulut 0,5 miljoonaa euroa (0,6).
Kun tämän lisäksi huomioidaan vielä saadut lahjoitukset 0,6 miljoonaa euroa (0,0) muodostui kirjanpidon tulokseksi 5,3 miljoonaa euroa (9,3).
Säätiön taseen loppusumma oli 133,1 miljoonaa
euroa ja se oli 5,6 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Vieraan pääoman määrä oli 2,2 miljoonaa
euroa (1,9 edellisenä vuonna), josta nostamattomat
apurahat muodostivat 2,0 miljoonaa euroa (1,7).
Kertyneet ylijäämät ja likvidit sijoitukset mahdollistavat apurahojen maksamisen heikompienkin suhdanteiden aikana.
Sijoitustoiminnan osalta näkymät tulevalle tilikaudelle, kun osakemarkkinoiden arvostustasot
ovat verrattain korkealla, korkotuotot historiallisen alhaalla sekä inflaatio-odotukset ovat hyvin
maltilliset tekevät sijoitustoiminnasta haastavaa.
Tilikaudella 2017–2018 tavoitteena on jatkaa sijoitusomaisuuden hajauttamista markkinatilanne
huomioiden yhteistyössä säätiön talousvaliokunnan, varainhoitajien ja kiinteistöalan yhteistyökumppaneiden kanssa.
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA

1.9.2016–31.8.2017

1.9.2015–31.8.2016

-4 286 344,51
158 601,00
-109 142,07

-4 489 916,09
332 314,00
-100 001,31

-4 236 885,58

-4 257 603,40

-78 010,54

-37 410,24

-4 314 896,12

-4 295 013,64

6 579 250,32
-2 250 883,28
-296 236,39
4 566 546,42
979 657,23

7 368 287,35
-871 338,74
-296 412,83
6 887 766,51
1 103 399,03

Sijoitustoiminta yhteensä

9 578 334,30

14 191 701,32

SAADUT LAHJOITUKSET

564 560,00

3 107,31

YHTEISKULUT
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

-321 478,62
-1 063,21
-202 177,47

-308 939,35
-1 887,97
-247 286,04

Yhteiskulut yhteensä

-524 719,30

-558 113,36

5 303 278,88

9 341 681,63

Jaetut apurahat ja palkinnot
Myönnetyt apurahat ja palkinnot
Apurahojen palautukset
Apurahojen jakokustannukset

Muu varsinainen toiminta
Muu kulttuuritoiminta
Varsinainen toiminta yhteensä
SIJOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Poistot
Myyntivoitot- ja tappiot
Arvonalennukset- ja palautukset

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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TASE

Vastaavaa

31.8.2017

31.8.2016

0,00

0,00

361 479,88
3 355 194,33
2 480,81
44 500,00

361 479,88
3 651 430,72
3 544,02
44 500,00

3 763 655,02

4 060 954,62

118 512 671,46
4 658 789,23

105 797 183,33
11 275 549,97

123 171 460,69

117 072 733,30

126 935 115,71

121 133 687,92

193 679,80
354 660,03

254 808,40
666,02

548 339,83

255 474,42

5 138 287,66

5 174 211,77

5 138 287,66

5 174 211,77

444 373,04

892 740,31

6 131 000,53

6 322 426,50

133 066 116,24

127 456 114,42

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Saamiset

Pysyvät vastaavat yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Vastaavaa yhteensä
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Vastattavaa

31.8.2017

31.8.2016

98 257 855,58
3 976 301,37
23 308 584,71
5 303 278,88

95 419 515,32
3 147 423,10
17 634 121,61
9 341 681,63

130 846 020,54

125 542 741,66

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

3 492,34
67 851,08
2 079 480,47
69 271,81

13 107,15
46 525,83
1 773 991,98
79 747,80

Lyhytaikaiset velat yhteensä

2 220 095,70

1 913 372,76

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

2 220 095,70

1 913 372,76

133 066 116,24

127 456 114,42

OMA PÄÄOMA
Kantarahasto
Erillisrahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden tulos
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

Vastattavaa yhteensä
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NÄIN APURAHOISTA PÄÄTETÄÄN
Jaostojen ja rahastojen asiantuntijajäsenet arvioivat apurahahakemukset
ja tekevät hallitukselle esitykset apurahansaajista.

TIETEEN JAOSTO

KIRJALLISUUDEN JAOSTO

TAITEEN JAOSTO

KANSANVALISTUKSEN JAOSTO

KAUPUNKI- JA KOHDERAHASTOT

MUUT ASIANTUNTIJAT
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HALLITUS
Säätiön hallitus päättää apurahansaajat.
Säätiö myöntää vuosittain noin 400
apurahaa.

APURAHANSAAJAT 2017

APURAHANSAAJAT 2017
TIEDE APURAHAT 2017
BIOLOGIA, YMPÄRISTÖ
Filosofian maisteri Mari Dahl väitöskirjaan: Haitta-aineiden tunnistaminen sekapilaantuneista sedimenteistä ja maa-aineksista vaikutusperustaisen analyysin
avulla 24.000
Filosofian maisteri Sanna Ehonen väitöskirjaan: Miksi haapa- ja poppelipuiden sukuun kuuluvat lajit ovat hylänneet ilmarakojen nopean säätelyn mekanismin?
12.000
Filosofian maisteri Tuomas Huokko väitöskirjaan: Alternative electron transfer
routes in cyanobacterium Synechocystis
sp. PCC 6803 as a tool for better bio-industrial applications 24.000
Early stage researcher Kajal Kumari väitöskirjaan: Research on the health effects of intermediate frequency magnetic
fields 12.000
Filosofian tohtori, tutkijatohtori Martin
Pushkarjov tutkimusvierailuun: The neotenous naked mole-rat: a novel rodent
model of developmental brain disorders
7.000
YHTEENSÄ 79.000

ELÄINLÄÄKETIEDE
Master of Science in Physiology and Neuroscience Tsvetomira Atanasova väitöskirjaan: Role of glutamate receptors in
the development of limbic system; implications for early lifetime stress and later
anxiety 12.000

FILOSOFIA
Master of Studies Harry Alanen väitöskirjaan: Aristotle on Action and Agency
12.000
Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli Pitkänen väitöskirjaan: Metafyysisen pahakäsityksen mahdollisuus nykyfilosofiassa
12.000
Filosofian tohtori Pärttyli Rinne väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Towards an

evolutionary philosophy of love: natural,
religious, and moral perspectives 12.000

YHTEENSÄ 100.000

YHTEENSÄ 36.000

KÄYTTÄYTYMISTIETEET

FYSIIKKA JA TÄHTITIEDE

Psykologi Jonne Hietanen väitöskirjaan:
Katsekontaktin vaikutus itsetietoisuuteen
24.000

Filosofian maisteri Janne Solanpää väitöskirjaan: Improving ultrashort electron
and laser pulses: Towards nanocameras
for electron motion pictures 24.000
Filosofian maisteri Jenni Tick väitöskirjaan: Laskennallisia menetelmiä valoa ja
ultraääntä hyödyntäviin käänteisongelmiin 24.000
YHTEENSÄ 48.000

GEOTIETEET JA MAANTIEDE
Filosofian maisteri Anette Teittinen väitöskirjaan: Paikallisten ja maantieteellisten tekijöiden vaikutukset pohjoisten pienvesien mikrobiyhteisöihin 12.000

Filosofian tohtori Jokke Häsä konferenssimatkaan: research on undergraduate
mathematics education, San Diego, 2018
2.000
Filosofian maisteri, musiikkiterapeutti
Kaisamari Kostilainen väitöskirjaan: Täysiaikaisten ja ennenaikaisesti syntyneiden
lasten aivovasteet emotionaalisille äänille sekä vanhempien laulamisen vaikutukset vuorovaikutussuhteen ja tunnetason
kommunikoinnin kehittymiseen 24.000
Diplomi-insinööri Juulia Suvilehto väitöskirjaan: Maintaining social bonds via interpersonal touching: A cross-cultural
study 24.000
YHTEENSÄ 74.000

HISTORIATIETEET, ARKEOLOGIA
Filosofian maisteri Anna Huhtala väitöskirjaan: Arvaamaton kuolema arvojen ja
asenteiden heijastajana – Väkivalta- ja
onnettomuuskuolemien julkinen käsittely Suomessa 1920–1930 -luvuilla 24.000
Filosofian maisteri Outi Korhonen väitöskirjaan: Hailuotolaisten ympäristösuhde 1700- ja 1800-luvuilla 24.000
Filosofian tohtori Miia Kuha post doc
-tutkimukseen: Viipurin hiippakunnan
pappien toiminta paikallisyhteisöissä
1620–1710 12.000
Filosofian maisteri Anna-Leena Perämäki väitöskirjaan: Kirjoitettu vaino.
Nuorten naisten päiväkirjoista välittyvät selviytymiskeinot juutalaisvainoista
1940-luvun miehitetyssä Länsi-Euroopassa 12.000
Filosofian tohtori Lauri Tähtinen väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: robotit,
työntekijät ja orjat: työn historia ja tulevaisuus 28.000

KEMIA
Filosofian maisteri Tuomo Kainulainen väitöskirjaan: Biomassapohjaisen
synteettisen biomuovin kehittäminen
24.000

KIELITIEDE
Filosofian tohtori Katri Priiki tutkimusvierailuun Tarton yliopistoon osana post doc
-hanketta Toi ja tota noin. Miten pronominista tuli partikkeli? 12.000
Filosofian maisteri Anna Puupponen väitöskirjaan: Käsien ulottumattomissa –
Päällä ja keholla tuotettujen liikkeiden ja
asentojen muodot ja funktiot suomalaisessa viittomakielessä 12.000
Filosofian maisteri Antti Saloranta väitöskirjaan: Suomen kielen fonologisen
pituusopposition harjoittaminen kuuntele ja toista -harjoittelulla 24.000
YHTEENSÄ 48.000
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KIRJALLISUUSTIEDE
Filosofian tohtori Marja Härmänmaa Session ”Decadent love” järjestämiseen AAIS (The American Association of Italian
Studies) konferenssissa 14.–17.6.2018,
Sorrento, Italia 1.500
Filosofian maisteri Laura Piippo väitöskirjaan: Toistaiseksi tunnistettavissa: Toisto
ja kierrättäminen Jaakko Yli-Juonikkaan
Neuromaanin kokeellisessa poetiikassa
12.000
Filosofian tohtori Veijo Pulkkinen väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Kirjoituskone suomalaisessa kirjallisuudessa: geneettinen ja mediaalinen tutkimus
28.000
YHTEENSÄ 41.500

KULTTUURIENTUTKIMUS

res in midlife and musculoskeletal health
in later life: A 28-year prospective follow-up study of Finnish municipal employees 12.000
Lääketieteen kandidaatti Johannes Lieslehto väitöskirjaan: Varhaiset stressitekijät, psykoosialttius ja aivovasteet kasvonilmeille 10.000
Lääketieteen lisensiaatti Sari Lukkari väitöskirjaan: Perinataaliriskien ja lapsuuden
ajan sairauksien yhteys mielenterveyshäiriöihin nuorena 12.000
Lääketieteen lisensiaatti Sandra Manninen väitöskirjaan: Endogenous opioid
system and human sociability 12.000
Doctoral Candidate Dina Mosselhy väitöskirjaan: Staphylococcus aureus biofilms: Combating resistance by silicagentamicin nanoantibiotics 12.000

Filosofian maisteri Emilia Karjula väitöskirjaan: Kirjoittaminen rituaalisena leikkinä 24.000

Lääketieteen lisensiaatti, lastentautien
erikoislääkäri Laura Puhakka väitöskirjaan: Synnynnäinen sytomegalovirusinfektio 12.000

Master of Arts Lauri Turpeinen väitöskirjaan: A multi sited ethnography of rural-urban-migration of young adults in
Finland 24.000

Lääketieteen kandidaatti Elina Puolakka
väitöskirjaan: Lapsuuden sosioekonomisen aseman vaikutus sydänterveyteen aikuisiässä 10.000

YHTEENSÄ 48.000

Filosofian maisteri Johanna Troberg väitöskirjaan: Insights into glucuronidation
activities of individual UDP-glucuronosyltransferases 12.000

LÄÄKE- JA TERVEYSTIEDE
Lääketieteen kandidaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Noora Heikkinen väitöskirjaan: Nuorten runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvät aivomuutokset
6.000
Master of Science in Applied Mathematics and Physics Iryna Hlushchenko väitöskirjaan: Actin regulation in dendritic
spines: from synaptic plasticity to animal
behaviour and human neurodevelopmental disorders 12.000
Filosofian maisteri Maria Jaakkola väitöskirjaan: Methods to estimate signaling
pathway activities 12.000
Lääketieteen lisensiaatti Eemeli Jämsen väitöskirjaan: Sukupuolen merkitys
makrofagien tulehdukselliseen vasteeseen tekonivelen kulumapartikkeleille
12.000
Master of Science in Public Healt Prakash
K.C. väitöskirjaan: Work-related exposu-
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Master of Scinence Catalina Vasilescu
väitöskirjaan: Molecular background of
childhood cardiomyopathies and progressive brain disorders 11.500
YHTEENSÄ 145.500

MAATALOUS- JA METSÄTIEDE
Master of Science in Computational and
Systems Biology Sitaram Rajaraman
väitöskirjaan: Global warming and boreal forest – a case study with the model species silver birch (Rauduskoivu)
24.000

OIKEUSTIETEET
Oikeustieteen maisteri Santtu Raitasuo
väitöskirjaan: Suhteellisuusperiaate julkisoikeudellisena periaatteena 24.000

YHTEISKUNTATIETEET
Master of Arts in Futures Studies, Master
of Arts in International Relations Seyedeh Akhgar Kaboli väitöskirjaan: Unfold Your Own Future: Empowerment of
young refugees through futures research
tools 12.000
Valtiotieteiden maisteri Emma Lamberg väitöskirjaan: Nuorten naisten työllistymisen polut 2010-luvun Suomessa
24.000
Filosofian tohtori Mona Mannevuo väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Sielutieteestä neurotieteeseen: työnjohto-opit
Suomessa 1940-luvulta 2010-luvulle
17.200
Yhteiskuntatieteiden maisteri, johtava
sosiaalityöntekijä Anna Pekkarinen väitöskirjaan: Tiedonmuodostuksen etiikka
lapsiperhesosiaalityössä 24.000
Yhteiskuntatieteiden maisteri Ville Aki
Petteri Suuronen väitöskirjaan: Thinking
Politics beyond and after the Nation-State with Hannah Arendt 24.000
Hallintotieteiden maisteri Mikko Värttö
väitöskirjaan: Deliberatiiviset menetelmät henkilöstön osallistumismahdollisuuksien edistäjänä organisaation muutostilanteessa 12.000
YHTEENSÄ 113.200

TAITEIDEN TUTKIMUS
Filosofian maisteri Laura-Elina Aho väitöskirjaan: Kansallisuuden sukupuolittunut rakentuminen: Suomi-neidon representaatio Suomalaisen Teatterin
ohjelmistossa 1872–1902 12.000

MATEMATIIKKA JA
TIETOJENKÄSITTELY

Filosofian maisteri Pekka Hassinen väitöskirjaan: Artefaktin ongelma: Kulttuurifilosofinen traktaatti luonnon ja kulttuurin sekä materiaalisen ja symbolisen
suhteesta 12.000

Filosofian tohtori Liisa Ilvonen post doc
-tutkimukseen: Uusia tilastollisia menetelmiä menneiden ympäristöolosuhteiden ymmärtämiseksi 24.000

Filosofian maisteri Aura Nikkilä väitöskirjaan: Todentuntua, muistamista ja menetyksiä. Valokuvan merkitykset siirtolaisuutta kuvaavissa sarjakuvissa 14.000

APURAHANSAAJAT 2017

Filosofian tohtori Janne Vanhanen post
doc -tutkimukseen: Kahden melun käsitettä musiikissa tarkastelevan tutkimusartikkelin kirjoittamiseen 12.000

nomic Analysis Jesse Lastunen väitöskirjaan: Technology and Labor Market
Inequality: Modeling for Policy Analysis
8.000

Filosofian tohtori, dosentti Marjaana Virtanen väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Audiovisuaalinen esittäminen musiikkikilpailuissa 24.000

Valtiotieteiden maisteri, Master in Economics and Finance Maarit Kristiina Olkkola Tutkimusvierailuun amerikkalaiseen
huippuyliopistoon lukuvuodeksi 20182019 10.000

YHTEENSÄ 74.000

TALOUSTIETEET
Kauppatieteiden tohtori Tiina Henttu-Aho tutkimusvierailuun: Innsbruckin
yliopisto 2.000

Master of Science in Economics Carolina Stubb Doctoral thesis: Consumer Behavior and The Hidden Persuasion of
Online Sponsored Content – A Controversially Re-Envisioned Approach to Advertising 2.000
YHTEENSÄ 36.000

Elintarviketieteiden maisteri Sami Koponen väitöskirjaan: Taiteistuva gastronomia:
uuden ajan fine dining (ruoka)kulttuurisena peilinä ja muutosvoimana 14.000
Tekniikan kandidaatti, Master of
Philosophy, Master in Specialized Eco-

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

VIESTINTÄ
Doctor of Philosophy Joanna Kedra post
doc -tutkimukseen: Assessment of Students’ Visual Communication Competency in Finnish Higher Education 12.000
Filosofian maisteri Minna Saariketo väitöskirjaan: Toimijuus ohjelmoidussa yhteiskunnassa 12.000
YHTEENSÄ 24.000

TEKNISET TIETEET
Diplomi-insinööri Laura Koivusalo väitöskirjaan: Biomaterial nanocomposite for
corneal tissue engineering 24.000

TIEDE YHTEENSÄ 66 APURAHAA,
1.035.200 EUROA.

KIRJALLISUUS APURAHAT 2017
KAUNOKIRJALLISUUS
Kirjailija Hassan Blasim näytelmän Musta
omena kirjoittamiseen 12.000

meen-Anttila Rakas kuolema -näytelmän
kirjoittamiseen. Dramatisointi Leena Krohnin romaanista Tainaron (1985) 6.000

Filosofian maisteri Janette Hannukainen
kolmannen runokokoelman kirjoittamiseen 6.000

Filosofian tohtori Mikko Kallionsivu kuoleman kohtaamista käsittelevän, kuolemantansseja temaattisesti hyödyntävän
esseekokoelman kirjoittamiseen 12.000

Filosofian maisteri Kaisa Happonen ja taiteen maisteri Anne Vasko kuvakirjatrilogian tekemiseen 24.000

Kirjailija, filosofian maisteri Riina Katajavuori kahden lastenkirjan kirjoittamiseen
12.000

Helsingin kirjallisuusfestivaali ry 4. Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaaliin 5.000

Humanististen tieteiden kandidaatti Jyrki
Kiiskinen runokokoelman kirjoittamiseen
24.000

Kasvatustieteen maisteri, kirjailija Kati
Hiekkapelto romaanin kirjoittamiseen
4.000
Filosofian maisteri Vilja-Tuulia Huotarinen romaanin ja runokokoelman kirjoittamiseen 24.000
Kirjailija Ville Hytönen romaanin, runokokoelman ja lastenkirjojen kirjoittamiseen
12.000
Runoilija Lassi Hyvärinen neljännen runokirjan kirjoittamiseen 12.000
Teatteritaiteen maisteri Iida Alexandra Hä-

Ylioppilas, kirjailija Daniil Kozlov runokokoelman kirjoittamiseen 8.000
Kirjailija Juhani Känkänen romaanin ”Tarv
työh kuts” kirjoittamiseen 8.000
Kirjailija, tietokirjailija Heikki Lehikoinen
lastenromaanin kirjoittamiseen 6.000
Kirjailija, filosofian maisteri Torsti Vihtori Lehtinen kaunokirjalliseen työskentelyyn 10.000
Filosofian tohtori Minna Maijala kaunokirjalliseen työskentelyyn: Esseekokoel-

ma Minna Canthista ja nykyajasta 12.000
Kirjailija J.S. Meresmaa trilogian päättävän romaanin kirjoittamiseen 6.000
Valtiotieteiden maisteri Raili Mikkanen
kaunokirjalliseen työskentelyyn: Äitini
Minna 5.000
Taiteiden maisteri Meiju Niskala sata kirjettä kuolleelle äidille -romaanin kirjoittamiseen sekä Eksistentiaalinen huvipuisto
-teoksen käsikirjoittamiseen 8.000
Kirjailija, teologian maisteri Markku Paasonen proosarunoteoksen kirjoittamiseen
12.000
Kirjailija, dramaturgi Maria Peura romaanin kirjoittamiseen 24.000
Filosofian maisteri, kirjailija Markku Pääskynen ”Aurinko ei liiku” -romaanin kirjoittamiseen 18.000
Kirjailija, filosofian maisteri, äidinkielenopettaja Pauliina Rauhala lastenromaanin kirjoittamiseen 18.000
Ylioppilas Matias Riikonen kaunokirjalliseen työskentelyyn: Romaani metsässä
leikkivistä lapsista 12.000
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Taiteen kandidaatti, sarjakuvataiteilija Viivi Rintanen hulluussarjakuvia-sarjakuvateoksen toteuttamiseen 8.000
Kirjailija, valtiotieteiden maisteri Harry
Salmenniemi novellikokoelman Delfiinimeditaatio kirjoittamiseen 24.000
Kuvittaja, graafikko Julia Vuori lasten kuvakirjan kuvittamiseen 6.000
YHTEENSÄ 338.000

SIRKUSTAIDE
Nykysirkustaiteilija Salla Hakanpää, valosuunnittelija Anssi Ruotanen ja äänisuunnittelija Joonas Pehrsson näyttämöteoksen ”Funis” valmistamiseen 11.000
Teatteritaiteen maisteri Ina Hyvönen Niemelä ja työryhmä muukalaisuutta käsittelevän sanattoman lastenesityksen toteuttamiseen 9.000
Sirkustaiteen maisteri Hanna Moisala ja
työryhmä Lola- Nykysirkusteoksen työstöön 12.000
YHTEENSÄ 32.000

NÄYTTÄMÖTAIDE
Tuottaja Anne Hyvönen ja työryhmä
Zambezi 2-näytelmän tuottamiseen, käsikirjoittamiseen ja esittämiseen vuonna
2018 Aleksanterin teatterissa, Helsingin
kaupungin kulttuuritaloissa ja maakuntateattereissa 15.000
Anna Jaanisoo ja kulttuurituottaja, näyttelijä Paula Kovanen lampi -lasten hyvinvointia parantavan näytelmän tuottamiseen 3.000

Esitystaiteilija Sini-Sisko Kalajoki, esitystaiteilija Sini-Sisko Kalajoki ja muusikko, näyttelijä Tuuli Jartti työryhmälle ” Ryysyrannan Jooseppi”-esityksen kiertuetoiminnan
mahdollistamiseen hoitolaitoksiin 2.000
Kehitysvammaisteatteri La Strada ry.
”Gabriel tule takaisin” näytelmäteoksen
valmistamiseen 10.000
Teatteritaiteen maisteri Rosanna Kemppi, näyttelijä Kreeta Salminen ja näyttelijä Rosanna Kemppi näyttämöteoksen
”Noora” valmistamiseen 6.000
Keski-Uudenmaan Teatteri ry. Keski-Uudenmaan Teatterin 20-vuotisjuhlien järjestämiseen ja juhlavuoden tapahtumien
tuottamiseen 13.000
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Tatjaana
Keskihannu lapsen kuolemaa ja kuolemanpelkoa käsittelevän sooloteatteriesityksen
sekä työpajojen kiertuekuluihin 5.000
Koira Complex ry Koiran sydän-esitykseen 10.000
Taiteen kandidaatti David-Catalin Kozma
Taiteellineen työskentelyyn ja kulttuuriaktivismiin 12.000
Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Yhdeksännentoista Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon järjestämiseen teemalla
Kärhämä – sota, riita ja ristiriita 5.000
L. Onervan Seura ry kolme Onervaa - valmistamiseen 4.000
Musiikin maisteri Sirpa Lahti ja työryhmä
näytelmän ”Valmiina muistamaan” tuotantoon ja toteutukseen 10.000

Tanssija Laura Jantunen ja työryhmä performatiivisen teoksen ”Wasted” valmistamiseen 12.000

Teatteritaiteen maisteri Eppu Pastinen,
teatteritaiteen maisteri Juho Gröndahl
ja teatteritaiteen tohtori Jussi Lehtonen
Helsingin Maanis-Depressiivinen Teatteri
esittää -nimisen sooloesityksen valmistamiseen 3.000

Producer Maarja Kaasik ja työryhmä
näyttämötaiteeseen: For making ”When
a Rainbow is Black” guest performance
in Barcelona 3.000

Näyttelijä FIA Ella Pyhältö, kriitikko,kuraattori Veikko Halmetoja ja kulttuurituottaja Jussi Perämäki matkalla monologiesityksen valmistamiseen 5.000
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Riihimäen Nuorisoteatteri ry kaksi heimoa -näytelmän toteuttamiseen Riihimäen Nuorisoteatterissa 10.000
Suomen Assitej ry tapahtuman järjestämiseen: Bravo! -kansainvälisen lasten ja
nuorten teatterifestivaalin juhlavuoden
ohjelman monipuolistaminen 5.000
Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry teatteri Avoimien Ovien 20-vuotisjuhlanäytelmän sekä -seminaarin ja -konsertin tuottamiseen 15.000
TEHDAS Teatteri-yhdistys ry NOA, tanssia ja nukketeatteria yhdistävän esityksen
valmistamiseen 10.000
Teatteritaiteen maisteri Heikki Niilo Törmi näytelmän tai muun tuotannon valmistamiseen: tutkivan Näyttelijän kuolema -esitys, Fragile – särkyvää -esityksen
tuottaminen ja siihen liittyvien työpajojen vetäminen ja kehittäminen kouluissa
12.000
Teatteritaiteen kandidaatti Anna Viitala näytelmän kirjoittamiseen: What ever
happens, don’t panic! 5.000
YHTEENSÄ 175.000

KIRJALLISUUDEN
SUOMENTAMINEN
Filosofian maisteri, suomentaja Jyrki Lappi-Seppälä nicaragualaisen Sergio Ramírezin pääteoksen, historiallisen
romaanin ”Margarita, está linda la mar”
suomentamiseen 6.000
Humanististen tieteiden kandidaatti Tommi Nuopponen Pindaroksen runojen suomentamiseen 24.000
Filosofian maisteri Jukka-Pekka Pajunen
Elfriede Jelinekin näytelmän ”Wut” suomentamiseen ja suomennosantologian
toimittamiseen 11.000
YHTEENSÄ 41.000
KIRJALLISUUS YHTEENSÄ 56 APU
RAHAA, 586.000 EUROA.
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TAIDE APURAHAT 2017
ARKKITEHTUURI
Taiteen tohtori, arkkitehti Antti Ahlava,
taiteen maisteri Kivi Sotamaa ja arkkitehti Fredrik Lindberg Kissing Places-ryhmän
taiteelliseen työskentelyyn: Suomalaisten
asuntosuunnitteluratkaisujen tutkiminen
ja kehittäminen edelläkävijäksi kansainvälisessä jakamistaloudessa 4.000
Arkkitehti Eva Geitel Designing Futures –
Arkkitehdin ammattikuva tulevaisuudessa
-Työskentelyapurahahakemus 3 kk:n työskentelyyn Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin residenssissä 6.000
Arkkitehti Sasu Marila taiteelliseen työskentelyyn: Kaupunkitilallinen tutkimus ja
kilpailut 8.000
Arkkitehti Ulla Prami taiteelliseen työskentelyyn ja materiaalikuluihin. Espoon
Turvesuon uuden asuinkorttelialueen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailupalautus
syyskuussa 2018 4.000
Filosofian tohtori, professori Eva Margareta Steinby taiteelliseen työskentelyyn:
Pekka Suhosen esseekokoelma Tilat, talot, sanat 3.000
Maisema-arkkitehti Emilia Weckman ja työryhmä taiteelliseen työskentelyyn: Kestävä
koulupiha -projektin toteuttamiseen 5.000
YHTEENSÄ 30.000

VALOKUVA- JA VIDEOTAIDE
AV-arkki ry kansainvälisen seminaarin järjestämiseen: Mediataiteen välittäjäportaan vahvistaminen 5.480
Taiteen maisteri Juuso Noronkoski taiteelliseen työskentelyyn: Näyttely Galleria Sinnessä & kirjaprojekti 24.000
Taiteen kandidaatti Jaakko Pietiläinen taiteelliseen työskentelyyn: Kolmesta toimettomasta vakoilusatelliitista kertovan,
teknologiaa, uskontoa ja masennusta käsittelevän videoteoksen valmistaminen ja
yksityisnäyttelyn järjestäminen 12.000
Taiteen maisteri, valokuvataiteilija Riitta Päiväläinen taiteelliseen työskentelyyn
24.000
Taiteen maisteri Nastja, Säde Rönkkö taiteelliseen työskentelyyn 6kk 12.000

Taiteen maisteri, valokuvataiteilija Kari
Soinio taiteelliseen työskentelyyn ja teoskuluihin 24.000

Kuvataiteilija Satu Rautiainen taiteelliseen
työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen
24.000

YHTEENSÄ 101.480

Kuvataiteilija Sirpa Särkijärvi taiteelliseen
työskentelyyn 24.000

KUVATAIDE

Kuvataiteen maisteri Pauliina Turakka Purhonen taiteelliseen työskentelyyn 24.000

Kuvataiteen maisteri Jussi Goman taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden järjestämiseen Suomessa ja ulkomailla 12.000
Kuvataiteilija Jaakko Heikkinen taiteelliseen työskentelyyn 24.000
Kuvataiteilija Liisa Hietanen taiteelliseen
työskentelyyn 24.000
Kuvataiteilija Marjatta Holma maalausmateriaaleihin ja näyttelytoimintaan 3.000
Kuvataiteen maisteri Eveliina Hämäläinen
taiteelliseen työskentelyyn 24.000
Taiteen maisteri Lotta Ingman taiteelliseen
työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen
galleria Forum Box 2018 12.000
Kuvataiteilija Anita Jensen taiteelliseen
työskentelyyn ja näyttelyiden valmisteluun 2018 Suomessa , Japanissa ja Kiinassa 24.000
Kuvataiteilija, kuvanveistäjä Pasi Karjula taiteellisen työskentelyn turvaamiseen 24.000
Kuvataiteen maisteri Joonas Kota taiteelliseen työskentelyyn ja materiaalikuluihin
12.000
Kuvataiteilija Hannele Kumpulainen taiteelliseen työskentelyyn 24.000
Kuvataiteen maisteri Riikka Kuoppala taiteelliseen työskentelyyn 24.000
Taidemaalari, BA Ville Valtteri Kylätasku
taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyiden
järjestämiseen 11.000
Taiteen maisteri Tiia Matikainen taiteelliseen työskentelyyn 24.000
Kuvanveistäjä Anne Meskanen-Barman
taiteelliseen työskentelyyn 24.000
Kuvataiteilija Ari Pelkonen ja työryhmä
työryhmän (Juurinen, Pelkonen, Tuominen) näyttelyn järjestämiskuluihin Forum
Boxissa 31.8.–23.9.2018 12.000

Kuvataiteilija, ympäristötaiteilija Timo Vartiainen taiteelliseen työskentelyyn: Työskentelyä ympäristötaiteellisen projektin
”Kodin garbologiaa parissa” 24.000
YHTEENSÄ 374.000

MUSIIKKI
Freelancer laulaja, diplomiekonomi Simo H.R. Bäckman taiteelliseen työskentelyyn: Itsenäisen 100-vuotisen Suomen
juhlavuonna, konserttisarjan järjestäminen viimeisten sotaveteraanien arjen kohottamiseksi sekä virkistykseksi veteraanilaitoksissa 8.000
Defunensemblen kannatusyhdistys ry
defunensemblen taiteelliseen toimintaan
2018 10.000
Etelä-Savon Musiikkiteatteri- ja Oopperayhdistys, ESMO ry taiteelliseen työskentelyyn: Uppo-Nalle satuooppera 8.000
Säveltäjä, musiikin maisteri Perttu Haapanen sävellystyöhön 12.000
Musiikin maisteri, tohtorikoulutettava Ilkka Heinonen taiteelliseen työskentelyyn:
Taiteen tohtorintutkintoon: Kansansoittajat palatseissa – Keskiajan ja renessanssin musiikin käyttö kansanmusiikillisessa
ilmaisussa 12.000
Helsingin Konservatorion Säätiö (Helsingin
Konservatorio) toisen kansallisen Helsinki
Lied 2018 -kilpailun valmistamiseen 10.000
Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty
ry tapahtuman valmisteluun ja toteutukseen: Ihminen on hyvä asia -koulukampanja luo kohtaamisia kehitysvammaisten
kokemusasiantuntijoiden ja alakoulun oppilaiden välille dokumenttielokuvan, sekä
musiikki-, taide-, ja mediatyöpajojen keinoin 15.000
Helsingin Puhallinmusiikkiyhdistys ry taiteelliseen työskentelyyn: Puhallinpäivät
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taiteiden ja baletin keinoin 6.500

2018 – Nuoriso-orkesterien osallistuminen 12.000

säänelle, soitinryhmälle ja elektroniikalle
4.000

Helsinki Chamber ry kansainvälisen Helsinki Chamber Music Festivalin järjestämiseen kesällä 2018 8.000

Sibelius-Seura r.y. tutkimus- ja toimitustyöhön: Jean Sibeliuksen koottujen teosten
kriittisen laitoksen toimittaminen 20.000

Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry IV Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun järjestämiseen vuosina 2018-2019 10.000

Suomen Kontrabassoklubi ry taiteelliseen
työskentelyyn: Kontrabasson mestarikurssi nuorten kontrabassoviikonlopun yhteydessä 3.500

Säveltäjä Tuomas Kantelinen Valkoparta-oopperan säveltämiseen 12.000

Musiikin maisteri Lauri Supponen, musiikin
maisteri Lauri Supponen ja musiikin kandidaatti Dante Thelestam UNM-festivaalin järjestämiseen Bergenissä 2018 5.000

TAITEENALOJEN
TOHTORINTUTKINTO

Säveltäjä, musiikin maisteri Outi Tarkiainen
sävellystyöhön ja taiteelliseen työskentelyyn 12.000

Kuvataiteen maisteri Maija Närhinen taiteen tohtorintutkintoon: Tutkimus kuvaamisen tavoista 24.000

Musiikkioppilaitoksen opettaja Pia Korteala ja amk Päivi Anisimova taiteelliseen
työskentelyyn: Nuorten Äänisilta-konserttikiertue Lapissa 6.000
Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry Takuulla rytmissä! -musiikki- ja
tanssipajoihin nuorille 17.000
Musiikin tohtori Juho Laitinen taiteelliseen työskentelyyn 12.000
Musiikin maisteri Leija Lautamaja taiteelliseen työskentelyyn: Pohjoismaisen kansanmusiikkiyhtye Floating Sofa Quartetin
kiertue Etelä-Pohjanmaan peruskouluissa
ja lukioissa 6.000
Musiikin maisteri Pauliina Lerche ja työryhmä Mimmit-lastenmusiikkiyhtyeen Ystävyys-kiertueen järjestämiseen 7.000
Musiikin kandidaatti Mikko Marttila ja
työryhmä taiteelliseen työskentelyyn:
Lasten ja nuorten vaskileiri Vuosaaressa
2018 6.500
Musiikkiopisto Avonian kannatusyhdistys ry ja Espoon Tanssiopiston kannatusyhdistys ry taiteelliseen työskentelyyn:
”Hetki lyö – tarinoita ja tunnelmia Suomesta” Musiikkiopisto Avonian ja Espoon
Tanssiopiston yhteistyöprojekti 5.000
Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry /
Oulunsalo Soi taiteelliseen työskentelyyn: Taidemusiikkiuskallus – Lapsiperheet kamarimusiikin äärellä 5.000
Musiikin maisteri Terhi Valpuri Puronaho
taiteelliseen työskentelyyn sekä Soivaa
hoivaa -musiikkityöpajojen suunnitteluun
ja toteuttamiseen 12.000
Opiskelija, lukio Ensio Rislakki Oboen
hankintaan 6.000
Filosofian maisteri Petra Rönkä ja työryhmä maailmantappaja-ooppera nai-
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YHTEENSÄ 244.000

TANSSI
Tanssitaiteen maisteri Titta Court ja työryhmä tanssiteoksen Velocity valmistamiseen
ja esittämiseen 7.000
Tanssitaiteen kandidaatti Ima Iduozee ja
työryhmä tanssija-koreografi Ima Iduozeen
uuden ryhmän perustamiseen ja esitystoiminnan vakiinnuttamiseen vuonna 2018
20.000
Ylioppilas Kiira Kilpiö ja työryhmä teoksen
harjoittamisen palkkakuluihin sekä esityskuluihin 7.500
Tanssitaiteen maisteri Liisa Korpiniitty
ja työryhmä taiteelliseen työskentelyyn
10.000
TTM, TIO Mimosa Lindahl ja työryhmä taiteelliseen työskentelyyn: MimoArt Companyn debyyttiteos body notesin lisäesityksiin Suomessa ja ulkomailla 9.500
Nuorisoseura Motora ry tilaustanssiteos
”Risintkaa ja rillumarei!” -teoksen tuottamisen kuluihin 2.000
Tanssitaideen kandidaatti Justus Pienmunne ja työryhmä Happy Bodies -esityksen
taiteelliseen työskentelyyn 2.000
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto
Ita Puusepp taiteelliseen tapahtuman valmistamiseen ja tuotantokustannuksiin 4.000
Suomalaisen tanssiteatterin kannatusyhdistys ry Perkele!-balettiin, suomalaisen
tunne-elämän kuvaus musiikin, visuaalisten

Taiteellisen tanssin yhdistys ry Carl Knif
Companyn taiteelliseen työskentelyyn ja
materiaalikuluihin 14.500
Tanssitaiteilija Jenni-Elina von Bagh
”Posthuman” on rajoja rikkovaan uutuusteokseen viidelle vasta valmistuneelle
naistanssijalle 9.000
YHTEENSÄ 92.000

TAIDETEOLLISUUS JA -KÄSITYÖ
Taiteen maisteri Reeta Ek taiteelliseen
työskentelyyn: Luonnoskirja-projektin
jatkamiseen 9.000
Taiteen maisteri Sanelma Hihnala tuolin
prototyypin jatkokehitykseen ja esittelyyn messuilla 5.000
Kalasataman seripaja ry Kalasataman
seripajan toimintaan 4.000
Taiteen maisteri Anna-Mari Leppisaari,
arkkitehti safa Juha Kivistö ja taiteen maisteri Hanna-Kaisa Korolainen näyttelyn järjestämiseen Milanon Design Weekillä 2018
ja teosten valmistuskuluihin 10.000
Artesaani Johannes Rantasalo taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen 12.000
Taiteen Maisteri Heini Riitahuhta taiteelliseen työskentelyyn: keramiikka taiteenparissa 12.000
Taiteen maisteri Eeva Rönkä taiteelliseen
työskentelyyn 12.000
Puuseppämestari Matti Söderkultalahti osallistuminen kansainväliseen taiteen,
designin ja taidekäsityön kutsunäyttelyyn
Venetsiassa, Italiassa 7.500
Kalustemuotoilija Antti Tuomi -kalustemalliston esittelyyn 7.500
YHTEENSÄ 79.000
TAIDE YHTEENSÄ 78 APURAHAA,
944.480 EUROA.

APURAHANSAAJAT 2017

KANSANVALISTUS APURAHAT 2017
JOUKKOVIESTINTÄ
Taiteen tohtori, ohjaaja-tuottaja Jouko
Aaltonen, ohjaaja Seppo Rustanius ja
kuvaaja Pekka Aine vuoden 1918 sisällissodasta lasten silmin kertovan dokumenttielokuvan taustatutkimukseen ja
kuvasuunnitteluun 2.000
Elävien Runoilijoiden Seura ry Kulttuurilehti Siepparin ilmestymiseen ja verkkosivujen luomiseen Elävien Runoilijoiden
Seura ry:lle 1.000

kiinteistöhankinnat Suomessa 2000-luvulla 8.000
Metaria ry. dokumentaarisen pelin valmistamiseen: Srapnellit – Dokumentaarinen peli Suomen sisällissodasta 10.000
Valtiotieteiden maisteri, MA European
studies Mikko Salo journalistiseen työskentelyyn: Faktabaari EDU – medialukutaitoa tulevien äänestäjien kanssa 2018
vaaleihin uuden opetussuunnitelman
osana 7.000

Filosofian maisteri Heidi Heinonen kirjallisuuskritiikkien kirjoittamiseen 3.000

Master of Arts, filosofian maisteri Erkki Seppänen, kirjailija-toimittaja Maria
Asunta ja toimittaja Kari Salminen Turvapaikka uutisissa – katsaus suomalaisen
median turvapaikkauutisointiin 2015–
2017 10.000

Toimittaja, kriitikko Paula Holmila yleistajuisen tiedon välittämiseen suurelle yleisölle arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta 3.000

Suomen PEN – Finlands PEN ry kirjailijoiden sananvapausjärjestö PENin 90-vuotisjuhlajulkaisun ja siihen liittyvän videosarjan toteuttamiseen 3.000

Toimittaja Iita Kettunen journalistiseen
työskentelyyn: sata vuotta suomalaista
radikalismia -artikkelikooste 1.000

Yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Särmä, ytm / toimittaja Johanna Vehkoo ja
ytm / kirjailija Rosa Meriläinen nettikampanjan ja työpajojen järjestämiseen: Nettivihahanke “Vihan ja inhon netti” 8.000

Medianomi Mira Eskelinen transsukupuolisuutta käsittelevän podcast-sarjan toteuttamiseen 3.000

Kirjallisuudentutkijain Seura kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimen
julkaisemiseen 4.000
Valtiotieteiden tohtori, tutkija Noora Kotilainen ja työryhmä sinulle on vihapostia -hanke tieteellisen ja taiteellisen hankkeen kuluihin 11.000
Kriittinen korkeakoulu uuden monimuotoisen verkkojulkaisun suunnitteluun ja
käynnistämiseen 8.000
Taiteen Maisteri Anu Kuivalainen dokumenttielokuvan käsikirjoituksen kuluihin
3.000

Elokuvaohjaaja Ditte Uljas dokumenttielokuvan Ellos Deatnu käsikirjoittamiseen 4.000
Yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja
Elina Venesmäki journalistiseen työskentelyyn: Ilmasto muuttuu. Miten Suomi varautuu? 5.000
Yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Välinoro ja filosofian maisteri Tiina Makkonen
Kihara – minun pääni -elokuvaan 86-vuotiaan naisen minäkuvasta, joka on ollut
pitkälti sidoksissa poikkeuksellisiin hiuksiin 5.000

Filosofian maisteri Lina Laurent ja journalist Jeanette Björkqvist journalistiseen
työskentelyyn: Tutkiva reportaasi alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajista 4.000

Kauppatieteiden maisteri Hanna-Leena
Ylinen kaupunkimetsäblogin kirjoittamiseen ja ylläpitoon 1.000

Filosofian maisteri Sini Lemmetty Tutkivan journalismin juttusarjaan perustulon
yhteiskunnallisista haasteista Suomessa
6.000

TIETOKIRJALLISUUS

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula Malin tietokirjaa: Suunnitelmana Suomi: Venäjän etupiiripolitiikan mukaiset maa- ja

YHTEENSÄ 110.000

Terveystieteiden maisteri Abdi Adam ja
työryhmä tietokirjalliseen työskentelyyn:
Kotoutuminen kotoutujan silmin – Suomen somalialaisnuoret kertovat 12.000

Filosofian tohtori Eija Aho ja työryhmä
tietokirjalliseen työskentelyyn: ”Vuorovaikutus-, ääntämis- ja kuunteluharjoituksia suomen kielen oppijoille” 20.000
Filosofian tohtori, toimittaja Suvi Ahola
tietokirjalliseen työskentelyy: Mitä Minna
Canth todella sanoi -teos 10.000
Filosofian tohtori Tuomas Aivelo tietokirjalliseen työskentelyyn: Ihmisten ja tautien kilpajuoksu – ihmisen ympäristö- ja
kulttuurihistorian vaikutus tautien evoluutioon 6.000
Kasvatustieteiden maisteri Elina Arasola Työelämän käsikirjaan aikuisille 6.000
Kirjailija Antti Haataja saamenmaan luontoa käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen 12.000
Terveystieteiden kandidaatti Jonna Heinonen tunne syöminen -kirjan kirjoittamiseen 6.000
Filosofian maisteri Tatu Henttonen Eric
Hobsbawmin Kuinka muuttaa maailmaa
(How to Change the World: Tales of Marx
and Marxism) suomentamiseen 16.000
Filosofian maisteri Anne Ignatius Tietokirjaan endometrioosista 4.000
Kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta sivistys ja vauraus -tietokirjan kirjoittamiseen 12.000
Erityisavustaja, tietokirjailija Kaisa Kariranta Tietokirjaan ”Ihmeellinen matkakirja” 4.000
Filosofian lisensiaatti Petteri Koskikallio
Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyksen historiikin kirjoittamiseen 12.000
Filosofian lisensiaatti Vesa Kyllönen paikallisuutta ja murretta käsittelevän filosofisen esseekirjan kirjoittamiseen 12.000
Filosofian tohtori Pirkko Leino-Kaukiainen
paikallishistorian kirjoittamiseen liittyviä
muutoksia ja kehitysilmiöitä 1700-luvulta
nykypäiviin -tutkimiseen 12.000
Filosofian maisteri Topi Linjama Bachin
Matteus-passiota ja tunteita käsittelevän
tietokirjan kirjoittamiseen 14.640
Toimittaja, tietokirjailija Jarno Liski, toimittaja, tietokirjailija Jari Hanska ja toimittaja,
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tietokirjailija Jyri Hänninen Tietokirjaan talousrikollisuuden kontrollikoneistosta ja
suomalaisesta korruptiosta 24.000
Teologian maisteri Sini Mikkola Martin
Lutherin naiskäsitystä tarkastelevan tietokirjan kirjoittamiseen 12.000

sille tarkoitettuun tietokirjaan ja podcastiin 24.000
Intendentti Simo Örmä tietokirjalliseen
työskentelyyn: Bel canto – oopperan kulta-ajan kulttuurihistoria 12.000

Yhteiskuntatieteiden maisteri, tuottaja Katja Rakkolainen, taiteen maisteri,
kuvataiteilija Ninni Korkalo ja taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirvioja
kansainvälisen Res Artis konferessin järjestämiseen Rovaniemellä 18.–20.6.2018
6.000

YHTEENSÄ 349.240
Filosofian tohtori, dosentti Kirsi-Maria
Nummila tietokirjan ja yliopistollisen kurssikirjan kirjoittamiseen: Kirjoitettua suomen kieltä 500 vuotta. Vanhan kirjasuomen ja varhaisnykysuomen kielen käyttöä,
rakenteita ja laajoja linjoja 24.000
Professori Kimmo Rentola Stalin ja Suomen kohtalo -teoksen venäjäntämiseen
7.300
Kauppatieteiden tohtori Anita Saarelainen
ja työryhmä työkirjan laatimiseen: Muotoiluopas ja työkirja pienyrityksille 18.000
Yhteiskuntatieteiden maisteri Matti Salminen Erno Paasilinnaa käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen 10.000
Kotiseutuneuvos Pentti Siivonen tietokirjaan kupariesineistä ja niihin liityvästä
kulttuurihistoriasta 7.000
Suomen Siirtolaisuusmuseon Tuki ry Sotalapsien unohtumaton matka -julkaisuhankkeeseen 6.500
Suoni ry tietokirjaan musiikki muutosvoimana: musiikintutkijat yhteiskunnassa 12.800
Valtiotieteiden maisteri, toimittaja Julia
Thurén naisen rahakirja – käytännön taloustietokirjan kirjoittamiseen 4.000
Senior advisor, toimittaja Marjaana Toiminen Tulevaisuuden työidentiteetti – työntekijän selviytysmisopas työn murrokseen 12.000
Filosofian tohtori Tero Tulenheimo pieni
kirja demokratiasta -teoksen kirjoittamiseen 5.000
Filosofian tohtori Lauri Tähtinen Trumpin
valtakunnan vieraannuttama -tietokirjan
kirjoittamiseen 12.000
Valtiotieteiden maisteri, toimittaja Iida
Ylinen Informaatioergonomia tietotyöläi-
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ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA
TUKEVAT HANKKEET
Anarâškielâ servi ry kirjallisen tradition
luomiseen: Sata kirjoittajaa inarinsaamelle - ?yeti ?älled anarâškielân 10.000
Esteetön taide ja kulttuuri ry elinikäistä
oppimista edistävään hankkeeseen: Kaikille soveltuvat palvelut ja sisältö ACCAC
2018 tapahtumassa Espoossa 10.000
Järviseutu-Seura ry elinikäistä oppimista
edistävään hankkeeseen: Kraatterijärven
planeettakuva-arkisto 5.000
Teatteriohjaaja, yhteisötaiteilija Tomi Kervinen ja työryhmä elinikäistä oppimista
edistävään hankkeeseen: #Maailman ympäri” -taide- ja tiedetyöpajat 12.000
Muotoilija ammattikorkeakoulu Riikkamaria Korhonen ja tanssitaiteen maisteri
Johanna Keinänen synnytyskokemuksen
käsittelemiseen vertaistukea tarjoavan,
taiteen keinoja käyttävän Äitilaatikko taideprojektin toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen 10.000
Filosofian maisteri Saara Mirjami Laukkanen, filosofian maisteri, musiikkikasvatus,
musiikkipedagogi Maria Typpö ja musiikin maisteri, musiikkipedagogi Tiia Pennanen lentävä laulu -monikulttuurisen,
musiikillisen oppimateriaalin tuottamiseen 10.000
Pohjoinen valokuvakeskus ry Lasten ja
nuorten valokuvafestivaaliin Oulussa
marraskuussa 2018 6.000
Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri ry.
kirjallisuuskiertueen järjestämiseen 5.000
Yhteisöpedagogi, kasvatustieteiden kandidaatti Joonas Purojärvi ja työryhmä
Lastenkulttuurin saavutettavuuden edistämiseen Keski-Suomessa 10.000

Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry Alkuperäiskansojen elokuvafestivaaliin Skabmagovat 12.000
Psykologian kandidaatin tutkinto Rosa Maria Sanchez Hernandez elinikäistä
oppimista edistävään hankkeeseen: Oikeudet Kaikille paperiveistokset -sarjaan
10.000
Tuottaja, filosofian maisteri Minna Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry
Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin järjestämiseen vuonna
2018 7.000
SUOMEN INSEA ry – INSEA i FINLAND rf
Taide kasvatuksena InSEA 2018 kongressiin taidenäyttelyihin 6.000
Suomen Kansanmusiikkiliitto elinikäistä
oppimista edistävään hankkeeseen: Suomen Kansanmusiikkiliitto 50 vuotta – Sytytä työhösi henki! 10.000
Taiteen kandidaatti, kulttuurituottaja
Paula Susitaival Riihimäen Peltosaaren
lähiön elävöittämiseen ja aktivoimiseen
ympäristötaiteen keinoin 6.000
Käsityön didaktiikan professori Erja Syrjäläinen ja työryhmä elinikäistä oppimista edistävään hankkeeseen: Uusiutuva
käsityön opiskelu Punomo.fi verkkoalustalla 9.000
TaidePiiLO taaperoille ry elinikäistä oppimista edistävään hankkeeseen: Juhlavuoden VauvaTUUTTi-tapahtuma 4.000
Näyttelijä Tuula Väänänen elinikäistä oppimista edistävään hankkeeseen: Kulttuuria korkealla – kesäpäivä Puokiolla
7.000
YHTEENSÄ 155.000
KANSANVALISTUS YHTEENSÄ 71 APU
RAHAA, 614.240 EUROA.

APURAHANSAAJAT 2017

KAUPUNKI- JA KOHDERAHASTOJEN APURAHAT 2017
GUST. KOMPAN RAHASTO
MSc. Saima Ali Processing and characterization of porous nanocomposites for
thermal insulation coatings 1.500
Filosofian maisteri Riia Annala Osallistuminen Zürichin kristallografiakouluun
2017 1.000
MSc in Chemical Engineering Erfan Behravesh New application of gold: valuable
bio-based chemicals through the use of
valorized gold 2.500
MSc in Technology Olga Ershova Furfural production from process side streams
as a part of wood biorefinery 2.500

Filosofian tohtori, dos., yliopistonlehtori
Elina Sievänen Osallistuminen 32. NMR
Valtice -konferenssiin Tshekin Valticessa 1.200

YHTEENSÄ 15.450
Tuottaja Arja Taskinen ja työryhmä Alkuaineiden opiskeluun tarkoitetun
Stuffs-pelin konseptisuunnitelma ja tieteellinen sisältö 2.000
Filosofian maisteri Antti Tiihonen Matka
Durhamiin, Englantiin, kuudenteentoista
röntgenkristallografian ja rakennetutkimuksen koulutukseen, joka järjestetään
Durhamin yliopistolla 25.3.2017–2.4.2017
700
Filosofian maisteri Minnea Tuomisto Shift
2017 konferenssiin osallistuminen 1.500

Filosofian maisteri Jaana Herranen 3 yliopiston yhteistyökurssin kenttäosuuden
toteuttamiseen 2.000

Tohtorikoulutettava Jaakko Turkka ESERA 2017 -Konferenssiin 1.200

Filosofian maisteri Niklas Johansson
Matka-apuraha (EFMC-ASMC & EFMCYMCS 2017, 27–1.9.2017, Vienna, Austria)
1.500

Filosofian Maisteri Juuso Valjus matka-apuraha teoreettisen ja laskennallisen kemian konferenssissa WATOC 2017
(München, Saksa, 27.8–1.9.) 1.500

Filosofian maisteri Riikka Juhola Teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina 2.800

Filosofian maisteri Eva von Haartman
Väitöskirjatyöhön ja väitöskirjan julkaisuun 2.500

Jyväskylän yliopiston kemian laitos Hydrometallurgian intensiivikurssin järjestäminen Jyväskylän yliopiston kansainvälisessä kesäkoulussa elokuussa 2017 1.600
Proviisori Erkka Järvinen Osallistuminen
tieteelliseen kokoukseen ”Gordon Research Conferences in Drug Metabolism
2017” Yhdysvalloissa 2.300
Filosofian maisteri Anniina Kiesilä Matka-apuraha supramolekyylikemian kansainväliseen konferenssiin Cambridgeen
2.–6.7.2017 1.500
Filosofian maisteri Samuel Mesihää
Matka-apuraha esitelmän pitämiseen
pohjoismaiden oikeustoksikologien yhdistyksen järjestämässä tapaamisessa
1.100
Pohjois-Suomen Kemistiseura ry Laadukkaan kemian alan työelämää ja uramahdollisuuksia esittelevän lyhytelokuvan tuottaminen 2.500
Filosofian Tohtori Risto Savela Tutkimusvierailu Edinburgin Yliopistoon Huhti-Kesäkuu 2018 2.000

tuurityötä -tapahtumasarja tapahtumasarjalle Sata vuotta suttilalaista kulttuuria 4.000

Filosofian maisteri Salla Välimäki Konferenssimatka European Polymer Federation kongressiin 2017 väitöskirjatyön tulosten esittelemiseksi kansainvälisessä
tutkijayhteisössä 1.500
YHTEENSÄ 36.900

HUITTISTEN RAHASTO YHTEENSÄ 5
APURAHAA, 15.450 EUROA.

HYVINKÄÄN RAHASTO
Taiteen maisteri Anna Brotkin Hyvinkäälle sijoittuvan elokuvakäsikirjoituksen kirjoittamiseen 1.500
Hyvinkään Kamarimusiikkiseura ry Sävellystilaus säveltäjä Teppo Ali-Mattilalta Hyvinkään Salonkiorkesterille 20.juhlavuoden sekä Hyvinkään kaupungin
100.vuotisjuhlan kunniaksi 600
Hyvinkään Matkailuoppaat ry. Rooliopastuskoulutus yhdistyksen jäsenille
18.–19.3.2017. Roolin kehitettyään oppaat tarjoavat rooli- ja draamaopastusta Hyvinkäällä 400
Musiikkipedagogi AMK Lauri Lehto Sibeliuksen kamariteosten esittäminen
Hyvinkään vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja kouluissa kuluvan juhlavuoden
2017 aikana 1.200
Yrittäjä Hilkka Lindgren Romanien taiteen ja kulttuurin näyttely Hyvinkään
kaupungintalolla 20.3.–8.4.2017 800
Taiteilija Helvi Mustonen taiteelliseen
työskentelyyn 1.200

GUST. KOMPAN RAHASTO YHTEENSÄ
21 APURAHAA, 36.900 EUROA.

YHTEENSÄ 5.700

HUITTISTEN RAHASTO

HYVINKÄÄN RAHASTO YHTEENSÄ 6
APURAHAA, 5.700 EUROA.

Pianonsoiton ja säestyksen lehtori Hannu Kivelä ja työryhmä Lasten ja nuorten
Pianofestivaali Huittisissa v. 2018 4.000

JAAKKO KOLMOSEN RAHASTO

Abiturientti Saara Latvanen saksofonin
hankintaan 2.000

Ruokatoimittaja Christina Aaltio Jaakko Kolmosen rahaston palkinto suomalaisen ruokakulttuurin vaalimiseen
3.000

Musiikin lehtori Kaisa Leander Teatteri-ilmaisun ja äänenkäytön kurssit sekä ohjaustyöhön tutustuminen 2.450
Kiinteistösihteeri Markus Pihlava kesäteatteritoimintaan Huittisissa 3.000
Suttilan nuorisoseuran puheenjohtaja
Soile Vahela Sata vuotta suttilalaista kult-

Ruuan ja kotitalouden erityisasiantuntija
Asta Asunmaa Jaakko Kolmosen rahaston palkinto suomalaisen ruokakulttuurin vaalimiseen 3.000
Toimittaja Olli Ihamäki Jaakko Kolmosen rahaston palkinto suomalaisen ruokakulttuurin vaalimiseen 3.000
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Keittiömestari Aira Viitaniemi Jaakko Kolmosen rahaston palkinto suomalaisen
ruokakulttuurin vaalimiseen 3.000

Filosofian maisteri Tanja Välisalo The International Conference on the Fantastic
in the Arts 1.000

Brahe Classica ry taidemusiikkisarjaan
Raahen seutukunnan asukkaille syksyllä
2017 2.000

YHTEENSÄ 12.000

Filosofian maisteri Anna-Kaisa Ylitalo
Konferenssimatka Lancasteriin, Englantiin 500

TaM Päivi Pauliina Harjuhaahto Taiteellinen työskentely -korusarjan luominen
Suomen 100-vuotisen historian kunniaksi
kansallissymbolien pohjalta 1.000

JAAKKO KOLMOSEN RAHASTO YHTEENSÄ 4 APURAHAA, 12.000 EUROA.

YHTEENSÄ 8.000

JYVÄSKYLÄN RAHASTO
Filosofian maisteri, yliopistonopettaja
Kaisa Ahvenjärvi 9.–10.11.2017 Jyväskylän
yliopistossa järjestettävän Menneisyyspolitiikat-symposiumin keynote-puhujien
matkakulut 1.000
Alvar Aalto -säätiö 3rd Alvar Aalto Researchers Seminar – Why Aalto? 9.–
10.6.2017 Jyväskylä ja Säynätsalo Town
Hall Workshop – Modern masterpiece in
Contemporary Society 7.–8.6.2017 Säynätsalo Matka-apurahat tapahtumien
keynote-puhujille 1.000
Filosofian tohtori Satu Kähkönen Konferenssimatka Saksan muotoiluhistoriayhdistyksen (Gesellschaft für Designgeschicte)
yhteistyössä Offenbachin taide- ja muotoilukorkeakoulun 19-20.5.2017 järjestämään
DESIGN CRITICISM -konferenssiin 500

JYVÄSKYLÄN RAHASTO YHTEENSÄ 12
APURAHAA, 8.000 EUROA.

LAPPEENRANNAN RAHASTO
Kirjoittajayhdistys Paltta Paltan satuantologian kuvittaminen ja Suomen juhlavuoden tilaisuuksien järjestäminen Lappeenrannassa 1.000
Lapeenrannan Seudun Työnhakijat ry/
Teatteri Tiimi Näytelmä Saimaan kanavan
historiasta kesällä 2017.
Lappeenrannan Tanssiteatteri ja työryhmä Lappeenrannan tanssiteatterin esikoistuotannon tuotantokuluihin sekä
ammattimaisen tanssiteatteritoiminnan
kehittämiseen Lappeenrannassa 1.000

Filosofian tohtori Karoliina Maanmieli Matka Creative Bridges -konferenssiin
Bristoliin 600

Lappeenrannan ylioppilasteatteri ActI
Lappeenrannan ylioppilasteatteri ActI:n
näytelmä työnimellä ”Älä mee”, ohjaajana ja käsikirjoittajana Saara Hakkarainen 800

Filosofian tohtori Kaisa Mäki-Petäjä Tutkijavaihdon matka- ja majoituskulut Aberdeenin yliopistoon Skotlantiin toukokuu-heinäkuu 2017 500

Lappeenranta Big Band ry Konsertin valmistelu ja toteutus teemalla: Lappeenranta Big Band – ”A Tribute to Stanley Turrentine” feat. Johannes Salomaa 1.000

Filosofian maisteri Silja Pitkänen Konferenssimatkaan Kalifornian Berkeleysta
Kanadan Montrealiin, konferenssiin 35th
International Visual Sociology / The 2017
International Visual Sociology Association (IVSA) conference 400

Uudenmaan Rakuunarykmentin säätiö
entisöintihankkeeseen: Apurahalla kunnostetaan tauluja Lappeenrannan upseerikerholla. Taulut ovat lappeenrantalaista kulttuuriperintöä, joka kunnioittaa
ja osoittaa rakuuna-, upseeri ja varuskuntaperinteitä tuleville sukupolville
1.500

Filosofian maisteri Oskari Rantala Osallistuminen kansainväliseen kesäkouluun 500

YHTEENSÄ 6.900

Kuoronjohtaja/laulunopettaja Heli Väisänen Kamarikuoro Vox Maris Kamarikuoro
Vox Maris 20-vuotisjuhlakonsertin järjestäminen 800
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Toni Kettukangas Varjo 1917–1918 -esityksen dramatisointi 2.000
Luokanopettaja Liisa Kirjoittajakollektiivi
Lehtoranta ja työryhmä Kuvia 100-vuotiaasta Suomesta 1.000
Kuvataideopettaja, oppikirjailija Aki Pulkkanen Raahen alueen kummitustarinat
kuvalliseksi julkaisuksi. Apurahahakemus
kirjan taittokustannuksiin ja julkaisuun
liittyvän näyttelyn järjestämiseen helmikuussa 2018 Raahen kirjaston näyttelytilassa 1.000
YTM c/o Sari Nurro Raahen Keskuskoulun vanhempainyhdistys ry (rek.nro
181.591) Lasten- ja nuorten kirjallisuustapahtuma Raahen Keskuskoululla Suomi
100-v juhlavuoden kunniaksi 1.000
Raahen musiikkiopiston opettajat ry Maisemakuvia Suomesta – Monitaiteellinen
kulttuuriteos suomalaisesta ja raahelaisesta luonnosta kuvin ja sävelin 2.000
Yhdistyksen puheenjohtaja c/o Hannu
Raittila Raahen Suzuki-soittajien kannatusyhdistys ry Raahen Suzuki-soittajien
30-v juhlakonsertti 9.4.2017 ja kesäleiri
2017 1.000
Tekstiilitaiteilija Anna-Maija Joensuu Sofian Talon taiteilijat, kuvataiteilija Kirsi Autio ja tekstiilitaiteilija Marjaana
Kojo-Eskola Kiertonäyttelyprojektin toteuttamiseen Suomi100 juhlavuoden ohjelmaan 3.000

Filosofian maisteri Maria Ruotsalainen
kansainvälisen konferenssin matka- ja majoituskustannuksiin 1.000

LAPPEENRANNAN RAHASTO YHTEENSÄ 6 APURAHAA, 6.900 EUROA.

Filosofian maisteri, jatko-opiskelija Johanna Tuukkanen matka-apuraha väitöskirjaan liittyvään aineistonhankintaan 500

RAAHEN
350-VUOTISJUHLARAHASTO

Muusikko (AMK, Lahden musiikki- ja
Draamainstituutti), HuK (logopedian
kandi) Maria Vinberg Raahen tulipaloon
1810 liittyvän musikaalin viimeistelyyn;
nuotintamiseen ja sovittamiseen 1.000

Filosofian tohtori Antti Vallius Valokuvaaja Matti Poutvaaraa käsittelevään tutkimukseen liittyvä aineistonkeruumatka Müncheniin 500

Alpuan nuorisoseura ry Kirjailija, pakinoitsija Impi Aronahon elämä ja kirjallisen
elämäntyön esittely hänen pakinoidensa
valossa 1.000

Hallintotieteiden maisteri Piia Vähäsalo
kuvakirjaan: Työryhmä kirjoittaa ja kuvittaa raahelaisen Sofia Lybeckerin os.
Franzenin (1816–1847) elämästä ja en-
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simmäisen suomenkielisen kansakoulun
perustamiseen johtaneista tapahtumista
lasten kuvakirjan 2.000
YHTEENSÄ 18.800
RAAHEN RAHASTO YHTEENSÄ 13 APURAHAA, 18.800 EUROA.

RAUMAN RAHASTO
Klustermus ry Viidennentoista Klustermus-festivaalin järjestämiseen 1.500
Muusikko Aki Knaappila sävellystyöhön
Rauman Poikasoittokunnalle juhlavuoteen Suomi 100 vuotta 2.000
Muusikko Lauri Lehto rumpusettiin 1.000
Koululainen Emma Lindgren Suomen
Kansallisoopperan ja baletin erikoiskoulutukseen 1.000
Kuvataiteilija AMK Katariina Mannio- Turunen taiteelliseen työskentelyyn 3.000
Opiskelija Oskari Nieminen kitaravahvistimen hankintaan 1.000
Opiskelija / Abiturientti Konsta Pajarinen
kontrabasso harjoitus- ja esiintymiskäyttöön 2.000
Ylioppilas Essi Rajalin uuden pasuunan
hankkimiseen 2.000
Rauman elävän musiikin yhdistys ry. mobiiliin harjoittelustudioon 1.500

Koululainen Nea Sillvan poikkihuilun hankintaan 500

lapsikuoro Solinan musikaalin toteutukseen 3.000

Koululainen Lauri Vilo baritonitorven
hankintaan 500

Taito Etelä-Pohjanmaa ry / Käsityö-ja
muotoilukoulu Näppi yhteisöllisen ja
osallistavan Käsityö- ja muotoilukoulu
Näpin oppilastöiden näyttelyyn Seinäjoen taidehallille 6.5.–11.6.2017 1.000

YHTEENSÄ 22.900
RAUMAN RAHASTO YHTEENSÄ 17
APURAHAA, 22.900 EUROA.

SAVONLINNAN RAHASTO

Tuulivoima-kuoro ry näytelmälliseen musiikkikertomukseen pohjalaisen naisen
vaiheista Suomen sadan itsenäisen vuoden ajalta 7.000

Kuvataiteilija Joni Ahonen Suomen itsenäisyyden kunniaksi järjestettvään taidenäyttelyyn Galleria Ars Novaan 750

Valkea kääpiö ry Nykytanssia, runoja ja
ääntä yhdistävään Kohinan keskeltä -projektin valmistamiseen 4.500

Kuvataiteilija Kaija-Leena Hänninen Työskentelyyn, materiaaleihin, näyttelykuluihin 750

YHTEENSÄ 22.500

Kuvataiteilija AMK Annamari Kinnunen
Grafiikan prässin hankintaan 1.300

RaumArs ry yhteisötaiteilijan ja nuorten
taideprojektiin 1.500
Runoilija, ohjaaja, opettaja Nina Rintala
raumalaiseen kulttuuritapahtumaan: Organisoida ilmainen runoutta & muuta taidetta luovasti risteyttävä kulttuuritapahtuma Raumalle 1.200
Kasvatustieteiden Ylioppilas Ilari Saarivirta uuden rumpusetin hankintaan 1.000
Abiturientti Severi Salo uuden rumpusetin hankintaan 1.000
Opiskelija Sofia Salo sähköpianon hankintaan 1.000

URHEILUN TUKI -RAHASTO

Kulttuurituottaja (AMK) Olli Knuth ja
työryhmä Laulunäytelmän Aarre, ryssän äpärä tuotantokuluihin Savonlinnassa 2.500

Paul Brown Urheilu Tuki -rahaston tunnustuspalkinto ultimaten parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä 2.000

Kuvataiteilija AMK Jarkko Liutu Taiteelliseen työhön tarkoitettujen laitteiden- ja
materiaalien hankintaan 1.300

Jyrki Kalmari Urheilu Tuki -rahaston tunnustuspalkinto jalkapallon parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä 2.000

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvadestivaalin järjestämiseen 18.–20.8.2017
1.500

Anne Karvinen-Poutanen Urheilu Tuki
-rahaston tunnustuspalkinto yleisurheilun parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä
2.000

YHTEENSÄ 8.100
Rauman Konserttiyhdistys ry Festivomuskari museossa! Ohjelmaa lapsille ja
perheille kamarimusiikkifestivaali Rauma Festivon yhteydessä elokuussa 2017
1.200

SEINÄJOEN RAHASTO YHTEENSÄ 8
APURAHAA, 22.500 EUROA.

Seppo Yli-Hannuksela Tunnustuspalkinto
painin parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä 2.000

SAVONLINNAN RAHASTO YHTEENSÄ 6
APURAHAA, 8.100 EUROA.

YHTEENSÄ 8.000

SEINÄJOEN RAHASTO

URHEILUN TUEN RAHASTO YHTEENSÄ
4 APURAHAA, 8.000 EUROA.

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys
ry Seinäjoen Aalto-keskus tapahtumapaikkana -hankkeeseen 2.000
Opiskelija Niilo Karri KULMILLA-kaupunkifestivaalin järjestämiseen 1.000
Kotiseutulehti Risteysaseman toimitusneuvosto kotiseutu- ja kulttuurilehden
julkaisemiseen Seinäjoella 2.000
Kulttuuriyhdistys KoHo ry Törnävän Kulttuurikuu-tapahtuman tuotanto-ja markkinointikuluihin 2.000
Lapsikuoro Solina-kuoro ry 200 hengen

VIRON RAHASTO
Kääntäjä Kai Aareleid työskentelyapuraha Jukka Viikilän “Akvarelleja Engelin
kaupungista” virontamiseen 1.100
PhD candidate Tatiana Alybina to include
the fieldwork interview texts in Mari language to the PhD thesis on the topic of
Mari animistic region 1.500
MA Mariko Faster artikkeliväitöskirjan
Hüdronüümid Eesti lõunapiiril, fookusega Hargla kihelkonnal kirjoittamiseen
1.000
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Virontaja Kadri Jaanits Salla Simukan
lastenromaanin Sisarla virontamiseen ja
Riikka Pelon Jokapäiväinen elämämme
-kirjan vironnoksen hiontaan 600
Kirjailija Jan Kaus Tommi Kinnusen ”Lopotti” ja Selja Ahavan ”Taivaalta tippuvat
asiat” -romaanien kääntämiseen 1.000

Teadusmagister (magister artium) Olga
Pastuhhova doktoritöö analüütilise ülevaate ”Kirjutamise kognitiivsed aspektid
ning teises keeles kirjutamise eripära venekeelsete eesti keele õppijate näitel” kirjutamine ning doktoritöö lõpetamine 800
Teadur Kristel Uiboaed osalemine suulise
ettekandega konverentsil ”Methods in Di-

alectology XVI”. Konverents toimub Tokyos 1.600
YHTEENSÄ 7.600
VIRON RAHASTO YHTEENSÄ 7 APURAHAA, 7.600 EUROA.

SÄÄTIÖN PALKINNONSAAJAT VUODESTA 2001 ALKAEN
ALFRED KORDELININ PALKINTO
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
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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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A YEAR RICH IN EVENTS
AND IMPLEMENTATION

D

uring this financial year, the foundation totally awarded 4,3 MEUR
in grants. The largest individual
grants were close to 100 000 euros
and the smallest under 1 000 euros. The idea has been that every
grant be awarded for the appropriate purpose, at
the right moment, and that its amount be adequate.
In order to succeed in our aim, we have developed
our electronic application procedure system, profiled the applications of the foundation and developed the system of interaction between foundation
and experts.
We have made our praxis clearer concerning the
two application rounds: in August the application
is for grants awarded to science, literature, art and
public education, in January for grants for Major
cultural projects and for those awarded from main
funds and dedicated funds. Every application now
has its individual profile.
The more than 5 500 applications for grants that
the foundation received during the financial year
were handled by almost 100 experts. The work that
our trustees are doing as experts is of decisive importance in this procedure. We are regularly gathering feedback from our experts concerning both the
purposes of the grants and the evaluation process.
We have initiated active contacts with those who
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have been awarded grants for Major cultural projects as well as with our background organizations.
More about the grants awarded later on in this annual report. All those who were awarded grants are
listed at the end of the annual report.
In order to give, you also need to get. During the
last few years, we have both multiplied and diversified the investment portfolio of the foundation.
Our aim has been risk minimizing, combined with
a reasonable profit. The share of international investments has been increased, while the share of direct national stock and real estate investments has
been reduced. The point of departure for this diversification was still a couple of years ago the fact
that virtually all the investments were national.
The situation now, for example concerning stock
investments, is that the shares of national and international investments are about 50/50, which has
meant significant changes in the structure and the
investment products of the portfolio of the foundation. The total output of the investment capital
of the foundation was 8,9% (7,6%). The value of
the investment capital by the date of the financial
statement 31.8.2017 was 151,1 (142,5) million euros. More about finances in the financial section of
the annual report.
During the financial year covered by the report, the board of the foundation defined that the

BIREFLY IN ENGLISH

foundation lives in its own time, is well known,
growing, efficient and influential. These aims put
demands on all the forms of activity, from grants
to investment activity, and especially on the reporting of the activity. The basis is beginning to
be OK. In the future, there will also be a possibility for outside forces to support science and
culture through the Kordelin Foundation. In this
context, it’s appropriate to thank the insightful
civil servants of the city of Nokia, whose eager
work produced results: within the foundation, a
new Nokia City fund was founded, which was
made to grow, not only through the initial capital
granted by the city and the foundation, but also
with the help of the donations it received from inhabitants of the city.
I thank Office Manager Marita Seitsalo and Financial Manager Erja Lammi for once more doing a great job and for having a smile on their faces
even in moments of hard pressure. A great thanks
for this financial year full of results and events also
goes to all our trustees, who have once more given
of their time and their competence for the benefit of
the foundation.
ERIK BÅSK
Managing Director
The Alfred Kordelin Foundation
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YHTEYSTIEDOT
ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ
MARIANKATU 7 A 3,
00170 HELSINKI
Toimisto avoinna arkisin klo 9–16
Puhelin (09) 6840 1200
Sähköposti toimisto@kordelin.fi

