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SIVISTYS SYNTYY YHDESSÄ 
TEKEMÄLLÄ

 S äätiö käytti kertomusvuonna tarkoi
tuksensa toteuttamiseen – apurahoihin 
ja palkintoihin sekä muuhun kulttuuri
toimintaan – yhteensä 5,2 miljoonaa 
euroa. Tällä summalla mahdollistet
tiin 329 apurahaa tieteeseen ja kult

tuuriin. Kordelinin säätiölle on aina ollut tärkeää 
laaja alainen sivistyksen edistäminen. Tuemme mo
nipuolisesti tiedettä ja kulttuuria. Meillä rahoitus ja
kautuu moniaalle: tieteen rahoitus 21 ja kulttuurin 
13 alalle. Tuettavia aloja on paljon suhteessa vuosit
taiseen jako varaan.

Miten pieni yleissäätiö parhaiten toteuttaa tar
koitustaan, suomalaisen kulttuurin tukemista ja 
tekijöiden kansainvälistymistä? Olemme lähteneet 
hakemaan ratkaisua kahtaalta: Myönnämme tutki
joille ja taiteilijoille aikaisempaa suurempia apuraho
ja ja tarjoamme pidempiä työskentelyjaksoja. Suuret 
kulttuuri hankkeet ohjelman kautta tarjoamme joka 
vuosi monelle yhteisölle mittavan rahoituksen useam
pivuotisiin hankkeisiin. 

Kordelinin säätiöllä on 18 taustayhteisöä, kuten 
Helsingin yliopisto, Suomalainen Tiedeakatemia, Suo
men Kirjailijaliitto ja Suomen Journalisti liitto, jotka 
nimittävät edustajat tieteen, kirjallisuuden, taiteen, 
kansanvalistuksen jaostoihin ja hallitukseen. Taus
tayhteisömme tarjoavat meille aivan oleellisen kaiku
pohjan myös silloin, kun keskustelemme toimintam
me kehittämisestä ja sen vaikuttavuudesta. 

Alfred Kordelinin säätiön ja Suomen Säveltaiteen 
Tukisäätiö allekirjoittivat sulautumissuunnitelman 
kesäkuussa 2019. Sulautumisen myötä Kordelinin 
säätiöön syntyy uusi, pääomaltaan noin 0,8 miljoo
nan euron suuruinen Suomen säveltaiteen tukirahas
to. Sulautuminen viestii siitä, että Kordelinin säätiötä 

arvostetaan, ja toimintaamme luotetaan. Työ, jota 
olemme tehneet hallinto, talous ja apurahapalvelui
demme kehittämiseksi alkaa kantaa hedelmää. Meil
lä on aktiivinen ja aikaansaava hallitus, talousvalio
kunta sekä jaostot. Sääntöjen määräämä tarkoitus 
antaa erinomaiset mahdollisuudet kulttuurin ja tie
teen tukemiselle rahastomuotoisena. Olemme iloisia 
Suomen Säveltaiteen Tukisäätiön hallituksen toimin
nallemme antamasta luottamuksenosoituksesta ja 
siitä, että Kordelinin säätiö voi sulautumisen myötä 
entistä kattavammin jatkaa kulttuurin tukemista.

Kordelin jakaa yksityisistä säätiöistä 14. eniten 
apurahoja Suomessa. Luku selviää Säätiöt ja rahastot 

yhdistyksen tilastoista (2018). Tieteen ja kulttuurin 
tukemista koskeva tilastointi on ollut Suomessa haja
naista. Meillä ei ole myöskään ollut käytettävissäm
me tarkkaa tietoa siitä, miten muiden yleishyödyllis
ten apurahasäätiöiden rahoitus jakautuu tieteeseen 
ja kulttuuriin. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että 
Säätiöt ja rahastot on ottanut asian hoitaakseen. Me
neillään on hanke, jossa ensimmäistä kertaa luodaan 
kokonaiskuva säätiötuen kohteista ja rakennetaan 
pohja tulevalle tilastoinnille. Toiminnan kehittämi
nen, päätöksenteko ja viestintä edellyttävät tietoa 
säätiötuen jakautumisesta. Vain kertomalla avoimes
ti säätiöiden toiminnasta voimme saada suomalaiset 
ymmärtämään yleishyödyllisten säätiöiden verotuk
sellinen erityisasema.

Kiitän luottamushenkilöitämme ja yhteistyökump
paneitamme menestyksekkäästä vuodesta. Tästä het
kestä on hyvä kääntää katse kohti vuotta 2020, joka 
on säätiön 100. toiminta ja samalla juhlavuosi.

JUHA LAAKSONEN
hallituksen puheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SANAT
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VIIMEISTELYAPURAHA  
KIRITTÄÄ PALKKATYÖHÖN

 S äätiö jakoi apurahoja ja palkintoja ker
tomusvuonna (1.9.2018–31.8.2019) yh
teensä 5,2 miljoonaa euroa. Valtaosa 
tästä summasta – 3,4 miljoonaa euroa – 
ohjattiin elokuun haun kautta tieteeseen, 
kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansan-

valistukseen. Haettujen apurahojen yhteenlaskettu 
summa oli noin 67 miljoona euroa.

Elokuun haun (1.–15.8.2019) kautta myönnetty 
tutkimusrahoitus on noin puoli prosenttia (1,1 mil
joona euroa) suomalaisten apurahasäätiöiden vuo
sittain tieteelle myöntämästä tuesta (200 miljoonaa 
euroa). Säätiöiden tohtoriopiskelijoille myöntämä 
tuki on yleensä kolmesta neljään vuotta, mutta väi
töskirjojen valmistuminen kestää keskimäärin kuusi 
vuotta. On tärkeää, että tohtoriopiskelija saa pus
kettua työnsä päätökseen, jonka jälkeen hän voi 
viiveettä jatkaa joko akateemiselle tai muulle uralle. 
Tästä syystä myönnämme apurahoja erityisesti väi
töskirjojen viimeistelyyn. 

Kordelinin säätiön taiteen ja kirjallisuuden ra
hoitus on noin 2,7 prosenttia (1,6 miljoona euroa) 
säätiöiden vuosittain taiteelle myönnettävästä tues
ta (61 miljoonaa euroa). Taiteessa euromääräisesti 
suurimmat rahoitettavat alat olivat tänäkin vuon
na kuvataide ja musiikki. Kuvataiteessa tyypilli
sin on koko tai puolivuotinen henkilökohtainen 
työskentelyapu raha. Musiikissa tyypillisin apura
hansaaja oli työryhmä tai yhteisö. Euromääräisesti 
eniten kirjallisuuden apurahoja myönnettiin kau
nokirjallisuuteen ja näyttämötaiteeseen. Kansanva
listuksen merkitys ei vanhakantaisesta nimestään 
huolimatta ole vähentynyt – päinvastoin. Tutkitun 
tiedon levittäminen eri medioiden kautta on välttä
mätöntä ja edistää elinikäistä oppimista. Erityisesti 

nostaisin esille tietokirjat, jotka Kordelinin säätiössä 
ovat omana hakualanaan. Kansanvalistukseen käy
tettiin elokuun haussa 0,7 miljoonaa euroa, joista 
tietokirjoja rahoitettiin 0,4 miljoonalla eurolla. 

Suuret kulttuurihankkeet ohjelman kautta ra
hoitimme yhdeksää hanketta yhteensä 0,9 miljoo
nalla eurolla. Kiinnostava on esimerkiksi arkeo
logi Tuija Kirkisen ja biologi Karin Hemmannin 
useampivuotinen tutkimushanke, joka tähtää suo
menhevosen geeniperimän selvittämiseen. Hanke 
on sanomalehdissä julkaistujen keruuilmoitusten 
kautta herättänyt sadat suomalaiset toimittamaan 
keskeistä tutkimusaineistoa, esimerkiksi jouhia, 
tutkijoiden käyttöön. Valjastamalla kansalaiset 
aineistonkeruuseen tutkijat ovat samalla varmis
taneet, että tutkimustieto ei jää pelkästään tiede
yhteisön käyttöön. 

Säätiön sijoitustoiminnan tuotoilla rahoitetaan 
säätiön kaikki toiminta. Sijoitusomaisuuden mark
kinaarvojen muutokset huomioiva kokonaistuotto 
oli 4,8 prosenttia (13,9 prosenttia edellisellä tilikau
della), mikä jäi hiukan alle säätiön hallituksen aset
tamasta pitkäntähtäimen reaalituottotavoitteesta, 
joka on viisi prosenttia. Syynä oli erityisesti viime 
syksyn osakemarkkinoiden voimakas heilunta. Sää
tiön sijoitusomaisuuden markkinaarvo tilinpäätös
hetkellä 31.8.2019 oli 169 miljoonaa euroa (167 mil
joonaa euroa edellisellä tilikaudella). 

Kiitän lämpimästi säätiön luottamushenkilöitä 
ja henkilökuntaa sekä säätiön taustayhteisöjä kulu
neesta vuodesta. Toivotan Sinulle menestyksellistä 
vuotta 2020!

ERIK BÅSK
toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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SÄÄTIÖN VUOSI
Säätiön toiminta jakautuu kahdelle kalenterivuodelle. Tilikausi alkaa 1.9. ja päättyy 31.8. 
Luottamushenkilöiden vastuukausi alkaa 7. marraskuuta ja päättyy 6. marraskuuta. 

Elokuun apurahahaku on 1.–15.8. Päätökset elokuun päähaun apurahansaajista tehdään lokakuussa. Suuret 
kulttuurihankkeet sekä kaupunki- ja kohderahastojen apurahahaut käynnistyvät tammikuussa. 

20192018

6.11.2019
Luottamus henkilöiden 

toimikausi päättyy

1.8.2019
Elokuun  
apurahahaku 
käynnistyy

1.9.2018
Tilikausi 
alkaa

7.11.2018
Luottamus henkilöiden 
toimikausi alkaa

Päätökset suurten 
kulttuurihankkeiden 
sekä kaupunki- ja 
kohderahastojen 
apurahansaajista

Päätökset suurten 
kulttuurihankkeiden 

ja kaupunki- ja 
kohderahastojen 
apurahansaajista

Päätökset 
elokuun 
apurahahaun 
apurahansaajista

31.8.2019
Tilikausi  
päättyy

1.1.2019
Suuret kulttuurihank-
keet sekä kaupunki- ja
kohderahastojen
apurahahaut vuodelle 
2019 käynnistyvät

1.1.2020
Alfred Kordelinin 
säätiö 100 vuotta 
-juhlavuosi 
käynnistyy

Suuret kulttuuri-
hankkeet sekä
kaupunki- ja
kohderahastojen
apurahahaut 
vuodelle 2020
käynnistyvät

2020
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 A lfred Kordelinin säätiö käytti varoja 
kertomusvuoden aikana varsinaiseen 
toimintaan – apurahoihin, palkintoi
hin, jakokuluihin ja muuhun kulttuu
ritoimintaan 5,2 miljoonaa euroa (4,8 
edellisenä kertomusvuonna) ennen pa

lautuksia. Kertomusvuoden aikana apurahojen myöntö
jä palautui 0,3 miljoona euroa (0,2). Apurahojen suorat 
jako kustannukset olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1). 

Säätiön varsinaiseen toimintaan käytetyt varat oli
vat viime kertomusvuonna 3,1 % (2,9 % edelliselä tili
kaudella) säätiön omaisuuden markkinaarvosta. 

Säätiöllä on kaksi hakuaikaa: elokuu (tiede, kirjal
lisuus, taide, kansanvalistus) sekä tammikuu (suuret 
kulttuurihankkeet sekä kohde ja kaupunkirahastot). 
Kertomusvuoden aikana säätiön eri apurahahakujen 
määrittelyjä kehitettiin mm. siten, että elokuun ja 
tammikuun haut täydentäisivät toisiaan paremmin. 

Elokuun päähaku 2018 ja 2019 

Valtaosa säätiön myöntämistä apurahoista jaetaan elo
kuun päähaun kautta. Elokuun 2018 päähaun kautta 
myönnettiin apurahoja kertomusvuoden aikana 3,4 
miljoonalla eurolla. Päähaun kautta jaetaan henkilö
kohtaisia apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työs
kentelyyn ensisijaisesti koko tai puolivuotisia apura
hoja sekä apurahoja pienemmille hankkeille.

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

5,2 MEUR TIETEESEEN  
JA KULTTUURIIN
Säätiö jakoi kertomusvuoden (1.9.2018–31.8.2019) aikana apurahoja 5,2 meur.

 julkistettiin säätiön nettisivuilla 7.11.2018 kordelin.fi/
apuraha. Säätiön nettisivuilta löytyvät palkinnonsaajat 
sekä muista hauista apurahan saaneiden nimet myös 
edellisiltä vuosilta. 

Kuluneen kertomusvuoden aikana järjestetty säätiön 
elokuun päähaku päättyi 15.8.2019. Hakemuksia tuli 
15.8.2019 mennessä 3 734 kpl (4 194). Elokuussa haettu
jen apurahojen yhteenlaskettu summa 2019 oli 66,8 mil
joona euroa (70,3 edellisellä tilikaudella). Lukumääräises
ti eniten hakemuksia tuli taiteen jaostolle 41,2 % (39,9 %). 
Tieteen jaostolle hakemuksia tuli 25,7 % (27,1 %), kir
jallisuuden jaostolle 20,3 % (18,7 %) ja kansanvalistuk
sen jaostolle 12,7 % (14,3 %). Eniten euroja haettiin tai
teen jaostosta 39,2 % (38,4 %), tieteen jaostosta 31,8 % 
(33,0 %), kirjallisuuden jaostosta 17,6 % (15,6 %) sekä 
kansanvalistuksen jaostosta 11,4 % (13,0 %). 

Viime vuosina säätiö on jakanut vähemmän mutta 
suurempia apurahoja. Tämä on näkynyt muun muas
sa myöntöprosentin laskuna. Elokuun päähausta 2010 
annettujen apurahojen keskiarvo oli 6 100 euroa ja vii
me kertomusvuonna se oli 12 745 euroa. Erityisesti tie
teen ja kansanvalistuksen jaostoissa tehty haun kritee
ristön selkiyttäminen näkyy vähentyneinä hakemusten 
ja haettujen eurojen lukumäärinä. Elokuun päähaun 
jaettujen apurahojen euromäärän kasvettua ja vas
taavasti hakemusten lukumäärän laskettua myöntö
prosentti on saatu viime kertomusvuonna nousuun, 
vaikka säätiö jakaa suurempia yksittäisiä apurahoja. 

Tammikuun haku 2019, suuret kulttuuri
hankkeet 

Suuret kulttuurihankkeet haku järjestettiin omana 
erillisenä hakunaan tammikuussa. Tarkoitus on vuosit
tain myöntää yhdestä viiteen suurapurahaa hankkeille, 
joiden kesto on vaihdellut vuodesta kahteen vuoteen. 
Monivuotiset hankkeet hakevat apurahaa vuosittain. 
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Suurista kulttuurihankkeista jaettava apuraha on tar
koitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä 
yrityksille. Yksityishenkilöt eivät voi hakea apurahaa. 

Apurahahakemuksia suuret kulttuurihankkeet 
haussa saatiin yhteensä 193 kpl (187 kpl). Apurahoja 
haettiin 17 miljoonan euron (19) edestä. Apurahoja 
myönnettiin kertomusvuoden aikana yhdeksälle hank
keelle yhteensä 0,9 (0,8) miljoona euroa. Näistä yhdek
sästä hakemuksesta jatkohakemuksia oli seitsemän ja 
uusia kaksi. Uudet hakemukset olivat kaksivuotisia. 

Suuret kulttuurihankkeet haun periaatteita tar
kistettiin kertomusvuoden aikana ja niitä sovelle
taan seuraavassa haussa. 

Tammikuun haku 2019, kaupunki ja kohde
rahastot 

Kaupunki ja kohderahastojen apurahat ovat haetta
vissa tammikuussa. Säätiöllä on yhdeksän kaupunkira
hastoa ja viisi kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot 
toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on 
oma paikallinen tai muutoin rajattu tehtävänsä. 

Kaupunki ja kohderahastojen kautta jaettiin ker
tomusvuoden aikana 0,2 miljoona euroa (0,2 edelli

sellä kertomusvuonna). Niihin rahastoihin, joissa oli 
2019 julkinen haku, tuli yhteensä 263 (304) hake
musta. Apurahan sai 64 (77) henkilöä ja työryhmää. 
Hakemuksia arvioivat rahastojen toimikuntien jäse
net. Viron ja Jyväskylän rahastoista ei jaettu kerto
musvuonna aikana apurahoja. Nokian, Raahen, Hy
vinkään ja Seinä joen rahastoista jaettiin apurahojen 
lisäksi palkintoja, yhteensä 5 kappaletta. Huittisten 
rahaston jakovara käytettiin kokonaisuudessaan mää
rävälein järjestettävään puhallintapahtumaan Huitti
sissa. Jaakko Kolmosen, TSV:n ja Urheilun tuki ra
hastoista jaettiin palkintoja, yhteensä 9 kappaletta. 
Rahastojen toimikunnat tekevät ehdotukset apuraho
jen saajista, jotka säätiön hallitus kevään  kokouksessa 
päättää. 

Säätiö maksaa kaupunki ja kohderahastoiden 
pääomalle korkohyvitystä, joka on 5,5 prosenttia, 
josta 1/5 osa jää pääomaan ja 4/5 jaetaan apurahoina 
tai palkintoina. 

Kertomusvuoden aikana tehtiin päätös Suomen 
Säveltaiteen Tukisäätiön fuusioimisesta Alfred Kor
delinin säätiöön. Sulautumissuunnitelma, jonka mu
kaan Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö sr sulautuu 
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Säätiö jakoi apurahoina ja palkintoina 5,2 meur, joka on 3,1 % säätiön sijoitettavan omaisuuden markkina-arvosta.
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Alfred Kordelinin Yleinen Edistys ja Sivistysrahasto 
sr:ään 31.10.2019. allekirjoitettiin 27.6.2019. Sulau
tumissuunnitelman mukaisesti perustetaan Alfred 
Kordelinin säätiöön sulautumisen täytäntöönpanon 
yhteydessä kohderahasto nimeltään ”Suomen sävel
taiteen tukirahasto”.

Palkinnot

Päättyneellä tilikaudella jaettiin säätiöstä 18 palkintoa 
yhteensä n. 0,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 Alfred 
Kordelinin palkinnon, neljä kappaletta, saivat akate
miaprofessori Hannu Salmi, kirjailija Riina Kataja
vuori, taiteilijaryhmä IC98 sekä SuomiKoulujen tuki 
ry. Palkinnot olivat suuruudeltaan 30 000 euroa. Muut 
palkinnot, neljätoista kappaletta, jaettiin kaupunki ja 
kohderahastoista, TSV:n, Jaakko Kolmosen, Urheilun 
tuki, Hyvinkään, Nokian, Raahen sekä Seinä joen 
rahastoista. Kuluvalla tilikaudella Alfred Kordelinin 
palkinnon saivat suometsätieteen professori Harri 
 Vasander, näyttelijälaulaja Maria Ylipää, tanssitaitei
lija, koreografi IsmoPekka Heikinheimo sekä tietokir
jailija, humoristi ja radioääni Pasi Heikura.

ELOKUUN HAKEMUKSET JA MYÖNNETYT APURAHAT 2010–2019

HAKEMUKSET MYÖNNÖT MYÖNTÖPROSENTTI
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Muut apurahat
Kuluneen kertomusvuoden aikana säätiö osallistui yhdes
sä muiden säätiöiden kanssa säätiöiden post doc pooliin. 
Apuraha on tarkoitettu tohtoreiden vähintään lukuvuo
den kestävään työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa. 
Poolin kautta kuudelle tutkijalle tarjoutui tilaisuus työs
kennellä vuoden ajan ulkomaisessa huippuyliopistossa. 
Post doc apurahoja jaettiin vajaa 0,3 miljoona euroa.

Muu kulttuuritoiminta

Säätiöllä on myös omaa, pienimuotoista kulttuuri
toimintaa apurahatoiminnan lisäksi. Muuhun kulttuu
ritoimintaan käytettiin varoja kertomusvuoden aikana 
0,1 miljoonaa euroa (0,1 edellisellä kertomusvuonna).

Viime kertomusvuonna pyydettiin neljältä taiteili
jalta luonnokset Presidentinlinnan portaikkoon sijoitet
tavasta tai sijoitettavista taideteoksista. Luonnoksista 
valittiin toteutettavaksi Anna Retulaisen maalauskoko
naisuus Kaksi polkua. Teos koostuu kahdesta suuriko
koisesta öljymaalauksesta, jotka on sijoitettu portaikon 
sivu seinille. Alfred Kordelinin säätiö osti toteutetut teok
set ja deponoi ne Presidentinlinnaan joulukuussa 2018. 

Elokuun päähaun kautta jaettiin 3.5 MEUR. Hakijoita oli 3 743 ja apurahan sai 253 hakijaa. Myöntöprosentti oli 6,8 %. 
Myönnettyjen apurahojen keskiarvo kasvoi edellisestä vuodesta 9 % ja oli 13 913 €.
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329
KERTOMUSVUOSI 2019 LUKUINA

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

2019:

TIEDE: 
73 APURAHAA,  
1 142 000 €, 32 %

KIRJALLISUUS: 
59 APURAHAA,  
657 000 €, 19 %

TAIDE: 
75 APURAHAA,  
1 057 000 €, 30 %

KANSANVALISTUS: 
46 APURAHAA,  
664 000 €, 19 %

5,2 M
E

U
R

Varsinaiseen toimin-
taan käytettiin yhteen-
sä 5,2 miljoonaa euroa 
ennen palautuksia (4,8 
edellisellä tilikaudella).

Elokuun päähaun kautta jaetaan 
noin 68 % säätiön vuosittaisesta 
jakovarasta. 

68 %

SUURET KULTTUURI-
HANKKEET

0,9 MEUR

Suuret kulttuurihankkeet -haun 
kautta myönnettiin apuraha 
 yhdeksälle hankkeelle. Hankkeista 
kaksi oli uusia ja seitsemän jatko-
hankkeita.

PALKINTOJA

Säätiö myönsi seuraavat palkinnot: 
neljä Alfred Kordelinin palkintoa, 
 neljä Jaakko Kolmosen rahaston pal-
kintoa, yhden Seinäjoen teknologia-
palkinnon, kaksi TSV:n Kordelinin tie-
depalkintoa, yhden Nokian rahaston 
palkinnon, kaksi Hyvinkään rahaston 
palkintoa, yhden Raahen rahaston 
palkinnon sekä kolme Urheilun tuki 
-rahaston palkintoa. 

18 KPL

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

HAKEMUSTA

4 190

ELOKUUN  
PÄÄHAKU 2019  
APURAHOJA  
YHT. 3,5 MEUR.

»

»

»

»
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SÄÄTIÖN  
MYÖNTÄMÄT  
APURAHAT 

TIEDE

KULTTUURI

68 %
KULTTUURI

8 %
LUONNONTIETEET

28 %
KIRJALLISUUS

44 %
TAIDE

11 %
MAATALOUS- JA  

METSÄTIETEET

5 %
TEKNISET TIETEET

13 %
LÄÄKE- JA  

TERVEYSTIEDE

32 % 
TIEDE

35 % 
HUMANISTISET TIETEET

6 % 
KÄYTTÄYTYMISTIETEET

22 % 
YHTEISKUNTATIETEET

28 % 
KANSANVALISTUS

ELOKUUN PÄÄHAKU 2019 MYÖNNETYT APURAHAT 3,5 MEUR

(€ osuus elokuun  
haussa)

(€ osuus elokuun  
haussa)

(€ osuus elokuun  
haussa)
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KANSANVALISTUS
TUOMAS AIVELO 
TUTKIJATOHTORI

Kaiken takana on  
loinen

Innostuin loisista aikanaan ollessani 
vaihto-opiskelijana Sveitsissä. Loi-
sissa kiehtoi se, miten monimuotoi-
sia ja oivallisia sopeutujia ne ovat. 
Kordelinin apurahalla kirjoitin tieto-
kirjaa Loputtomat loiset” loisten 
ja ihmisten välisestä historiasta ja 
tekijöistä, jotka vaikuttavat ihmis-
ten tautitaakkaan. Kirja julkaistiin 
vuonna 2018. Kirjaa motivoi ajatus 
siitä, että loiset ovat tavattoman 
keskeinen voima evoluutiossa. Ha-
lusin kiinnittää huomion loisten nä-
kökulmaan: siihen, miten loisia on 
loputtomasti, niistä kaikista ei pää-
se eroon ja että ihmisen ympäristö- 
ja kulttuurihistoria on muokannut 
sitä, mitkä loiset kulloinkin vaivaa-
vat ihmiskuntaa.

TIEDE
KATRI AVARMAA 

DIPLOMI-INSINÖÖRI

Sulaa kuparia 

Väitöskirjani tarkastelee erilaisten 
arvokkaiden hivenainemetallien 
termodynaamisia ominaisuuksia 
kuparin sulatusprosesseissa. Tutki-
muksen avulla olen selvittänyt, mi-
ten hivenainemetallit käyttäytyvät 
erilaisissa prosessiolosuhteissa ja 
onko niitä mahdollista kierrättää 
ja taltioida tehokkaasti kuparisula-
tuksen kautta. Työ on käytännössä 
kokeellista tutkimusta ja laskennal-
lista mallinnusta. Apurahakaudella 
kirjoitin ja viimeistelin väitös kirjani 
sekä suoritin muutaman uuden 
koesarjan. Tutkimusprojektini ovat 
olleet käytännönläheisiä ja todella 
ajankohtaisia. 

KIRJALLISUUS
RIIKKA PELO 
KIRJAILIJA

Miten näkyä, jos on  
näkymätön

Romaanini Kaikki elävä kertoo kol-
mesta oikeuksien ulkopuolelle jou-
tuvasta ihmisestä ja ankarasta ajas-
ta, joka ajaa yhteisön uhraamaan 
ja tuhoamaan sen, mikä on sille ar-
vokkainta. Teos tutkii kysymystä 
niin sanotusta pyhästä ihmisestä, 
 homo sacerista sekä siitä, mitä täl-
lainen hahmo kertoisi ajastamme. 
Romaanissani kysymys on pitkälti 
 siitä, kuinka kieli kannattelee, suo-
jaa ja tekee meistä inhimillisiä olen-
toja ja yhteisöjä. Halusin antaa kie-
len ja äänen kolmelle yhteiskunnan 
rajalla ja reunalla elävälle ihmiselle, 
heidän kokemukselleen, kärsimyk-
selleen ja arvokkuudelleen.

1 2 3
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TEKIJÄT KERTOVAT – ELOKUUN PÄÄHAKU

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo  
6 000 euron apuraha 
tietokirjalliseen työskentelyyn.

Diplomi-insinööri Katri  
Avarmaa 10 000 euron  
apuraha väitöskirjaan.

Kirjailija Riikka Pelo 16 000 
euron apuraha kaunokirjalliseen 
työskentelyyn.
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TAIDE
SAARA-LEENA KORPPI 

LASINPUHALTAJA

8000 euron apuraha Lasiesineiden 
prototyyppien sekä lasiesineiden 

valmistukseen lasinäyttelyä varten.

» PYRIN SUUNNITTELEMAAN 
LASIESINEITÄ, JOIDEN 
MUOTO NÄYTTÄÄ 
KIINNOSTAVALTA JOKA 
KULMALTA JA JOTKA 
LUOVAT UUDENLAISIA 
KOKEMUKSIA.
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 H evonen on tärkeä kumppani ja 
perheenjäsen, ja niin se on ollut 
ennenkin. Kun talon hevonen lo
petettiin, moni isäntä otti toveris
taan jouhitukon muistoksi. Nyt 
nämä jouhet avaavat ikkunoita 

suomenhevosen historiaan.
Helsingin yliopiston tutkijatohtorit, geneetikko 

 Karin Hemmann ja arkeologi Tuija Kirkinen ovat pa
rin vuoden aikana keränneet ennen vuotta 1950 synty
neistä suomenhevosista peräisin olevia näytteitä. Kan
salaisilta ja museoista saatuja näytteitä on jo yli kaksi 
sataa, ja lisää tulee: jouhia, hampaita, luita, hevos
tarvikkeita ja jouhia sisältäviä esineitä. Vanhimmat 
näytteet ovat peräisin yli 150 vuoden takaa. Tutkijat 
ovat myös saaneet vinkkejä hevosten hautapaikoista. 

Hemmann ja Kirkinen luotsaavat suomenhevosen 
varhaisvaiheita selvittävää tutkimushanketta. Korde
linin säätiö rahoittaa sitä kaksi vuotta suurille kult
tuurihankkeille myönnettävällä rahoituksella. Vuo
delle 2019 hanke sai 109 000 euroa. 

Monitieteinen tutkimushanke selvittää geenitek
niikan avulla hevosnäytteistä eristettävästä dna:sta 
ensin muutamia väriin ja hevosen kokoon vaikut
tavia geenejä, emälinjassa periytyviä mitokondrion 
dna:n ns. haploryhmiä sekä geenimutaatiota, DMR
T3:a (nk. ravigeeni) ja MSTN:ää (nk. sprinttigeeni). 
Haplo ryhmät ovat erityisen mielenkiintoista suomen
hevosen alkuperän kannalta.

Hemmannia kiinnostaa erityisesti, milloin ja mitä 
kautta DMRT3mutaatio on kulkeutunut suomen

KUINKA SUOMENHEVOSESTA 
TULI SUOMENHEVONEN?
Arkeologin ja geenitutkijan kohtaamisesta lähti liikkeelle ainutlaatuinen 
tutkimushanke, jossa selvitetään suomenhevosen perimää, 
varhaisvaiheita ja kulttuurihistoriaa. 
Teksti: Riitta Gullman

hevoseen. Mutaation omaava hevonen pystyy säilyt
tämään ravin tahdin kovassakin vauhdissa. 

– Mutaatio on tavattu jo 800luvulla Englannis
sa, sitten 1000luvulla Islannissa, mutta ei missään 
muualla. Meiltä se löytyy aivan 1900luvun alusta pe
räisin olevista näytteistä. Missä ja milloin se ilmestyy 
suomenhevoseen? Karin Hemmann pohtii. 

Näiden ns. geenimarkkerien ilmestyminen nykyisin 
Suomena tunnetulle alueelle valottaa hevosten histo
rian ohella ihmisten liikkeitä.

Eri puolilla maata erilaisia hevosia 

– Hevosnäytteiden DNA:ta on alettu analysoida  Oulun 
yliopistossa syksyllä 2019. DNAnäytteet jäävät tal
teen, joten myöhemmin niitä voidaan tutkia paljon 
alkuvaihetta laajemmin. Maailmalla selvitellään par
haillaan, mikä hevosen geeni määrittelee mitäkin pro
teiinia ja ominaisuutta. Tuloksia voidaan hyödyntää 
myös suomenhevostutkimuksessa.

DNAtulosten kautta Hemmann ja Kirkinen pää
sevät konkreettisesti rakentamaan karttaa ajan ja pai
kan suhteen. Milloin ja missä mikäkin ominaisuus 
ilmestyy suomenhevoseen? Miten ne ehkä ovat siirty
neet ajan kuluessa? 

Kirkinen ja Hemmann toivovat saavansa vielä reilus
ti lisää hevosnäytteitä. Suomenhevosia on ollut paljon, 
ja niiden määrään nähden aineistoa on vielä melko niu
kasti. Näytteitä kaivataan lisää erityisesti ItäSuomesta. 
Tämä on tärkeää, sillä suomenhevoset ovat olleet eri
laisia eri puolella maata. Länsirannikolla hevoset ovat 
olleet suuria ja melko jykeviä, idässä pieniä ja ketteriä. 

SUURET KULTTUURIHANKKEET, 109 000 EUROA



Rymy-Murto (oik.) ja 
Valokas esiin kaivettuina.
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Biologi Karin Hemmann ja Elsa-varsa. 
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– Paikallisia hevospopulaatioita on ollut paljon, ja 
haluaisimme kattaa koko Suomen mahdollisimman 
hyvin, Karin Hemmann toivoo. 

Paljon tietoa on katoamassa 

Tutkimushankkeen toinen puoli liittyy suomenhevo
sen kulttuurihistoriaan, kuten hevoseen liittyviin esi
neisiin, hevossukuihin liittyvään tietoon, tarinoihin 
ja perinteisiin. Tällä on jo tulenpalava kiire. 

– On valtavasti hiljaista tietoa, joka on katoamassa 
tai jo kadonnut ihmisten mukana. Myös paljon mate
riaalia häviää, kun perikunnat alkavat selvittää jää
mistöjä, Tuija Kirkinen huomauttaa. 

Projektissa on kolme päätutkimuslinjaa. Yksi on 
biologisen kulttuuriperinnön säilyttäminen, eli koti
eläimien ja domestikoitujen kasvilajien perimän tal
lentaminen. 

– Yleensä biologisella kulttuuriperinnöllä tarkoite
taan maatiaisrotujen kaltaista elävää biologista kult
tuuriperintöä. Niiden nykypopulaatioita on tutkittu, 
mutta olennaiset taustat puuttuvat. Karvanäytteiden 
kaltaisen aineiston kautta päästään käsiksi siihen, 
millaisia juuri Suomen oloihin jalostetut varhaiset 
eläimet olivat. Näitä aineistoja ei tällä hetkellä tallen
na systemaattisesti kukaan, Kirkinen toteaa. 

Yksi tutkimushankkeen tavoite onkin löytää  paikka, 
joka ylläpitäisi biologisen kulttuuriperinnön kokoelmia 
ja luettelointia sekä välittäisi siitä tietoa laajasti tiede
yhteisölle. 

Toinen tutkimuslinja on yhteisöarkeologinen. 
– Tässä tapauksessa meillä on hevosihmisten yhtei

sö. Se läpäisee koko Suomen, kaikki sosiaaliluokat ja 
siihen kuuluvat ihmiset ovat paljon tekemisissä kes
kenään. Tämä on ainutlaatuinen esimerkki siitä, mi
ten kansalaisten kanssa toimitaan tieteen menetelmiä 
noudattaen, Kirkinen innostuu. 

Kolmas tutkimuslinja perehtyy hevosten hautaami
sen kulttuuriin. Mitä meistä ihmisistä kertoo se, kuin
ka eläintä kohdellaan sen kuollessa? Onko se jätettä 
vai saako se hienon hautauksen? 

– Ihminen on ollut läheisessä kontaktissa eläimeen. 
Tästä syntyy kiinnostava kontrasti nykyajan tuotan
toeläinkulttuuriin. Perinteisessä maataloudessa  suhde 

tuotantoeläimeen on ollut erilainen, ja eläinhaudat 
ovat yksi ikkuna siihen kulttuuriin. Nykytyyppinen 
eläinten tehokkuusajattelu on kuitenkin varsin nuorta, 
Tuija Kirkinen muistuttaa. 

Harjat hulmuavat vielä haudassa

Elokuussa 2019 tutkijat pääsivät Elimäellä kai
vamaan erityisen hyvin säilynyttä hevoshautaa. Se 
kuuluu kahdelle nimiravurille, Valokkaalle ja Rymy 
Murrolle, jotka lopetettiin yhtä aikaa talvella 1953. 
Hauta osoittautui monessa mielessä aarrearkuksi. Sa
vipitoinen maa oli säilönyt ruumiit niin, että eläinten 
karvatkin olivat tallella. Karvatutkimukseen erikois
tunut Tuija Kirkinen oli löydöstä sydän mykkyrällä. 
Karvatutkija pystyy päättelemään paljon eläimen 
karvan perusteella. 

Kaivauksiin osallistuneilla olivat sydämet mykky
rällä myös liikutuksesta. Hevoset oli aseteltu havu
pedille, harjat järjestelty kuin hulmuamaan juostessa, 
jalat vetävään askeleeseen. Hautaan oli tuotu olkea 
ja kauranjyviä.

Kun pariviikkoiset kaivaukset oli viety päätök
seen, hevosten jäännökset aseteltiin paikoilleen, hau
taan laskettiin kauralyhde, hauta täytettiin ja Pohjois 
Elimäen Hevosystäväinseuran jo aiemmin haudalle 
pystyttämä muistokivi sijoitettiin takaisin paikalleen. 
Sitten juotiin isolla joukolla muistokahvit. Kuin hau
tajaisissa konsanaan.

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

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

Tutkimushankkeen kotisivu:
www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/biologisen-
kulttuuriperinnon-monitieteiset-tutkimusstrategiat 
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SÄÄTIÖ DEPONOI SYKSYLLÄ 2018 kuvataiteilija 
Anna Retulaisen Kaksi polkua teosparin Presidentin
linnaan. Uudempia presidentillisiä muotokuvia lu
kuun ottamatta Retulaisen maalaukset ovat linnan 
ainoat nykytaideteokset.

Maalaukset sijoitettiin Mariankadun puoleiseen 
monumentaaliportaikkoon, joka yhdistää sisään
tulokerroksen ja pääkerroksen edustustilat. Maalaus
kokonaisuus koostuu kahdesta suurikokoisesta öljy
maalauksesta, jotka on sijoitettu portaikon sivuseinille. 

Teokset edustavat tämän päivän ekspressiivistä 
taulumaalausta. Niistä hahmottuu katsojalle luon
tokuvaston aihioita. Teokset välittävät lähes vaivih
kaisesti kokemusta luonnossa liikkumisesta: luon
toon uppoutumista ja sen aistimellista haltuunottoa.

Alfred Kordelinin säätiöllä on pitkäaikainen 
yhteys presidenttiinstituutioon. Presidentin kesä

Presidentinlinnaan ensimmäinen  
nykytaideteos

MAKASIINI

asunto Naantalin Kultaranta on alun perin Alfred 
Kordelinin itselleen vuonna 1916 rakennuttama hu
vila. Alfred Kordelinin säätiö on järjestänyt kesäi
sin Kultarannassa yleisölle avoimia taidenäyttelyitä 
vuodesta 2011 lähtien.

K
U

V
A

: J
U

S
S

I T
IA

IN
E

N

» SUOMALAINEN IDENTITEETTI 
RAKENTUU VOIMAKKAASTI LUONNON 
JA SIITÄ NOUSEVIEN ARVOJEN 
VARAAN. PRESIDENTINLINNA SEISOO 
KESKELLÄ KIVISINTÄ HELSINKIÄ. KAKSI 
POLKUA TUO LINNAAN MUISTUMAN 
SUOMALAISESTA MAISEMASTA SEKÄ 
LUONTOON JA VUODENAIKOIHIN 
LIITTYVISTÄ ARVOISTA.

Anna Retulainen
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SÄÄTIÖN TAIDEKOKOELMAN TEOKSIA oli näyt
teillä Rovaniemen taidemuseossa Lumen maa näyt
telyssä vuonna 2018 sekä Vaasan taidemuseossa Me
ri vie, meri tuo näyttelyssä 2019. Kesäkuussa 2020 
Suomalaiset taidesäätiöt yhdistys esittelee Hämeen
linnan taidemuseossa kotimaista maisemataidetta 
1800luvun puolivälistä 1900luvun alkuun. Näytte
lyssä tullaan näkemään Kordelinin säätiöltä Pekka 
Halosen ja Elias Muukan maisemamaalaukset. 

Säätiön taidekokoelman teoksia näytteillä 
taidemuseoissa

MAKASIINI

Anna Retulainen 
Polku, kallio (2018), 260 x 210 cm, öljymaalaus kankaalle.

Anna Retulainen
Polku, lehto (2018), 260 x 210 cm, öljymaalaus kankaalle.
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Alfred Kordelinin säätiö on Suomalaiset taide
säätiöt yhdistyksen jäsen, jonka muut jäsenet ovat 
Fortumin Taidesäätiö, Gösta Serlachiuksen taide
säätiö, OP Ryhmän Taidesäätiö, Signe ja Ane Gyl
lenbergin säätiö, Taidesäätiö Merita, UPMKymme
nen Kulttuurisäätiö ja Åbo Akademin säätiö. Alfred 
Kordelinin säätiön taidekokoelma koostuu 293 taide
teoksesta 109 taiteilijalta. Kokoelma on deponoitu lä
hinnä suomalaisiin museoihin.
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ALFRED KORDELININ  
PALKINNOT 2019
30 000 euron arvoinen Alfred Kordelinin palkinto myönnettiin toimittaja 
Pasi Heikuralle, tanssitaiteilija Ismo-Pekka Heikinheimolle, professori Harri 
Vasanderille ja näyttelijä Maria Ylipäälle, yhteensä 120 000 euroa.

PASI HEIKURA
Toimittaja, tietokirjailija, humoristi ja muusikko Pasi 
Heikura on jo kolmen vuosikymmenen ajan avannut 
arvaamattomia näkymiä suomen kielen piilevään rik
kauteen samoin kuin sen kummallisuuksiinkin. Hei
kuran tuottamat tietokirjat, lyriikka ja radioohjelmat 
osoittavat, kuinka arkaaisten ilmausten, ennen kuulu
mattomien uudissanojen ja yllättävien sananvalintojen 
ilotulituksesta syntyy ajassa elävää äidinkieltä. Heiku
ran humoristinen, nokkelan älykäs ja silti kansantajui
nen tapa ilmaista sanottavansa kiehtoo niin kielitietei
lijää kuin maallikkoakin. 

Yle Radio 1:n Aristoteleen kantapää, jota Heikura 
toimittaa yhdessä Tina Cavénin kanssa, on kieltä ja 
sen käyttöä käsittelevä radioohjelma, joka laajenee 
muidenkin kielten kuin suomen piirteiden oivalta
vaan tarkasteluun. Aristoteleen kantapää ei aliarvioi 
kuulijaansa eikä häpeile tarkkojen historiallisten fak
tojen esiintuontia, mutta tekee tämän vähintäänkin 
piilohauskasti, joten pölyttyneisyys on ohjelmasta 
kaukana. Lähes huomaamatta se aktivoi kuulijoi
taan havainnoimaan omaa kieliympäristöään ja sen 
kautta myös omaa kielenkäyttöään. Alivaltiosihteeri 
ohjelmassa on puolestaan saatu nauttia Heikuran, 
 Simo Frangénin ja Jyrki Liikan toteuttamista pa
lindromeista. Niihin liittyvä tuorein julkaisu on yh
dessä Simo Frangénin kanssa tehty ABCBAkirja. 
Alivaltiosihteerin palindromiopas (2019). Heikuran 
kieliakrobatiaa voi ihmetellä myös hänen hulvatto
missa sarjakuvissaan ja sanoituksissaan. 

Kieli ja kulttuuri ovat vahvasti sidoksissa toisiin
sa. Elävä kieli toimii välttämättömänä kasvualustana 

elävälle kulttuurille. Heikuran käyttämien medioiden 
moninaisuus ja hänen tuotantonsa saatavuus palvele
vat mitä parhaimmalla tavalla kansanvalistuksellisia 
ja sivistyksellisiä päämääriä. 

ISMOPEKKA HEIKINHEIMO

Tanssitaiteilija, koreografi IsmoPekka Heikin heimo 
tunnetaan taiteellisesta rohkeudesta sekä rajoja rik
kovasta yhteistyöstä visuaalisten taiteiden kanssa. 
Hänen koreografioidensa omaperäinen liikekieli syn
tyy vuorovaikutuksessa arkkitehtuurin tai varta vas
ten rakennetun esitysympäristön kanssa. Näin tanssi 
vaikuttaa kasvavan orgaanisesti ympäristön synnyt
tämistä impulsseista. Sarjassa Anybody’s Architectu
re (2017–2019) soolotanssijat jäsentävät suhdettaan 
tilaan pieteetillä valituissa arkkitehtonisissa kohteis
sa, jotka voivat olla niin historiallisia monumentaa
litiloja kuin upouusia rakennuksiakin. Vaikuttavan 
energinen ja jopa animaalinen ilmaisu ei ole pelkkä 
itseisarvo sinänsä vaan tapa kohdata vaihtuvia ympä
ristöjä kehollisesti ja tehdä taideteosanalyysejä tans
sin ruumiillisin keinoin. 

Heikinheimo on valmistunut tanssijaksi London 
Contemporary Dance Schoolista 1989 ja taiteen 
maisteriksi Aaltoyliopiston Taiteen ja suunnittelun 
korkeakoulusta 2014. Hänen yli viittäkymmentä 
teostaan on esitetty useissa maissa ympäri maail
maa. Heikinheimo on toiminut nykytanssin lehto
rina Teatterikorkeakoulussa 1996–2001. Hän on 
suositun Tanssin Aika festivaalin perustaja. Nykyi
sin hän toimii Ismo Dance Companyn taiteellisena 
johtajana.



APURAHAT JA PALKINNOT

25

HARRI VASANDER
Suometsätieteen professori Harri Vasander on tieteen 
moniottelija ansioitunut luonnontieteilijä. Uusiutu
vien luonnonvarojen kestävän käytön tutkimisen li
säksi hän vaikuttaa tietokirjailijana sekä suomalai
sen kulttuurin ja perinteiden vaalijana. Vasanderin 
tutkimusaiheet liittyvät ennen kaikkea soiden eko
systeemeihin ja ympäristönmuutosten vaikutukseen. 
Vasander on selvittänyt luonnontilaisten ja ojitettu
jen soiden dynamiikkaa niin Suomessa kuin Indone
siassa. Tältä pohjalta hän on ottanut asiantuntevasti 
kantaa Suomen soiden käyttöön – aihe, joka on tun
netusti kiivaan keskustelun kohteena. Soiden ekolo
ginen, taloudellinen ja sosiaalinen merkitys on suu
ri. Suomi tiedetään maailman soisimmaksi valtioksi. 
Maapintaalastamme 1/3 on soita, ja niistä yli puolet 
on ojitettu metsänkasvatusta varten. 

Harri Vasander on ollut ideoimassa erilaisia tai
teellisia ja elämyksellisiä tapahtumia, jotka ovat teh
neet tunnetuksi soiden luontoa ja soihin liittyvää 

 suomalaista kulttuuria. Hän on ollut myös elvyttä
mässä Venäjälle suuntautuneiden suomalaisten tut
kimusretkien legendaarista perinnettä. Vaikuttavan 
tieteellisen julkaisutoiminnan ohella Vasander on 
julkaissut yli 30 suoluonnon opaskirjaa (esimerkik
si Suotyypit ja turvekankaat vuodelta 2018 yhdessä 
Jukka Laineen ym. kanssa) sekä ollut mukana laa
timassa englanninkielistä opasta rahkasammalista, 
jota monet tutkijat ovat pitäneet parhaana tähän päi
vään mennessä tehtynä rahkasammalkirjana.

MARIA YLIPÄÄ

Näyttelijä ja laulaja Maria Ylipää luo vertaansa 
vailla olevaa monipuolista ja menestyksekästä uraa 
useilla eri foorumeilla, myös Suomen rajojen ulko
puolella. Hän vaikuttaa ja vakuuttaa teatterissa, te
levisiossa, elokuvissa sekä äänirooleissa. Mukaan 
mahtuu lukuisia kiitettyjä musikaalien pääosia sekä 
Suomessa että Ruotsissa, mieleenpainuvimpana toki 
koskettava esiintyminen Kristina från Duvemålana, 
unohtamatta tietenkään Helsingin kaupunginteatte
rin Wickediä ja Svenska Teaternin Chessiä. Ylipää 
loistaa myös kameratöissä. Parhaan naisnäyttelijän 
Kultainen Venla palkinto 2018 kertoo hänen an
sioistaan Aallonmurtajasarjan pääosan perin juu
rin ristiriitaisena roolihahmona. Aivan tuore voitto 
on onnistuminen rankassa ja vaikeassa roolissa Sofi 
Oksasen Baby Janen filmatisoinnissa. Siinä Ylipää 
on päässyt toden teolla näyttämään hahmojensa 
ihon alle tunkeutuvan työskentelyn vakuuttavuuden. 
Onpa hänet nähty myös Jeesuksena Helsingin perin
teikkäässä Via Crucis spektaakkelissa.

Ylipää on myös levyttänyt paljon uutta suoma
laista musiikkia eri runoilijoiden teksteihin. Hän 
on esiintynyt lukemattomissa konserteissa ja anta
nut äänensä lukuisille animaatiohahmoille. Ylipään 
esiintyminen on aina sävykästä, vahvaa, herkkää ja 
korkealaatuista. Kiinnitykset ruotsalaisten ja suo
menruotsalaisten suurproduktioiden päärooleihin 
on myös saavutus, johon harva suomenkielinen on 
yltänyt. Lisäksi Ylipää on pyrkinyt nostamaan kes
kusteluun tärkeitä eettisiä kysymyksiä muun muassa 
Kirkon ulkomaanavun lähettiläänä. 

Maria Ylipää vaikuttaa ja vakuuttaa teatterissa, 
televisiossa, elokuvissa sekä äänirooleissa.
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 K eväällä 2017 päättyi yksi radio
huumorin aikakausi, kun Ali
valtio sihteeri, Suomen virallinen 
ohjelma, päättyi 26 vuoden jäl
keen. Muistatteko palindromien 
lisäksi EinoMies PorkkaKosken 

puhelinraportit? Alivaltiosihteeristä sukeutui radio
suosikki samaan tapaan kuin legendaarisesta Knallis
ta ja sateenvarjosta. Se ilakoi kielellä 
yli 1200 ohjelman verran. 

Onneksi Pasi Heikura, yksi Ali
valtio sihteereistä, jatkaa kielitutkailu
jaan radiossa. Aristoteleen kantapää 
on ”hiuksia halkova pilkun viilaus 
ja höyläysohjelma”, jossa Heikuran 
kanssa keskustelevat tutkijat ja asian
tuntijat tuovat esiin jännittäviä juttuja kiinnostavis
ta asioista, kuten koirarotujen ja perhosten nimistä, 
dkirjaimesta, baskin kirjakielestä, alatyylisistä pai
kannimistä, saunomisen sanoista, liikennemerkkien 
kielestä ja siitä, miten keskustella humanoidien kans
sa. Siis kaikesta, jossa kieli on tavalla tai toisella mu
kana. Aristoteleen kantapää käsittelee kieliilmiöitä 
asiapitoisesti, mutta ei tiukkapipoisesti. 

Sosiologinen suhde kieleen

– Suhteeni suomen kieleen on hieman sosiologinen. 
On kiehtovaa seurata, kuinka ihmiset käyttävät kiel
tä, miten sitä tarvitaan, miten se muuttuu ja muuttaa 
asioita, Pasi Heikura kuvaa. 

Sosiologisviritteinen suhde kieleen lähtee siitä,  että 
Heikura haki 1980luvulla Tampereen yliopistoon 

OLEMASSAOLO:  
LOASSA MELO
Otsikon palindromi on Pasi Heikuran valinta Alivaltiosihteeri-
ohjelman historian parhaaksi palindromiksi. Heikura puolestaan on 
valittu yhdeksi vuoden 2019 Kordelinin säätiön palkinnon saajista. 
Teksti: Riitta Gullman

opiskelemaan käytännön syystä juuri sosiologiaa. Ni
mittäin sitä kautta yliopiston ovet aukenivat helpoim
min, ja auki ne oli saatava, jotta Heikura pääsi opis
kelemaan tiedotusoppia. Sitä taas tarvittiin, jotta hän 
pääsi kirjoittamaan lehtiin rokkibändeistä ja  siten il
maiseksi keikoille. 

Sosiologia osoittautuikin yllättäen hauskaksi, eikä 
tausta varsinaisesti haittaa toimittaessa Aristoteleen 

kantapäätä. 
– Kielihän liittyy kaikkeen ihmi

sen tekemiseen. On jännittävää,  että 
ihminen näkee kaikki asiat kielen 
käsitteiden avulla. Sekin on jännittä
vää, että ihmiset suhtautuvat kieleen 
hyvin tunneperäisesti. Sitähän käy
tetään rajaamiseen. Kieli on me ja 

muut ajattelun tärkeimpiä työkaluja. 
Välillä kielen kanssa työskentely tosin hieman ah

distaa Heikuraa.
– On vähän huvittavaa, että teen töitä työkalusta, 

jolla teen töitä. Minulla ei ole mitään erityistä,  mitään 
omaa.

Ensin iski rimakauhu

Aristoteleen kantapää alkoi Yle 1:ssä tammikuussa 
2006. Lokakuun 2019 loppupuolella lähetettiin oh
jelman 600. jakso. Lähellä kuitenkin oli, ettei koko 
Kantapää tyssännyt demoohjelmaan. 

– Tein sen virheen, että haastattelin demoon suur
ta idoliani, professori Jukka Kemppistä. Hänen ko
lumninsa Helsingin Sanomissa olivat niin poikki
tieteellisiä, sivistyneitä, laajakatseisia ja oivaltavia. 

» OLENNAISTA ON 
SE, MIKÄ PUUTTUU: 
TIETTY ILMAISUN 
VÄLINE. 
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 Demo ohjelman aihe oli lakikieli, miten se on synty
nyt ja miksi se on niin kommervenkkistä. 

– Kemppinen on loistava haastateltava, hän puhuu 
paljon ja asiaa. Tunnin haastattelun jälkeen olin sitä 
mieltä, että tästä ei tule mitään. Kemppisen tietämys 
kaikesta oli niin ylivoimainen. Kävin ohjelman tilaa
jien kanssa pitkiä keskusteluja, että en voi tehdä tätä 
ohjelmaa. Olen nolla. 

Onneksi tilaajat saivat Heikuran pään kääntymään. 
Alkuvaiheessa ajatuksena oli, että Aristoteleen 

kantapää keskittyisi enemmän kielileikkeihin: sanon
toihin ja fraaseihin. Ne eivät ole olleet pääosassa, mut
ta olennainen osa ohjelmaa. Joka jaksossa ruoditaan 
Viikon sitaatti ja Viikon fraasirikos. Kuuntelijat ilmi
antavat niitä mm. ohjelman Facebooksivun kautta. 

– Alkuvaiheen jälkeen tajusin, että voin tehdä oh
jelman ihan mistä tahansa, vaikka liikennemerkkien 
kielestä. Liikennemerkeissä on oma kielioppinsa, jo
ka pitää opetella. Ihmiselle pidetään tavallaan kieli
koe, ennen kuin hänelle annetaan lupa ajaa autoa. 

Vaiheikkaan metsästyksen jälkeen löytyi tie insi
nööri, joka on kirjoittanut kirjan liikennemerkkien 
historiasta. Hänen mukaansa hevosvaltaisten ajo
neuvojen aikaan ei liikennemerkkejä tarvittu, sillä 
hevoset eivät liikenteessä törmäilleet. Vasta moottori
voimalla liikkuvat ihmiset alkoivat tarvita niitä. 

Päämääränä yllättää ja hieman sivistyä

Pasi Heikura ei pidä Aristoteleen kantapään tavoit
teena kansanvalistamista, vaan kiehtovien asioita 
tuomista esiin. Ihanne on, että joka haastattelusta 
löytyisi jokin ahaaelämys. 

– Päämääränäni on vain yllättää kuulija ja itseni
kin. Olen koettanut koko ajan haastaa tätä ohjelmaa, 
itseäni ja ehkä myös kuulijoita. Aiheet tempoilevat 
viikoittain asiasta toiseen, eikä sellainen ole minusta 
kansanvalistusta. Pieni sivistysaspekti mukana saat
taa olla, Heikura myöntää. 

Taustalla pienessä sivistysaspektissa on se, että Hei
kura sanoo kärsivänsä heikosta yleissivistyksestään. 

– Olen tavannut Matti Klingen, joten tiedän, millai
nen yleissivistys voisi olla. Olen tyypillinen peruskou
lun lapsi, vaikka olenkin käynyt oppikoulun. Kaikilla 

meillä 1950–60luvun jälkeen koulumme käyneillä on 
huono yleissivistys. Siksi teen ohjelmia. Minusta yleis
sivistykseen kuuluvat mm. tähtikuvioiden nimet, kos
mologian sanat ja käsitys baskin kielen erityisyydestä: 
siis taustaasiat siitä, mitä on olla täällä maapallolla 
ja siitä, mitä ihminen on oppinut, Heikura määrittelee. 

Mikä Pasi Heikurasta on tämän hetken kansan
valistusta? 

– Ihmiset saavat tyydytystä tiedonjanoonsa mones
ta eri paikasta. Usein lähde löytyy verkosta, ja siinä 
tulee vastaan luotettavan tietolähteen valinta, media
lukutaito. Puhuisin kyllä ennemmin yleissivistykses
tä. Niin sanottu klassinen yleissivistys ja sen suoma 
perspektiivi ihmisen olemukseen on minusta varsin 
pätevä ase esimerkiksi valeuutisten, rokotevastaisuu
den tai tekstimainonnan levittäjiä vastaan.

– Kyllä ihmiset yhä kaipaavat tietoa ja maailman
selitystä.

PASI HEIKURA

• vapaa toimittaja vuodesta 1987 (radio- 

ja tv-ohjelmia)

• Alivaltiosihteeri-bändi (Heikura, Jyrki 

Liikka, Simo Frangén, Matti Toivonen, 

Satu Kurvinen)

• yli 200 sävellystä  Alivaltiosihteerille,  

jazz-yhtye Jahnukaisille ja  Viewmasters- 

yhtyeelle

• radio-ohjelma Alivaltiosihteeri: Suomen 

virallinen ohjelma, Ylellä 1990–2017  

yhdessä Simo Frangénin ja Jyrki Liikan 

kanssa

• radio-ohjelma Aristoteleen kantapää: 

Ylellä vuodesta 2006

• Aristoteleen kantapää sai Bonnierin 

Journalistipalkinnon vuoden journalis-

tisena tekona 2009 ja tiedonjulkista-

misen valtionpalkinnon 2014
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 J apanologi Raisa Porrasmaan ura sai alku
sysäyksen, kun kaikesta kiinnostunut rans
kalaisen filologian opiskelija työlääntyi 
kielioppianalyysiin. Pääaine Helsingin yli
opistossa vaihtui silloiseen Japanin tutki
mukseen, ja ennen pitkää Porrasmaa löysi 

itsensä Pariisista opiskelemasta japanin kääntämistä. 
Vuoden aikana hän tahkosi mm. Claude Lévi Straussia 
japaniksi. 

– Se oli melkoisen haastavaa, mutta samalla kovin 
kiehtovaa, Porrasmaa muistelee. 

Tärkeää olla ulkopuolinen

Raisa Porrasmaasta on sittemmin kasvanut Japanin 
historiaan, kirjallisuuteen ja kulttuuriin perehtynyt 
tietokirjailija ja kääntäjä. Uusin tietokirja ilmestyi syk
syllä 2019, ja seuraavat kaksi ovat muhimassa. Hän 
myös opettaa japanin kieltä kesäyliopistossa ja Japa
nin kirjallisuutta Helsingin yliopistossa. 

Erilaisuus ja ulkopuolisen tarkkailijan asema teke
vät Japanista loputtoman kiinnostavan Porrasmaalle. 
Hän on asunut maassa yli seitsemän vuotta, mutta on 
ulkopuolinen. Välimatka antaa vapauksia. 

– Japanilaisen yhteiskunnan erittäin kovat vaati
mukset eivät kohdistu minuun. Se on tärkeää. 

Tärkeää on myös oppia uusia ajattelutapoja. Avain 
on kieli. 

– Kun opiskelee rakenteeltaan ja kirjoitusjärjestelmäl
tään täysin indoeurooppalaisista kielistä poikkeavaa 
kieltä, avautuu toisenlainen ajattelutapa. Se on sivistävää. 

Porrasmaa kertoo esimerkin. Japanin kielessä on 
valtavasti samalla tavalla ääntyviä sanoja, joilla on 
useita merkityksiä. Pelkästään kuuntelemalla puhetta ei 
voi aina tietää, mitä puhuja tarkoittaa, sillä eron  näkee 

KÄÄNTÄJÄ ON NÄKYMÄTÖN  
VÄLITTÄJÄ 
Toisenlaisen kielen ja kirjoitusjärjestelmän opiskelun kautta avautuu erilainen 
ajattelutapa. Se on klassisella tavalla sivistävää, sanoo japanologi. 
Teksti: Riitta Gullman

vain kirjoitusmerkeistä ja niiden suhteista toisiin merk
keihin. Tämän takia Japanissa ei suosita äänikirjoja. 
Kirjat täytyy lukea. 

Arjen lohdullisuutta 

Porrasmaa on yksi harvoja Japanin nykykirjallisuu
den kääntäjiä Suomessa, välittäjä kulttuurien välillä. 
Koska hän pystyy seuraamaan japanilaista kirjamaa
ilmaa, Porrasmaa myös vinkkaa suomalaiskustanta
jille kiinnostavista nimikkeistä. 

Porrasmaan aloitteesta lähti myös Hiro Arikawan 
Matkakissan muistelmien kääntäminen, jota Kordeli
nin säätiö tuki. Kirja kuuluu genreen, jota suomentaja 
kutsuu lohtukirjallisuudeksi. Se on suosittua Japanissa.

– Kirjoissa voi olla menetystä ja kuolemaa,  mutta 
samalla arkipäiväisten asioiden tuomaa lohdulli
suutta. Sanotaan, että näissä kirjoissa on awarea, 
kykyä liikuttua ajan kulusta ja hetken kauneudesta, 
Porrasmaa kuvaa. 

Sitä on myös Matkakissassa. Siinä päähenkilö, 
 Satoru, matkaa kissansa Nanan kanssa ympäri Japa
nia. He tapaavat Satorun ystäviä vuosien takaa ja et
sivät Nanalle, entiselle kulkukissalle, uutta kotia. Syy 
paljastuu vähitellen. 

Romaani ei päästänyt kääntäjää helpolla, sillä 
kerronnan fokus vaihtelee koko ajan, jopa lauseesta 
toiseen. Tämä on tyypillistä japanilaiselle romaanille, 
Porrasmaa huomauttaa.

– Toinen haaste oli tekstin kaunokirjallistaminen, 
sillä alkuteksti on hyvin puhekielinen. Sekin on tyypil
listä Japanin nykykirjallisuudelle, eikä toimi suomeksi.

Sanotaan, että kääntäjä on onnistunut, kun hän 
on näkymätön. Matkakissassa kääntäjä on todella 
häivyttänyt itsensä. 

KIRJALLISUUS, 6 000 EUROA
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 R uoka kiinnostaa taloustieteilijä Sami 
Koposta kotikokkina, mutta ennen 
kaikkea tutkijana. Koponen valmis
telee väitöskirjaa ruokakulttuurin 
taiteistumisesta. 

– Ruuasta on koko 2000luvun 
ajan tullut yhä enemmän luovaa leikkiä. Se näkyy mm. 
tvohjelmissa. Aloin miettiä, mitä kertoo se, että katson 
näitä ohjelmia itsekin. Miksi ne kiinnostavat minua ja 
monia muita, Koponen valottaa väitöstyönsä taustoja. 

Tätä esteettiseksi ruokaliikkeeksi kutsuttua ilmiö
tä on tutkittu Suomessa vielä melko vähän. 

Käsillä tekemisen kokemusta ruuasta

Koponen tarkastelee sitä, miten ravintolassa syömi
seen tulee yhä enemmän perinteisesti taiteen kenttään 
kuuluvia toimintatapoja ja merkityksiä. Hän kuvaa 
taiteistumisen ilmenevän esimerkiksi luovuuden, per
soonallisuuden, henkilökohtaisuuden ja autenttisuu
den kasvavassa arvostuksessa. Termiä on kehitelty 
aiemmin suomalaisessa estetiikan tutkimuksessa. 

– Taiteistumista tapahtuu yhteiskunnassa muualla
kin. Aika monesta elämänalueesta koetetaan tehdä 
vähän jännempää ja taiteellisempaa. 

Koponen päättelee, että osa ihmisistä haluaa näh
dä syömisen luovana leikkinä. Se on ehkä vastavoima 
tehokkuusajattelulle. 

– Tämä vaikuttaa olevan yleistä kaikkialla läntises
sä maailmassa. Osittain se on kansainvälisen ruoka
median aikaansaamaa. 

Taiteistuminen on keino erottautua, mutta ehkä 
kyse on myös jostain syvemmästä, Sami Koponen 
aprikoi. Mistä niin monien ihmisten suuri kiinnostus 
ruokaa kohtaan voisi kertoa?

– Ehkä emme saa työelämässä tai muilta elämän 
alueilla joitain kokemuksia, joita saamme nykyisin 
juuri ruuan kautta. Monella meistä ei ole kovin pal
jon kosketusta käsillä tekemiseen, materiaaliin. Ehkä 
ruuasta siksi on tullut tärkeää. Tästä on esitetty eri
laisia teorioita. 

– Antropologien mukaan ihmisellä todella on tarve 
olla konkreettisesti tekemisissä erilaisten materiaa
lien kanssa. Kun enää ei ole yhtä hyväksyttyä kuin 
aiemmin kerryttää materiaa, korvaisiko kiinnostus 
ruokaan sitä? 

Taiteistuminen: hyvä vai huono asia?

Sami Koponen pohtii ilmiötä nimenomaan taloustie
teilijänä, kuluttajaekonomian näkökulmasta. Mitä 

”ruokataidepalvelut” tarkoittavat yritysten ja palve
lualan näkökulmasta? Millaisia palveluja voisi syntyä? 

– Ravintoloiden, ruokayrittäjien ja kulttuuritoimi
joiden välille avautuu uusia mahdollisuuksia. Ehkä 
joidenkin kokkien koulutukseen integroidaan muo
toilua, taideopintoja tai ruokakulttuurisia opintoja. 
Näin he saisivat paremmat valmiudet toimia ruo
kataiteilijoina. Voi myös olla, että taiteilijat ja muo
toilijat ottavat suurempaa roolia ruokakokemusten 
tuottamisessa.

Koposta pohdituttaa, onko ruuan taiteistuminen 
hyvä vai huono asia. 

– Koska kaikki syövät, ruokataiteistuminen saattaa 
erottaa ihmisiä ja luoda perheille turhia paineita. Eh
kä ruokataidetta pitäisi selvemmin työstää irrallaan 
hyvästä syömisestä, moniaistisena leikkinä. Hyvässä 
syömisessä taas voitaisiin keskittyä arjen sujumiseen, 
riittävän terveelliseen, maukkaaseen ja ekologiseen 
ruokaan.

ENEMMÄN KUIN  
VATSANTÄYTETTÄ 
Ruoka ei ole vain vatsan täyttämistä tai seurustelua. Syöminen on taiteistunut. 
Ruualla ilmennetään mm. luovuutta, persoonallisuutta ja autenttisuutta. 
Teksti: Riitta Gullman

TIEDE, 24 000 EUROA
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 S uomi on ehkä yllättäen kokoaan suurem
pi tekijä Etelämantereen tutkimuksessa. 
Eri alojen tutkijat ovat tehneet tieteellis
tä työtä Etelämannertutkimusohjelman 
ylläpitämällä Aboatutkimusasemalla jo 
30 vuotta. 

Monitieteiset ryhmät ovat keränneet systemaatti
sesti mittaustuloksia mm. sääoloista, lumipeitteestä 
ja seismisyydestä. Ainutlaatuisia, pitkiä aikasarjoja 
käytetään mm. ilmatieteen, geologian ja geofysiikan 
tutkimuksissa. Niiden avulla parannetaan mm. sää 
ja ilmastomalleja, jotka ovat ilmastonmuutoksen tut
kimuksessa erittäin tärkeitä. 

Aboa on käytössä vuosittain Antarktiksen kesän ajan, 
joulu–helmikuussa. Kaudella 2018–2019  FINNARP 
retkikunnan mukaan Kuningatar Maudin maalle pää
si myös toimittaja Niko Nurminen. Hän seurasi ja ku
vasi tutkijoiden työtä kolmisen kuukautta. Tekeillä on 
dokumenttielokuva, työnimeltään Ilmastonmuutoksen 
ulkovartio. Se valmistuu vuoden 2020 alkupuolella. 

– Minulla on yli 200 tuntia materiaalia, ja sen työs
täminen parhaaseen mahdolliseen muotoon vaatii 
aikaa. En voinut tehdä etukäteen työkäsikirjoitusta, 
koska olot olivat niin poikkeukselliset ja dokumenta
ristin näkökulmasta lähtötietoja todellisuudesta pai
kan päällä oli niukasti, Nurminen totesi alkusyksystä. 

Vuosien työ tuloksena mukaan

Retkikuntaan otettiin tällä kertaa poikkeuksellises
ti suoraan sen varsinaisiin tehtäviin liittymätön jäsen. 
Eristyksissä olevaan paikkaan ei kannata viedä ylimää
räistä tavaraa eikä ihmisiä. Nyt asemalla tehtävää työtä 
haluttiin tuoda esiin myös muille kuin tiedeyhteisölle. 

IKKUNA ILMASTOTIETEESEEN  
ETELÄMANTEREELLA 

Sitkeyttä se vaati – aivan kuten tutkimustyö. En
simmäinen tunnustelu tutkimusohjelman logistiikas
ta vastaavalle taholle, Ilmatieteen laitokselle, lähti 
nelisen vuotta sitten. 

– Kävimme asiasta keskusteluja muutamia vuosia. 
Lopulta ovi alkoi raottua logistiikan puolesta, Nur
minen kertaa. 

Kun FINNARPin puolella vielä vakuututtiin, 
 että Nurminen ei ole mukana turistina, vaan on pit
kään perehtynyt polaarialueilla tehtävään tutkimuk
seen, keltainen valo vaihtui vihreäksi. Alkoi entistä 
tiiviimpi taustaselvitysten ja valmistautumisen jakso 
sekä rahoituksen hakeminen.

– Mitkään eriteltävissä olevat minusta johtuvat ku
lut eivät menneet tutkimusohjelman piikkiin. Hankin 
tarvittavan rahoituksen itse, Nurminen painottaa. 

Yksi rahoittajista oli Kordelinin säätiö. 

Ei mitään extremeduudsonia

Etelämanner on maailman suurin jäätikköalue, mut
ta sitä on tutkittu suhteellisen vähän. Aktiivisia tut
kimusasemia lähes 1,5 kertaa Euroopan kokoisella 
alueella on vain 75, josta kausiasemia on liki puolet. 
Suomen pieni tutkimusasema on siis hyvin tärkeä. 
Tällä kertaa retkikunnan jäsenissä oli geofyysikko, 
lumi ja jäätutkija, kaksi meteorologia sekä elintär
keät tukihenkilöt: mekaanikko, emäntä ja lääkäri. 

– Se on erikoinen maailma. Tutkijat toimivat täy
sin vailla huoltomahdollisuuksia, joten kaikki suun
nitellaan äärimmäisen huolella, tehdään hitaasti ja 
harkiten, turvallisuussyistä tiukassa ryhmäkurissa 
ja järjestyksessä. Ei todellakaan mitään extreme
duudsonia. 

Paikka: Etelämanner, Suomen tutkimus asema Aboa. Aika: 7.12.2018–13.2.2019. 
Tulos: dokumentti ilmastotutkimuksesta ja Suomen Etelämanner-tutkimusohjelmasta.
Teksti: Riitta Gullman

KANSANVALISTUS, 12 000 EUROA
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 T aidemaalari Ilari Hautamäen haa
ve ajatteluajasta on jo toteutumas
sa. Tiukan parivuotisen työputken 
jälkeen vuosi 2020 on rauhallinen. 
Hautamäen seuraava näyttely on ke
väällä 2021. Hänellä on käytettävis

sään kokonainen vuosi ison soolonäyttelyn valmiste
luun Helsinki Contemporarylle: mahdollisuus pohtia 
ja työstää rauhassa uusia maalauksia. Pysähtyä, aja
tella ja kehittää niitä. 

– Toivon, että nyt olisi aikaa kokeiluille ja myös 
epäonnistumiselle sen sijaan, että on saatava valmiiksi 
maalaus toisensa jälkeen, Hautamäki tunnustaa. 

Kasvit: esittäviä ja abstrakteja yhtä aikaa

Parin viime vuoden ajan Hautamäen on ollut käytän
nön pakko luottaa tuttuun tekniikkaan ja aiheeseen, 
kasveihin. Aihe nousi teoksiin, kun hän halusi löytää 
geometrisen kauden jälkeen jotain, joka ”olisi kiinni 
tässä maailmassa”.

– Halusin käsitellä puoliesittävää aihetta. Kokeilu
jen jälkeen kasvit valikoituivat sellaiseksi. Kasvi on 
yhtä aikaa abstrakti ja esittävä, ja aihe toimii käyttä
mässäni tekniikassa todella hyvin. Eivätkä kasvini ole 
oikeita, vaan tulkintojani kasveista. Pyrin luomaan 
katsojalle tunnelmia niiden kautta.

Hautamäki aloittaa työnsä nopeasti kuivuvalla 
värillä, kuten akryylillä tai musteella. Hän tekee aloi
tusmaalauksen intuitiivisesti ja hyvin nopeasti. 

– Aloitus on spontaani, maalauksellinen purske. 
Sitten alan rakentaa kuvaa hitaammin, öljyväreillä. 
Ne vaativat pidemmän kuivumisajan, joten siinä vai
heessa työt jäävät mieleen muhimaan. Aloitan toisen 

2020: VIHDOIN AIKAA  
KUVATAIDEKOKEILUILLE
Suunnitelmallisesti työskentelevä kuvataiteilija haaveilee ajatteluun ja uuden 
kehittämiseen käytettävästä ajasta sekä kansainvälisestä näyttelystä. 
Teksti: Riitta Gullman

maalauksen, palaan edelliseen myöhemmin. Välillä 
pitää saada etäisyyttä, että näkee, mitä on tehnyt, 
Hautamäki selittää työtapaansa. 

Ilari Hautamäki sanoo olevansa verrattain nopea 
ja suunnitelmallinen maalari. Kurinalainenkin. 

– Aikataulutan ja lähden tekemään. Työskentelen 
maanantaista perjantaihin, tarvitsen säännölliset 
työajat. 

Pienten lasten isä ei voi elää vain taiteen tekemisen 
ehdoilla, ja rajat vapauttavat luovuutta. 

Iso kuva kirkkaana mielessä 

Yksittäinen teos elää työskentelyn aikana omaa elä
määnsä, mutta iso kuva on Hautamäen mielessä selvä. 

– Tiedän, mitä teen, kun tulen työhuoneelle. Mi
nulla on selkeä suunnitelma siitä, mitä maalaan ja 
kuinka monta työtä teen mihinkin näyttelyyn. 

Ilari Hautamäki on työskennellyt vuoden 2019 
Kordelinin apurahalla. Hänellä oli kevään aikana 
teoksia ryhmänäyttelyissä Seinäjoella ja Helsingissä. 
Kesän aikana hän on maalannut HAMin tilaaman 
julkisen taideteoksen Munkkivuoren alaasteelle. 

– Apurahajärjestelmä on elintärkeä, sillä taidemark
kinat ovat Suomessa melko pienet. On haastavaa yrittää 
tehdä taidetta, jos on tehtävä paljon sivutöitä. Voimia 
taiteeseen jää vähän, Hautamäki kertoo kokemuksesta. 

Hautamäen toinen haave, kansainvälinen näyttely, 
odottaa toistaiseksi toteutumistaan. 

– Valmistuin Kuvataideakatemiasta 2011 ja olen 
sen jälkeen kolunnut näyttelyissä ympäri Suomen. 
Nyt voisi olla sopiva aika lähteä kansainvälisille 
markkinoille. Toivottavasti edustussopimus Helsinki 
Contemporaryn kautta avaa ovia. 

TAIDE, 24 000 EUROA
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 M inua kiinnostaa tehdä kuvia, 
joissa olevia asioita ihmiset ei
vät pysty näkemään tai koke
maan kehonsa kautta. Aiheet 
kumpuavat tieteellisistä artik
keleista ja keskusteluista tutki

jaystävien kanssa, Alma Heikkilä selittää. 
Heikkilän Kiasman kokoelmien osaksi tullees

ta teoksesta yksi osa tarkastelee leviä ja bakteereja 
vedessä, toinen orgaanisia ja epäorgaanisia partik
keleita ilmassa, kolmas jäkäliä, juuria, matoja ja mi
neraaleja maaperässä, neljäs lahoavaa puuta ja sen 
suhdetta ihmiskehoon. 

Täydellisen kontrollin kyseenalaistus

Kiasman Studio K:n korkea, erikoinen tila määritteli 
teoksen koon ja teoksen pääsy osaksi museon kokoel
mia sen tekotapaa. Hauras installaatio ei ollut suota
va, mutta koolla saattoi revitellä: teoksen suurin osa 
on 8metrinen. 

– Halusin miettiä tilaa ja tehdä jotain sellaista,  mitä 
ei yleensä voi tehdä. Tilan ja museoinstituution reuna
ehtojen mukaan mentiin.

Alma Heikkilä kylläkin kolkutteli reunaehtoja. 
Hän halusi näyttelytilaan pelkän luonnonvalon mu
seoiden tarkasti kontrolloidun valaistuksen sijaan. 

– Museossa on kyse absoluuttisesta ympäristönhal
linnasta. Jos ajattelee ilmastonmuutosta ja tulevaisuut
ta, ehkä senkin pitäisi altistua jonkin verran enemmän 
ympäristön vaikutuksille. Siksi halusin, että edes valo 
vaihtelisi muuten niin stabiilissa ympäristössä. 

Näyttelyn ajan, maaliskuusta heinäkuun loppuun, 
alati muuttuvasta valosta tulikin osa näyttelyn koke

ALMA HEIKKILÄ RAKENTAA 
NÄKYMÄTTÖMÄN NÄKYVÄKSI 
Kuvataiteilija Alma Heikkilä pohjaa työnsä tieteeseen. Kiasma 
Commission by Kordelin -taiteilija 2019 rakentaa teoksiinsa leviä, 
bakteereita, itiöitä: elintärkeitä, näkymättömiä elonkehän osia. 
Teksti: Riitta Gullman

mista. Valtavasta katutason ikkunasta se siivilöityi teok
sen ”ilmaosan” läpi, kattoikkunasta suoraan. 

Katsojan kokemus on Heikkilälle tärkeä, vaikka 
sitä on mahdotonta ennakoida. Heikkilä haluaa, että 
hänen teoksiaan tarkastellaan läheltä. Kiasmassa kaksi 
teoksen osaa oli ripustettu selät vastakkain. Kun suu
ria teoksia on katsottava rajatussa tilassa hyvin läheltä, 
katsoja joutuu tavallaan niiden osaksi. 

– Olen pohtinut paljon myös tekijyyttä. En ole loppu
jen lopuksi teosten tekijä yksilönä, ne syntyvät vuoro
vaikutuksessa toisten kanssa. Kuvatkin syntyvät pitkälti 
fysikaalisia ilmiöitä hyväksi käyttäen. 

Heikkilä teki osan Kiasma Commission teoksista 
työhuoneelle rakentamassaan vesialtaassa, jossa hän 

”marmoroi” teosten pintoja vedessä kelluvassa mustees
sa. Hän osallistui teosten syntyyn, mutta lopputulos 
oli osin yllätys.

Taiteen suhde ilmastonmuutokseen  
pohdituttaa
Alma Heikkilä on Mustarindayhteisön perustajajäseniä. 
Se on taiteilijoiden ja tutkijoiden yhteisö, joka edistää 
jälkifossiilista yhteiskuntaa, taiteen ja tieteen yhteistyötä.

– Olen kiinnostunut luonnosta, erittäin huolestunut 
ilmastomuutoksesta ja ympäristökriiseistä. Pohdin vä
lillä paljon, ovatko oma toimintani ja teokseni järkeviä 
suhteessa siihen. Haaveilen, että taideinstituutiotkin ot
taisivat ympäristön nykyistä enemmän huomioon näyt
telyiden käytännön järjestelyissä. 

Omalta osaltaan Heikkilä kompensoi näyttelynsä 
aiheuttamia päästöjä ostamalla osalla Commission 
varoista 11 hehtaaria metsää kansallismaisemasta, Ko
lin läheltä. Palsta on nyt suojeltu. 

SUURET KULTTUURIHANKKEET, 139 000 EUROA
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ALMA HEIKKILÄ

• 2. Kiasma Commission by Kordelin 

-taiteilija

• s. 1984 Pälkäneellä, valmistui Kuva-

taideakatemiasta 2009

• kansainvälisiä näyttelyitä mm.  

Ruotsissa, Etelä-Koreassa, Liettuas-

sa, Norjassa, Romaniassa, Itävallassa



Alma Heikkilä 
nesteessä > meressä > mikroleviä > syanobakteereja > Prochlorococcus marinus (2019)

havupuu, akryylipolymeeriemulsio, teräs, puuvilla, hiekkapohjainen pigmentti Hyrynsalmelta, 
teollisuuspigmentit ja musteet, kipsi. 265 x 240 cm, yksityiskohta
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RAUMAN RAHASTO
KATRI PAUNU 

KUVATAITEILIJA

Veistetty ekosysteemi

Veistosteni keskeisenä teemana 
ovat materiaaliset ja luonnossa ta-
pahtuvat prosessit sekä ihmisen ja 
luonnon vuorovaikutus. Minua in-
nostavat aiheet kuten alkemia, bio-
logia ja arkeologia, joiden kautta 
etsin yhteyttä materiaaliseen työs-
kentelyyn. Toteutin säätiön apura-
halla installaation, joka muistuttaa 
keinotekoista ja haurasta ekosys-
teemiä ja sisältää veistosten lisäksi 
eläviä materiaaleja kuten osterivi-
nokkaita ja lihansyöjäkasvin. Näyt-
telytilassa oli myös esillä suolapat-
saita, jotka liittyvät tilan historiaan 
suolavarastona. Näyttelyn toteut-
taminen apurahan voimin helpot-
ti taiteelliseen työskentelyyn kes-
kittymistä ja auttoi toteuttamaan 
haastaviakin teoskokonaisuuksia.

NOKIAN KAUPUNGIN RAHASTO
ONNI RANTANEN 
LINTUKUVAAJA

Kaakkurin huuto

Olen harrastanut lintujen kuvausta 
noin seitsemän vuoden ajan. Aluk-
si piirsin lintuja ja saatuani ensim-
mäisen kamerani yhdeksänvuotiaa-
na aloin myös kuvata niitä. Nykyään 
kalustoni on melko ammattimai-
nen. Kuvaamisessani pyrin näyttä-
mään linnun luonnollisessa olotilas-
saan sitä häiritsemättä. Linnut eivät 
ole helppoja kuvauskohteita, sillä 
ne eivät poseeraa kuvaajalle. Haas-
teita tuovat myös eri vuodenajat ja 
kuvausolosuhteet. Apuraha myön-
nettiin minulle lintukuvanäyttelyyn 
Kaakkurin huuto. Näyttely on ensim-
mäinen valokuvanäyttelyni ja sen ra-
kentaminen on ollut opettavainen 
kokemus. Haaveenani on tulevaisuu-
dessa olla ammattilintukuvaaja.

GUST. KOMPAN RAHASTO
HANNA MANNINEN 

DIPLOMI-INSINÖÖRI

Makujen kemiaa

Rahoitin matka-apurahalla osallis-
tumiseni Portugalissa pidettävään 
EuroFoodChem-konferenssiin. Pi-
din konferenssissa esitelmän, joka 
käsitteli suomalaisten metsäsien-
ten makua sekä makuun vaikut-
tavia yhdisteitä. Aihepiiri oli osa 
laajempaa tutkimuskokonaisuut-
ta, joka käsittelee sienten makua 
ja hajua. Tutkimuksessa pyrin löy-
tämään linkkejä havaitun maun 
ja kemiallisen koostumuksen vä-
lillä. Konferenssimatka oli mer-
kityksellinen minulle useastakin 
syystä: Se oli tärkeää harjoitusta 
tulevaa uraa varten ja auttoi luo-
maan kontakteja tutkijayhteisössä. 
Pidin myös ensimmäisen puhee-
ni kansain välisessä konferenssissa, 
joten matka oli silläkin tavalla mi-
nulle merkityksellinen.
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TEKIJÄT KERTOVAT – KAUPUNKI- JA KOHDERAHASTOT

Kuvataiteilija Katri Paunu 1 000  
euron apuraha näyttelyn 
järjestämiseen.

Lintukuvaaja Onni Rantanen 2 500 
euron apuraha valokuvanäyttelyn 
toteuttamiseen.

Diplomi-insinööri Hanna Manninen 
1 000 euron matka-apuraha 
konferenssiin.
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RAAHEN RAHASTO
PEKKA JAATINEN 

KIRJAILIJA

2000 euron apuraha romaanin 
kirjoittamiseen
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IHMISET SÄÄTIÖN TAKANA
Säätiön tarkoituksen toteuttamisesta vastasi yhdeksänhenkinen hallitus.

 S äätiön tarkoituksen toteutumisesta vas
tasi yhdeksänhenkinen hallitus.

Säätiön hallintoelimet ovat hallitus, 
toimitusjohtaja, talousvaliokunta sekä 
tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kan
sanvalistuksen jaostot. Hallituksen toi

mikausi on kolme vuotta, ja yksittäisen jäsenen toi
mikausi on enintään kolme täyttä peräkkäistä kautta. 

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

Hallitus ja tilintarkastajat
Säätiön hallituksessa oli 7.11.2018–6.11.2019 yhdek
sän jäsentä. Jäsenet nimittävät Suomalainen Tiede
akatemia, Suomalainen Lakimiesyhdistys, tieteen, tai
teen, kirjallisuuden ja kansanvalistuksen jaostot sekä 
hallitus itse. 

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi eko
nomi Juha Laaksonen ja varapuheen johtajana do
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Talousvaliokunta. Vasemmalta: Topi Piela, Erkka Valkila, Juha Laaksonen, Risto Nuolimaa ja Ari Kohonen

Perättäisten kausien maksimimäärä on kolme kautta 
yhteensä yhdeksän vuotta. 

Tilikauden aikana hallituksella oli yhdeksän ko
kousta, talousvaliokunnalla kuusi sekä jaostoilla 
kullakin kaksi. Lisäksi hallituksen asettamia muita 
työryhmiä kokoontui mm. säätiön historiikin, Pre
sidentinlinnaan suunniteltavan taidekilpailun, juhla
vuoden, sekä suurten kulttuurihankkeiden osalta. 

Säätiön palkkioperusteita tarkistettiin 2017. Halli
tuksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 000 euroa 
(2 000) ja kokouspalkkio 400 euroa (270). Hallituk
sen jäsenten kokouspalkkio oli 350 euroa (240). Ta
lousvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio on 
300 euroa (270) ja toimikunnan jäsenen 300 euroa 
(240). Jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio on 350 
euroa (300) ja jäsenen 300 euroa (270). Asiantunti
jan palkkio on 300 euroa (240) 20. hakemukseen asti, 
tämän määrän ylittävistä hakemuksista maksetaan  

sentti Jaana Norio. Jäseninä toimivat ekonomi, 
diplomiinsinööri Ari Kohonen, professori Ville 
Lukkarinen, professori Pirjo Lyytikäinen, profes
sori  Hannu Riikonen, YTT Pirkko Ruuskanen 
Parrukoski, professori Sirkka Saarinen ja professo
ri Jukka Seppälä. Hallituksen jäsen Sirkka Saarinen 
jäi toimikautensa päättyessä pois hallituksesta vuo
den 2019 lopussa. Uutena hallitusjäsenenä 7.11.2019 
aloitti professori Jouni Partanen.

Tilikaudella 1.9.2018–31.8.2019 tilintarkastajana 
toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter 
Lindeman.

Henkilöstö, kokoukset ja palkkiot

Säätiön luottamushenkilöiden toimikausi alkaa 
marraskuun 7. päivänä ja päättyy marraskuun 6. 
päivänä. Kauden pituus on kerrallaan kolme vuotta. 
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5 euroa / kpl (4,5). Apurahojen jakokustannukset 
koostuvat pääosin hakemuksia käsittelevien asian
tuntijoiden palkkioista ja säätiön hakujen ilmoitus
kuluista.

Tilikaudella säätiössä työskenteli neljä koko
päiväistä työntekijää: toimitusjohtaja, yhteyspäällik
kö ja talouspäällikkö sekä assistentti. 

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 määräysval
lassa olevat yhteisöt.

Säätiön lähipiiritapahtumia tilikauden aikana oli
vat hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot, 
luontoisedut sekä matkakorvaukset yhteensä 149 733 
euroa (137 875 edellisellä tilikaudella), hallituksen jä
senten lähisukulaisille myönnetyt apurahat 0 euroa 
(0 edellisellä tilikaudella) tilintarkastajille maksetut 

palkkiot 24 800 euroa (11 680 edellisellä tili kaudella) 
sekä tilintarkastustoimistolle maksetut palkkiot 13 
582 euroa (0 edellisellä tilikaudella). Lähipiiriläisille ei 
ole tämän lisäksi maksettu muita korvauksia, myön
netty apurahoja tai annettu lainoja. 

Talousvaliokunta 

Talousvaliokunnan puheenjohtajana tilikaudella 
1.9.2018–31.8.2019 toimi ekonomi Juha Laaksonen. 
Jäseniä olivat toimitusjohtaja Topi Piela, toimitusjoh
taja Erkka Valkila, professori Risto Nuolimaa ja eko
nomi, diplomiinsinööri Ari Kohonen. Risto Nuolimaa 
jäi toimikautensa päätyttyä pois talousvaliokunnasta. 
Uudeksi jäseneksi valittiin OTM Ulla Malinen. 

Toimiston henkilökunta

Säätiön operatiivisesta toiminnasta vastasi säätiön 
neljä kokopäiväistä työntekijää, yhteyspäällikkö Ma
rita Seitsalo, talouspäällikkö Erja Lammi ja assistent
ti Saara Terva toimitusjohtaja Erik Båskin johdolla. 
Säätiö toimii Helsingissä osoitteessa Mariankatu 7 A. 

Toimiston henkilökunta. 
Vasemmalta: Erik Båsk, 
Marita Seitsalo, Erja Lammi ja 
Saara Terva.



ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ
Säätiön hallintoelimet ovat hallitus, talousvaliokunta, toimitusjohtaja sekä tieteen, 
kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostot. Säätiön taustayhteisöt  nimittävät 
jäsenet hallitukseen ja jaostoihin. Jäsenen toimikausi hallituksessa, talousvalio-
kunnassa ja jaostossa on kolme vuotta alkaen 7.11. Myös asiamiehen toimikausi 
 kaupunki- tai kohderahastossa on kolme vuotta.

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA TALOUSVALIOKUNTA

TIETEEN  
JAOSTO

Suomalainen 
Tiedeakatemia, 
Helsingin yli-
opisto, Aalto 
yliopiston insi-
nööritieteiden 
korkeakoulu, Ta-
loustieteellinen 
Yhdistys, Suo-
malais-Ugrilai-
nen Seura

KIRJALLISUU-
DEN JAOSTO

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

TAITEEN  
JAOSTO

Suomalainen 
Tiedeakatemia, 
Suomen Taide-
akatemian sää-
tiö, Suomen 
Taiteilijaseura, 
Suomen Arkki-
tehtiliitto, Sibeli-
us-Akatemia

KANSAN- 
VALISTUKSEN 
JAOSTO

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

KAUPUNKI-  
JA KOHDE- 
RAHASTOT

15 rahastoa,  
joiden toimi-
kunnat kokoon-
tuvat kerran 
toimi kaudessa.  
Säätiötä toimi-
kunnissa edus-
taa asiamies.

Suomalainen Tiedeakatemia – humanistinen 
osasto, Suomalainen Tiedeakatemia – matemaattis-

luonnontieteellinen osasto, Suomalainen 
Lakimiesyhdistys ry, tieteen jaosto, kirjallisuuden 
jaosto, taiteen jaosto, kansanvalistuksen jaosto ja 

hallituksen kaksi itse nimittämää jäsentä.

Säätiön hallitus Säätiön hallitus
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TIETEEN JAOSTO

Aaltoyliopiston insinööritieteiden korkeakoulun 
edustaja 
professori Jouni Partanen 2017–2020 (jaoston  
puheenjohtaja).

Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat
professori Eija Kalso 2016–2019. Kalso valittiin  
jatkamaan tehtävässään 2019–2022
professori Seppo Hentilä 2017–2020.

Helsingin yliopiston edustaja
professori Heljä-Sisko Helmisaari 2018–2021.

Taloustieteellisen Yhdistyksen edustaja 
professori Kari Heimonen 2016–2019. Heimonen 
valittiin jatkamaan tehtävässään 2019–2022.

Suomalais–Ugrilaisen Seuran edustaja 
professori Riho Grünthal 2018–2021.

KIRJALLISUUDEN JAOSTO

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustaja 
professori Pirjo Lyytikäinen 2017–2020 (jaoston 
puheenjohtaja).

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja 
professori Heta Pyrhönen 2016–2019. Pyrhönen  
valittiin jatkamaan tehtävässään 2019–2022.

Suomen Kirjailijaliiton edustaja 
kirjailija Paula Havaste 2017–2020.

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

TAITEEN JAOSTO

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja
professori Ville Lukkarinen 2018–2021 (jaoston  
puheenjohtaja).

Suomen Arkkitehtiliiton edustaja 
arkkitehti Helena Teräväinen 2018–2021.

Sibelius–Akatemian edustaja
varadekaani Olli-Pekka Martikainen 2016–2019. 
Martikainen valittiin jatkamaan tehtävässään  
2019–2022.

Suomen Taideakatemian säätiön edustaja 
graafikko Johanna Kiivaskoski 2017–2020.

Suomen Taiteilijaseuran edustaja 
kuvanveistäjä Matti Kalkamo 2017–2020.

KANSANVALISTUKSEN JAOSTO

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

Kansalaisopistojen Liiton edustaja 
rehtori Liisa Vornanen 2016–2019. Vornanen  
valittiin jatkamaan tehtävässään 2019–2022.

Osuustoimintakeskus Pellervon edustaja 
päätoimittaja Teemu Pakarinen 2017–2020.

Suomen Journalistiliiton edustaja 
toimittaja Riitta Lehtimäki 2016–2019. Lehtimäki 
valittiin jatkamaan tehtävässään 2019–2022.

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

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja 
professori Markku Löytönen 2018–2021.

JAOSTOT
Jaostojen tehtävänä on valmistella hallitukselle ehdotukset elokuun päähaun apurahojen ja Alfred  Kordelinin 
palkintojen saajista. Säätiön taustayhteisöjen nimittämät asiantuntijajäsenet 7.11.2018–6.11.2019 olivat:
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Huittisten rahasto
Eija Mattila, Marjut Tiisala, Jukka Tuori sekä 
 rahaston asiamies Leena Hakanen

Hyvinkään rahasto
Rahaston asiamies Pentti Halonen

Jyväskylän rahasto
Rahaston asiamies Marita Kajander

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

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

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

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

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

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

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

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

Tieteellisten seurain valtuuskunnan  
100–vuotisrahasto
Lea Ryynänen-Karjalainen, Ulla-Maija Forsberg, 
Mats Gyllenberg, Erik Båsk sekä rahaston asiamies 
Kati Ruuth-Chappuis

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

Viron rahasto
Riho Grünthal, Annekatrin Kaivapalu, Jüri Wikberg 
ja Erik Båsk sekä rahaston asiamies Karoliina 
Korpi lahti

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

KAUPUNKI– JA KOHDERAHASTOT
Säätiöllä on 15 kaupunki- ja kohderahastoa. Niiden toimikunnat tekevät säätiölle 
ehdotukset apurahojen ja palkintojen saajista. 
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LiTM Sari Tuunainen on 
Suomen Valmentajat 
ry:n toiminnanjohtaja ja 
Alfred Kordelinin säätiön 
Urheilun Tuki -rahaston 
asiamies.

Urheiluvalmentajille ansaittua 
arvostusta
Teksti: Sari Tuunainen

ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN kaupunki ja koh
derahastojen joukossa on Urheilun Tuki rahasto, josta 
on vuodesta 1978 lähtien jaettu tunnustuspalkintoja 
lasten ja nuorten vapaaehtoisvalmentajille, lajiliittojen 
ehdotusten joukosta. Tunnustuspalkinnon suuruus, 
noin kaksituhatta euroa, voi tuntua pieneltä, mutta 
se on saajalleen merkittävä. Palkinnon saaneet val
mentajat ovat tehneet pyyteetöntä vapaaehtoistyötä 
vuosikymmenien ajan ilman minkäänlaista korvaus
ta. Palkintojen merkittävyyttä lisää se, että palkinnot 
luovutetaan saajilleen yllätyksenä – valmentaja ei tiedä 
tilaisuuteen tullessaan tulevansa huomioiduksi, saati 
saavansa rahallisen palkinnon. Nämä hetket ovat niin 
vastaanottajille kuin jakajillekin ikimuistoisia.

Rahasto löysi vuonna 2016 kotipesänsä Suomen 
Valmentajat ry:stä. Tunnustuspalkintojen haku, luo
vutus ja tiedotusprosessin koordinointi sopii urhei
luvalmentajien omalle yhdistykselle erittäin hyvin. Se 
täydentää valmentajien arvostusta edistävää työtä, 
jota yhdistys tekee muutoinkin monin tavoin.

Suomessa on noin 80 000 urheiluvalmentajaa, 
joista vain vajaa 2000 on ammatikseen valmenta
via. Kordelinin Urheilun Tuki valmentajapalkinnot 
myönnetään nimenomaan lasten ja nuorten parissa 
vapaaajallaan valmentaville. Rooli on antoisa, mutta 
vaativa. Valmentajalla on väliä kampanjassa kerro
taan muun muassa seuraavaa:

Lasten urheilun tärkeimpänä tavoitteena on ilo 
urheilusta ja liikkumisesta. Urheilun ilo syntyy uu-
den oppimisesta, sosiaalisista suhteista, erilaisista 
tunteista ja leikkimielisestä kilpailusta. Tärkeää on, 
että lapsi tulee kohdatuksi yksilönä ja että hän tulee 
kuulluksi. Lapsella on oikeus turvalliseen urheiluun. 
Lasten urheilussa toimivien aikuisten tulee ymmär-
tää esimerkkiroolinsa ja vastuunsa toiminnan laa-
dusta. Aikuiset tekevät yhteistyötä siten, että toimin-
ta tukee lapsen terveellistä ja turvallista kasvua ja 

kehitystä sekä tekee mahdolliseksi monipuolisen lii-
kunnan. Vastuu kasvatuksesta kuuluu vanhemmille. 
Valmentaja tukee lapsen kasvatusta, ja valmentajalla 
on oikeus saada toimintaansa vanhempien, urheilu-
seuran ja muiden toimijoiden tukea. 

Nuorten urheilussa tärkeimpänä tavoitteena on 
löytää liikunnan ja urheilun ilo ja nautinto omien 
tavoitteiden mukaisesta toiminnasta. Aikuisten vas-
tuulla on luoda avoin vuorovaikutus nuoren kasvun 
ja urheiluharrastuksen tukemiseksi. Valmennussuh-
de on rehellisyyteen perustuva luottamussuhde, jossa 
urheilija kasvaa vähitellen vastuuseen omasta urhei-
lustaan. 

Alfred Kordelinin säätiön Urheilun Tuki valmen
tajapalkinnot jaetaan vuosittain valmentajille, jotka 
omalla toiminnallaan ovat ansioituneesti toteuttaneet 
kuvatun kaltaista valmennustoimintaa omissa toi
mintaympäristöissään jo pitkään. Tunnuspalkintojen 
saajiksi valikoituu vuosittain hienoja ihmisiä, joilla 
on takanaan upeita valmentajatarinoita. Heille on ilo 
antaa heidän ansaitsemaansa arvostusta.
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Lähde: Valmentajalla on väliä -kampanja  
(www.suomenvalmentajat.fi/arvostus/valmentajal-
la-on-valia-kampanja)
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Kirjallisuuden jaoston 
puheenjohtaja 
Pirjo Lyytikäinen 
on suomalainen 
kirjallisuuden tutkija 
ja Helsingin yliopiston 
kotimaisen kirjallisuuden 
professori.

SYKSY TUO TULLESSAAN hakemukset: taas on 
aika pohtia, miten voisi auttaa uuden kulttuurin 
luomistuskissa. Kordelinin säätiön kirjallisuuden 
jaostossa arvioidaan joka syksy melkoinen määrä 
kaunokirjallisuuden ja sen kääntämisen, sarjakuvan, 
näyttämötaiteen ja sirkustaiteen hakemuksia. Asian
tuntijana toivoo onnistuvansa parhaansa mukaan. 
Omalla kontollani on nimenomaan kirjallisuuden ja 
kirjallisuuden kääntämisen hakemusten arvioiminen 
ja tuettavaksi esitettävien hankkeiden valikoiminen 
yhdessä jaoston kahden muun kirjallisuusasiantunti
jan kanssa. Hankkeiden määrä ja kirjo on suuri. Sa
malla painaa vastuu: vain murtoosa hankkeista voi 
saada rahoitusta Kordelinin säätiöltä. 

Ilahduttavaa on tukea tärkeitä ja kiehtovia projek
teja, joilla suomalaista kulttuuria rakennetaan. Raha 
jalostuu kulttuuriksi luovan kulttuurityön kautta. Kir
jat ja teatteri elähdyttävät vaikutuksellaan laajaa jouk
koa ihmisiä ja viime kädessä ovat osa sitä arvokkain
ta, mitä meillä ihmisinä on. Henkistä pääomaa, jonka 
toivomme kantavan suomalaista kulttuuria nykyajan 
haasteiden keskellä. Se ehkä rakentaa valoisampaa tu
levaisuutta. 

Miten sitten seuloa hakemusten joukosta parhaita: 
ajankohtaisia, kiinnostavia ja suomalaisen taiteen ja 
kulttuurin kukoistusta edistäviä hankkeita? Emme 
me asiantuntijat kuvittele olevamme erehtymättömiä, 
mutta toivomme antavamme luovan työn tekijöille 
uskoa. Jokainen myönnetty apuraha on tunnustus; 
moni muu on joutunut pettymään. Yritämme olla 
palkitsematta hakemusten teon virtuooseja, vaikka 
arvostamme mahdollisimman hyvin laadittuja hake
muksia. Tahdomme palkita luovan työn virtuooseja, 
jotka pystyvät toteuttamaan lupaamansa. Arvostam
me aiempia näyttöjä, jotka antavat takeita siitä, että 
uusikin hanke saatetaan menestyksekkäästi päätök
seen. Siksi kiinnitämme huomiota aiempiin ansioihin, 

Apurahahakemusten arvioijana – 
kulttuurin kätilönä
Teksti: Pirjo Lyytikäinen

kustannussopimuksiin ja muihin aiempiin näyttöihin. 
Toisaalta tahdomme tukea nuoria lahjakkuuksia hei
dän uransa varhaisvaiheessa – syrjimättä kokeneita ja 
taattuja tekijöitä. 

Kun on ollut useita vuosia mukana säätiön työssä, 
ilahduttaa tarttua kritiikin ja yleisön kiitoksia saa
neisiin uusiin kirjoihin, joiden alkulehdillä kerrotaan 
Kordelinin säätiön tukeneen hanketta. Laadukkai
den ja vaikeidenkin kirjojen ystävänä erityisesti ilah
duttaa, että säätiö on edesauttanut niiden synnyssä. 
Omien lukuelämysteni joukossa on tasaiseen tahtiin 
tällaisia teoksia. Kaikki apurahaesitykset tehdään 
kuitenkin niin, että useampi asiantuntija saa sanoa 
sanansa ja että perustellut esitykset saavat myös sääti
ön hallituksen siunauksen. Loppujen lopuksi hallitus 
säätiössä päättää apurahoista ja vastaa suurista linja
uksista sekä sääntöjen noudattamisesta. 
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 S äätiön sijoitustoiminta on pitkäjänteis
tä ja suunnitelmallista. Tavoitteena on 
tasaisesti kasvattaa sijoitustoiminnan 
tuottoja ja tätä kautta jaettavien apura
hojen määrää. Sijoitustoimintaa ohjaa
vat hallituksen hyväksymät varainhoi

don periaatteet, joita tarkastellaan säännöllisesti ja 
päivitetään tarpeen mukaan. 

Sijoitusomaisuus koostuu pääosin likvideistä arvo
papereista ja niitä hoidetaan 
täyden valtakirjan omaisuuden
hoitosopimusten puitteissa. Lik
vidien arvopapereiden varain
hoito kilpailutettiin keväällä 
2018, jonka tuloksena valittiin 
kaksi varainhoitajaa hoitamaan 
arvopaperisijoituksia kuluvan 
tilikauden alusta 1.9.2018. Ko
timaiset osakesijoitukset on to
teutettu pääosin suorina osake
sijoituksina ja kansainväliset osakesijoitukset sekä 
korkosijoitukset pääosin rahastomuotoisina.

Sijoitusten tuotto

Kirjanpidossa sijoitusomaisuus on arvostettu hankin
tamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Sijoitus
ten tuotto ja allokaatiolaskennassa sen sijaan käyte
tään tarkasteluhetken markkinaarvoja mukaan lukien 
kiinteistöt, joiden markkinaarvo perustuu ulkopuoli
sen tahon (Newsec) vuosittain laatimiin arvioihin.

Säätiön sijoitusomaisuuden markkinaarvojen 
muutokset huomioiva kokonaistuotto oli 4,8 % 
(13,9 % edellisellä tilikaudella) ja oli näin ollen hie
man alle säätiön hallituksen asettaman pitkän täh
täimen reaalituottotavoitteen 5,0 %.

Omaisuuslajeittain tarkasteltuina osakkeiden 
tuotto oli 1,6 % (11,6 %), korkosijoitusten 2,2 % 

(0,0 %), kiinteistöjen 20,5 % (28,1 %) ja vaihtoeh
toisten sijoitusten 2,9 % (3,3 %). 

Kiinteistöjen tilikauden nettovuokratuotto oli 
1,6 miljoonaa euroa (1,7), jossa vuokrien lisäksi on 
huomioitu kaikki maksetut vastikkeet ja korjaus
kulut. Nettovuokratuotto vastaa 4,0 %:in tuottoa 
laskettuna kiinteistöjen tilinpäätöshetken 31.8.2019 
markkinaarvolle.

Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos, joka 
ei huomioi realisoitumatto
mia hankintahinnan ylittäviä 
positiivisia markkinaarvojen 
muutoksia, oli yhteensä 10,4 
miljoonaa euroa (18,8 edellise
nä vuonna). Myyntivoittojen 
ja tappioiden osuus sijoitustoi
minnan kokonaistuloksesta oli 
8,9 miljoonaa euroa (14,2) ja 
arvonalentumis ja palautuskir
jausten osuus oli 3,1 miljoonaa 

euroa (0,4). Sijoitusten kassavirta oli yhteensä 4,7 
miljoonaa euroa (5,3). 

Realisoituneet myyntivoitot (netto) 8,9 miljoo
naa euroa, muodostuivat osakesijoitusten myynti
voitoista 5,0 miljoonaa euroa (14,2 edellisenä 
vuonna), kiinteistöjen myyntivoitoista 4,0 (0,4) ja 
korko sijoitusten lunastuksista 0,1 miljoonaa euroa 
(0,0). Osakesijoitusten myyntivoitot syntyivät pää
osin tilikauden alussa, jolloin kansainvälisiä osake
rahastoja lunastettiin ja varallisuutta siirrettiin 
käteisenä uudelle varainhoitajalle. Suorien kiinteis
tösijoitusten myyntejä jatkettiin aiempien vuosien 
tapaan ja merkittävin kauppa tehtiin helmikuussa, 
jolloin luovuttiin Seinäjoen oikeustalosta. Kiinteis
töjen myyntivoitot muodostuivatkin pääosin Seinä
joen oikeustalon myynnin seurauksena. Tilikaudel
la luovuttiin myös Raahen oikeustalosta, kolmesta 
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pienestä liike tilasta Helsingissä ja Tampereella sekä 
pienennettiin Kiinteistö Oy Mariankatu 5–7:n omis
tusta 39,8 %:ista 25,8 %:iin.

Sijoitusomaisuus

Säätiön sijoitusomaisuuden markkinaarvo tilinpää
töshetkellä oli 168,8 miljoonaa euroa (166,7 edellisel
lä tilikaudella). Sijoitusomaisuuden arvo kasvoi 2,1 
miljoonaa euroa edellisestä tilinpäätöksestä. 

Osakesijoitusten suhteellinen osuus on laskenut 
9,9 % ja korkosijoitusten osuus noussut 10,5 %. Osa
kesijoitukset muodostavat edelleen  merkittävimmän 

omaisuuserän 49,8 %, mutta niiden osuus on kuiten
kin selvästi alle säätiön varainhoidon periaatteiden 
mukaista pitkän tähtäimen tavoiteallokaatiota 60 %. 
Korkosijoituksista poikkeuksellisen suuri osuus, yh
teensä 18,6 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa 
edellisenä vuonna) on pankkitileillä ja lyhyen koron 
rahastoissa.

Kotimaisten ja muiden eurooppalaisten osakkei
den suhteellinen osuus on kasvanut ja pohjoisame
rikkalaisten, japanilaisten ja kehittyvien markkinoi
den osakesijoitusten osuus vastaavasti vähentynyt. 
Tilinpäätöshetkellä markkinaarvoltaan suurimmat 

Säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo tilinpäätöshetkellä 31.8.2019 oli 168,8 miljoonaa euroa (166 edellisellä 
tilikaudella). Varsinaisen toiminnan kulut (sisältää apurahat, palkinnot, jakokulut sekä muu kulttuuritoiminta) ennen 
palautuksia olivat yhteensä n. 5,2 miljoonaa euroa (4,8 edellisellä tilikaudella).      
    

OMAISUUDEN ARVO VARSINAINEN TOIMINTA ENNEN PALAUTUKSIA

2019
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OSAKESIJOITUSTEN 
JAKAUTUMINEN 

MAANTIETEELLISESTI

2 % 
JAPANI

10 % 
KEHITTYVÄT

31 %
POHJOIS-AMERIKKA

16 %
MUU EUROOPPA

41 % 
KOTIMAA

SIJOITUSTEN  
JAKAUMA (%)

23 %
KIINTEISTÖT

23 % 
KOROT, KÄTEINEN

4 %
VAIHTOEHTOISET

50 % 
OSAKKEET

Osakesijoitusten suhteellinen osuus on laskenut -9,9 % ja korkosijoitusten osuus noussut 10,5 %. Osakesijoitukset 
muodostavat edelleen merkittävimmän omaisuuserän 49,8 %, mutta niiden osuus on kuitenkin selvästi alle säätiön 
varainhoidon periaatteiden mukaista pitkän tähtäimen tavoiteallokaatiota 60 %. Korkosijoituksista poikkeuksellisen 
suuri osuus, yhteensä 18,6 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa edellisenä vuonna) on pankkitileillä ja lyhyen 
koron rahastoissa.
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yksittäiset osakesijoitukset olivat UPMKymmene 
3,1, Sampo 3,0 ja Huhtamäki 2,7 miljoonaa euroa. 
(Edellisenä vuonna Nordea 3,4, Stora Enso 3,3 ja 
Wärtsilä 3,2 miljoonaa euroa). 

31,5 %:in osuus Kiinteistö Oy Helsingin Rauta
talosta muodostaa edelleen säätiön suurimman yksit
täisen sijoituksen, ollen tilikauden tarkasteluhetkel
lä markkinaarvoltaan 25,1 miljoonaa euroa (23,3). 
Sijoituskiinteistöjen vuokrausaste oli tilin päätös
hetkellä 92,6 % (edellisenä vuonna 93,4 %).

Sijoitusomaisuuden tasearvo oli tilinpäätöshet
kellä 150,4 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 
145,4), jolloin sijoitusten markkinaarvon ja tase
arvon väliseksi arvostuseroksi muodostuu 18,5 mil
joonaa euroa (21,3). 

Säätiön kirjanpidon kokonaistulos ja talou
dellinen asema

Sijoitustoiminnan 10,4 miljoonan euron (18,8 edelli
senä vuonna) tuloksella katettiin 4,8 miljoonan eu
ron (4,5) suuruiset apurahat sisältäen palautukset ja 
jakokustannukset, muu kulttuuritoiminta 0,1 miljoo
naa euroa (0,1) sekä säätiön yhteiskulut 0,7 miljoonaa 
 euroa (0,5), muodostaen kirjanpidon kokonaistulok
seksi 4,5 miljoonaa euroa (13,7). 

Henkilöstökulut 0,33 miljoonaa euroa (0,32 edel
lisellä tilikaudella) muodostivat merkittävimmän 
osan säätiön yhteiskuluista.

Säätiön taseen loppusumma oli 151,8 miljoonaa 
euroa ja se oli 5,0 miljoonaa euroa edellisvuotta 
suurempi. Vieraan pääoman määrä oli 2,4 miljoo
naa euroa (2,3 edellisenä vuonna), josta nostamatto
mat apurahat muodostivat 1,9 miljoonaa euroa (1,9). 
Oman pääoman määrä oli 149,4 miljoonaa euroa 
(144,5) muodostuen seuraavasti: kantarahasto 100,2 
miljoonaa euroa (100,2), kaupunki ja kohderahas
tot yhteensä 4,1 miljoonaa euroa (4,1), kertyneet yli
jäämät 40,2 miljoonaa euroa (26,6) sekä tilikauden 
tulos 4,9 miljoonaa euroa (13,7).

Apurahoihin ja palkintoihin jakokuluineen sekä 
muuhun kulttuuritoimintaan tilikaudella käytetty 
5,2 miljoonan euron (4,8) summa ilman palautuk
sia oli 3,1 % sijoitusten markkinaarvosta 31.8.2019 
(edellisenä vuonna 2,9 % sijoitusten 31.8.2018 mark
kinaarvosta). Päätöksen apurahoihin, palkintoihin 
ja muihin hankkeisiin vuosittain käytettävästä sum
masta tekee säätiön hallitus. 

Lahjoitukset ja säätiöfuusio

Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö sulautuu Alfred Kor
delinin säätiöön. Säätiöiden hallitukset hyväksyivät 
sulautumissuunnitelman kesäkuussa 2019. Fuusio 
on suunniteltu saattaa voimaan vuoden 2019 lop
puun mennessä. Sulautumisen myötä Kordelinin sää
tiöön syntyy noin 800 000 euron suuruinen rahasto. 
Uuden rahaston nimeksi tulee Suomen säveltaiteen 
tukirahasto. Fuusion myötä Suomen säveltaiteen 
tuki rahaston toimintaedellytykset kohenevat ja Kor
delinin säätiöstä musiikille annettu tuki kasvaa. 

Säätiölle myönnettiin rahankeräyslupa syyskuus
sa 2018. Jatkolupa myönnettiin syyskuussa 2019. 
Lisäksi säätiö on nimetty yhdeksi verohallinnon ni
meämistä yhdistyksistä, laitoksista ja säätiöistä, joille 
tehdystä lahjoituksesta yhteisö voi saada lahjoitus
vähennyksen. 

Arvio tulevasta 

Sijoitusmarkkinoiden tunnelmat ovat epävarmat, 
kun Yhdysvaltain ja Kiinan kauppakiista sekä  Brexit 
ovat yhä ratkaisematta. Taloustilastoissa on nähty 
pettymyksiä ja korkotaso on painunut laajalti nega
tiiviseksi. Hinnoittelu on kaikissa omaisuusluokissa 
haastavaa. Globaalin talouskasvun näkymät ovat 
epävarmat. Loppuvuoden näkymät ovat poliittisten 
riskien värittämät, joka heijastuu tuottoodotuksiin. 

Säätiön taloudellinen asema on kuitenkin hyvä ja 
säätiöllä on kykyä jakaa apurahoja myös heikom
man suhdanteen aikana.
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA 1.9.2018–31.8.2019 1.9.2017–31.8.2018

Jaetut apurahat ja palkinnot 
Myönnetyt apurahat ja palkinnot -5 011 298 -4 603 819
Apurahojen palautukset 283 868 220 034 
Apurahojen jakokustannukset -85 025 -99 768

 -4 812 454 -4 483 553 
Muu varsinainen toiminta 

Muu kulttuuritoiminta -83 964 -105 303

Varsinainen toiminta yhteensä -4 896 418 -4 588 855 

SIJOITUSTOIMINTA
Tuotot 6 154 637 6 742 306 
Kulut -1 433 037 -1 471 325 
Poistot -134 626 -281 026 
Myyntivoitot- ja tappiot 8 940 980 14 210 262 
Arvonalennukset- ja palautukset -3 081 249 -441 182

Sijoitustoiminta yhteensä 10 446 705 18 759 036

SAADUT LAHJOITUKSET 4 399 42 547

YHTEISKULUT   
Henkilöstökulut -330 780 -318 207
Poistot -521 -744
Muut kulut -332 862 -227 840

Yhteiskulut yhteensä -664 163 -546 791

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 4 890 522 13 665 935
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TASE
 
Vastaavaa 31.8.2019 31.8.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT  

Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet 0 361 480
Rakennukset ja rakennelmat 0 2 774 322
Koneet ja kalusto 1 216 1 737
Muut aineelliset hyödykkeet 113 140 44 500

 114 356 3 182 039
Sijoitukset  

Osakkeet ja osuudet 126 035 849 123 841 987
Saamiset 6 674 941 4 873 479

 132 710 790 128 715 466

Pysyvät vastaavat yhteensä 132 825 146 131 897 505

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset 62 657 68 087
Muut saamiset 375 171 329 142

 437 828 397 229
Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 16 054 128 8 220 844

 16 054 128 8 220 844

Rahat ja pankkisaamiset 2 507 098 6 311 723
 

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 18 999 054 14 929 797
Vastaavaa yhteensä 151 824 200 146 827 302

Vastattavaa  31.8.2019 31.8.2018
OMA PÄÄOMA 

Kantarahasto 100 173 522 100 173 522
Erillisrahastot 4 147 749 4 097 683
Edellisten tilikausien ylijäämä 40 190 684 26 574 815
Tilikauden tulos 4 890 522 13 665 935

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 149 402 478 144 511 956

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 0 1 770
Ostovelat 17 567 14 652
Muut velat 2 276 951 2 033 056
Siirtovelat 127 203 265 868

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 421 721 2 315 346

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 421 721 2 315 346 
Vastattavaa yhteensä 151 824 200 146 827 302
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NÄIN APURAHOISTA PÄÄTETÄÄN
Jaostojen ja rahastojen asiantuntijajäsenet arvioivat apurahahakemukset  
ja tekevät hallitukselle esitykset apurahansaajista. Säätiön hallitus päättää 
apurahansaajat. Säätiö myöntää vuosittain noin 400 apurahaa.

KAUPUNKI- JA 
KOHDERAHASTOT

KANSANVALIS-
TUKSEN JAOSTO

TIETEEN JAOSTO

KIRJALLISUUDEN 
JAOSTO

TAITEEN JAOSTO HALLITUS

€

€

€

€€

€

Elokuun haku

Tammikuun haku

SUURET KULT-
TUURIHANKKEET
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TIEDE APURAHAT 2019

BIOLOGIA, YMPÄRISTÖ

PhD Tatiana Demina väitöskirjan jälkei-
seen tutkimukseen: Virus-host interac-
tions in thawing permafrost 28.000

Master of Bioethics Waseem Khan 
doctoral thesis on adverse health ef-
fects of low frequency magnetic fields 
12.000

Filosofian tohtori Jaakko Leppänen 
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: 
COLDMINE. Kaivosvesien vaikutukset 
arktisella alueella 28.000

Filosofian maisteri Sanna Piilo väitöskir-
jaan: Pohjoisten ikiroutasoiden viimeai-
kainen vaste ilmaston lämpenemiseen 
12.000

Filosofian maisteri Visa Ruokolainen 
väitöskirjatyön ”Enterovirusten avau-
tumiseen vaikuttavat tekijät ja avau-
tumisen kuvantaminen” viimeistelyyn 
12.000

YHTEENSÄ 92.000

FILOSOFIA

Yhteiskuntatieteiden tohtori Jarno Hie-
talahti post doc -tutkimukseen: Haus-
kuuden ja vakavuuden liitto. Pragmatis-
tinen huumorinteoria 14.000

Valtiotieteiden tohtori Eero Kaila väi-
töskirjan jälkeiseen tutkimukseen: kah-
teen vertaisarvioituun artikkeliin ja tut-
kimusvierailuun 20.000

Filosofian tohtori Markus Nikkarla post 
doc -tutkimukseen: Immanuel Kantin 
kumouksellinen käsitys intentionaali-
suudesta 14.000

YHTEENSÄ 48.000

FYSIIKKA JA TÄHTITIEDE

FM Samu Kainulainen tutkimusvierai-
luun: Novel Methods for Assessing Day-
time Symptoms of Obstructive Sleep 
Apnea – Computational and Deep 
Learning approaches 3.000

Filosofian maisteri Vilma Kangasaho 
konferenssimatkaan: Investigating the 
contribution of different CH4 sources 
to global CH4 budget utilising CH4 and 
δ13C-CH4 observations in atmospheric 
inverse modelling 2.040

Postdoctoral researcher Diana Elena 
Morosan tutkimusvierailuun: Radio ob-
servations of the Sun during the pas-
sage of NASA’s Solar Probe through 
the solar atmosphere 1.650

Doctor of Philosophy Daniel Price 
kong ressimatkaan: Attending the 
American Geophysical Union Fall Meet-
ing 2019 2.180

Filosofian maisteri Teemu Willamo 
väitöskirjaan: Magneettinen aktiivi-
suus nuorten tähtien kehityksessä 
24.000

YHTEENSÄ 32.870

HISTORIATIETEET, ARKEOLOGIA

Valtiotieteiden maisteri Elina Hako-
niemi väitöskirjaan: Luokkaa, yhteis-
kuntaa vai hyvinvointivaltiota varten? 
Sosiaalidemokraatit, koulutus ja sivistys  
1900–1970 24.000

Filosofian maisteri Kaisa Harju väitös-
kirjaan: Exporting Expertise: Somalia- 
Finland Tuberculosis Control Sup-
port and Training Project, 1980–1990 
12.000

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

Filosofian lisensiaatti Matti Leiviskä väi-
töskirjaan: Pohjanmaan synty – Asutus 
ja väestöliikkeet Etelä-Pohjanmaalla 
keskiajalta 1600-luvulle 24.000

Filosofian maisteri Matleena Sopanen 
väitöskirjaan: Maallikkosaarnaaja mo-
dernin murroksessa – Suomen evanke-
lisluterilaisen kirkon saarnalupatutkinto 
ja kansalaisyhteiskunnan rakentuminen 
vuosina 1869–1939 12.000

YHTEENSÄ 96.000

KÄYTTÄYTYMISTIETEET

Musiikkiterapeutti, filosofian  maisteri 
Kaisamari Kostilainen väitöskirjaan: En-
nenaikaisesti syntyneiden lasten ai-
vovasteet emotionaalisille äänille se-
kä vanhempien laulamisen vaikutukset 
kuuloerottelukykyyn ja vuorovaikutus-
suhteen kehitykseen ennenaikaisen syn-
tymän jälkeen 12.000

Filosofian maisteri Juulia Lahdenperä 
väitöskirjatyön ”Supporting quality of 
learning through learning environments: 
A comparison of students’ experiences 
of different instructional designs in uni-
versity mathematics” loppuunsaattami-
seen 24.000

Psykologian maisteri, tekniikan tohtori 
Anni Nora väitöskirjan jälkeiseen tutki-
mukseen puheen aikalukitusta käsittelys-
tä aivokuorella kehityksellisessä kielihäi-
riössä 23.000

Master of Arts (Honours) Oona Piippo-
nen tutkimusvierailuun: Lasten kulttuuri-
envälisiä kohtaamisia satukirjeenvaihdon 
kautta 1.000

Psykologian lisensiaatti, neuropsyko-
logian erikoispsykologi Sanna Villar-
real väitöskirjaan: Uuden teknologisen 
sovelluksen hyödyntäminen aivove-
renkiertohäiriöpotilaiden visuaalisen 
tarkkaavuuden arvioinnissa ja kuntou-
tuksessa 12.000

YHTEENSÄ 72.000

KEMIA

Filosofian maisteri Salla Hakkola väitös-
kirjaan: Kauran bioaktiiviset yhdisteet – 
mahdolliset kauran käytön ja suoliston 
hyvinvoinnin biotunnisteet 12.000

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

YHTEENSÄ 36.000
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KIELITIEDE

Filosofian maisteri, diplomi-insinööri 
 Juha Kuokkala väitöskirjan viimeistelyyn: 
Itämerensuomen ja saamen jälkitavun
labiaalivokaalien historia 6.000

Filosofian maisteri Nana Lehtinen väi-
töskirjaan: Kielikadon ilmeneminen en-
simmäisen polven suomalaisten siir-
tolaisten puhumassa suomen kielessä 
Pohjois-Amerikassa 24.000

Filosofian maisteri Ilona Lindh väitöskir-
jaan: Kerronnallinen vuorovaikutus oma-
kohtaisissa matkakirjoissa 12.000

Filosofian maisteri Mirkka Salo väitöskir-
jaan: Romanikieleen pohjautuva kieliai-
nes Suomen romanien suomenkielisessä 
verkkokeskustelussa 6.000

Filosofian maisteri Henri Satokangas väi-
töskirjaan: Termien selittäminen ja ha-
vainnollistaminen oppi- ja tietokirjoissa 
20.000

Filosofian tohtori Tanja Toropainen post 
doc -tutkimukseen: Ortografiset kerros-
tumat Mikael Agricolan teoksissa 28.000

YHTEENSÄ 96.000

KIRJALLISUUSTIEDE

Filosofian tohtori Antti Ahmala post 
doc -tutkimukseen: Nykyaikaa vasten. 
Antimodernius suomalaisessa kirjalli-
suudessa 28.000

Filosofian maisteri Kaisa Kaukiainen väi-
töskirjaan: Representations of religion in 
contemporary dystopian fiction 8.000

Filosofian maisteri Erika Pihl väitöskir-
jaan: Mirrored Voices. The Rhetoric of 
Experientiality in Medieval Literature 
12.000

YHTEENSÄ 48.000

KULTTUURIENTUTKIMUS

Valtiotieteiden maisteri, kuvataiteen mais-
teri Maija Lassila väitöskirjan loppuun-
saattamiseen: Kaivoshankkeiden alku-
vaiheiden esiintuomat eriävät ontologiat 
kahdessa paikassa Pohjois-Suomessa 
24.000

Filosofian maisteri Hanna Mannila väi-
töskirjaan: Indian Dance Gurus and Their 

Authority in Transformation: Changes 
and continuities in the perceptions of 
the gurus’ status, role and function from 
text to digital media 22.000

YHTEENSÄ 46.000

LÄÄKE- JA TERVEYSTIEDE

Filosofian maisteri Petri Elo väitöskirjaan: 
Multippeliskleroosin positroniemissio-
tomografia (PET) kuvantamiseen käy-
tettävien uusien merkkiaineiden arviointi 
eläinmalleilla 12.000

Lääketieteen tohtori Emilia Huvinen post 
doc -tutkimukseen: Elintapojen vaikutus 
korkean diabetesriskin naisten sekä hei-
dän lastensa metaboliseen terveyteen 
viisi vuotta synnytyksen jälkeen 14.000

Master of Science in Computational Bi-
omedical Engineering Shohreh Karim-
inezhad doctoral thesis: Novel Indi-
vidualized Biomarker for Neuroplastic 
Capacity 12.000

Master of Science in Translational Medi-
cine Juan Cruz Landoni Martin tutkimus-
vierailuun: Dynamics of DNA Synthesis 
in Mitochondria and its Relevance for In-
fantile Muscle Diseases 12.000

Lääketieteen lisensiaatti Maija Orjatsalo 
väitöskirjaan: Uni, vireystila ja autonomi-
sen hermoston toiminta 12.000

Diplomi-insinööri Petteri Parkkila väitös-
kirjaan: Solukalvomallien hyödyntäminen 
Parkinsonin taudin lääkeaineiden tehok-
kuuden arvioimisessa 12.000

Elintarviketieteiden maisteri Janne Pur-
honen väitöskirjaan: Blocked pyrimidine 
biosynthesis as a disease mechanism in 
respiratory complex III deficiency 12.000

Lääketieteen lisensiaatti Lari Pyöriä väi-
töskirjaan: Elimistön viromin persistoivat 
DNA-virukset 24.000

Master of Science Sina Tadayon doctor-
al thesis: Role of Clever-1 in Leukocyte 
Trafficking and inflammation 12.000

Filosofian maisteri Sanja Vanhatalo väi-
töskirjaan: Akuutin umpilisäketulehduk-
sen mikrobiologinen etiologia 12.000

Filosofian maisteri Päivi Vanttola väitös-
kirjaan: Vuorotyöunihäiriön yleisyys ja 
yhteydet uneen, valveeseen ja työvuoro-
jen piirteisiin 4.000

Filosofian maisteri Julia Vistbakka väi-
töskirjaan: miRNAs as biomarker is Mul-
tiple Sclerosis (mikroRNA:t MS taudin 
biomerkkiaineena) 12.000

YHTEENSÄ 150.000

MAATALOUS- JA METSÄTIEDE

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

Master of Sciences Zhen Zeng väitös-
kirjaan: Identification of molecular fac-
tors governing virulence and lifestyle 
switches in the conifer fungal pathogen 
Heterobasidion parviporum 12.000

YHTEENSÄ 27.000

MAATALOUS- JA METSÄTIEDE

Filosofian tohtori Jenna Purhonen 
väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: 
Energiapuun korjuun vaikutukset pie-
nellä lahopuulla elävien kotelosienten 
toiminnalliseen monimuotoisuuteen 
28.000

MATEMATIIKKA JA 
TIETOJENKÄSITTELY

Filosofian tohtori Timo Hänninen väi-
töskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Mul-
tilineaarisen faktoroinnin teoria ja so-
vellukset (Theory and applications of 
multilinear factorization) 28.000

OIKEUSTIETEET

Oikeustieteen maisteri, filosofian mais-
teri Ilja Kokkonen väitöskirjaan: Islami-
lainen pankkitoiminta islamilaisen ja 
länsimaisen oikeuskulttuurin kohtaami-
sena 24.000

Oikeustieteen maisteri Alina Lehtonen 
väitöskirjaan: Kohti resurssitehokkuut-
ta – teollisuuden jäte- ja materiaalivirto-
jen hyödyntäminen osana kiertotaloutta 
12.000

LLM Diliana Stoyanova väitöskirjaan: 
Whistleblowers and the re-purposing 
of the United Nations 12.000

YHTEENSÄ 48.000
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KAUNOKIRJALLISUUS

Näyttelijä-kirjailija Hannu-Pekka Björk-
man Ruhtinaiden varjot eli narriuden 
ylistys -teoksen kirjoittamiseen 8.000

Kaunokirjailija Taina Haahti Psykolo-
gisen kauhuromaanin kirjoittamiseen 
12.000

Filosofian maisteri Kaisa Happonen Las-
ten- ja nuortenkirjojen kirjoittamiseen 
12.000

Kirjailija Hanna Hauru Yhdeksännen kir-
jan kirjoittamiseen 4.000

Runoilija, filosofian maisteri Hannimari 
Heino ja runoilija, filosofian maisteri Kris-
tiina Wallin Kaunokirjallisen kirjeteoksen 
viimeistelyyn 12.000

Filosofian maisteri, taiteen kandidaat-
ti Elina Hirvonen kaunokirjalliseen työs-
kentelyyn 12.000

Filosofian lisensiaatti Jouni Mikael Inka-

la runokokoelman ”Nelilehtinen” kirjoit-
tamiseen 24.000

Taiteen maisteri Anu Kaaja kirjalliseen 
työskentelyyn 12.000

Teatteritaiteen maisteri E. L. (Emmy) 
Karhu näytelmän kirjoittamiseen 12.000

Vapaa kirjailija Markku Karpio nuortenro-
maanin (työnimi Trung) viimeistelyyn ja 
neliosaisen lastenkirjasarjan kahden en-
simmäisen osan kirjoittamiseen 12.000

KIRJALLISUUS APURAHAT 2019

YHTEISKUNTATIETEET

Valtiotieteiden maisteri Kia Andell väi-
töskirjatyöhön liittyvään tutkimusvierai-
luun Stanfordin yliopistoon 4.000

Diplom-Psychologe (Univ.) Matthias Au-
lbach väitöskirjaan: Computerized Imp-
licit Process Interventions in Eating Be-
havior 24.000

Valtiotieteiden maisteri Emma Lamberg 
väitöskirjaan: Nuorten naisten kiinnitty-
minen työelämään 2010-luvun Suomes-
sa: pyrkimykset, merkitykset ja resurssit 
24.000

Filosofian maisteri Eleonora Lundell väi-
töskirjaan: “The Pentecostal War against 
Afro-Brazilian Demons”: Decolonial Per-
spective on ‘Religion’ in Contemporary 
Brazil 12.000

Valtiotieteiden maisteri, fysioterapeutti 
Katja Mustonen väitöskirjaan: The body 
as a resource of interaction with psychi-
atric patients 24.000

YTM Anna Pekkarinen väitöskirjaan: Tie-
donmuodostuksen etiikka lapsiperheiden 
kanssa tehtävässä sosiaalityössä 24.000

Valtiotieteiden maisteri Katarina Sjö-
blom väitöskirjaan: Dance and Political 
Action – An Inquiry into the Scope and 
Meaning of Politics 24.000

YHTEENSÄ 136.000

TAITEIDEN TUTKIMUS

Filosofian maisteri Henri Pitkänen väi-
töskirjaan: Alterity of Diegetic Non-
human Musicking in Star Wars: A Post-

humanist Analysis of Anthropocentrism 
in Music 24.000

Filosofian maisteri Jane Vuorinen väi-
töskirjaan: Photographic Materialities in 
Contemporary Art 12.000

YHTEENSÄ 36.000

TALOUSTIETEET

Dr. Tahamina Khanam väitöskirjan jälkei-
seen tutkimukseen: BioBusiness model-
ling on the carbon emission reduction 
footprint, governance of taxation pat-
tern and promotion of bio-products in 
the Finnish bioeconomy 28.000

KTM Erkki Lassila väitöskirjaan: Big Data 
in the Margins of Accounting: The Medi-
ating Role of Calculative Practices in a 
Digital Environment 12.000

Master of Science in Business and Tech-
nology Khadijeh Momeni kongressimat-
kaan: Managing servitization in distribu-
tor-mediated service triads 1.600

Filosofian maisteri, valtiotieteiden mais-
teri Sebastian Schauman tutkimusvie-
railuun: Value Formation and Socio- 
cultural Improvements of Consumption 
Practices 4.000

KTM Virva Tuomala väitöskirjaan: Inclu-
sive supply chain management for ur-
ban food security 12.000

Kauppatieteiden maisteri Mikko Vaara-
mo väitöskirjatyöhön ”Riskinkarttami-
nen, persoonallisuus ja ammatinvalinta” 
12.400

YHTEENSÄ 70.000

TEKNISET TIETEET

Master of Science Mohammadhossein 
Ebrahimi väitöskirjaan: Structure-func-
tion relationships of human knee articu-
lar cartilage at different stages of osteo-
arthritis and their roles in the knee joint 
mechanics 24.000

Filosofian tohtori Petri Tanska post doc 
-tutkimukseen: Infrapunaspektrosko-
pian, nanomekaniikan ja laskennallinen 
mallinnuksen yhdistäminen post-trau-
maattisen nivelrikon syntymekanis-
mien selvittämiseksi ja  havaitsemiseksi 
26.130

Diplomi-insinööri Maija Ylinen tutkimus-
vierailuun: Reinventing enterprise archi-
tecture management in public sector: 
activity theory perspective to effective 
digital transformation 5.000

YHTEENSÄ 55.130

TEOLOGIA

Teologian maisteri Moona Kinnunen väi-
tökirjaan: The Queer Gender of Jesus in 
the Gospel of John 12.000

Teologian maisteri Noora Koivulahti väi-
töskirjaan: Global Networks of Suffering 
– An Inquiry into the Relationship Be-
tween the Ethical Justifications of Ani-
mal and Human Rights 12.000

YHTEENSÄ 24.000

TIETEET YHTEENSÄ 73 APURAHAA, 
1.142.000 EUROA.
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Kirjailija Helmi Kekkonen romaanin ja 
lastenkirjan kirjoittamiseen 12.000

Taiteen maisteri Salla Kontio (Savolai-
nen) Asfalttia! Betonia! Romua! -lasten-
kirjasarjaan 12.000

Graafinen suunnittelija Ilpo Koskela kes-
kiaikaan sijoittuvan sarjakuva- ja proo-
sateoksen valmistamiseen 12.000

Kirjailija Taina Latvala romaanin kirjoit-
tamiseen 12.000

Kirjailija Maritta Lintunen romaanin ja 
novellikokoelman kirjoittamiseen 12.000

Taiteen maisteri Meiju Niskala kaunokir-
jalliseen ja esitykselliseen työskentelyyn 
12.000

Filosofian maisteri Paula Nivukoski kau-
nokirjalliseen työskentelyyn 12.000

Kirjailija Aki Ollikainen romaanin Paletti 
kirjoittamiseen 24.000

Kirjailija Markku Paasonen proosaruno-
teoksen kirjoittamiseen 12.000

Teatteritaiteen maisteri Maria Peura 
Kantajat-romaanin valmiiksi kirjoitta-
miseen ja Arktisen uninäytelmän en-
simmäisen version kirjoittamiseen 
24.000

Kirjailija Emma Puikkonen Musta peili 
-romaanin sekä Löytölintu-saturomaa-
nin kirjoittamiseen 12.000

Kirjailija, valtiotieteiden maisteri Iida 
Rauma romaanin ’Turun kartta – ta-
pauskertomus’ kirjoittamiseen 24.000

Opiskelija, kirjailija Antti Rönkä Noctur-
no -nimisen romaanin kirjoittamiseen 
12.000

Ylioppilas Stina Saari kolmen teoksen 
kirjoittamiseen 12.000

Filosofian maisteri, taiteiden maisteri 
Alexandra Salmela kaksiosaisen romaa-
nin ”Vieraannutettu ruumis” loppuun-
saattamiseen 12.000

Kirjailija, VTM Olli Sinivaara runoteok-
sen kirjoittamiseen 12.000

Filosofian maisteri Pajtim Statovci ro-
maanin kirjoittamiseen 12.000

Kirjailija Petri Tamminen romaanin ”Sa-
laa” kirjoittamiseen 12.000

Kirjailija Tuija Välipakka monimuotoiseen 
taiteelliseen toimintaan kirjailijana 12.000

Runoilija, filosofian maisteri Kristiina 
Wallin runokokoelman kirjoittamiseen 
12.000

YHTEENSÄ 396.000

SIRKUSTAIDE

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Ines Kakkonen 
ja työryhmä Restless Rabbits katusirku-
sesityksen valmistamiseen 8.000

Osuuskunta Sirkus Aikamoinen Salsa De 
Satanas nykysirkusesityksen valmistami-
seen 10.000

YHTEENSÄ 18.000

NÄYTTÄMÖTAIDE

Tradenomi, kulttuurituottaja Pauliina 
Alanko ja työryhmä Koko perheen mu-
siikillisen näyttämötaideteoksen Pinok-
kio valmistamiseen 17.000

Teatteritaiteen maisteri Anu Almagro ja 
työryhmä Omakuva-näyttämöteoksen 
suunnitteluun ja kahden work in pro-
gress -tilaisuuden järjestämiseen lähtö-
kohtana Ellen Thesleffin taide ja elämä 
8.000

TeM Marc Gassot ja työryhmä Miimiä, klo-
vneriaa, teatteria ja musiikkia yhdistävän 
teoksen ’Lion – The Weird and Magical 
Abracadabra Circus Show’ -esityksen 
viemiseksi Avignonin teatterifestivaalil-
le 20.000

Teatteritaiteen maisteri Pinja Hahtola 
ja työryhmä näyttämöteoksen Pernilla 
Gynt valmistamiseen 10.000

Teatteritaiteen maisteri Sara-Maria Hei-
nonen ja teatteritaiteen maisteri Katariina 
Havukainen Tara-runoesitykseen 5.000

Näyttelijä Johannes Holopainen kansain-
välisen näyttelijän uran rakentamiseen 
Lontoossa Iso-Britanniassa 4.000

Elokuvaohjaaja, elokuvakäsikirjoittaja 
Isabella Karhu ja elokuvaaja / mediano-
mi Joonas Niemi lyhyen fiktioelokuvan 
valmistamiseen stop motion -animaati-
on keinoin 4.000

FM, tohtorikoulutettava Pipsa Keski-Ha-
kuni ja fm, tutkija ja kirjoittaja Eeva 

Kemppi Roolina tarpeisto -näyttelyko-
konaisuuden suunnittelu- ja käsikirjoitus-
työhön sekä rakennus- ja materikuluihin 
10.000

Nukketeatteritaiteilija, taiteen maisteri 
Maria-Elina Koivula ja työryhmä aikuis-
ten nykynukketeatteriesityksen ”Veden-
alainen” valmistamiseen 10.000

Teatteritaiteen maisteri Mirva Kuivalai-
nen-Tiainen ja teatteritaiteen maisteri 
Johanna Jauhiainen Silence 1 -nimisen 
näyttämöteoksen valmistamiseen 3.500

Emeritaprofessori Marja-Liisa Kuuranne- 
Autelo ja työryhmä Elvi Sinervo -illan 
valmistamiseen 7.500

VTM Jan Liesaho ja työryhmä ”Mediajut-
tu” -esityksen käsikirjoittamiseen ja tuot-
tamiseen 3.000

Teatteritaiteen maisteri, elokuvataiteen 
maisteri Kirsi Marie Liimatainen ja teat-
teritaiteen maisteri, kulttuurituottaja amk 
Johanna Kokko Näyttämöteoksen ”Jos 
minä puhuisin sinulle” valmistamiseen 
10.000

Teatteritaiteen maisteri Lauri Antti Mat-
tila ja työryhmä Woyzeck-game -näyttä-
möpelin valmistamiseen 10.000

Runoilija, tuottaja Jenni Nikinmaa ja työ-
ryhmä Näyttämöteoksen Älä jätä jälkiä 
valmistamiseen 19.000

Teatteritaiteen maisteri Satu Paavola ja 
työryhmä kuusiosaisen monologipod-
cast-sarjan kirjoittamiseen ja valmista-
miseen 6.000

Teatteritaiteen maisteri Janne Pellinen ja 
työryhmä Dekalogi-esityssarjan ensim-
mäisen osan toteuttamiseen 10.000

Kulttuurituottaja (AMK) Kaisa Pikkarai-
nen ja työryhmä Neiti Niemisen täydel-
linen koti -esitykseen 8.000

Nukketeatteritaiteilija, ohjaaja Alma Ra-
jala ja työryhmä immersiivisen, monitai-
teisen teatteriesityksen Huoneiden kirja 
valmistamiseen 20.000

Kulttuurituottaja AMK Harri-Tapio Siivo-
nen ja työryhmä oopperateoksen valmis-
tamiseen 10.000

Teatteri- ja tanssialan kandidaatti Marja 
Skaffari ja teatteritaiteen maisteri Karo-
liina Kudjoi Kuka vei päivät -runoesityk-
seen 5.000
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Teatteritaiteen maisteri Miiko Toiviainen 
Kepeä elämäni -monologiesityksen kier-
tuetoimintaan 4.000

Turunen Company ry näyttämöteosten 
kansainvälistämiseen 5.000

YHTEENSÄ 209.000

KIRJALLISUUDEN 
SUOMENTAMINEN

Filosofian maisteri, suomentaja Lauri 

Holma Étienne Barilierin romaanin Piano 
chinois suomentamiseen 4.000

FL, kääntäjä Juhani Huotari György 
Spirón suurromaanin ”Fogság” (engl. 
Captivity) suomentamiseen 12.000

Filosofian maisteri Veli-Matti Rissa-
nen Marcus Tullius Ciceron De natu-
ra deorum -teoksen suomentamiseen 
12.000

Suomentaja Kaijamari Sivill Maggie Nel-
sonin teosten Jane: A Murder sekä Red 

Parts suomentamiseen 6.000

Yhteensä 34.000

KIRJALLISUUS YHTEENSÄ 59 APU
RAHAA, 657.000 EUROA.

TAIDE APURAHAT 2019

ARKKITEHTUURI

Arkkitehtitoimisto ALA Oy Arkkitehtitoi-
misto ALAn monografian tuottamiseen 
6.000

Professori emerita Aino Niskanen, arkki-
tehti Juhani Pallasmaa ja arkkitehti Ga-
reth Griffith Kommentoituun, esipuhella 
ja hakemistolla varustettuun englannin-
kieliseen laitokseen Kirmo Mikkolan kir-
jasta Aalto – suuri suomalainen 5.000

Professori, arkkitehti Jenni Reuter ja työ-
ryhmä Tyttöjen asuntoloiden suunnitte-
luun Tansanian Iringa-alueelle 8.500

Arkkitehti Pauli Rikaniemi kurssiin De-
colonizing Architecture: Experimental 
Sites of Knowledge Production 6.000

Arkkitehti Paul Thynell ja työryhmä suo-
malaisen arkkitehtuurin kilpailukyvyn 
edistämiseen sekä teoreettisen pohjan 
laajentamiseen ulkomaalaisten arkkiteh-
tuurikilpailuiden kautta 24.500

YHTEENSÄ 50.000

VALOKUVA- JA VIDEOTAIDE

Kuvataiteilija Taija Goldblatt uuden vi-
deo- ja animaatioteoksen toteuttami-
seen 12.000

Taiteen maisteri Eeva Karhu taiteelliseen 
työskentelyyn 10.000

Valokuvaaja-artenomi Jaakko Kilpiäinen, 
taiteen maisteri, valokuvataiteilija Jen-
ni Haili ja ylioppilas Patrick Kuoppamäki 
taiteelliseen työskentelyyn Signe Bran-
derin varjo -projektissa 28.000

Taiteen maisteri Vilma Pimenoff taiteelli-
seen työskentelyyn 24.000

Kuvataiteilija Antti Pussinen taiteelliseen 
työskentelyyn kahta yksityisnäyttelyä 
varten 24.000

YHTEENSÄ 98.000

KUVATAIDE

Taidemaalari ja kuvanveistäjä Arkoma 
Antti taiteelliseen työskentelyyn ja näyt-
telyn valmistamiseen 24.000

Kuvataiteilija AMK Susanna Autio, kum 
Petra Kallio ja kuvataiteilija Aino Toi-
vettula ryhmänäyttelyn ja residenssi-
työskentelyn toteuttamiseen Islannissa 
7.000

Kuvataiteen maisteri Kaisaleena Halinen 
taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn 
järjestämiseen 24.000

Kuvataiteen maisteri ja taiteen maisteri 
Heidi Hänninen yhteisötaiteelliseen työs-
kentelyyn ja materiaalikuluihin 15.000

Kuvanveistäjä Hannu Antti Keitilä tai-
teeni uudistamiseen ja kehittämiseen 
24.000

Taidemaalari Heidi Lahtinen taiteelliseen 
työskentelyyn 11.000

Kuvataiteilija Laura Lappi taiteelliseen 
työskentelyyn, residenssityöskentelyyn 
ja näyttelyiden järjestämiseen New Yor-
kissa 24.000

Kuvataiteilija Riikka Lenkkeri taiteelliseen 
työskentelyyn ja näyttelykuluihin 24.000

Kuvataiteiden maisteri Juhana Moi-
sander Deluge -teoksen tuottamiseen 
5.000

Taiteen kandidaatti Tiina Anita Naukkari-
nen taiteelliseen työskentelyyn vuodelle 
2020, työhuoneen vuokrakuluihin ja ma-
teriaaleihin 24.000

Kuvataiteen maisteri Josefina Nelimark-
ka taiteelliseen työskentelyyn: Supersa-
turaatio 24.000

Kuvataiteen maisteri Pilvi Ojala taiteelli-
seen työskentelyyn 12.000

Kuvanveistäjä Aarno Rankka taiteelli-
seen työskentelyyn ja materiaalikuluihin 
24.000

Taiteen maisteri Anna Reivilä taiteelli-
seen työskentelyyn 24.000

Kuvataiteilija Katarina Reuter taiteelli-
seen työskentelyyn ja materiaalikuluihin 
24.000

Kuvataiteen maisteri Heli Ryhänen tai-
teelliseen työskentelyyn 24.000

Kuvataiteen maisteri Panu Rytkönen 
näyttelyn järjestämiseen ja taiteelliseen 
työskentelyyn 24.000

Kuvataiteilija Janne Räisänen taiteelli-
seen työskentelyyn ja materiaalikuluihin 
17.000

Kuvataiteen maisteri Hanna Saarikoski 
taiteelliseen työskentelyyn 24.000

Taiteen maisteri Stiina Saaristo taiteelli-
seen työskentelyyn, keramiikkaveistos-
ten valmistukseen 12.000
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Master of Fine Arts Yuichiro Sato  Artwork, 
materials and preparation expenses for 
exhibitions, public art and overseas art 
fairs 24.000

Kuvataiteen maisteri Toni R. Toivonen 
taiteelliseen työskentelyyn 24.000

YHTEENSÄ 439.000

MUSIIKKI

Doctor of Musical Arts Sampo Haapa-
mäki sävellystyöhön liittyviin kuluihin 
6.000

Helsinkimissio ry / Musiikkikeskus Reso-
naari Kansainvälisen ”Music for all, music 
with all” erityismusiikkikasvatusseminaa-
rin järjestämiseen Helsingissä vuonna 
2020 5.000

Tohtorikoulutettava, diplomisäveltäjä 
Miika Hyytiäinen Voice is Voices -video- 
oopperan tuotantoon 5.000

Jyväskylän Big Band ry 50-vuotisjuhla-
vuoden konserttien järjestämiseen 10.000

Kamarikuoroyhdistys Krysostomos ry 
Kamarikuoro Krysostomoksen konsert-
tisarjan tuotantoon Suomessa ja ulko-
mailla sekä sävellystilausten osarahoit-
tamiseen 8.000

Säveltäjä Sampo Kasurinen partituuri-
musiikin säveltämiseen 6.000

Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö 
sr Uponnut kaupunki -projektiin 2020–
2021 30.000

Kontula Electronic ry Kontula Electronic 
2020 – tapahtuman valmisteluun ja to-
teutukseen 6.000

Korvat auki ry Korvat auki -nykymusiik-
kikonserttisarjan järjestäminen 4.000

Kotkan Nuoret Jouset ry 23. Lasten ja 
nuorten jousisoitinleiriin: ”Elokuva- ja 
musikaalisävelmät” 10.000

Filosofian maisteri Henna Leisiö ja filoso-
fian maisteri Kari Lounela kyläkoulukon-
sertteihin 10.000

Musiikin maisteri, säveltäjä Juhani Nuor-
vala sävellystyöhön 12.000

Pargas Barocksällskap rf – Paraisten Ba-
rokkiseura ry XV Barokin Labyrinteissä 
-festivaalin järjestämiseen 4.000

Pirkanmaan Pinna ry orkesterinjohto-
kurssisarjan järjestämiseen 15.000

Pohjois-Karjalan kansanmusiikkiyhdistys 
ry toiminnan kehittämiseen ja tapahtu-
mien tukemiseen 5.000

Pro Kaustinen ry Leikki -teeman toteut-
tamiseen Kaustisen kansanmusiikkijuhlil-
la 2020 10.000

Musiikin maisteri Ville Raasakka ja musii-
kin maisteri Markus Hohti Klang-konsert-
tisarjan järjestämiseen 12.000

Renessanssimusiikkia Paavalinkirkos-
sa ry Aurore -renessanssimusiikkijuhlien 
järjestämiseksi 23.–26.1.2020 Paavalin-
kirkossa, Helsingissä 5.000

Musiikin maisteri, säveltäjä Tomi Räisä-
nen sävellystyöhön ja taiteelliseen toi-
mintaan 12.000

Sastamala Gregoriana ry 25. Sastama-
la Gregoriana-festivaalin järjestämiseen 
5.000

Satakunnan musiikkijuhlat ry operet-
ti Zarevits, kartanokonserttisarja ja las-
tenoopperaa Satakunnan joka kuntaan 
-hanke 10.000

Sibelius-Seura ry Sibeliuksen koottujen 
teosten toimittamiseen ja julkaisemi-
seen 20.000

Suomen Kontrabassoklubi ry Nuorten 
kansallisen kontrabassokilpailun järjes-
tämiseen 5.000

Suomen Mieskuoroliitto ry Helsinki Male 
Choir Weekendin järjestämiseen 5.000

Tampereen Puhallinorkesteriyhdistys ry 
Puhallinorkestereiden Suomenmesta-
ruuskilpailun järjestämiseen 2020 20.000

MuM Jukka Untamala ja työryhmä Ka-
mus-kvartetin viisiosaisen ”Beethoven 
Effect”, kaikki Beethovenin jousikvartetot 
sisältävän teemallisen konserttisarjan ja 
oheistapahtumien toteuttamiseen 15.000

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka- 
Suomen musiikkiopisto 50 vuotta – juh-
lavuoden tapahtumiin 15.000

Popjazzmusiikkipedagogi AMK Kalle Yli-
talo taiteelliseen työskentelyyn ja esiin-
tymisten järjestämiseen yhdessä tanssija 
Li Kehuan kanssa 10.000

YHTEENSÄ 280.000

TANSSI

Tanssitaiteilija Johanna Nuutinen taiteel-
liseen työskentelyyn 24.000

Tanssitaiteen maisteri Iiro Näkki ja työ-
ryhmä Hypermaskuliinisuuden ilmiötä 
purkavan Post-Alfa -tanssiteoksen to-
teuttamiseen ja työryhmän taiteelliseen 
työskentelyyn 12.000

Tanssitaiteilija BA Marika Peura ja työ-
ryhmä MEDEIA 2020 tanssiteoksen val-
mistamiseen 18.000

Tanssitaiteilija, maisteri Eleni Pierides 
ja työryhmä DANCE ALL YEAR LONG 
KOKKOLA tanssitaiteen suurhanke Kok-
kolan kaupungin 400-vuotisjuhlavuonna 
20.000

Tanssielokuvan maisteri Vilma Tihilä tai-
teelliseen työskentelyyn 12.000

YHTEENSÄ 86.000

TAITEENALOJEN 
TOHTORINTUTKINTO

Composer, researcher Paola Livorsi tai-
teenalojen tohtorintutkintoon: Human 
voice and instrumental voice: a compa-
rative study in timbral content 12.000

Taiteen maisteri Kari Pyykönen taiteen 
tohtorintutkintoon: Harcourtin pyhä öljy 
– harjoituksia mustavalkoisen studiomuo-
tokuvan genressä 12.000

YHTEENSÄ 24.000

TAIDETEOLLISUUS JA -KÄSITYÖ

Taiteen maisteri Anna Alanko taiteelliseen 
työskentelyyn: ENTOMOMANIA-teossar-
jan toteuttamiseen 10.000

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja 
taiteilijoiden osuuskunta Fiskarsin käsi-
työläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden 
osuuskunnan NIITTY-nimisen kesänäyt-
telykokonaisuuden tuotantoon ja näyt-
telyyn osallistuvien suomalaisten taitei-
lijoiden teosten työstöön 6.000

Master of Arts, Fashion Designer & Artist 
Kasia Zofia Gorniak ja fashion designer 
Elina Onkinen SEE – Materials and pro-
duction of a sustainable clothing series 
which aims to replace everyday cloth-
ing with ecological, ethical alternatives 
12.000
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Taiteen maisteri Marianne Huotari tai-
teelliseen työskentelyyn 12.000

Taiteen maisteri Hanna-Kaisa Korolai-
nen näyttelyn materiaali- ja teoskuluihin 
10.000

Taiteen maisteri Teresa Moorhouse luon-

to- ja eläinaiheisiin kuvateoksiin “Suo-
men luonnon ikonit” 6.000

Lasinpuhaltaja Janne Rahunen taiteelli-
seen työskentelyyn ja lasinpuhalluksen re-
ticello-tekniikan jatkokehitykseen 12.000

Taiteen maisteri Julia Savtchenko taiteel-

liseen työskentelyyn 12.000

YHTEENSÄ 80.000

TAITEET YHTEENSÄ 75 APURAHAA, 
1.057.000 EUROA.

KANSANVALISTUS APURAHAT 2019

JOUKKOVIESTINTÄ

Avoin yhteiskunta ry Vääristellyn infor-
maation kotimaisilla jäljillä – Disinfor-
maation iso kuva 30.000

Dokumentaristi, FM Katarina Blomqvist 
Moniäänistä yhteiskunnallista dialogia 
tallentavan dokumentaarisen audiosar-
jan ennakkovalmisteluun ja tuotantotu-
keen 24.000

Naistoimittajat ry Ainokaisista valtavir-
raksi – naistoimittajien työelämäkerrat 
talteen ja julki. Mediatyön naisvaltaistu-
misen, digitalisoitumisen ja pirstaloitu-
misen dokumentointi sukupuolen näkö-
kulmasta 24.000

Toimittaja Samuli Niinivuo ja toimittaja 
Esa Keskinen ”Jäljet Suomen iholla” -re-
portaasiartikkelin materiaalin kokoami-
seen ja tekstin kirjoittamiseen 3.000

Taiteen maisteri Pirjo Ojala ja medianomi 
Antti Savolainen Jäljet -dokumenttielo-
kuvan Novosibirskin alueelle suuntautu-
van kuvausjakson työskentely- ja matka-
kuluihin 7.000

Elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo suomalais-
ten maahanmuuttajataustaisten naisten 
elämästä kertovan dokumentin tausta-
työhön ja ennakkosuunnitteluun 12.000

Tilaushistoriakeskus ry Paikallishistorial-
lisen wikialustan kehittämiseen tiedon 
jakamiseksi ja paikallishistorian ystävien 
mukaan saamiseksi avoimeen wiki-yhtei-
söön 14.000

YHTEENSÄ 114.000

TIETOKIRJALLISUUS

FT Teija Alanko tietokirjalliseen työsken-
telyyn: Tiikerililjoja, köynnöskuusamaa 
– Suomalaispuutarhojen kaksi tuoreinta 
vuosisataa 12.000

Doctor of Philosophy in Biological 
Sciences Philippe Fayt tietokirjalliseen 
työskentelyyn: A science-popularizing 
non-fiction book on Birds in Finnish bo-
real forests – ecology, habitat changes, 
trends and conservation 24.000

Kirjailija Timo Kalevi Forss tietokirjalli-
seen työskentelyyn: Kirjeitä Suomesta 
12.000

Filosofian tohtori Maria Hirvi-Ijäs tie-
tokirjaan Taidetta kaksin – dialoginen 
luominen suomalaisessa nykytaiteessa 
7.500

Valtiotieteiden maisteri Lauri Holap-
pa uuden käännöksen tekemiseen John 
Maynard Keynesin teoksesta The Gene-
ral Theory of Employment, Interest, and 
Money 12.000

HuK Ville Hämäläinen Kertomuksen vaa-
rat – kriittisiä ääniä tarintataloudessa 
-tietokirjan toimittamiseen ja kirjoittaja-
palkkioihin 9.300

Vapaa toimittaja, tutkija Olavi Jama tie-
tokirjalliseen työskentelyyn: Toisen tasa-
vallan runonaamioita – poliittinen runous 
P. Mustapäästä Arto Melleriin 8.000

FT, YTT, tietokirjailija Päivi Kannisto ja 
tietokirjailija, tekn. yo. Santeri Kannisto 
tietokirjalliseen työskentelyyn: 5 tapaa 
vastustaa valtaa 15.200

Filosofian tohtori Jeongdo Kim tietokir-
jan ”Suomen onomatopoieettisperäinen 
sanasto ja sen kehitys” kirjoittamiseen 
24.000

Taiteen maisteri, journalisti Isa Kukkapu-
ro-Enbom muotoilija Yrjö Kukkapuron 
elämäkeran kirjoittamiseen 10.000

Filosofian tohtori Jan Kunnas suurelle 
yleisölle tarkoitetun kirjan kirjoittami-
seen isovanhempien sotapäiväkirjojen ja 
kirjeenvaihdon pohjalta 24.000

Kauppatieteiden maisteri Hannu Laakso 
”Kettuset – satuja valokuvista, valokuvia 
saduista”. Kansainvälisesti palkittujen 
luontokuvien ryydittämään tarinalliseen 
tietokirjaan ketuista 17.500

Teologian maisteri, toimittaja Juha Ma-
tias Lehtonen tietokirjalliseen työsken-
telyyn: Terveyshumpuukin historia Suo-
messa 12.000

Valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin 
tietokirjaan serendipisestä ajattelusta ja 
vuorovaikutuksesta 7.000

Filosofian maisteri Tanja Peltomäki Eliö-
ryhmiä esittelevän tietokirjan kirjoittami-
seen 12.000

FM, suomentaja Juha Pietiläinen Mate-
matiikkaa käsittelevän tietokirjan suo-
mentamiseen 6.000

Toimittaja, filosofian maisteri Kaisa Pu-
lakka Kauhee akka – tarinoita ”hankalis-
ta” mytologisista naisista -kirjan kirjoit-
tamiseen 8.000

BA (hons) Graphic Design Matias Putus 
suomalaisen kansainvälisesti tunnetuim-
man graffiti- ja nykytaiteilijan teoksista, 
työskentelytavoista ja tarinoista töiden 
takaa kertovaan kirjaan 5.500

Filosofian tohtori Maili Pörhölä tieto-
teokseen kiusaamisen jatkumoista ja 
seurauksista yksilön elämässä 8.000

FT, MuM, dosentti Tuire Ranta-Meyer ja 
työryhmä säveltäjä ja musiikkielämän 
vaikuttaja Erkki Melartinin elämäkerran 
kirjoittamiseen 20.000

Filosofian tohtori Riikka-maria Rosen-
berg ja työryhmä tietokirjalliseen työs-
kentelyyn: Madame de Sévignén kirjeet 
12.000

Tietokirjailija Elise Tarkoma tietokirjalli-
seen työskentelyyn: Joka kodin Singer. 
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Ompelukoneen kulttuurihistoriaa 6.000

Toimittaja Kaisu Tervonen ja kuvittaja Ai-
ju Salminen Outoutta käsittelevän tieto-
kirjan kirjoittamiseen ja kuvittamiseen 
7.000

Valtiotieteiden maisteri Aino-Mari Tuuri 
Perhesuhteita digitaalisessa ajassa käsit-
televän tietokirjan kirjoittamiseen 12.000

Filosofian tohtori Liisa Ukkola-Vuoti tie-
tokirjalliseen työskentelyyn: Terapeutti-
nen musiikki hoitotyössä 12.000

Valtiotieteiden maisteri Silja Uusikangas 
tietokirjaan milleniaaleista työmarkki-
noilla ja kirjan teemojen pohjalta nuorille 
suunnattu viestintäkampanja työelämän 
rakenteista sekä nuorista työelämässä 
24.000

Toimittaja, YTM Elina Venesmäki ja työ-
ryhmä tietokirjaan aborttikeskustelun 
nykytilasta 8.000

Filosofian maisteri Selina Vienola ja Päi-
vi Häikiö tietokirjalliseen työskentelyyn: 
Taide kotiympäristössä – kohti persoo-
nallisia, inspiroivia ja kestäviä valintoja 
taiteen avulla 6.000

Filosofian maisteri Leena Virtanen elä-
mäkertateosten kirjoittamiseen 24.000

Filosofian maisteri Minna Wallenius ”Voi-
mauttava osallisuus – Näin luot yhteisön, 
johon nuoret haluavat osallistua” -tieto-
kirjan kirjoittamiseen 12.000

YHTEENSÄ 377.000

ELINIKÄISEN OPPIMISEN 
EDISTÄMINEN

Kauppatieteiden maisteri Tom Carpe-
lan ja valtiotieteiden maisteri Ira Carpe-
lan Nuorille suunnatun ohjelman toteut-
tamiseen, jonka avulla voidaan voittaa 
epäonnistumisen pelko ja elää mielek-
käämpää, tasapainoisempaa elämää 
25.000

Ehrensvärd-seura ry – Samfundet Ehren-
svärd r.f. Kolmen vallan laivastot -hanke-
kokonaisuuteen 21.000

European Youth Parliament Finland – 
EYP Finland ry Lappi 2020 – European 
Youth Parliament Finlandin ensimmäisen 
kansainvälisen nuorisofoorumin järjestä-
miseen 25.000

Kuvataiteilija, kulttuurituottaja Marika 
Kaipainen Agenda 2030 – Art 2030. 17 
taideteoksen sarjaan aktiivista toimintaa 
ja vaikuttamista kestävän kehityksen ta-
voitteiden puolesta 24.000

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry Kult-
tuuripolkuun näkövammaisille 20.000

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry 
Kansalaisyhteiskunta.fi-sivuston uudista-
miseen sisällöllisesti ja teknisesti 16.000

Suomen Kotiseutuliitto Kenellä on oi-
keus kotiseutuun? Selvitykseen kulttuu-
risesti monimuotoisesta kotiseututyöstä 
kansalaistaitona – miten maahanmuutta-
jat ovat osallisina kotiseudun kehittämi-
sessä ja millaista tukea tarvitaan 18.000

Suomi-koulujen tuki ry Verkkoeskari 
-hankkeeseen 19.000

Vihreä Sivistysliitto ry, Opintokeskus Vi-
sio Opetusmateriaali aikuisten maahan-
muuttaneiden osa-aikaiseen lukutaito-
koulutukseen 5.000

YHTEENSÄ 173.000

KANSANVALISTUS YHTEENSÄ 46 
APURAHAA, 664.000 EUROA.

KAUPUNKI JA KOHDERAHASTOJEN APURAHAT 2019

GUST. KOMPAN RAHASTO

Dr Nikita Durandin Light-Driven Reac-
tions, Materials and Devices – business 
trip to the Gordon’s research seminar /
confrence in the USA. 2.400

Jyväskylä Summer School, Jyväskylän 
yliopisto 29. Jyväskylän kansainvälisen 
kesäkoulun (JSS) kemian kurssin ’Syn-
thetic Photochemistry and photocataly-
sis’ luennoitsijan matkakuluihin 1.500

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Jyväs-
kylän yliopiston kemistit ry:n 50 v. histo-
riikkiin 1.000

DI Iiro Kiiski Matka-apuraha 23rd Inter-
national Conference on Miniaturized 
Systems for Chemistry and Life Scienc-
es -konferenssiin Baselissa, Sveitsissä, 
27.–31.10.2019 1.320

Tohtorikoulutettava, FM Riikka Kuosma-

nen Osallistuminen 14th International 
Symposium on Macrocyclic and Supra-
molecular Chemistry -konferenssiin Le-
ccessä, Italiassa kesäkuussa 2019 1.300

Diplomi-insinööri Hanna Manninen 
Matka-apuraha konferenssiin Euro-
FoodChem XX (Porto, Portugali, 17.–
19.6.2019) 1.000

Matemaattisten aineiden opettajien liitto 
MAOL ry Helsingissä 18.–21.7.2019 järjes-
tettävät neljännet yhteispohjoismaiset 
kemiakilpailut (4th NChO) 2.000

Filosofian tohtori, dosentti Markus Met-
sälä matka-apuraha konferenssiin In-
ternational Association of Breath Re-
search: Breath Summit 2019 8.–11.9.2019 
(Loughborough, Iso-Britannia) 1.300

FT, lehtori Paula Perkkalainen ja työryh-
mä Kaurialan tiedelukion tiedekurssi 1:n 
kehittäminen 3.000

FT, yliopistonlehtori Johannes Pernaa 
Edumol-verkkosovelluksen 2D-rakennus-
työkalujen päivittämiseen 2.200

Tohtorikoulutettava Kaisa Rautanie-
mi Väitöskirjatutkimukseen liittyvään 
kansainväliseen vierailuun Helmholtz 
Institute of Pharmaceutical Research 
-tutkimusinstituutissa Saksan Saar-
brückenissä. Tavoitteena on oppia uu-
si mittaustekniikka alan asiantuntijoilta  
ja tuoda osaaminen Tampereelle. 2.300

FT, dosentti, yliopistonlehtori Elina Sie-
vänen Osallistumiseen 34. NMR Valtice 
-konferenssiin Tšekin Brnossa (Jaakko 
Paasivirta -apuraha 2019) 1.385

Suomen NMR-spektroskopiaseura ry 41. 
kansallisen NMR-symposiumin järjestä-
miseen 1.000

Yliopistonopettaja Piia Valto Ensim-
mäisen vuoden kemian opiskelijoiden 
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 kokonaisvaltaisen ohjausmallin merki-
tys opintojen jatkuvuudelle -tutkimuk-
sen tulosten esittelyyn EFYE-konferens-
sissa 1.600

GUST. KOMPAN RAHASTO YHTEENSÄ 
14 APURAHAA, 23.305 EUROA.

HELINÄ WÄHÄN RAHASTO

Dosentti, lastenkardiologi Tuija Pouta-
nen Lasten supraventrikulaarisen taky-
kardian hoito Suomessa 13.200

HELINÄ WÄHÄN RAHASTO YHTEENSÄ 
1 APURAHAA, 13.200 EUROA.

HUITTISTEN RAHASTO

Hullu Puhallus 2019 -tapahtuma 23.800

HYVINKÄÄN RAHASTO

Reijo Puranen ja Maarit Malin-Pötry Kor-
delinin Hyvinkään rahaston palkinto 3.900

Olavi Suomela Kordelinin Hyvinkään ra-
haston palkinto 3.900

HYVINKÄÄN RAHASTO YHTEENSÄ 2 
PALKINTOA, 7.800 EUROA.

LAPPEENRANNAN RAHASTO

Taiteen maisteri, korutaiteilija Ulla Ahola, 
kuvataiteilija (yamk) Sirja Knaapi ja ku-
vataiteilija (yamk) Jenni Sokura Työryh-
mälle näyttelyn järjestämiseen Täky Gal-
leriassa Lappeenrannassa 500

Nukketeatteritaiteilija / TIO / AMK Emma 
Jussila-Scherman Nukketeatterinäytelmä 
Kolme pientä pukkia valmistukseen Lap-
peenrannassa syksyllä 2019 800

Lappeenrannan ylioppilasteatteri ActI 
ry Ylioppilasteatterifestivaalin järjestä-
minen Lappeenrannassa sekä Lappeen-
rannan ylioppilasteatteri ActIn näytelmä-
tuotanto 500

Lyömäsoitinten äänenjohtaja Lauri Pek-
karinen, musiikin kandidaatti Helka Sep-
pälä ja musiikin maisteri Janne Valkeajo-
ki Kumaus-festivaalin graafisen ilmeen ja 
Internet-sivujen suunnitteluun ja toteut-
tamiseen 500

Pro Punk & Hardcore ry LPRHC Fest 
2019 punk-, rap- ja hardcore-musiikkiin 

keskittyvän ulkoilmafestivaalin esiinty-
jien palkkioihin 500

Saimaan Nuorisoseurat ry Karjalai-
sen kammarin toteuttamiseen Kalenat- 
tapahtumassa 6.–9.6.2019 800

Koreografi-tanssija-näyttelijä Netta Sa-
lonsaari ja työryhmä Runon ja laulun 
hetki – taidetta hoitolaitoksiin 800

Runoilija Pilvi Valtonen Lorutuokion kir-
joittaminen Lappeenrannan kirjaston lu-
kemista edistävään hankkeeseen 300

LAPPEENRANNAN RAHASTO YHTEEN-
SÄ 8 APURAHAA, 4.700 EUROA.

NOKIAN KAUPUNGIN RAHASTO

Kasvatustieteiden maisteri Hannu Kesola 
Nokialle sijoittuvan Nordic Noir -tyylisen 
sarjakuvan ensimmäisen kahden osan 
käsikirjoittamiseen 1.000

Näyttelijä Merja Koivula Musiikkiteatteri-
esityksen dramatisointiin ja ohjaukseen 
2.500

Opiskelija Joonatan Lindeman Pianon-
soiton mestarikursseille osallistumiseen 
2.000

Nokia-Seura ry Uudenlaiseen kotiseutu-
kirjaan. Tavoitteena tallentaa aineetonta 
paikallista kulttuuriperintöä eri ikäisten, 
eri taustoilta tulevien ihmisten tarinoina 
Nokiasta, nokialaisuudesta, nokialaisista. 
Lapset ja nuoret kuvittavat kirjan tarinoi-
den pohjalta. 2.000

Nokian Näyttelijäyhdistys ry Nokian ra-
haston palkinto 2019 5.000

Koululainen Onni Rantanen Tyypillisten 
nokialaisten biotyyppien lintulajeja esit-
televän valokuvanäyttelyn toteuttami-
nen Nokian Taidetalolle syksyksi 2019 
2.500

Siuron Teatterin Kannatusyhdistys ry Ke-
sän 2019 näytelmän Kalenteritytöt pu-
vustuksen, tarpeiston, maskeerauksen 
hankkimiseen 2.000

Tottijärvi-Seura ry Tottijärven vanhojen 
valokuvien kerääminen yhtenäiseksi kir-
jaksi, joka kertoo kuvien kautta Tottijär-
ven elämästä ja historiasta 1.700

NOKIAN KAUPUNGIN RAHASTO YH-
TEENSÄ 8 APURAHAA JA PALKINTOA, 
18.700 EUROA.

RAAHEN RAHASTO

Brahe Classica ry Taidemusiikin konsert-
tisarjan järjestämiseen 1.500

Funky Hall SODAP ry Raahen TULI-tans-
sit (TUnneLIiku) kehittämiseen 1.500

Fil.maist. Marja Halmetoja ja työryhmä 
Palonkylän, Mettalanmäen ja Ollinsaaren 
yhteiseen historiikkiin 1.500

Kirjailija Pekka Jaatinen Romaanin Enkeli 
kirjoittamiseksi 2.000

Puutarhuri, Runoilija Juha Kaarela Avan-
tolausunnan maailmanmestaruuskisojen 
järjestämiseen 1.900

Filosofian maisteri, valokuvaaja (VAT) 
Sanna Krook Teräsmiehen tytär -valo-
kuvanäyttelyn toteuttamiseen Galleria 
Myötätuuleen Raahessa 28.6.–16.8.2019 
1.500

Toimittaja Timo Myllykoski 1970-luvun 
Raaheen sijoittuvan romaanikäsikirjoi-
tuksen kirjoittamiseen 1.000

TaM, kuvataiteen lehtori Aki Pulkkanen 
Raahen seutukunnan kasvitarinat, puu-
tarhahistoria ja luonnonmuistomerkit 
tietokirjaksi. Museokuvien kuvaoikeuk-
sien hankkimiseen, kansallisarkiston 
käyttökustannuksiin ja kasvitarinoiden 
dokumentointiin 1.000

Raahen kirjaklubi ry Vanhoja elokuvia 
elävän musiikin säestyksellä esittämi-
seen 1.000

Pertti Vuori Raahen rahaston taidepal-
kinto 2019 3.000
 
RAAHEN RAHASTO YHTEENSÄ 10 APU-
RAHAA JA PALKINTOA, 15.900 EUROA.

RAUMAN RAHASTO

Fikuleeri ry Rauman purpurin palautta-
minen käyttöön sekä paikallisen tanssi-
perinteen elävöittämiseen 1.350

Klustermus ry Klustermus 2019 -festi-
vaalin järjestämiseen 1.150

FM Kim Krappala Rautakausioppimispe-
lituokioiden järjestämiseen Rauman nor-
maalikoulun oppilaille. Pelituokioissa on 
tarkoitus kerätä analysoitavaa tutkimus-
aineistoa pelissäoppimista tutkivaa väi-
töskirjaa varten 2.200
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Koululainen Aarni Kupari Soittimen han-
kintaan 1.000

Koululainen Emma Lindgren Suomen 
Kansallisoopperan ja baletin erikoiskou-
lutukseen 1.000

Kasvatustieteidenmaisteri, runoilija, oh-
jaaja Nina Rintala MEtSÄ ja sairaanhoi-
taja, pianisti Heli Susanna Sinikangas 
MEtSÄ. Kahden naisen metsärakkaudes-
ta lähtenyt projekti tavoittelee runomu-
siikkiäänitettä ja esitystä. Tarkoitus nau-
hoittaa runokokoelmaan äänikirja uusilla 
sävellyksillä ja esittää METSÄ-runomedi-
taatiomusiikkia yleisölle Raumalla ja Sa-
takunnassa 2.000

Kuvataiteilija AMK Meri Pauniaho Taiteel-
liseen työskentelyyn ja näyttelyihin val-
mistautumiseen 3.000

Taiteilija Katri Paunu Näyttelyn järjestä-
miseen Poriginal -galleriassa 1.000

Rauman freinetkoulu Sisällön tuottami-
nen Raumanmeren väkeä -yhteisön Ru-
noluoto-tapahtumaan sekä siihen osal-
listumiseen 1.500

Kuvataiteilija, opiskelija (Käsityökasva-
tus, ROKL) Jonna Soininen Vanhan Rau-
man kulttuuriperintöä talojen ja tarinoi-
den kautta -opetuspaketin luomiseen 
2.000

Koululainen Minttu Virta Tanssiharras-
tuksen tukemiseen ja pyrkimiseen ke-
väällä 2019 ammattitanssijakoulutuk-
seen 1.000 

RAUMAN RAHASTO YHTEENSÄ 11 APU-
RAHAA, 17.200 EUROA.

SAVONLINNAN RAHASTO

Olavin Jazz ry Korkeatasoisten jazz-
klubi- ja rytmimusiikin iltojen toteuttami-
seen Savonlinnassa kevät-, kesä- ja syys-
kaudella 2019 1.200

Taiteen Maisteri Jaakko Ruuska ja työryh-
mä Esitystaiteelliseen tutkimushankkee-
seen Elisenvaara–Pieksämäki – Uudel-
leenkytkentöjä 2.000

Savonlinnan Kulttuurikellari ry Asian-
mukaisen ääni- ja valokaluston hankki-
miseen Savonlinnan Kulttuurikellariin 
– hyödyttämään kaikkia Savonlinnan 
seudun kulttuuritoiminoita niiden uu-
dessa yhteisöllisessä kulttuuritilassa 
2.000

SAVONLINNAN RAHASTO YHTEENSÄ 3 
APURAHAA, 5.200 EUROA.

SEINÄJOEN RAHASTO

Taiteen maisteri Michael Bulfin ja työryh-
mä Producing an artists run event called 
Senses of Sustenance -station that 
showcase artistic processes and instal-
lations in Seinäjoki old fire station 750

Folk Extreme ry Päiväkotikonsertteihin 
Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron alu-
eilla 2.570

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Imp-
roaalto-työryhmä ja työryhmä Improaal-
lon kokoillan improvisaatioesityksiin Mal-
laskosken teatteriterassilla kesällä 2019 
750

Kulttuuriyhdistys KoHo ry Tuolta se tu-
loo! -rautatieaiheisen näytelmän käsi-
kirjoittamiseen, tarinatyöpajoihin sekä 
haastatteluihin 1.500

Taiteen maisteri Jaana Maijala Taiteelli-
seen työskentelyyn 1.060

HuK, luokanopettaja, eläkkeellä Kerttu 
Mäntymaa-Sippola Hegesippus Mänty-
maan (s. 1841) sukua käsittelevän käsi-
kirjoituksen taittamiseen ja painamiseen 
kirjaksi 570

RMK Vehicle Corporation Oy Seinäjoen 
Teknologiapalkinto 2019 4.000

Seinäjoen Historiallinen Yhdistys ry Sei-
näjoen varrelta -julkaisusarjan viidennen 
kirjan tekemiseen 400

Seinäjoen Taiteilijaseura ry Seinäjoen 
Taiteilijaseura ry:n taidelainaamon kalus-
teisiin 3.400

Selmu ry Aalto Aesthetics – Seinäjoen 
Aalto-keskuksessa toteutettavaan moni-
aistilliseen valotapahtumaan 1.100

Teatteritaiteen maisteri Sami Silén ja 
työryhmä KEHOON KUDOTTU – liikettä 
ja ääntä ruumiinkuvan kerroksista -näyt-
tämöteoksen toteuttamiseen 1.500

Ylistaron Kaukolankylän jazzkerho ry 
Ylistaron Kaukolankylän jazzyhdistyk-
sen 35-vuotisjuhlakonsertin järjestämi-
seen 1.000

SEINÄJOEN RAHASTO YHTEENSÄ 12 
APURAHAA JA PALKINTOA, 18.600 EU-
ROA.

JAAKKO KOLMOSEN RAHASTO

Pekka Heikkisen leipomo, Kaija Marin 
Jaakko Kolmosen rahaston ruokakult-
tuuripalkinto 3.000

Ruokatieto Yhdistys ry, Ruokavisa Jaak-
ko Kolmosen rahaston ruokakulttuuripal-
kinto 3.000

Yhteismaa ry, Illallinen Suomen taivaan 
alla -tapahtuma Jaakko Kolmosen rahas-
ton ruokakulttuuripalkinto 3.000
 
Ammattikeittiöosaajat ry, Kouluruoka- 
ja Makuaakkoset -diplomit Jaakko Kol-
mosen rahaston ruokakulttuuripalkinto 
3.000
 
JAAKKO KOLMOSEN RAHASTO YH-
TEENSÄ 4 PALKINTOA, 12.000 EUROA.

TIETEELLISTEN SEURAIN 
VALTUUSKUNNAN 
100-VUOTISRAHASTO

Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa ry TSV:n 
kordelinin tiedepalkinto 2019 10.000

Matti Leskinen TSV:n kordelinin tiedepal-
kinto 2019 5.000

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUS-
KUNNAN 100-VUOTISRAHASTO YH-
TEENSÄ 2 PALKINTOA, 15.000 EUROA.

URHEILUN TUKI -RAHASTO

Niina Meis Kordelinin Urheilun Tuki -ra-
haston palkinto 2.000

Veikko Valo Kordelinin Urheilun Tuki -ra-
haston palkinto 2.000

Kari Korhonen Kordelinin Urheilun Tuki 
-rahaston palkinto 2.000

URHEILUN TUKI -RAHASTO YHTEENSÄ 
3 PALKINTOA, 6.000 EUROA.

SUURET KULTTUURIHANKKEET

Arkeologia, Turun yliopisto Yksilö, yh-
teisö ja yhteiskunta varhaishistoriassa: 
Ravattulan Ristimäen kirkko ja Suomen 
kristillistyminen 77.000

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry 
Oopperaa Musiikkitalossa 2018–2020 
100.000
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Helsingin yliopisto / Kulttuurien osasto 
Biologisen kulttuuriperinnön monitietei-
set tutkimusstrategiat – suomenhevosen 
historiallisten bioaineistojen kartoitus, 
keruu, tutkimus ja jakaminen 109.000

Helsingin yliopisto / Tieteen kansallinen 
termipankki Tieteen termipankin laajen-
taminen kansallisesti merkittävillä ai-
healueilla 113.000

Kansallisgalleria / Nykytaiteen museo 
Kiasma Kiasma Commission by Kordelin 
– Suomalaisen nykytaiteen uusi tuotan-
to- ja tukimalli: tilausteos Kiasman ko-
koelmiin ja kansainväliseen levitykseen 
139.000

Suomalais-Ugrilainen Seura Manuscrip-
ta Castreniana – ainutlaatuiset käsikirjoi-
tukset julki 96.000

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Avoin 
Kalevala. Kansalliseepoksen digitaalinen, 
kriittinen editio 92.000

Suomen Merimuseo / Museovirasto Ka-
donnut Ruotsinsalmi – moniääninen 
historiantulkinta ja innovatiiviset digi-
taaliset aineistot vedenalaisesta kult-
tuuriperinnöstä rajat ylittävänä yhteis-
työnä 150.000

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin 
säätiö Kordelin Residencies 70.000

SUURET KULTTUURIHANKKEET YH-
TEENSÄ 9 APURAHAA, 946.000 EU-
ROA.
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SÄÄTIÖN PALKINNONSAAJAT VUODESTA 2001 ALKAEN

ALFRED KORDELININ PALKINTO

2019 Pasi Heikura
2019 Ismo-Pekka Heikinheimo
2019 Harri Vasander
2019 Maria Ylipää
2018 Suomi-koulujen tuki ry
2018 IC-98
2018 Riina Katajavuori
2018 Hannu Salmi
2017 Sarah Butcher
2017 Anssi Lassila
2017 Elina Grundström
2017 Kari Klemelä
2016 Markus Jäntti
2016 Kaisa Häkkinen
2016 Rauli Virtanen
2016 Antti Tanttu
2015 Jari Yli-Kauhaluoma
2015 Rantasalmen puhallinorkesteri
-yhdistys ry
2015 Laura Ruohonen
2015 Nuorisotutkimusseura ry

TUNNUSTUSPALKINNOT

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

2007 Hannu Soikkanen
2007 Inkeri Simola-Isaksson
2006 Reino Hietanen
2006 Holger Thesleff
2005 Pirkko Lahti
2005 Tuomo Polvinen
2004 Inkeri Anttila
2004 Liisa Pohjola
2003 Ola Laiho
2003 Asko Parpola
2002 Raimo Lehti
2002 Helena Pylkkänen
2001 Sakari Kiuru
2001 Kirsi Kunnas

KANNUSTUSPALKINNOT

2014 Jaakko Aspara
2014 Jaakko Yli-Juonikas
2014 Käsi- tai taideteollisuusliitto Tai-
to 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



APURAHANSAAJAT 2019

77



78

ANNUAL REVIEW 2019

99TH YEAR OF THE 
 FOUNDATION’S OPERATIONS

 T he Alfred Kordelin General Progress 
and Education Fund, registered in 
1918, is one of Finland’s oldest cul
tural foundations operating in the 
Finnish language. We are currently 
in our 99th year of operations. The 

Foundation awarded its very first grants in 1920. The 
purpose of the Foundation is to promote and advance 
Finnish science, literature, arts, and public education. 
When a grant from the Alfred Kordelin General Pro
gress and Education Fund is awarded to a person, 
an institution, or for a special purpose, this must be 
done in line with the guiding principle of the Foun
dation’s establisher, i.e. that work for Finnish culture 
must be granted support in order to strengthen and 
deepen it internally, and also to represent Finnishness 
amongst other nations.

In order to fulfil its purpose, the Foundation may 
award grants, allowances and prizes, and otherwise 
provide financial support for operations that promote 
its purpose. The Foundation’s funds are used either 
to support work that will be performed, or, when 
there are particularly weighty reasons to do so, to 
reward meritorious work or activity that is already 
completed. Even in cases of the former type, it is a ba
sic requirement for receiving a grant that meritorious 
work has already been completed, or will be complet
ed with certainty. On 22 March 2017, the Board of 
Directors of the Foundation approved the principle 
that ‘the Foundation is of our times, is wellknown, 
efficient, growing and impactful.’ 

The Foundation’s bylaws mention the background 
organisations whose members, appointed to the 
Foundation’s divisions, draw up grant, allowance, 
and prize recipient proposals for the Foundation’s 
Board. The Foundation has four divisions and 15 sep
arate funds, nine of which are city funds, and seven 
dedicated funds.

Ordinary operations – grants awarded,  
prizes, and other cultural activities
During the financial period, the Alfred Kordelin Foun
dation used funds for its ordinary operations – i.e. 
grants, prizes, distribution costs and other cultural ac
tivities – in the amount of €5.2 million (€4.8 million in 
the previous period) before returns. During the financial 
period, awarded grants were returned in the amount of 
€0.3 million (0.2 million). The grants’ direct distribution 
costs were €0.1 million (€0.1 million). The funds used 
for the Foundation’s ordinary operations during the last 
financial period comprised 3.1 % (2.9 % in the previous 
financial period) of the market value of the Foundation’s 
assets. The Foundation has two major application peri
ods, in August (for divisions) and in January (for ma
jor cultural projects and city and dedicated funds). The 
majority of the grants awarded by the Foundation are 
distributed via the main application period in August. 

 During the financial period, the definitions inform
ing the Foundation’s various grant application rounds 
were developed further to make the August and January 
rounds complement each other better. The Foundation’s 
investment operations and finances

The Foundation engages in longterm, planned in
vestment activities with the goal of achieving a steady 
income from investment operations, consequently also 
increasing the amount of grants awarded. Investment 
operations are guided by the asset management princi
ples approved by the Board of Directors; the principles 
are reviewed regularly, and updated whenever the need 
arises. Essentially, the Foundation’s investment assets 
comprise of liquid securities, and are managed within 
the framework of a discretionary investment portfolio 
and asset management agreements. On the date of clos
ing the accounts, the market value of the Foundation’s 
invested assets was €168.8 million (€166.7 in the previ
ous financial period). The value of invested assets grew 
by €2.1 million from the previous closing of accounts.
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