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ALFRED 
KORDELININ 

SÄÄTIÖ

Säätiön tarkoituksena on  
tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja 
kansanvalistuksen edistäminen  

ja kannattaminen. 
 

Alfred Kordelinin säätiö on  
vuodesta 1920 yhtäjaksoisesti  

tukenut apurahoin ja palkinnoin  
tieteen ja kulttuurin tekijöitä.



Kuvanveistäjä Emma Jääskeläisen 
teos Heavy Pick (2020) Kiasman 
aulassa. Jääskeläinen on Kiasma 
Commission by Kordelin -sarjan 

kolmas taiteilija.
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100 VUOTTA SUOMALAISEN 
KULTTUURIN HYVÄKSI

 A lfred Kordelinin säätiö juhlii sa-
datta toimintavuottaan poikkeus-
olosuhteissa, maailmanlaajuisen 
pandemian aikana. Kuten Otavan 
lokakuussa julkaisema säätiön his-
toriateos osoittaa, tilanne ei ole 

ainutlaatuinen. Kirjassa kuvataan säätiön syntyä si-
sällissodan jälkeisessä Suomessa, nousua maan vau-
raimmaksi säätiöksi ja ”Suomen Nobeliksi” sekä va-
rojen menetystä ja uutta nousua 1980-luvun lopulta 
alkaen. Perustajansa tarkoitusta seuraten säätiö on 
kuitenkin aina osoittanut elinvoimaisuutensa.

Säätiön hallitus päätti kesän kynnyksellä eetti-
sistä periaatteista, jotka ohjaavat kaikkien säätiön 
toiminnassa mukana olevien toimintaa. Kaikessa 
toiminnassa asetamme säätiön tarkoituksen ja edun 
etusijalle. Noudatamme hyvää säätiötapaa apuraha-
toiminnassa, viestinnässä, hallinnossa sekä varain-
hoidossa. Suunnitelmallisella varainhoidolla ja -käy-
töllä turvaamme nykyiset ja tulevat apurahat.

Säätiö käytti kertomusvuonna (1.9.2019–31.8.2020) 
tarkoituksensa toteuttamiseen – apurahoihin, pal-
kintoihin ja muuhun kulttuuritoimintaan – yhteensä 
5,1 miljoonaa euroa. Tämä saavutus ei ole itsestään-
selvyys. Säätiön paluu merkittäväksi apurahojen ja-
kajaksi tapahtui verrattain myöhään, ja viiden mil-
joonan euron tasolla on liikuttu vasta viimeiset 10 
vuotta. Suunnitelmallisella varainhoidolla olemme 
onnistuneet kasvattamaan säätiön varallisuutta, mikä 
on heijastunut jaettavien apurahojen määrään. Vuo-
sina  2010–2020 myönnetyt apurahat muodostavat 

50  prosenttia kaikista säätiön siihen asti myönnetyistä 
apurahoista. Kymmenvuotisperiodin aikana säätiös-
tä on jaettu apurahoja 55 miljoonaa euroa, käsitelty 
50 000 hakemusta ja jaettu 6 000 apurahaa. 

Säätiön toiminta on aina ollut harvinaisen moni-
muotoista. Tuemme tiedettä, taidetta, kirjallisuutta ja 
kansanvalistusta. Tuhannet ja taas tuhannet tieteen 
ja kulttuurin tekijät ovat saaneet säätiöltä rahoituk-
sen töihinsä. Tuemme uutta luovaa ja traditioita kun-
nioittavaa työtä. Klassisen musiikin pohjaan nojaava 
pelimusiikkihanke ja suomen kieltä tieteen kielenä 
kehittävä Tieteen termipankki -verkkopalvelu ovat 
tästä hyviä esimerkkejä. 

Säätiön toiminnassa on mukana lähes 40 tausta-
yhteisöä, joista noin puolet suoraan säätiön sääntöjen 
nojalla. Monimuotoisuus ja monitahoisuus tekevät 
toiminnasta kiehtovaa, mutta samalla vaativaa: rajal-
liset resurssit on käytettävä tehokkaasti, jotta säätiön 
olemassaolon tarkoitus, työ suomalaisen kulttuurin 
hyväksi, tulee nyt ja tulevaisuudessa mahdollisim-
man hyvin täytetyksi. 

Olemme nyt vuonna 2020 valmiita kohtamaan 
edessä olevat haasteet ja jatkamaan työtä suoma-
laisen kulttuurin hyväksi. Säätiön tukeen kansalai-
set voivat luottaa myös jatkossa. Alfred Kordelinin 
säätiön hallituksen puolesta kiitän säätiön luotta-
mushenkilöitä ja yhteistyökumppaneitamme yhteis-
työstä.

JUHA LAAKSONEN
hallituksen puheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SANAT
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KANSAINVÄLISTYMISTÄ 
 POIKKEUSOLOISSA

 V iime maaliskuussa maailma tuntui 
pysähtyvän poikkeuslakien, karan-
teenien ja maiden rajojen sulkemisten 
takia, millä oli dramaattisia vaiku-
tuksia ihmisten normaaliin kanssa-
käymiseen. Koronaviruspandemian 

vuoksi lähes kaikki kulttuuritapahtumat peruttiin 
tai lykättiin hamaan tulevaisuuteen, niiden joukossa 
myös säätiön 100-vuotisjuhla ja -konsertit. Huhtikuus-
sa 2020 päätimme nopeasti ylimääräisestä kulttuurin 
digi loikka -apurahahausta, joka suunnattiin tukemaan 
ahdinkoon ajautunutta kulttuurialaa. Jaoimme nopeal-
la aikataululla 50 3 000 euron apurahaa digitaalisiin 
kokeiluihin ja digitaalisten työtapojen kehittämiseen.

Vaikka koronakeväänä pörssikurssit näyttivät 
olevan vapaassa pudotuksessa, niin säätiön sijoitus-
omaisuuden markkina-arvojen muutokset huo mi-
oiva kokonaistuotto oli kertomusvuoden (1.9.2019–
31.8.2020) lopussa 7,0 prosenttia (4,8 %). Tämä 
ylitti säätiön hallituksen asettaman pitkän tähtäimen 
reaali tuottotavoitteen 5,0 prosenttia. Säätiön toiminta 
rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla, minkä vuok-
si säätiön sijoitusomaisuuden suunnitelmallinen hoito 
on tärkeää. Vahva talous auttaa meitä toteuttamaan 
velvollisuutemme – myös vaikeina aikoina – mahdol-
lisimman hyvin.

Myönsimme 362 apurahaa, yhteensä 5,1 miljoonaa 
euroa. Valtaosa apurahoista, noin 3,5 miljoonaa euroa, 
jaettiin elokuun haun kautta tieteeseen, kirjallisuu-
teen, taiteeseen ja kansanvalistukseen. Aikaisempien 
vuosien tapaan myönsimme ensisijaisesti henkilökoh-
taisia vuoden tai puolen vuoden mittaisia työskentely-
apurahoja. Väitöskirjojen viimeistelyapurahoilla kan-
nustamme tutkijoita viiveettömään siirtymiseen joko 
akateemiselle uralle tai muuhun palkkatyöhön. 

Matka-apurahat ja kansainvälistyminen ovat läpi 
säätiön historian olleet merkittävässä asemassa tuet-
taessa suomalaisia tieteen ja taiteenharjoittajia. Kias-
ma Commission by Kordelin -hanke (2017–2020) ja 
New Yorkin residenssiohjelma (2012–2020) päät-
tyivät tänä vuonna. Kordelin Residencies -ohjelman 
kautta kymmenet suomalaiset kuvataiteilijat ovat ke-
hittäneet osaamistaan ja verkostoituneet New Yorkin 
rikkaassa, rohkaisevassa ja ammatillisesti haastavas-
sa ympäristössä. Esimerkiksi vuoden 2018 residenssi-
taiteilija valokuvataiteilija Iiu Susiraja on ponnistanut 
New Yorkin ja Los Angelesin näyttelyillään pohjoi-
samerikkalaisen yleisön tietoisuuteen. Kansainvälistä 
uraansa käynnistävät poikkeusoloissa kuvataiteilijat 
Maija Luutonen, Alma Heikkilä ja Emma Jääskeläi-
nen, kaikki Kiasma Commission by Kordelin -ohjel-
masta. Kordelinin säätiö rahoitti teossarjan, jonka 
Kiasma toteutti ja esitteli yhdessä taiteilijan kanssa. 
Kukin teossarja liitettiin Kiasman ja Kansallisgalle-
rian kokoelmiin. Heikkilän, Jääskeläisen ja Luutosen 
työt noteerattiin myös laajasti kansainvälisissä kuva-
taiteen verkkomedioissa, ja näyttelyistä ulkomailla 
on jo sovittu. Työt ja tieto liikkuvat, vaikka juuri tätä 
kirjoittaessa matkustusrajoituksia on jälleen lisätty. 
Ansio- ja urakehityksen näkökulmasta sekä pitkällä 
tähtäimellä olisi myös tärkeää, että ulkomaiset mu-
seot ja merkittävät kansainväliset kokoelmat hankki-
sivat taiteilijoiden töitä. 

Säätiön 100. toimintavuosi on päättymässä. Kii-
tän lämpimästi luottamushenkilöitämme, toimistoa 
ja taustayhteisöjämme ahkeruudestanne, joustavuu-
destanne ja luovuudestanne.

ERIK BÅSK
toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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APURAHAT, PALKINNOT JA  
MUU KULTTUURITOIMINTA
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SÄÄTIÖN VUOSI
Säätiön toiminta jakautuu kahdelle kalenterivuodelle. Kertomusvuosi alkaa 1.9. ja 
päättyy 31.8. Elokuun apurahahaku on 1.-15.8., ja päätökset tehdään lokakuussa. 
Suuret kulttuurihankkeet sekä kaupunki- ja kohderahastojen apurahahaut ovat 
1.–31.1., ja päätökset tehdään maaliskuussa.

Tänä vuonna – ensimmäistä kertaa – julkaisemme vuosikertomuksessamme 
säätiön tilintarkastetun tilinpäätöksen kaudelta 1.9.2019–31.8.2020. Samalla 
vuosikertomuksen rakenne muuttuu. Suurin muutos koskee elokuun apurahoja 
sekä Alfred Kordelinin palkintoja, joiden saajat julkaistaan vuoden viiveellä. Tämä 
johtuu siitä, että apurahahaku ja päätökset apurahansaajista osuvat kahdelle eri 
kertomusvuodelle. Tulevalle kertomusvuodelle ajoittuvat myös marraskuussa 
2020 jaetut palkinnot. 

Luottamushenkilöiden toimikausi alkaa 7. marraskuuta ja päättyy 6. marraskuuta. 
Jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Kauden pituus on kerrallaan kolme vuotta, 
ja jäseneksi voidaan valita enintään kolmeksi perättäiseksi toimikaudeksi.

20202019

6.11.2020
Luottamus henkilöiden 

toimikausi päättyy

1.8.2020
Elokuun  
apurahahaku 
käynnistyy

1.9.2019
Kertomus-
vuosi 
 alkaa

7.11.2019
Luottamus henkilöiden 
toimikausi alkaa

Päätökset suurten 
kulttuurihankkeiden 
sekä kaupunki- ja 
kohderahastojen 
apurahansaajista

Päätökset suurten 
kulttuurihankkeiden 

ja kaupunki- ja 
kohderahastojen 
apurahansaajista

Päätökset 
elokuun 
apurahahaun 
apurahansaajista

31.8.2020
Kertomus-
vuosi  
päättyy

1.1.2020
Suuret kulttuurihank-
keet sekä kaupunki- ja
kohderahastojen
apurahahaut vuodelle 
2020 käynnistyvät

1.1.2021
Suuret kulttuuri-
hankkeet sekä
kaupunki- ja
kohderahastojen
apurahahaut 
vuodelle 2021
käynnistyvät

2021
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Elokuun apurahahaku
Tässä vuosikertomuksessa raportoimme kertomus-
vuoden 1.9.2019–31.8.2020 tapahtumista. Elokuun 
apurahahaku ja päätökset apurahansaajista osuvat 
kahdelle eri kertomusvuodelle. Aloitamme raportoi-
malla elokuun 2019 apurahansaajista, joista hallitus 
päätti lokakuussa 2019. Säätiö myönsi 3,5 miljoonaa 
euroa tieteeseen, kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansan-
valistukseen. Painopisteenä olivat, kuten aikaisempi-
nakin vuosina, henkilökohtaiseen työskentelyyn tar-
koitetut kokovuotiset (24 000 euroa) ja puolivuotiset 
(12 000 euroa) sekä työryhmille myönnettävät enin-
tään 30 000 euron apurahat. Tieteessä rahoitamme 
väitöskirjojen viimeistelyä ja post doc -tutkimusten 
käynnistämistä. Elokuun 2019 haussa apurahahake-
musten läpimenoprosentti oli 7 %, ja myönnetty apu-
raha keskimäärin 14 000 euroa.

Elokuun 2020 apurahahaku järjestettiin 1.–15.8., ja 
hakemuksia säätiöön lähetettiin yhteensä 3 346 kap-
paletta. Hakemusten määrä laski 10 prosenttia edellis-
vuoteen verrattuna.

Marraskuu: Alfred Kordelinin palkinnot 
 neljälle
Säätiö jakaa vuosittain neljä Alfred Kordelinin pal-
kintoa tieteiseen, taiteisiin, kirjallisuuteen ja kansan-
valistukseen, yhteensä 120 000 euroa. Palkinnolla 
on haluttu huomioida suomalaisia kulttuuritekoja. 
30 000 euron arvoisen palkinnon saivat näyttelijä, 
laulaja Maria Ylipää, tanssitaiteilija ja koreografi 
 Ismo-Pekka Heikinheimo, suometsätieteen professori 
Harri Vasander ja tietokirjailija, humoristi, muusikko 
ja radioääni Pasi Heikura. Palkinnot jaettiin marras-
kuussa 2019.

VIISI MILJOONAA EUROA 
 TIETEESEEN JA KULTTUURIIN
Alfred Kordelinin säätiö käytti varoja kertomusvuoden 1.9.2019 – 31.8.2020 
aikana varsinaiseen toimintaan – apurahoihin, palkintoihin, jakokuluihin ja 
muuhun kulttuuritoimintaan 5,1 miljoonaa euroa.

Tammikuu: Suuret kulttuurihankkeet ja 
 rahastojen haut
Suuret kulttuurihankkeet -apurahahaku järjestettiin 
1.–31.1.2020. Hakemuksia lähetettiin yhteensä 193 
kappaletta. Kaksivuotiseen työskentelyyn tarkoitettuja 
100 000–300 000 euron suuruisia apurahoja myönnet-
tiin seitsemän kappaletta, yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. 
Sekä kulttuuria että tiedettä tuettiin: Apurahan saivat 
esimerkiksi Helsingin yliopiston humanistisen tiedekun-
nan koordinoima suomenhevosen geeniperimää kar-
toittava tutkimushanke 150 000 euroa ja Game Music 
 Collectiven pelimusiikkihanke 200 000 euroa.

Tammikuussa haettavana olivat säätiön kuudentois-
ta kaupunki- ja kohderahaston apurahat. Säätiö jakoi 
maaliskuussa 81 apurahaa ja pienempää palkintoa, yh-
teensä 0,2 miljoonaa euroa.

Maaliskuu: Post doc -poolin kautta 
 maailmalle
Kordelinin säätiö osallistui jäsensäätiöiden yhteiseen 
post doc -pooliin, ja mahdollisti sitä kautta kahden 
tutkijan vuoden mittaisen työskentelyn ulkomaisessa 
huippuyliopistossa. Post doc -apurahoja jaettiin noin 
0,1 miljoona euroa.

Huhtikuu: Digiloikalla pandemiaa vastaan

Säätiö päätti huhtikuussa 2020 ylimääräisestä kulttuurin 
digiloikka -apurahahausta, joka suunnattiin tukemaan 
koronapandemian vuoksi ahdinkoon ajautunutta kulttuu-
rialaa. Säätiö jakoi nopealla aikataululla 50 3 000 euron 
apurahaa digitaalisiin kokeiluihin ja digitaalisten työtapo-
jen kehittämiseen kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansanva-
listukseen. Haku järjestettiin 20.–26.4.2020, ja hakemuk-
sia säätiöön lähetettiin yhteensä 1 495 kappaletta.
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362
KERTOMUSVUOSI 2019–2020 LUKUINA

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

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 %

5,1 M
E

U
R

Varsinaiseen toimin-
taan käytettiin yh-
teensä 5,1 miljoonaa 
euroa ennen palau-
tuksia (5,2 edellisellä 
tilikaudella).

Elokuun haun kautta jaetaan noin 
68 % säätiön vuosittaisesta jako-
varasta. 

68 %

SUURET KULTTUURI-
HANKKEET

0,9 MEUR

Suuret kulttuurihankkeet 
-haun kautta myönnettiin apu-
raha  seitsemälle hankkeelle. 
 Hankkeista  viisi oli uusia ja kaksi 
jatko hankkeita.

ALFRED KORDELININ 
PALKINTOJA

Juhlavuoden kunniaksi  säätiön 
 kaupunki- ja  kohderahastoista 
jaettiin apurahojen lisäksi 
 pienempiä palkintoja yhteensä  
24 kappaletta.

4 KPL

Lukuun sisältyvät elokuun 
2019 haku, kaupunki- ja kohde-
rahastojen 2020 haku,  Kulttuurin 
digiloikka- ja suuret kulttuuri-
hankkeet -haku.

HAKEMUSTA

~ 5500

ELOKUUN HAKU  
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 HAKU 2019 MYÖNNETYT APURAHAT 3,5 MEUR

(€ osuus elokuun  
haussa)

(€ osuus elokuun  
haussa)

(€ osuus elokuun  
haussa)
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TIEDE
EMMA LAMBERG 

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI

Nuoret naiset 
 työelämässä

Sosiologian alan väitöskirjatyöni 
tarkastelee nuorten naisten kiin-
nittymistä työyhteiskuntaan, mi-
ten nuoret naiset etsivät paikkaan-
sa työelämässä ja millaisia toiveita 
ja merkityksiä he liittävät työhön. 
Tutkin miten isot teoreettiset ja yh-
teiskunnalliset keskustelut työstä ja 
sen yhteiskunnallisesta merkityk-
sestä linkittyvät elettyyn elämään. 
Tärkeimpänä innoittajana tutkimuk-
selleni ovat olleet tutkimusproses-
sin aikana tapaamani nuoret naiset 
ja heidän kertomustensa yllätyksel-
lisyys. Työni on jo loppusuoralla ja 
työskentely intensiivisen kirjoitta-
misen vaiheessa. Kordelinin sää tiön 
pitkäkestoinen rahoitus on ollut 
tärkeä osoitus siitä, että ajallisesti 
vaativaa tutkimusta arvostetaan. 

KANSANVALISTUS
TIMO KALEVI FORSS 

TIETOKIRJAILIJA

Unohtumattomia 
 kirjeitä Suomesta

Kirjoitin Kordelinin säätiön apura-
halla tietokirjaa ”Unohtumattomia 
kirjeitä Suomesta”. Esittelen ja taus-
toitan sata suomalaista kirjettä aina 
Elias Lönnrotin vuonna 1835 lähet-
tämästä Kalevalaa koskevasta kir-
jeestä Sanna Marinin twiittiin (2019), 
jossa hän kertoo, kuinka kaupan-
kassa nousee pääministeriksi. Kir-
jallani oli ulkomainen esikuva Shaun 
 Usherin ”Kirjeitä jotka mullistivat 
maailmaa”. Idea suomalaiseen ver-
sioon tuli kustantajaltani. Kirjoitus-
prosessi oli äärettömän mielenkiin-
toinen sukellus maamme historiaan 
ja osin myös nykypäivään. Kaikista 
kirjassa olevista kirjeistä voisi kir-
joittaa itsenäisen kirjan. Esimerkiksi 
kirjailija Elvi Sinervon salaa vessapa-
perille kirjoittama kirje ilman muuta 
ansaitsisi oman teoksensa.

KIRJALLISUUS
PINJA HAHTOLA 

NÄYTTELIJÄ, KÄSI KIRJOITTAJA

Peer Gyntistä 
 tubettaja-Pernilla

Kordelinin säätiön apurahalla valmis-
tettu Pernilla Gynt -näyttämöteos 
ammentaa inspiraationsa Henrik Ib-
senin klassikkonäytelmästä. Idea syn-
tyi vieraillessani Intiassa Kolkatassa 
Jana Sanskritin järjestämillä festivaa-
leilla, jossa näin Ibsenin Nukkekodista 
nykypäivään sovitetun forumteatteri-
version ja tulin ajatelleeksi heti Peer 
Gyntiä. Moderni uudelleentulkinta 
jalostui sosiaalisen median ja tubet-
tamisen maailmaan, ja niinpä näyt-
tämöllä nähtiin isänsä kanssa asuva 
40-vuotias, epätoivoisesti maailman 
maineeseen pyrkivä ja itseään brän-
däävä tubettaja-Pernilla. Haasteita 
hankkeelle toi koronavirusepidemia, 
jonka vuoksi kaikki esitykset keskey-
tettiin. Ehdimme onneksi esittää yli 
puolet suunnitelluista näytöksistä.
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TEKIJÄT KERTOVAT – ELOKUUN HAKU

Valtiotieteiden maisteri, tohtori-
koulutettava Emma Lamberg 
24 000 euron apuraha väitöskirjaan

Tietokirjailija Timo Kalevi 
Forss 12 000 euron apuraha 
tietokirjalliseen työskentelyyn

Näyttelijä, käsikirjoittaja Pinja 
Hahtola ja työryhmä 10 000 euron 
apuraha näyttämöteoksen Pernilla 
Gynt valmistamiseen
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JUKKA UNTAMALA JA 

TYÖRYHMÄ, ELI KAMUS-
KVARTETTI

Musiikin 15 000 euron apuraha 
Kamus-kvartetille Beethovenin 

jousikvartetot sisältävän 
konserttisarjan toteuttamiseen.
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 L ukas Stasevskijlla on missio. Hän ha-
luaa osoittaa, että pelimusiikki ON 
oma genrensä, että sitä voi ja kannat-
taa tuoda myös konserttilavoille ja en-
nen kaikkea: sitä voi ja pitää tehdä am-
mattilaisten voimin. Siksi on olemassa 

Game Music Collective (GMC), pelimusiikin esittämi-
seen ja tuottamiseen erikoistunut orkesteri. Se koos-
tuu suomalaisista nuoren polven huippumuusikoista, 
joista suurimmalla osalla on Sibelius-Akatemia- tausta. 
Stasevskij ja GMC valmistelevat parhaillaan uraa-
uurtavaa äänitettä suomalaisesta pelimusiikista.  

GMC sai Kordelinin säätiöltä yhden suurille kult-
tuurihankkeille tarkoitetuista kaksivuotisista apu-
rahoista. Sen avulla syntyy kotimaisen pelimusiikin 
parhaimmistoa esittelevä äänite, musiikkivideoita ja 
konsertteja. Viime kädessä syntyy myös työtä akatee-
misesti koulutetuille nuorille muusikoille ja ammatti-
laisten tekemää pelimusiikkia. 

Musiikki rakentaa suhteen pelaajaan

– Suomi on mobiilipelien suurvalta, ja voi olla edel-
läkävijä pelimusiikin fiksussa käytössä. Musiikki 
erottaa erinomaisen pelin hyvästä, rakentaa emotio-
naalisen suhteen pelin ja pelaajan välille. Edelläkävijä-
yhtiöt ovat jo alkaneet suhtautua musiikkiin vakavas-
ti. Se on tulevaisuutta, Stasevskij vakuuttaa.

GMC:n urakan äänitysvaihe alkaa kevättalvella 
2021. Se on iso työ, mutta siinä vaiheessa on jo tehty 
mittavat valmistelut. Vuoden 2020 aikana  Stasevskij 
kumppaneineen on rakentanut äänitteen konseptia, 
ottanut yhteyttä peliyhtiöihin, kahlannut läpi val-
tavasti pelimusiikkia 1990-luvulta lähtien, tehnyt 

SUPERSUOSITTU SUURI  
TUNTEMATON 
Pelimusiikkia kuuntelee kymmeniä miljoonia ihmisiä, mutta sitä ei pidetä 
”oikeana” musiikkina. Siihen on tuleva muutos, jos se on sellisti Lukas 
Stasevskijsta ja Game Music Collectivesta kiinni. 
Teksti: Riitta Gullman

 valintoja. GMC:n sovittaja Markus Kärki on tehnyt 
jättityön kappaleiden sovittamisessa. 

GMC on myös valmistellut konsertteja. Pelimusiikki 
on hybridi, jossa klassinen ja elektroninen musiikki koh-
taavat, ja yleisö on käytännössä kolmekymppisiä miehiä. 
Siis klassiselle musiikille jokseenkin uutta yleisöä. 

– Toivottavasti pystymme pitämään konsertin tal-
vella 2021. Koko Game Music Collectivehan perustet-
tiin konsertteja varten, Stasevskij muistuttaa.

Vuosi oli 2017. Suomen ensimmäinen täysin peli-
musiikkiin keskittynyt konsertti järjestettiin Finlandia- 
talolla, ja se oli ikimuistoinen. Pelimusiikkikonserteis-
sa on aivan erityinen tunnelma, Stasevskij kuvaa. Ihmi-
set kuuntelevat keskittyneesti ja asiantuntevasti, mutta 
reagoivat vahvasti heti musiikin loputtua.

Peliala innoissaan

Lukas Stasevskijkin törmäsi pelimusiikkiin puoliva-
hingossa, katsellessaan elokuvamusiikkia YouTubessa. 
Pelimusiikkivideoita alkoi ponnahdella tyrkylle. 

– Ihmettelin hemmetin hyvää musiikkia. Entistä 
enemmän ihmettelin tajuttuani, että kymmenet miljoo-
nat ihmiset kuuntelevat pelimusiikkia Spotifyssä. Silti 
se tulee pelitaloille tyypillisesti mieleen viime tingassa.

Kordelin-projekti on nostanut koko pelimusiikin 
arvoa monien muidenkin silmissä, myös klassisen 
musiikin puolella. Ja peliala on nyt todella innoissaan 
GMC-projektista, Stasevskij kertoo.

– Peliyhtiöt ovat alkaneet tiedustella ja tilata töitä. 
GMC on myös niille eräänlainen räätälöity palvelu. 
Tuotamme heidän musiikkiaan korkeasti koulutetuil-
la ammattisoittajilla, jotka pääsevät näyttämään ky-
kyjään aivan uudelle yleisölle.

SUURET KULTTUURIHANKKEET, 200 000 EUROA



Game Music Collective (GMC) 
on pelimusiikin esittämi seen 
ja tuottamiseen erikoistunut, 
suomalaisista nuoren polven 
huippumuusikoista koostuva 

ammattiorkesteri.
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GMC esiintyi vuonna 2018 Game 
Music Festival -tapahtumassa 
yhdessä Mieskuoro Eugan kanssa.
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OSANA ALFRED KORDELININ säätiön juhlavuotta 
Otava julkaisi lokakuussa 2020 historioitsija ja tie-
tokirjailija Antti Parpolan ja professori Sirkka Saari-
sen kirjoittaman historiateoksen Säätiö. Teos kertoo 
Alfred Kordelinin säätiön satavuotisesta taipaleesta 
suomalaisen tieteen ja taiteen rahoittajana. Säätiön 
syntyyn johtanut kuolemantapaus oli aikakautensa 
suuri skandaali, ja maan vauraimpana säätiönä Kor-
delinin säätiö oli ensimmäisten vuosikymmentensä 
ajan mittatikku, jolla koko säätiökenttää arviointiin.

Kirjassa kuvataan säätiön syntyä sisällissodan 
jälkeisessä Suomessa, nousua maan vauraimmaksi 

”Suomen Nobelin” tarina

MAKASIINI
K

U
V

A
: S

A
A

R
A

 T
E

R
V

A

 säätiöksi ja ”Suomen Nobeliksi” sekä varojen me-
netystä ja uutta nousua 1980-luvun lopulta alkaen. 
Säätiön rahoittamista tieteen ja taiteen hankkeista 
kertovat tarinat toimivat ainutlaatuisina kurkistus-
aukkoina suomalaiseen kulttuurihistoriaan. Samalla 
teos rakentaa kuvaa suomalaisen tiede- ja kulttuu-
rielämän muutoksesta ja Kordelinin säätiön roolista 
tässä kehityksessä.

Kirjan toimikuntaan kuuluivat kirjoittajien lisäk-
si dosentti Jaana Norio, professorit Seppo Hentilä, 
Markku Leskelä, Ville Lukkarinen ja säätiön toimitus-
johtaja Erik Båsk. Kirja on saatavilla kirjakaupoissa.
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ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN taidekokoelman 
teoksia oli esillä Suomalaiset Taidesäätiöt -yhdistyk-
sen vuosinäyttelyssä Vaasan taidemuseossa Meri vie, 
meri tuo 6.6.–20.10.2019 ja Hämeenlinnan taidemu-
seossa Oi Suomi – vaelluksia maisemaan 12.6.2020–
20.9.2020. Kordelinin säätiö on yksi Suomalaiset 
Taidesäätiöt -yhdistyksen yhdeksästä jäsenestä. Yh-
distyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja lisä-
tä taiteen tuntemusta, toimia taiteiden harrastuksen 
hyväksi sekä edistää taidehistoriallista tutkimusta.

Alfred Kordelinin säätiö on kerännyt taidetta 
en simmäisestä toimintavuodestaan 1920 lähtien. 

Säätiön taidekokoelman teoksia esillä 
Vaasassa ja Hämeenlinnassa

MAKASIINI

Elias Muukka. Kuutamomaisema, 1914, öljy kankaalle, 38,5 x 62 cm. Teos hankittiin säätiön kokoelmaan vuonna 1923 
ja se on deponoitu Ateneumiin.
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Hankin toja tehtiin erityisesti 1920- , 1930 - ja 1950- 
 luvuilla. Alfred Kordelinin rakennuttaman Kulta-
rannan siirryttyä valtion omaisuu deksi ja presiden-
tin kesäasunnoksi säätiössä keskusteltiin 1920- luvun 
aikana oman taidemuseon ja  kokoelman luomisesta. 
Lopulta päädyttiin siihen, että osa käytettävissä ol-
leista apurahavaroista osoi tettiin taidehankintoihin. 
Syntynyt kokoelma heijas telee kiinnostavalla taval-
la Suomen 1920 - ja 30- lukujen taide- elämää. Alfred 
Kordelinin säätiön noin 300 teosta käsittävässä ko-
koelmassa on useita Suomen taidehistorian merkki-
teoksia.
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 M arianne Huotarin keramiikkaryi-
jyt siirtävät ryijyä kolmiulottei-
seen suuntaan ja saavat sen lähe-
nemään veistoksia.

– Halusin tuoda ryijyn seinäl-
tä veistosmuotoon, kohti moder-

nimpaa ilmaisua. Kutsun töitäni keramiikkaryijyik-
si, sillä haluan pitää yllä suomalaista ryijyperinnettä, 
mutta uudella tavalla, tekstiilimuotoilija Marianne 
Huotari määrittelee. 

Huotarin keramiikkaryijyissä ryijyn nukat ovat 
keramiikkaa. Aivan kuten perinneryijyn valmistus, 
keramiikkaryijynkin tekeminen on hidasta ja medi-
tatiivista. 

– Ryijyperinne näkyy minulle juuri prosessissa. 
Ryijyhän lähtee liikkeelle lampaiden keritsemisestä, 
villojen kehräämisestä ja värjäämisestä. Minä aloi-
tan savimöykystä, josta muovaan yhden nukan eli 
keramiikkapalan kerrallaan. Sitten lasitan ja poltan 
ne, ja solmin palat käsin kiinni, Huotari piirtää ku-
vaa työskentelystään. 

Yksitellen kuten ryijyn nukat – lanka on vain metal-
lilankaa ja taustakangas teräsverkkoa.  

Apuraha mahdollisti tekniikan kehittämistä

Huotari sai Kordelin säätiöltä apurahan keramiikka-
ryijyn tekniikan kehittämiseen. 

– Olen etsinyt uudenlaisia tekstuurivaihtoehtoja ja 
pintoja. Olen myös kehittänyt kokonaisuutta: teosten 
taustalevyjä helpommin siirreltäviksi, lähetettäviksi ja 
ripustettaviksi. Tämä kaikki luo teoksen kokonaisuuden.

Apurahakausi mahdollisti myös assistentin palk-
kaamisen osaksi viikkoa. Hän valmistaa keramiikka-
nukat, mikä helpottaa työskentelyä huomattavasti. 

KERAMIIKKARYIJY ON KAHDEN 
PERINTEEN SYNTEESIÄ  
Kun yhdistetään vuosisatoja vanha ryijyperinne ja ikivanha keramiikkaperinne, 
syntyy jotain uutta. 
Teksti: Riitta Gullman

– Olen pystynyt tekemään suurempia teoksia, ja  niitä 
on toivottavasti tulossa lisää. Haaveilen koko ajan te-
osten koon suurentamisesta. 

Samalla Marianne Huotari on lisännyt teoksiin 
kolmiulotteisuutta. Se on vaatinut lisää testausta ja 
kokeiluja. 

– Olen käsin tekijä. Otan materiaalia ja alan muo-
toilla sitä. Pidän tietynlaisesta suunnittelemattomuu-
desta. Siitä, että värit kutsuvat ja pinnat lähtevät ra-
kentumaan. Siitä tulee villejä, kiinnostavia juttuja. 

Kiinnostusta Japanissa

Keramiikkaryijyn ajatus pälkähti Aalto yliopistosta 
tekstiilimuotoilijaksi valmistuneen Marianne Huota-
rin päähän keittiön pöydän ääressä mummolassa, kun 
hän oli voittanut ryijysuunnittelukilpailun ja kirjoitti 
voittajatyöstä ohjeistusta. Tämä nukka ja väri tähän…

– Aloin yhtäkkiä miettiä, voisiko nukan korvata jol-
lain muulla materiaalilla. Olin tutustunut opiskelujen 
loppumetreillä keramiikkaan ja innostunut siitä ko-
vasti. Jospa tekisi keraamisia nukkia? 

Ensimmäinen keramiikkaryijy valmistui 2016. 
Sen jälkeen Huotarin ryijyjä on ollut esillä varsinkin 
 Japanissa, jossa keramiikalla on erittäin pitkät perin-
teet ja sen työläyttä arvostetaan. Sieltä saatu palaute 
on ollut rohkaisevaa: on raikasta nähdä keramiikalle 
uudenlaista, rohkeaa käyttöä. Siellä Huotarin teoksia 
voi myös ostaa paikallisesta verkkokaupasta. 

Marianne Huotari on onnistunut tuomaan kera-
miikkataiteeseen jotain uutta, näyttämään ikiaikaisen 
materiaalin toisessa valossa. 

Marianne Huotarin töitä esillä myyntinäyttelyssä 
Gumbostrand Konst&Formissa  13.11.2020–17.1.2021.

TAIDE, 12 000 EUROA
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Mariannen sivut www.studiosmoo.com 
ja Instagram-tili @mariannehuotari
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 L ukiossa Jeongdo Kim halusi opiskella 
jotain muuta kuin kaikki muut. Esimer-
kiksi jotain tyystin englannista poik kea-
vaa kieltä. Hänelle selvisi, että euroop-
palaisista kielistä suomi, unkari ja viro 
olisivat sellaisia kieliä. Etelä- Koreassa 

suomea ei voinut opiskella, mutta Japanissa saattoi. Se 
ratkaisi asian.

– Olen syntynyt Japanissa ja halusin palata sinne. 
Hakeuduin siis Tokain yliopistoon lukemaan suomen 
kieltä, Kim muistelee. 

Vuosi oli 2008. Runsaat viisi vuotta myöhemmin 
Kimin gradu valmistui Helsingin yliopistossa. Se kä-
sitteli suomen ääntä jäljitteleviä eli onomatopoieetti-
sia1 sanoja. Hieman myöhemmin gradun aihe alkoi 
laajentua väitöskirjaksi. Se hyväksyttiin syksyllä 2019. 

Yleistajuisesti onomatopoieettisista sanoista

Väitöstyössään Jeongdo Kim käsitteli sanoja, jot-
ka ovat muuntuneet aikojen saatossa niin, että sel-
keä yhteys ääneen on kadonnut niistä. Myös sanojen 
merkitys on muuttunut. Kielitieteessä tätä kutsutaan 
onomatopoieettisuuden haalistumiseksi.

Väitöstyön loppuvaiheessa Kim alkoi työstää sen 
aineistoon pohjautuvaa yleistajuista tietokirjaa ono-
matopoieettisperäisestä sanastosta ja sen kehityksestä 
suomen kielessä. Kordelinin säätiö tukee tietokirjan 
kirjoittamista.  

– Muihin kieliin verrattuna suomessa tavataan usein, 
että sanat, jotka alun perin kuvaavat jotain konk-
reettista, luonnollista ääntä, muuntuvat merkityksel-
tään abstrakteiksi. Yksi esimerkki on kapina. Se on 

ÄÄNTÄ MATKIVIEN  
SANOJEN JÄLJILLÄ
Lirinä on ääntä matkiva sana. Niin ovat myös huhu ja kapina, vaikka 
se ei enää ole yhtä selvää. Jeongdo Kim kirjoittaa tietokirjaa tällaisista 
muuttuneista onomatopoieettisista sanoista. 
Teksti: Riitta Gullman

 tarkoittanut melua ja metelöintiä, mutta nykyään se 
merkitsee vastarintaa, Kim taustoittaa.

Hän on käynyt läpi valtavan määrän sana-aineis-
toa mm. Nykysuomen sanakirjasta, Suomen murtei-
den sanakirjasta, vanhoista lehdistä sekä Kotuksen 
suomen murteiden arkistosta. Yksin Kotuksen murre-
arkistossa on kuusi miljoonaa sananippua. Hän on 
luokitellut tarkastelemansa sanat 16 merkitysryhmään.

Jospa nuoretkin innostuisivat kielestä

Kim käsittelee kirjassa mm. ääntä matkivien sano-
jen ominaispiirteitä ja alkuperää. Suurin osa niistä 
on hyvin vanhoja ja palautuu jopa kantasuomeen, 
hän väittää. Hän käsittelee myös niiden merkityksen 
muuntumista. Tärkeä osa kirjaa on sanahakemisto. 
Se havainnollistaa, kuinka paljon onomatopoieettisia 
tai sellaisista sanoista peräisin olevia sanoja suomen 
kielessä on. 

– Omalla alallani, historiallisessa kielitieteessä, on 
aiemmin ollut hieman ennakkoluuloinen asenne näitä 
sanoja kohtaan. Niitä on pidetty vähän lapsellisina, ei 
oikein tutkimisen arvoisina. Nykyään ne ovat pääs-
seet enemmän esille, Jeongdo Kim kertoo. 

– Väitöskirjani ohjaaja Janne Saarikivi sanookin mi-
nun olevan kielitieteessä marginaalin eli sanastontutki-
muksen alallakin vähän periferiassa. Siis marginaalin 
marginaalissa. No, elämäntyöni on joka tapauksessa 
työskennellä suomen kielen parissa, Kim hymyilee.   

Jeongdo Kim toivoo, että ääntä matkivien sanojen 
makustelu saisi nuoretkin kiinnostumaan kielestä.

– Jospa he saisivat tietää, että suomi on näin väri-
käs ja mielenkiintoinen kieli!

1  Termi on johdettu muinaiskreikan ilmaisuista onomata, ”nimen”, ja poiein, ”tehdä”, joten oikeampi muoto sisältää i-kirjaimen, 
vaikka muotoa onomatopoeettinen käytetään paljon.

KANSANVALISTUS, 24 000 EUROA
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 S igvald halusi tulla kerrotuksi ensin, ja 
vasta sitten tuli novellikokoelman vuoro. 

–Sigvald piiskasi kirjoittamaan ja vaa-
ni, että työ tulee tehdyksi. Minulla ei 
 ollut muuta mahdollisuutta kuin kirjoit-
taa hänen tarinansa, Maritta Lintunen 

kertaa uusimman romaaninsa syntyvaiheita.
Ensin siis syntyi romaani Kirjeitä Suolavuonolta, 

sen jälkeen suomalaisten ja venäläisten suhteita pei-
laava novellikokoelma. Romaani julkaistiin elokuun 
2020 lopussa, novellien vuoro on alkuvuodesta 2021. 
Kordelinin säätiö on tukenut molempien kirjoitustyötä. 

Hiljaisuus, ääni ja ystävyys

Kirjeitä Suolavuonolta sai alkunsa Lintusen pohjoi-
sen matkoilta, Lapin ja Pohjois-Norjan syksystä ja 
talvesta, syrjäisten paikkojen kauneudesta, voimasta 
ja hiljaisuudesta. Lintunen halusi kertoa mielessään 
olevista maisemaelämyksistä. Kertojaksi löytyi akus-
tikko Sigvald.

– Tuntui, että tämän ihmisen kautta pääsen kerto-
maan Norjasta, ja samalla pystyn pohtimaan ihmi-
sen suhdetta ääneen ja hiljaisuuteen. Minua kutkut-
ti ajatus asettaa perikaupunkilainen, äänen kanssa 
työskentelevä ihminen pohjoisen hiljaisuuteen. Mi-
ten hän siihen suhtautuu? Miten se vaikuttaa hänen 
aisteihinsa?

Sigvald Johansen, pieneen vuonokylään mukaera-
koitunut omanarvontuntoinen herra käy kirjeenvaih-
toa lapsuudenystävänsä kanssa, jonka kanssa hän on 
liikesuhteessa. Hän joutuu tekemisiin Brysselissä työs-
kentelevän kreikattaren kanssa ja rakastuu. Kirja on 
puheenvuoro hiljaisuuden kaipuusta, ystävyydestä sekä 

PAKKO KIRJOITTAA  
SUOLAVUONON KIRJEET  
Joskus kirjan henkilöhahmo määrää tahdin. Sigvald Johansen  
ei jättänyt kirjailija Maritta Lintusta rauhaan. 
Teksti: Riitta Gullman

siitä, miten eri tavalla ystävykset voivat kokea suhteen-
sa. Siitäkin, että kaukanakaan ei enää olla eristyksissä.

Ääni ja musiikki kulkevat usein mukana Maritta 
Lintusen teksteissä. Musiikin maisteri työskenteli lau-
lupedagogina, kunnes kirjoittaminen vaati valitsemaan. 

– Laulajan on käsiteltävä ja analysoitava tekste-
jä paljon ennen kuin hän pystyy tulkitsemaan niitä. 
Ajattelin sen riittävän, ja jonkin aikaa se riittikin. Sit-
ten halu kirjoittaa tuli yhä voimakkaammaksi. 

– Kirjoitin pari ensimmäistä kirjaa työn ohessa. 
Viimeisen laulutuntini pidin, kun sain ensimmäisen 
vuosiapurahan. Sitten oli pakko valita.  

Yksi harvoista nykynovellisteista

Maritta Lintunen on harvoja säännöllisesti julkaise-
via suomalaisia novellisteja. Muun muassa Karjalan-
kannakselle sijoittuva Boriksen lapset on hänen viides 
novellikokoelmansa. 

– Yritän itsepäisesti vaalia novelleja niin kauan 
kuin kirjoitan. Se on hieno laji, ehkä vaativampi kuin 
romaanin kirjoittaminen. Kun työstän romaanikäsi-
kirjoitusta, olen koko ajan samassa maailmassa. Sen 
sijaan kymmenessä novellissa on kymmenen eri maa-
ilmaa, vaikka niitä nivoisikin yhteen sama teema. 

– Usein novellien aiheita kertyy pikkuhiljaa. Niille 
tulee vetovoima, ja kokoelman runko alkaa muodos-
tua. Alan nähdä, että nämähän kertovat eri puolia 
tietystä teemasta, Lintunen kertoo. 

Boriksen lapsissa yksi teema on käsitys siitä, mi-
kä on omaa. Siinä liikutaan nykyajassa muun muassa 
Karjalankannaksella, etsitään juuria, pohditaan suo-
malaisten ja venäläisten välistä suhdetta sekä stereo-
typioita ja molempien suhdetta menneisyyteen. 

KIRJALLISUUS, 12 000 EUROA
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 Oma tähtemme, Aurinko, on 4,5 miljar-
dia vuotta vanhana jo keski- ikäinen. 
Kun puhutaan nuorista tähdistä, tar-
koitetaan enintään muutamia satoja 
miljoonia vuosia vanhoja tähtiä. Nä-
mä teinitähdet muuttuvat tähtien mit-

takaavassa nopeasti ja ovat siksi kiinnostavia. Teemu 
Willamo Helsingin yliopistosta tutkii niiden magneetti-
sen aktiivisuuden muutoksia. 

– Magneettinen aktiivisuus näkyy erilaisina tähtien 
magneettikentän aiheuttamina ilmiöinä. Tutuimpia 
niistä ovat vaikkapa auringonpilkut, Willamo havain-
nollistaa.

Willamon tutkimus asemoi Aurinkoa suhteessa mui-
hin tähtiin. Se vastaa kysymykseen, miten tyypillinen 
tähti Aurinko on magneettisilta ominaisuuksiltaan, 
mikä auttaa mallintamaan Auringon aktiivisuutta. Se 
saattaa vaikuttaa Maahan. 

Teknologia avaa uusia näkymiä

Lähivuosien teknologinen kehitys on tuottanut paljon 
uutta dataa mahdollisesti mielenkiintoisista, kaukaisem-
mista tähdistä. Willamo hyödyntää tutkimuksessaan 
sekä vuosikymmenten aikana kerättyjä aikasarjoja että 
omia tuoreita havaintojaan. Helsingin yliopisto on saa-
nut säännöllisesti havaintoaikaa yhteen optiseen teles-
kooppiin, Kanariansaarilla sijaitsevaan Nordic Optical 
Telescopeen, ja Willamo on käynyt tekemässä havaintoja.

–Tutkimusryhmämme kerää havaintoja noin kym-
menestä nuoresta tähdestä, ja minä olen keskittynyt 
tähteen nimeltä V889 Herculis, Willamo kertoo.

Willamon väitöskirja rakentuu kolmesta vertaisarvi-
oidusta, julkaistusta artikkelista, joiden ykköskirjoitta-
ja hän on, sekä muutamista muista artikkeleista, joissa 

HAVAINTOJA  
TEINITÄHTIEN ELÄMÄSTÄ 
Mitä tapahtuu nuoressa, Auringon kaltaisessa tähdessä? Muuttuuko sen 
magneettinen aktiivisuus ja miten? Tätä tutkii väitöskirjatutkija Teemu Willamo.  
Teksti: Riitta Gullman

hän on mukana. Kaksi Willamon omaa artikkelia on 
jo julkaistu, kolmas on tekeillä. Ensimmäinen käsitteli 
sitä, miten lämpötila jakautuu V889 Herculiksen pin-
nalla. Keväällä 2020 julkaistu toinen artikkeli käsitte-
li laajemman tähtijoukon aktiivisuuden syklejä. 

– Artikkeli yhdisti Aurinkoa ja muita tähtiä. Tut-
kimme, onko Auringon aktiivisuussyklin muoto tyy-
pillinen myös muissa tähdissä. Havaitsimme, että se 
on. Tämä oli uusi tutkimustulos, sillä aktiivisuus-
syklien muotoja ei ole juuri tutkittu muissa tähdissä 
kuin Auringossa, Willamo kuvaa. 

Tieteen arkea: alkuoletus muuttuu

Parhaillaan Willamo työstää väitöskirjan kolmatta ar-
tikkelia. Nyt keskiössä ovat magneettikentät. Tavoit-
teena oli tehdä iso joukko V889 Herculiksen magneet-
tikenttää kuvaavia karttoja, joita voitaisiin yhdistää 
ensimmäisen artikkelin lämpötilakarttoihin. Työn al-
kuvaiheessa kävi kuten tieteessä ajoittain käy: lähtö-
oletusta oli muutettava radikaalisti.

– Oletuksena oli, että magneettisuus ei muutu ha-
vaintojakson aikana. Osoittautui, että yhdessä ha-
vaintojaksossa se muuttui melko lailla. 

Alkuasetelman kääntyminen ylösalaisin on lopulta 
ollut hyväksi.  

– On merkittävä tulos, että tähden magneettikentäs-
sä saattaa tapahtua näin nopeita muutoksia. Tällaista 
ei ole oletettu. Samalla voin käsitellä tutkimusmene-
telmän luotettavuutta, sillä magneettikenttätutkimuk-
sessa tätä menetelmän rajoitusta on pohdittu harvoin.  

Tutkimustyönsä ohella Willamo on myös popularisoi-
nut tähtitiedettä. Hän muun muassa vastaa Helsingin 
Sanomissa lasten tiedekysymyksiin.

TIEDE, 24 000 EUROA
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 M aaliskuussa koronarajoitukset 
peruivat Nanna Ikosen solisti-
konsertin päivää ennen konsert-
tia. Pian sen jälkeen peruuntuivat 
kaikki seuraavien kuukausien 
työt, yksi toisensa jälkeen.  Korona- 

aika kolahti muusikkoon kovaa. 
– Kyllä siinä vähän aikaa piti hengitellä, Ikonen ku-

vaa karua kevättä 2020.
Eri tahot avasivat apurahahakuja, ja Ikonen kir-

joitti hakemuksia. Yksi niistä lähti Kordelinin säätiön 
kulttuurin digiloikka -hakuun. Se tärppäsi. Ikonen al-
koi tosissaan kehittää uutta tuotetta, Saksofonisere-
nadia. Idea oli lähtenyt liikkeelle lähipiirin tarpeesta. 

– Tutun ystävä oli muuttanut Helsinkiin juuri en-
nen kuin korona iski, ja hänen lähipiirinsä oli Uuden-
maan suljetun rajan takana. Hän oli täyttämässä 
vuosia, juhlat oli suunniteltu, mutta niitä ei voinut 
toteuttaa, Ikonen kertoo. 

– Tuttavani kysyi, voisinko käydä soittamassa ys-
tävän ikkunan alla syntymäpäivänä. Siitä se idea tuli. 

Serenadi tai privaatti konsertti

Ikonen kehitti digiloikka-apurahalla elämyspalvelun 
konseptin ja pystytti pikaisesti nettisivut. Asiakas voi 
valita Saksofoniserenadi-sivuilta haluamansa yksit-
täisen serenadikappaleen, pidemmän pihakonsertin 
tai sooloesityksen juhliin. Musiikkivalikoimassa on 
pitkä lista kappaleita, ja asiakas voi myös toivoa omia 
suosikkejaan. Ikonen pystyy moneen.

– Olen klassisen koulutuksen saanut muusikko, 
mutta olen soittanut monenlaista musiikkia koko 
ikäni. Mietin listalle saksofonille sopivia, melodisia 
kappaleita. 

Saksofoni on mitä sopivin soitin tällaiseen palve-
luun. Se ei juuri kärsi kylmästä eikä kosteasta eikä sen 
ääni vaadi vahvistusta. 

– Kehitän tuotetta edelleen. Tehostan somemarkki-
nointia, ja olen liittynyt Sisumarkettiin, joka on mikro-
yritysten markkinapaikka verkossa. Olen myös laajen-
tamassa tuotevalikoimaani. Uuden tuotteen konseptia 
pitää vielä hioa ennen julkistamista. Mietittävä on se-
kin, miten taidetta voi tehdä turvallisesti sisätiloissa.

Oman työn myyminen on taiteilijalle vähän vai-
keaa, Ikonen tunnustaa.

– Mikä on elämyksen hintalappu? Musiikkiesitys 
koskettaa ja siitä voi jäädä arvokas muisto. Saksofoni-
serenadi on lisäksi henkilökohtainen, yllätyksellinen 
kohtaaminen taiteilijan kanssa. Esityksen taustalla on 
suunnittelu, valmistautuminen ja vuosien harjoittelu 

– sekä mm. logistiikka ja kirjanpito, jotka eivät näy 
asiakkaalle. 

– Taide näyttää olevan tärkeää ihmisille juuri nyt. 
Ihanista kohtaamisista mieleeni on erityisesti jäänyt 
iäkkäämpi pariskunta, jolle kävin soittamassa omena-
puun alla. He, kulttuurin harrastajat, eivät olleet 
päässeet pitkään aikaan konserttiin. Olimme kaikki 
tippa silmässä. 

www.saksofoniserenadi.fi

SAKSOFONISERENADEJA  
KORONAN AIKAAN 
Koronarajoitukset tyhjensivät saksofonisti Nanna Ikosen 
kalenterin muutamassa päivässä. Oli kehitettävä jotain uutta. 
Syntyi elämyspalvelu Saksofoniserenadi.  
Teksti: Riitta Gullman

KULTTUURIN DIGILOIKKA, 3000 EUROA

http://www.saksofoniserenadi.fi
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MIKÄ KULTTUURIN DIGILOIKKA?
Säätiö päätti huhtikuussa 2020 yli-
määräisestä Kulttuurin  Digiloikka 
-apurahahausta, joka suunnattiin 
tukemaan koronapandemian  vuoksi 
ahdinkoon ajautunutta kulttuuri-
alaa. Säätiö jakoi nopealla aika-
taululla 50 3000 euron apurahaa 
yksityishenkilöille ja  työryhmille 
 digitaalisiin kokeiluihin ja omien 
työtapojen kehittämiseen.
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 S uomen erikoiskirjastot ovat saaneet jouk-
koonsa ainutlaatuisen lisän: yksityisen 
kalakirjaston, joka pitää sisällään käy-
tännössä kaiken, mitä maassa on kalois-
ta aikojen saatossa julkaistu. Kokoelma 
alkaa 1500-luvulta, Olaus Magnuksen 

Pohjoisten kansojen historiasta, ja jatkuu jokseenkin 
täydellisenä aina 1950-luvulle saakka. Kymmeniä tu-
hansia julkaisuja, satoja tuhansia arkistoaineistoja.

– Vanha kirjallisuus on meillä 
todella kattavasti vuodesta 1730, 
jolloin Suomen kirjoitettu kalata-
loushistoria alkaa. 1950-luvulta 
eteenpäin on vielä pieniä aukkoja, 
Ari Savikko toteaa. 

Aineisto mahdollistaa tutki-
muksen mistä tahansa kaloihin 
liittyvästä aiheesta ”kalaruoasta 
kovaan tieteeseen”, kuten Savikko 
tiivistää. Sen aineistojen avulla voi 
tehdä esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai vesiluon-
non muutoksiin liittyvää tutkimusta. 

– Voi tutkia vaikkapa kuhan levinneisyysalueen 
laajentumista. Kun kirjastosta löytyvää aineistoa jär-
jestää vanhimmasta tuoreimpaan, näkee, miten  kuha 
on levinnyt kohti Lappia. Se kertoo olosuhteiden 
muuttumisesta, Savikko konkretisoi. 

Kun mopo karkasi käsistä

Ari Savikko on tutkimusmestari ja ammattimainen 
kalamies Luonnonvarakeskuksessa (Luke). Hän on 

RAKENTEILLA  
KALAMIESTEN GOOGLE

kerännyt vanhaa kalakirjallisuutta kauan. Keräily 
siirtyi aivan uusille kierroksille, kun valtio yhdisti 
maa- ja metsätalousministeriön alaiset tutkimus-
laitokset Luonnonvarakeskukseksi vuonna 2015. Sil-
loin mm. Savikon työpaikan, Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen (RKTL) kirjasto lakkautettiin ja 
sen kokoelma hävitettiin. 

– Silloin mopo karkasi käsistä. Kun hallinnossa läh-
ti sana kiertämään, että otan vastaan kala- aineistoa, 

sitä alkoi tulla ovista ja ikkunois-
ta. Nyt Kalakirjastolla alkaa olla 
monien merkittävien toimijoiden 
arkistot. 

Merkittävät toimijat tarkoit-
tavat mm. tutkimuslaitoksia, yh-
distyksiä ja tunnettuja kala-asian-
tuntijoita. 

Kova urakka: aineiston jär-
jestäminen

Kalakirjaston aineiston määrä tarkoittaa, että sen 
järjestämisessä on valtava urakka, josta on vain suo-
riuduttava. Muuten kirjastoa ei voi hyödyntää. Tätä 
varten kalakirjasto on saanut Kordelinin säätiöltä 
kaksivuotisen, suurille kulttuurihankkeille myönnet-
tävän apurahan. 

– Tutkimusten, tutkimuspäiväkirjojen, muistiinpa-
nojen ja muun aineiston järjestäminen ymmärrettä-
vään muotoon, sanallistaminen ja vieminen Kalakir-
jaston tietokantaan on täysin käsityötä. Se on aloitettu. 
Muutamia arkistoja on jo järjestetty, Savikko kuvaa. 

Ari Savikko on kerännyt suomalaista kalatietoa suurella intohimolla. Nyt  
Suomen Kalakirjaston hallussa on jokseenkin kaikki kaloihin liittyvä, Suomessa 
julkaistu tieto. Ennen pitkää sen apajat aukeavat myös digitaalisesti.
Teksti: Riitta Gullman

SUURET KULTTUURIHANKKEET, 120 000 EUROA

» SILLOIN MOPO 
KARKASI KÄSISTÄ. KUN 
HALLINNOSSA LÄHTI 
SANA KIERTÄMÄÄN, 
ETTÄ OTAN VASTAAN 
KALA-AINEISTOA, SITÄ 
ALKOI TULLA OVISTA 
JA IKKUNOISTA.
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Kalakirjastolla on jo jonkin aikaa ollut kirjaston-
hoitaja, joka on vienyt kirjoja ja artikkeleita tietokan-
taan. Kordelinin tuella Kalakirjasto on voinut palka-
ta myös arkistonhoitajan. Syksyllä 2020 tietokannasta 
löytyvät tiedot noin 43 000 kirjasta tai kirjoituksesta. 

– Vuodet 2020–2021 keskitymme siihen, että ar-
kisto ympätään tietokantaan mahdollisimman hyvin. 
Se on raakaa ihmistyötä. Joka ainoa paperi on käytä-
vä yksitellen läpi, kikkailla ei voi.

Kun järjestettävä aineisto, artikkelit ja kirjat on 
ennen pitkää saatettu yhteiseen tieto-
kantaan, siitä tulee metatietokanta. 
Silloin se sisältää kuvauksen jokai-
sesta Kalakirjaston aineistosta ja tie-
don sen fyysisestä sijainnista. Vasta 
silloin koko tietomäärää päästään 
kunnolla hyödyntämään.

Aineistoa on myös alettu digitoi-
da niin, että ajan mittaan niihin pää-
see käsiksi mistä vain. Kesään saak-
ka Kalakirjastolla oli oma digitoija. 
Toistaiseksi Savikko digitoi aineisto-
ja talkootyönä, oman toimensa ohella. 

Ilman säätiöiden tukea kirjavarasto

Kalakirjaston aineistojen tutkiminen paikan pääl-
läkin on mahdollista, sillä Kalakirjaston rakennuk-
sessa on kaksi tutkijanhuonetta, joita voi vuokrata 
edullisesti. 

Ajatus omasta rakennuksesta syntyi 2015 käytän-
nön pakosta. Kala-aineistoja alkoi tulla Savikolle niin 
paljon, että ne eivät enää mahtuneet kotiin. Väliaikai-
nen aineiston vastaanottokeskus perustettiin RKTL:n 
kalahautomoon. Se helpotti hetkeksi, mutta pysyvä 
koti oli pakko löytää. 

Savikko alkoi etsiä kirjastolle rahoitusta 2016. 
Hanke sai selkänojaa ja uskottavuutta päästessään 
2017 yhdeksi Suomi 100 -hankkeista. Samana vuonna 
se sai ensimmäisen ulkopuolisen rahoituksen. Jo vuot-
ta myöhemmin Kalakirjaston hirsitalo oli noussut 
Muonioon suurelta osin apen avulla ja talkootyöllä. 

– Rivakkaan tämä on mennyt, kun on ihmisiä, jot-
ka osaavat ja tekevät, jos vain rahoitus on kunnossa. 

Ilman säätiöiden tukea Kalakirjasto olisi kirjavaras-
to, eikä se hyödyttäisi niin monia ihmisiä kuin jo nyt, 
Savikko painottaa. 

Eri alojen ammattilaiset käyttävät jo Kalakirjaston 
aineistoja työssään. Puolet Kalakirjaston tietokannan 
päivittäisistä kävijöistä on Savikon mukaan ammat-
tilaisia mm. ministeriöistä. Kalakirjasto kuuluu myös 
kirjastot.fi-palvelun tietopalveluun. Kun joku kysyy 
sieltä kala-asioista, kysymys ohjautuu Kalakirjastolle. 
Sen kirjastonhoitaja etsii vastauksen ja vastaa. 

Kansakunnan kalamuisti 
 talteen
Mitä Kalakirjasto on tulevaisuu-
dessa?

– Jos pystyn pitämään kirjaston-
hoitajan, neljän vuoden kuluttua 
Kalakirjasto on vakiinnuttanut 
asemansa kalatiedon hakupaikka-
na, Ari Savikko näkee.

– Haluan tietokannasta niin rau-
taisen paketin, että vastaavaa yh-

teen asiaan keskittynyttä tietokantaa ei löydy mistään. 
Siinä olisi kaikki, mitä Suomessa on kalasta kirjoitet-
tu, ja kaikki, minkä laki sallii, olisi digitoituna. Jos 
joku asia ei löydy muualta, meiltä se löytyy. Jos joku 
haluaa kaloista jotain tietää, hän etsii Kala kirjastosta 
eikä Googlesta.  

– Toivon, että meille tulee lisää artikkelipyyntöjä, 
että lähetämme pdf-aineistoja tutkijoille, väitöskir-
jan tekijöille ja tavallisille kansalaisille. Tietopalvelun 
rooli kasvaa varmasti muutaman vuoden päästä.  

Savikko haluaa myös vanhan kalastusesineistön 
mukaan tietokantaan. 

– Meillä on vanhaa esineistöä. Niiden vuoro on, kun 
saadaan nämä paperit järjestykseen. Jos tieto kannassa 
on artikkeli atrainkalastuksesta, sen kautta löytyisivät 
myös siihen liittyvät vanhojen atraimien kuvat ja esit-
telyt niiden alkuperästä, Savikko haaveilee.

Yhden miehen intohimo: kansakunnan kalamuisti 
talteen. 

www.suomenkalakirjasto.fi

» HALUAN TIETO-
KANNASTA NIIN 
RAUTAISEN PAKETIN, 
ETTÄ VASTAAVAA 
YHTEEN ASIAAN 
KESKITTYNYTTÄ 
TIETOKANTAA EI 
LÖYDY MISTÄÄN.
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ALFRED KORDELININ  
PALKINNOT 2019
30 000 euron arvoinen Alfred Kordelinin palkinto myönnettiin 6.11.2019 
toimittaja Pasi Heikuralle, tanssitaiteilija Ismo-Pekka Heikinheimolle, professori 
Harri Vasanderille ja näyttelijä Maria Ylipäälle, yhteensä 120 000 euroa.

TOIMITTAJA, TIETOKIRJAILIJA, 
 HUMORISTI JA MUUSIKKO PASI HEIKURA 
Pasi Heikura on jo kolmen vuosikymmenen ajan 
avannut arvaamattomia näkymiä suomen kielen pii-
levään rikkauteen samoin kuin sen kummallisuuk-
siinkin. Heikuran tuottamat tietokirjat, lyriikka ja 
radio-ohjelmat osoittavat, kuinka arkaaisten ilmaus-
ten, ennen kuulumattomien uudissanojen ja yllättä-
vien sananvalintojen ilotulituksesta syntyy ajassa 
elävää äidinkieltä. Heikuran humoristinen, nokkelan 
älykäs ja silti kansantajuinen tapa ilmaista sanotta-
vansa kiehtoo niin kielitieteilijää kuin maallikkoakin. 

Yle Radio 1:n Aristoteleen kantapää, jota Heikura 
toimittaa yhdessä Tina Cavénin kanssa, on kieltä ja 
sen käyttöä käsittelevä radio-ohjelma, 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 kuulijoitaan 
havainnoimaan omaa kieliympäristöään ja sen kaut-
ta myös omaa kielenkäyttöään. Alivaltiosihteeri-oh-
jelmassa on puolestaan saatu nauttia Heikuran, Simo 
Frangénin ja Jyrki Liikan toteuttamista palindromeis-
ta. Niihin liittyvä tuorein julkaisu on yhdessä Simo 
Frangénin kanssa tehty ABCBA-kirja. Alivaltiosihtee-
rin palindromiopas (2019). Heikuran kieliakrobatiaa 
voi ihmetellä myös hänen hulvattomissa sarjakuvis-
saan 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.

TANSSITAITEILIJA, KOREOGRAFI 
 ISMO-PEKKA HEIKINHEIMO
Ismo-Pekka Heikinheimo tunnetaan taiteellisesta 
rohkeudesta sekä rajoja rikkovasta yhteistyöstä vi-
suaalisten taiteiden kanssa. Hänen koreografioiden-
sa omaperäinen liikekieli syntyy vuorovaikutuksessa 
arkkitehtuurin tai varta vasten rakennetun esitysym-
päristön kanssa. Näin tanssi vaikuttaa kasvavan or-
gaanisesti ympäristön synnyttämistä impulsseista. 
Sarjassa Anybody’s Architecture (2017–2019) soolo-
tanssijat jäsentävät suhdettaan tilaan pieteetillä va-
lituissa arkkitehtonisissa kohteissa, jotka voivat olla 
niin historiallisia monumentaalitiloja kuin upouu-
sia rakennuksiakin. Vaikuttavan energinen ja jopa 
animaalinen ilmaisu ei ole pelkkä itseisarvo sinänsä 
vaan tapa kohdata vaihtuvia ympäristöjä kehollises-
ti ja tehdä taideteosanalyysejä tanssin ruumiillisin 
keinoin. 

Heikinheimo on valmistunut tanssijaksi London 
Contemporary Dance Schoolista 1989 ja taiteen 
maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun 
korkeakoulusta 2014. Hänen yli viittäkymmentä 
teostaan on esitetty useissa maissa ympäri maail-
maa. Heikinheimo on toiminut nykytanssin lehtorina 
Teatterikorkeakoulussa 1996–2001. Hän on suositun 
Tanssin Aika -festivaalin perustaja. Nykyisin hän toi-
mii Ismo Dance Companyn taiteellisena johtajana.
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SUOMETSÄTIETEEN PROFESSORI  
HARRI VASANDER
Harri Vasander on tieteen moniottelija ansioitu-
nut luonnontieteilijä. Uusiutuvien luonnonvarojen 
kestävän käytön tutkimisen lisäksi hän vaikuttaa 
tietokirjailijana sekä suomalaisen kulttuurin ja 
perinteiden vaalijana. Vasanderin tutkimusaiheet 
liittyvät ennen kaikkea soiden ekosysteemeihin ja 
ympäristönmuutosten vaikutukseen. Vasander on 
selvittänyt luonnontilaisten ja ojitettujen soiden dy-
namiikkaa niin Suomessa kuin Indonesiassa. Täl-
tä pohjalta hän on ottanut asiantuntevasti kantaa 
Suomen soiden käyttöön – aihe, joka on tunnetus-
ti kiivaan keskustelun kohteena. Soiden ekologi-
nen, taloudellinen ja sosiaalinen merkitys on suuri. 
Suomi tiedetään maailman soisimmaksi valtioksi. 
Maapinta-alastamme 1/3 on soita, ja niistä yli puo-
let on ojitettu metsänkasvatusta varten. 

Harri Vasander on ollut ideoimassa erilaisia tai-
teellisia ja elämyksellisiä tapahtumia, jotka ovat 
tehneet tunnetuksi soiden luontoa ja soihin liit-
tyvää suomalaista kulttuuria. Hän on ollut myös 
elvyttämässä Venäjälle suuntautuneiden suoma-
laisten tutkimusretkien legendaarista perinnettä. 
Vaikuttavan tieteellisen julkaisutoiminnan ohella 
Vasander on julkaissut yli 30 suoluonnon opaskir-
jaa (esimerkiksi Suotyypit ja turvekankaat vuodel-
ta 2018 yhdessä Jukka Laineen ym. kanssa) sekä 
ollut mukana laatimassa englanninkielistä opasta 
rahkasammalista, jota monet tutkijat ovat pitäneet 
parhaana tähän päivään mennessä tehtynä rahka-
sammalkirjana. 

NÄYTTELIJÄ JA LAULAJA MARIA YLIPÄÄ
Maria Ylipää luo vertaansa vailla olevaa monipuo-
lista ja menestyksekästä uraa useilla eri foorumeilla, 
myös Suomen rajojen ulkopuolella. Hän vaikuttaa 
ja vakuuttaa teatterissa, televisiossa, elokuvissa se-
kä äänirooleissa. Mukaan mahtuu lukuisia kiitettyjä 
musikaalien pääosia sekä Suomessa että Ruotsissa, 
mieleenpainuvimpana toki koskettava esiintyminen 
Kristina från Duvemålana, unohtamatta tietenkään 
Helsingin kaupunginteatterin Wickediä ja Svenska 
Teaternin Chessiä. Ylipää loistaa myös kameratöissä. 
Parhaan naisnäyttelijän Kultainen Venla -palkinto 
2018 kertoo hänen ansioistaan Aallonmurtaja -sar-
jan pääosan perin juurin ristiriitaisena roolihahmo-
na. Aivan tuore voitto on onnistuminen rankassa 
ja vaikeassa roolissa Sofi Oksasen Baby Janen fil-
matisoinnissa. Siinä Ylipää on päässyt toden teolla 
näyttämään hahmojensa ihon alle tunkeutuvan työs-
kentelyn vakuuttavuuden. Onpa hänet nähty myös 
Jeesuksena Helsingin perinteikkäässä Via Crucis 
-spektaakkelissa.

Ylipää on myös levyttänyt paljon uutta suomalais-
ta musiikkia eri runoilijoiden teksteihin. Hän on esiin-
tynyt lukemattomissa konserteissa ja antanut äänensä 
lukuisille animaatiohahmoille. Ylipään esiintyminen 
on aina sävykästä, vahvaa, herkkää ja korkealaatuis-
ta. Kiinnitykset ruotsalaisten ja suomenruotsalaisten 
suurproduktioiden päärooleihin on myös saavutus, 
johon harva suomenkielinen on yltänyt. Lisäksi Yli-
pää on pyrkinyt nostamaan keskusteluun tärkeitä 
eettisiä kysymyksiä muun muassa Kirkon ulkomaa-
navun lähettiläänä.
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 M onipuolinen kirjailija ja taidekrii-
tikko L. Onerva sai Kordelinilta 
apurahoja 1920- ja 1930-luvuilla. 
Sata vuotta myöhemmin näytte-
lijä, laulaja Maria Ylipäästä tuli 
yksi Kordelinin palkinnon saajis-

ta. Palkinnon perusteissa mainitaan mm. seuraavaa: 
”Maria Ylipää luo vertaansa vailla olevaa monipuo-
lista ja menestyksekästä uraa useilla eri foorumeilla, 
myös Suomen rajojen ulkopuolella. Hän vaikuttaa ja 
vakuuttaa teatterissa, televisiossa, elokuvissa sekä ää-
nirooleissa. (…) Ylipää on myös levyt-
tänyt paljon uutta suomalaista mu-
siikkia eri runoilijoiden teksteihin.”

Yksi heistä on L. Onerva. 
– Anna-Mari Kähärä sävelsi 

minulle L. Onervan runoja 2013, 
ja levytin ne. Järjestimme joukon 
Onerva-iltoja, kun mukaan tuli 
myös kirjailija Anna Kortelainen, joka on tutkinut 
L. Onervaa ja kirjoittanut hänestä. Teimme yhdessä 
live-iltoja, jotka sisälsivät musiikkia ja draamallisen 
esitelmän Onervan elämästä ja henkilöstä. Hänhän 
oli aikaansa edellä, monilahjakas ihminen, joka toi-
mi monella tavalla kulttuurin parissa, Maria Ylipää 
innostuu vieläkin. 

Ja L. Onerva kulkee Ylipään mukana edelleen. 
Hän esittää Kähärän säveltämiä runoja omilla kei-
koillaan tämän tästä. 

– Esitän Onerva-kappaleita mielelläni edelleen. Ne 
ovat suomalaisen naispuolisen runoilijan ja säveltäjän 

”OLEN KUUNNELLUT  
INTUITIOTANI”

töitä, jotka on sävelletty juuri minulle, naistaiteilijalle. 
Se on tärkeää. Lisäksi Kähärä osaa säveltää runoutta 
niin, että sävellys nostaa runoja entisestään, tuo niihin 
jotain lisää. Ne ovat tulleet ohjelmistooni jäädäkseen. 

”Genreni on tyylilajien kirjo”

Maria Ylipää näyttelee, tekee musiikkiteatteria, elo-
kuvia ja ääninäyttelee. Hän keikkailee omalla ohjel-
mistollaan, joka ulottuu laveasti tyylilajista toiseen.  

– Genreni on ehkä justiinsa se, että on monta gen-
reä. Omat konserttini ovat tyylilajikirjoa laidasta lai-

taan, Ylipää naurahtaa. 
– Haluan esittää vahvasti tekstistä 

lähtevää musiikkia. Haluan leikitel-
lä musiikilla ja tekstillä tyylilajien ja 
tunnelmien kanssa. Minulle on tyy-
pillistä erilaisten tunnelmien ja draa-
man kaaren luonti. Näyttelijyys on 
vahvasti mukana koko ajan, koska 

olen siihen kasvanut. Ajattelen konsertitkin teatteri-
esityksen dramaturgian kautta, Ylipää selittää. 

Ylipää ei halua määritellä itseään. Parempi on yrit-
tää välttää kategorioita. 

– Hahmotan ammatti-identiteettini tekemisen mu-
kaan. Olen yhtä aikaa ja erikseen näyttelijä, laulaja 
tai muusikko, tilanteen mukaan. Musiikin kieli on 
tosin ensimmäinen aktiivisesti opettelemani kieli, 
mutta kun instrumentti vaihtui pianosta ja viulusta 
lauluun, tekstistä tuli yhä olennaisempi osa esitystä. 
 Näyttelijän työtä on oltava mukana, jotta laululla 
pystyy koskettamaan. 

Monipuolinen taiteilijuus ja raja-aitojen ylittäminen yhdistävät  
L. Onervaa ja Maria Ylipäätä. Heitä yhdistää myös Kordelinin säätiö.
Teksti: Riitta Gullman

ALFRED KORDELININ PALKINTO

» GENRENI ON EHKÄ 
JUSTIINSA SE, 
ETTÄ ON MONTA 
GENREÄ.
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Lavean tekemisen puolesta
Maria Ylipää puhuu ylipäätään lavean tekemisen 
puolesta, ilman turhia raja-aitoja. 

– Olen koko ajan tekemisissä eri ilmaisun muotojen 
ja kielen kanssa. Se pitää minut uteliaana ja auki. Jos 
olen päässyt pitkälle jonkin taiteen kielen kanssa, koen, 
että se ruokkii luontevasti muitakin ilmaisun keinoja. 
Halua ja potentiaalia oppia täytyy totta kai löytyä, jos 
aikoo siirtyä toiseen taiteen lajiin.  

– Koen myös, että kasvuni ja ke-
hitykseni ihmisenä näkyy siinä, mi-
tä teen ja mitä olen tehnyt.

Tässä on yksi nykymaailman ris-
tiriitaisuuksista. Nuorten pitää va-
lita reittejä jo varhain, opiskeluista 
pitäisi suoriutua nopeasti ja tehok-
kaasti, liikoja sivupolkuja välttäen. 
Olisi hyvä olla yhtä aikaa sekä sy-
vällisesti perehtynyt johonkin ka-
peaan alueeseen, mutta samalla generalisti, jolla on 
kapasiteettia oppia koko ajan uutta ja yhdistellä asioi-
ta uudella tavalla.

”Kaikkea kaikilla kielillä”

– Musiikissa, näyttelemisessä, tanssissa ja musiikin eri 
tyylilajeissa pyöritään kaikissa saman asian ympäril-
lä, mutta sitä käsitellään hieman eri kielillä. Ominta 
minua on tehdä kaikkea mahdollista, kaikilla kielillä. 
Olen kuunnellut tässä omaa intuitiotani. Voin kiittää 
siitä muun muassa lapsuudenkotiani ja äitiäni, jolla 
oli vahva pedagoginen visio musiikkikasvattajana.

Ylipään molemmat vanhemmat ovat musiikin am-
mattilaisia: äiti klassinen laulaja ja laulun opettaja, 
isä kanttori-urkuri. 

– Kotoa tuettiin sitä, mistä lapsi kiinnostui. Klassi-
nen musiikki ja tanssi opettivat pienestä pitäen teke-
mään työtä pitkäjänteisesti ja kärsivällisesti. Opetti-
vat ne sitäkin, että se ei ole aina kivaa. 

”Uutta pitää opetella rauhassa”

Ylipää työskentelee konkreettisestikin eri kielillä. Hän 
on harvoja suomenkielisiä näyttelijöitä, jotka työsken-
televät säännöllisesti myös ruotsiksi. Spin-musikaa-
li Svenska Teaternissa vuonna 2005 johti myöhem-

min päärooliin Svenskanissa esitetyssä musikaalissa 
 Kristina från Duvemåla. Se puolestaan avasi tien Kris-
tinaksi myös Göteborgissa ja Tukholmassa. Siinä vie-
rähti kolme vuotta, ja tuliaisiksi mukaan lähti sujuva 
ruotsin kieli. 

– Siitä on tullut minulle toinen työkieli. Puhunkin 
mielelläni kaksikielisyyden puolesta. Ilman kouluruot-
sipohjaa en olisi voinut päästä Ruotsiin tekemään töitä. 

Maria Ylipää puhuu myös siitä, että osaamisen-
sa kehittämiselle pitää antaa aikaa. 
 Uusia asioita on saatava opetella rau-
hassa, ja oppimisen eteen on tehtävä 
työtä. 

– Nyky-yhteiskunnassa pitäisi suo-
rittaa nopeasti ja hankkia kovasti 
kannuksia, mutta kaaret ovat elä-
mässä paljon pidempiä. Yhteiskunta 
ei rohkaise hitaaseen kypsymiseen ja 
kehittymiseen, ja se on sääli. Esimer-

kiksi minulla on vasta nyt annettavaa kameratyöhön, 
tässä iässä ja tällä taustalla. 

”Alkaa olla tarve tehdä omaa”

Tulevaisuudessa Ylipää haluaa aina vain laajentaa pa-
lettiaan. 

– Olisin mielelläni tekemässä ja kehittämässä mu-
siikkiteatteria Suomessa, mukana myös koulutukses-
sa. Musiikkipuolella klassinen tausta nostaa minussa 
päätään. 

Tekijyyteenkin alkaa olla tarve, Ylipää on tunnus-
tellut itseään. 

– Nyt on alkanut syntyä omia tekstejä. Esiintyjyys 
on iso osa minua, mutta haluan syventää ja laajentaa 
sitä kohti vahvempaa tekijyyttä. 

Maria Ylipää laulaa L. Onervan Credossa: 

Ei mikään häivy hukkaan mi tehtiin, 
kärsittiin
mi vaipui elon hiekkaan 
tai särkyi säveliin
sen täytyi olla niin.  

Alkaa olla tarve tehdä omaa, ja kaikesta tehdystä voi 
saada aineksia. 

» OLEN KOKO AJAN 
TEKEMISISSÄ ERI 
ILMAISUN MUOTOJEN 
JA KIELEN KANSSA. 
SE PITÄÄ MINUT 
UTELIAANA JA AUKI.



Päärooli Kristina från 
Duvemåla -musikaalissa 
Göteborgin oopperassa 

2014–2015. Näyttelijä, 
laulaja Maria Ylipää sai 

30 000 euron Alfred 
Kordelinin palkinnon 2019.
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 S äätiön tarkoituksen toteutumisesta 
vastasi yhdeksänhenkinen hallitus. 
Säätiön hallintoelimet ovat hallitus, 
toimitusjohtaja, talousvaliokunta se-
kä tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja 
kansan valistuksen jaostot. Jäsenet 

säätiön hallitukseen nimittävät säätiön säännöissä 
mainitut taustaorganisaatiot Suomalainen Laki-
miesyhdistys ja Suomalainen Tiedeakatemia. Li-
säksi jäseniä hallitukseen nimittävät säätiön neljä 
jaostoa sekä hallitus itse.

Säätiön luottamushenkilöiden toimikausi hal-
lituksessa ja jaostoissa alkaa 7.  marraskuuta ja 
päättyy marraskuun 6. päivänä. Kauden pituus on 
kerrallaan kolme vuotta. Perättäisten kausien mak-
simimäärä on kolme kautta, yhteensä yhdeksän 
vuotta.

Hallitus ja tilintarkastajat

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi  ekonomi 
Juha Laaksonen ja varapuheenjohtajana dosentti Jaa-
na Norio. Hallituksen jäseninä toimivat  ekonomi, dip-
lomi-insinööri Ari Kohonen, professori Ville Lukka-
rinen, professori Pirjo Lyytikäinen, professori Hannu 
Riikonen, YTT Pirkko Ruuskanen- Parrukoski, pro-
fessori Jouni Partanen sekä professori Jukka Seppälä. 

Tilikaudella 1.9.2019–31.8.2020 tilintarkastajana 
toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter 
Lindeman.

Talousvaliokunta

Talousvaliokunnan puheenjohtajana toimi menneellä 
tilikaudella ekonomi Juha Laaksonen. Jäseniä olivat 
ekonomi, diplomi-insinööri Ari Kohonen, OTM Ulla 
Malinen, toimitusjohtaja Topi Piela ja toimitusjohtaja 
Erkka Valkila.

Toimiston henkilökunta

Säätiön operatiivisesta toiminnasta vastasi säätiön neljä 
kokopäiväistä työntekijää, yhteyspäällikkö  Marita Seit-
salo, talouspäällikkö Erja Lammi ja assistentti Saara 
Terva toimitusjohtaja Erik Båskin johdolla.  Säätiö toi-
mii Helsingissä osoitteessa Mariankatu 7 A.

IHMISET SÄÄTIÖSSÄ
Säätiön tarkoituksen toteutumisesta vastasi yhdeksänhenkinen hallitus.

 
Säätiön hallituksen jäseniä. Kuvassa vasemmalta 

lukien Hannu Riikonen, Jouni Partanen, Jaana Norio 
(vpj.), Jukka Seppälä ja Ari Kohonen.


Säätiön hallituksen jäseniä. Kuvassa vasemmalta 

Juha Laaksonen (pj.), Pirkko Ruuskanen-Parru koski, 
Ville Lukkarinen ja Pirjo Lyytikäinen.
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Talousvaliokunta. Kuvassa 
vasemmalta Topi Piela, 
Erkka Valkila, Ulla Malinen, 
Juha Laaksonen (pj.) ja Ari 
Kohonen.

 
Toimiston henkilökunta. 
Ylärivissä vasemmalta 
Marita Seitsalo ja Erja 
Lammi. Alarivissä 
vasemmalta Erik Båsk  
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

16 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

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
professori Jouni Partanen 2017–2020 (jaoston 
puheen johtaja)

Suomalainen Tiedeakatemia
professori Eija Kalso 2019–2022 
professori Seppo Hentilä 2017–2020

Helsingin yliopisto
professori Heljä-Sisko Helmisaari 2018–2021

Taloustieteellinen Yhdistys 
professori Kari Heimonen 2019–2022

Suomalais–Ugrilainen Seura 
professori Riho Grünthal 2018–2021

KIRJALLISUUDEN JAOSTO

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
professori Pirjo Lyytikäinen 2017–2020 (jaoston 
puheenjohtaja)

Suomalainen Tiedeakatemia 
professori Heta Pyrhönen 2019–2022

Suomen Kirjailijaliitto 
kirjailija Paula Havaste 2017–2020

Suomen Näyttelijäliitto
näyttelijä Juha-Pekka Mikkola 2017–2020

TAITEEN JAOSTO

Suomalainen Tiedeakatemia
professori Ville Lukkarinen 2018–2021 (jaoston pu-
heenjohtaja)

Suomen Arkkitehtiliitto 
arkkitehti Helena Teräväinen 2018–2021

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
varadekaani Olli-Pekka Martikainen 2019–2022

Suomen Taideakatemian säätiö 
graafikko Johanna Kiivaskoski 2017–2020

Suomen Taiteilijaseura 
kuvanveistäjä Matti Kalkamo 2017–2020

KANSANVALISTUKSEN JAOSTO

Kansanvalistusseura
YTT Pirkko Ruuskanen-Parrukoski 2017–2020 
(jaoston puheenjohtaja)

Suomalainen Tiedeakatemia 
professori Markku Löytönen 2018–2021

Suomen Journalistiliitto 
toimittaja Riitta Lehtimäki 2019–2022

Osuustoimintakeskus Pellervo 
päätoimittaja Teemu Pakarinen 2017–2020

Suomen Kansanopistoyhdistys 
rehtori Helena Ahonen 2018–2021

Kansalaisopistojen Liitto 
rehtori Liisa Vornanen 2019–2022

JAOSTOT
Jaostojen tehtävänä on valmistella hallitukselle esitykset elokuun haun apurahojen ja palkintojen saajista. 
Säätiön taustayhteisöjen nimittämät asiantuntijajäsenet 7.11.2019–6.11.2020 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 Mari Aholainen

Lappeenrannan rahasto
Harri Iljin, Juha Härkönen, Timo Hirvonen,  Alina 
 Kujansivu 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, Kimmo 
Korkiamäki, Arja Roivanen 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, Erik Båsk sekä rahaston asiamies 
 Leena Kråknäs

Jaakko Kolmosen rahasto
Kirsi Kolmonen, Tarkko Nuutinen, Arja Hopsu- 
Neuvonen, 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
Pekka Rindell, 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 
 Korpilahti

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

Suomen säveltaiteen tukirahasto
Toimikunnan jäseninä Olli-Pekka Martikainen, 
 Markus Kuikka sekä Petri Komulainen

KAUPUNKI– JA KOHDERAHASTOT
Säätiöllä on 16 kaupunki- ja kohderahastoa. Niiden toimikunnat valmistelevat säätiölle 
esitykset apurahojen ja palkintojen saajista.
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FL Heleena Karrus on 
Suomalaisten Kemistien 
Seuran toiminnan johtaja 
ja Alfred Kordelinin 
 säätiön Gust. Kompan 
 rahaston asiamies. 

Kemia on avain kestävään 
 tulevaisuuteen
Teksti: Heleena Karrus

KEMIAN TEHTÄVÄNÄ ON tuottaa ratkaisuja hyvin-
vointiin ja kestävään kasvuun ja se on tieteenalana 
ajaton ja paikaton — ja samalla ajankohtainen. Ke-
mia on avainroolissa, kun mietimme, miten ratkai-
semme esimerkiksi kierrätyksen, kiertotalouden ja 
ilmastonmuutoksen kysymyksiä. Erityisesti nuorille 
ympäristöasiat ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat 
tärkeitä, ja nuoret haluavat tehdä itselleen merkityk-
sellistä työtä. Kemiaa ja luonnontieteitä kannattaa 
opiskella, sillä ne luovat erinomaiset valmiudet mo-
niin tämäntyyppisiin työtehtäviin. Kemia opettaa 
myös loogista, analyyttistä ajattelua ja päättelykykyä. 
Alan koulutuksella pärjää siis hyvin erilaisissa tehtä-
vissä työelämässä.

Vuonna 2001 perustettu Alfred Kordelinin sää-
tiön Gust. Kompan rahasto tukee apurahoilla ja pal-
kinnoilla kemian tutkimusta ja opetusta, nuorten 
tutkijoiden väitöskirjoja ja hankkeita, joilla lisätään 
nuorten ja lasten kiinnostusta kemiaan ja muihin 
luonnontieteisiin. Rahaston kotina toimii Suomalais-
ten Kemistien Seura ry. Seura tiedottaa apurahoista 
kemistikuntaa ja lähiyhteisöjä aktiivisesti. Apurahoja 
on jaettu vuosien varrella niin konferenssimatkoihin, 
kemian sanastotyöhön kuin kemian historian tutki-
mukseen. Monet rahoitetut hankkeet tukevat luon-
nontieteellisten ilmiöiden oivaltamista ja oppimista. 
Rahaston kautta tuetut hankkeet ovat samalla myös 
tuki kemian eri alojen ja luonnontieteiden näkyvyy-
delle koko yhteiskunnassa. 

Eräs mielenkiintoinen ja vuosien varrelta mieleen 
jäänyt, Gust. Kompan rahaston apurahan saanut pro-
jekti on kemian oppimiseen liittyvä havainnollinen, 
klassinen lautapeli. Hankkeessa yhdistettiin pelilli-
syys ja oppiminen ja tuloksena syntyi yhdeksäsluok-
kalaisille suunnattu, tutkimuspohjaisesti toteutettu 
peli kemian opiskeluun ja kertaamiseen. Apuraha 
myönnettiin pelin prototyypin jatkokehitykseen sekä 

graafiseen suunnitteluun. Peli pohjaa vahvasti kemian 
opetussuunnitelman perusteisiin ja toimii opetusväli-
neenä käsitellen kysymyksiä kemian eri osa-alueista, 
kuten elämän kemiasta, epäorgaanisesta kemiasta, 
orgaaninen kemiasta ja ympäristökemiasta. Hauskat 
ja käytännönläheiset tavat opiskella innostavat ja mo-
tivoivat nuoria sukeltamaan syvemmälle luonnontie-
teiden maailmaan.

Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahaston 
asiamiehenä toimimisen olen kokenut erittäin kiinnos-
tavana ja omia näkemyksiäni avartavana tehtävänä. 
Kemistinä olen voinut olla mukana edistämässä ym-
märrystä kemiasta ja luonnontieteistä ja kertomassa sen 
merkityksen tärkeyttä yhteiskunnan eri alueil la. Toi-
saalta yhteistyö Kordelinin säätiön muiden  kaupunki- 
ja kohderahastojen kanssa on avartanut tietojani ja 
näkemyksiäni esimerkiksi kulttuurialasta eri puolilla 
Suomea. Rahaston myöntämät pienetkin apurahat ovat 
taloudellisesti merkittäviä saajilleen ja mahdollistavat 
monen hankkeen toteutumisen.  Matka-apurahat alan 
konferensseihin ovat kannustaneet opiskelijoita verkos-
toitumaan maailmalla ja parhaimmillaan pienelläkin 
matka-apurahalla voi olla merkittävä vaikutus nuoren 
tutkijan urakehitykseen.

K
U

V
A

: K
IM

M
O

 B
R

A
N

D
T

PUHEENVUORO



IHMISET

55

Kordelinin säätiön 
hallituksen vara-
puheen johtaja Jaana 
Norio on dosentti 
ja kauppaoikeuden 
yliopistonlehtori 
Helsingin yliopistossa.

KORDELININ SÄÄTIÖN TUKEE tiedettä, taidetta, 
kirjallisuutta ja kansanvalistusta. Kukin hallituksen 
jäsen edustaa jotakin näistä aloista tai on leimallisesti 
talousasiantuntija. Voimansa yhdistäen nämä eri alo-
jen osaajat toimivat säätiön parhaaksi.

Suurimman osan hallituksen jäsenistä valitsevat 
säätiön taustaorganisaatiot, kun minut valitsi Suo-
malainen Lakimiesyhdistys. Kordelinin säätiö oli mi-
nulle omakohtaisestikin tuttu nimenomaan tieteen 
rahoittajana, ja muut rahoitettavat alat toki selvisivät 
helposti. Silti hallitustaipaleeni alkuaikoina yllätyin 
toistuvasti: kokous kokoukselta paljastui yhä uusia 
hankkeita ja kohteita, joissa säätiö oli mukana rahoit-
tajana tai omistajana. Vähitellen konkretisoitui, että 
Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 
on todella nimensä veroinen.

Apurahasäätiöllä on oikeastaan vain kaksi tehtä-
vää: apurahojen ja palkintojen myöntäminen sekä 
tämän rahanjaon mahdollistavasta omaisuudesta 
huolehtiminen. Mutta kun rahaa ei ole määrättö-
mästi, on jatkuvasti oltava valppaana ja pohdittava, 
miten varoja käytetään parhaalla mahdollisella ta-
valla. Kaavoihin ei saa kangistua, jos mieli säätiön 
tavoitteen mukaisesti elää ajassa. Myös säätiön toi-
mintatapoja on aika ajoin päivitettävä. Hallitusvuo-
teni ovatkin olleet säätiön toiminnan virtaviivais-
tamisen ja toiminnan perustana olevien sääntöjen, 
periaatteiden ja ohjeiden kokonaisuuden aktiivisen 
kehittämisen aikaa. 

Hallituksen päätösten valmistelu tapahtuu säätiön 
toimistossa, jaostoissa ja talousvaliokunnassa, mutta 
myös erilaisissa säätiön sisäisissä työryhmissä. Viime-
mainitut ovat virallisia tai epävirallisia ryhmiä eri-
tyishankkeita varten. Hallituksen jäsenelle ne tarjoa-
vat tilaisuuden paneutua säätiön asioihin ja tutustua 
sen toimintakenttään varsinaista hallitustyöskentelyä 
syvemmin ja laaja-alaisemmin. 

Säätiötyötä hallituksessa  
ja työryhmissä
Teksti: Jaana Norio

Juristina ja sittemmin myös hallituksen varapuheen-
johtajana olen päätynyt moniin työryhmiin, joissa on 
valmisteltu asiakirjoja, linjauksia, rahoituspäätöksiä ja 
100-vuotisjuhla-asioita. Kaksi hanketta nousee mielessä-
ni ylitse muiden: historiateos ja suuret kulttuurihankkeet.

Säätiön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi teetettiin 
historiateos, jonka taustatyöryhmää vedin. Oli hienoa 
nähdä, kuinka joskus hallituksen kokousmatkalla 
bussissa lentoon lähtenyt idea 100-vuotisjuhlakirjas-
ta jalostui komeaksi historiateokseksi. Ja samalla sain 
oivan tilaisuuden tutustua säätiön koko satavuotiseen 
historiaan laskuinen ja nousuineen.

Henkilökohtaisten ja pienempien hankeapurahojen 
lisäksi säätiö jakaa rahaa myös suuriin kulttuurihank-
keisiin. Olen saanut olla mukana sekä uudistamassa 
tätä konseptia että valmistelemassa apurahapäätöksiä. 
Tämän haun hakemukset ovat avanneet näköalan sii-
hen, miten monenkirjavia, kiinnostavia ja huimiakin 
hankkeita Kordelinin säätiön toimialalla – siis kult-
tuurielämässä yleensä – on vireillä. 

Enää jäsenyys säätiön hallituksessa ei jatku vuosi-
kymmeniä. Hallituksen kuopus on nyt myös sen  nestori, 
jolla säätiön sääntöjen mukaiset hallituskaudet tulevat 
ensi vuonna täyteen. Jo nyt tuntuu haikealta.
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Päätapahtumat kuluneella tilikaudella
 – Käytettiin yhteensä 5,1 miljoonaa euroa apurahoihin, palkintoihin ja muuhun kulttuuritoimintaan ennen 

palautuksia (5,2 edellisellä tilikaudella).
 – Järjestettiin huhtikuussa ylimääräinen apurahahaku (Kulttuurin digiloikka -apurahat).
 – Käsiteltiin noin 5 500 hakemusta (4 700 edellisellä tilikaudella).
 – Myönnettiin 362 apurahaa ja neljä Alfred Kordelinin palkintoa.
 – Fuusioitiin Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö Alfred Kordelinin säätiöön 31.10.2019.
 – Laadittiin säätiön toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet.
 – Säätiön omaisuuden markkina-arvo kasvoi 175,7 miljoonaan euroon (168,8 edellisellä tilikaudella).
 – Covid-19 viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi peruttiin ja siirrettiin tilikaudelle suunnitellut säätiön 

100-vuotistapahtumat.

Säätiön tarkoitus ja tarkoituksen  toteuttaminen

Vuonna 1918 rekisteröity Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr (jäljempänä Alfred Kordelinin 
säätiö) on vanhimpia suomenkielisiä kulttuurisäätiöitä Suomessa. Meneillään on 100. toimintavuosi. Säätiö 
jakoi ensimmäiset apurahat vuonna 1920.

Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kan-
nattaminen. Annettaessa avustusta Alfred Kordelinin Yleisestä Edistys- ja Sivistysrahastosta henkilölle, laitoksel-
le tai erityiseen tarkoitukseen tulee ottaa huomioon säätiön perustajan johtava aate, että suomalaiskansalliselle 
kulttuurityölle on suotava tukea sen sisälliseksi voimistumiseksi ja syventämiseksi tai suomalaisuuden edustami-
seksi muiden kansojen piirissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi jakaa apurahoja, avustuksia ja palkintoja sekä muutoin tukea 
taloudellisesti tarkoitustaan edistävää toimintaa. Säätiön varoja käytetään joko suoritettavien töiden avusta-
miseen tai, milloin erityistä aihetta on, jo suoritetun ansiokkaan työn tai toiminnan palkitsemiseen. Edellises-
säkin tapauksessa on avustuksen saannin perusedellytyksenä joko jo suoritettu ansiokas työ tai takeet siitä.

Säätiön hallitus päätti 25.6.2020 eettisistä periaatteista, jotka velvoittavat kaikkia säätiön toiminnassa mu-
kana olevia, erityisesti luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa ja ohjaavat heidän toimintaansa.

Varsinainen toiminta – jaetut apurahat,  palkinnot ja muu kulttuuritoiminta

Alfred Kordelinin säätiö käytti varoja tilikauden aikana - varsinaiseen toimintaan - apurahoihin, palkin-
toihin, jakokuluihin ja muuhun kulttuuritoimintaan 5,1 miljoonaa euroa (5,2 edellisellä tilikaudella) ennen 
palautuksia. Tilikauden aikana apurahojen myöntöjä palautui 0,3 miljoona euroa (0,3). Apurahojen suorat 
jakokustannukset olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1).

Säätiön varsinaiseen toimintaan käytetyt varat olivat viime tilikaudella 2,9 % (3,1% edellisellä tilikaudella) 
säätiön omaisuuden markkina-arvosta. 

Alfred Kordelinin säätiön  
100. toimintavuosi
Tilikausi 1.9.2019–31.8.2020 

TOIMINTAKERTOMUS
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VARSINAINEN TOIMINTA ENNEN PALAUTUKSIA

VARSINAINEN TOIMINTA SÄÄTIÖN OMAISUUDESTA
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VARSINAINEN TOIMINTA SÄÄTIÖN OMAISUUDEN ARVOSTA

Säätiöllä on kaksi hakuaikaa elokuu (jaostot) sekä tammikuu (suuret kulttuurihankkeet sekä valtaosa 
kaupunki- ja kaupunkirahastoista). Tilikauden aikana järjestettiin ylimääräinen ”Kulttuurin digiloikka” 

-apurahahaku 20.4–26.4.2020. Apurahahaku oli tarkoitettu ammattimaisesti toimiville kulttuurintekijöille 
kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansanvalistukseen.  

Päähaku 2019
Valtaosa säätiön myöntämistä apurahoista jaetaan elokuun päähaun kautta.  Elokuun 2019 päähaun kautta 
myönnettiin apurahoja tilikauden aikana 3,5 miljoonalla eurolla yhteensä 253 apurahaa. Päähaun kautta jae-
taan ensisijaisesti henkilökohtaisia koko- tai puolivuotisia apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn 
sekä apurahoja työryhmille ja yhteisöille.
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Tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostot valmistelivat ehdotukset apurahan saajista 
hallitukselle, joka päätti elokuun päähaun apurahoista 30.10.2019 kokouksessaan. Jaostojen ja hallituk-
sen asiantuntijajäsenet ovat keskeisessä roolissa hakemuksia arvioitaessa. Mikäli jäsenistä tai varajäsenistä 
ei saada tarvittavaa asiantuntemusta tieteen tai taiteen alalle, pyydetään arviointia säätiön ulkopuoliselta 
asiantuntijalta. 

Viime vuosina säätiö on elokuun päähaun jaossa jakanut vähemmän mutta suurempia apurahoja. Tämä on 
näkynyt mm. myöntöprosentin laskuna. Elokuun päähausta 2010 annettujen apurahojen keskiarvo oli 6 100 
euroa ja myöntöprosentti 15,4%. Viime tilikaudella 2019 annettujen apurahojen keskiarvo oli 13 913 euroa ja 
myöntöprosentti 6,8 % Elokuun päähaun jaettujen apurahojen euromäärän kasvettua ja vastaavasti hakemusten 
lukumäärän laskettua myöntöprosentti on saatu nousuun, vaikka säätiö jakaa suurempia yksittäisiä apurahoja.

Elokuun päähaun apurahojen ja palkintojen saajien nimet julkistettiin säätiön verkkosivuilla https:// 
kordelin.fi/apuraha/. Säätiön nettisivuilta löytyvät palkinnonsaajat sekä muista hauista apurahan saaneiden 
nimet myös edellisiltä vuosilta. 

Päähaku 2020 
Kuluneen tilikauden aikana järjestetty säätiön elokuun päähaku päättyi 15.8.2020. Hakemuksia tuli 
15.8.2020 mennessä 3 346 kpl (3 734). Elokuussa haettujen apurahojen yhteenlaskettu summa 2020 oli 55,8 
miljoona euroa (66,8 edellisellä tilikaudella). Lukumääräisesti eniten hakemuksia tuli taiteen jaostolle 45,2 
% (41,2 %). Kirjallisuuden jaostolle 21,8 % (20,3 %), tieteen jaostolle hakemuksia tuli 17,1 % (25,7 %), ja 
kansanvalistuksen jaostolle 15,3 % (12,7 %). Eniten euroja haettiin taiteen jaostosta 45,6 % (39,2 %), tie-
teen jaostosta 20,3 % (31,8 %), kirjallisuuden jaostosta 18,8 % (17,6 %) sekä kansanvalistuksen jaostosta 
15,3 % (11,4 %). 

Suuret kulttuurihankkeet 
Suuret kulttuurihankkeet haku järjestettiin omana erillisenä hakunaan tammikuussa. Suuret kulttuuri hankkeet 

-avustus voidaan myöntää ajankohtaiseen tutkimus- ja/tai kulttuurihankkeeseen. Tavoitteena on mahdollistaa 
mittava hanke rahoittamalla hanke joko kokonaan tai toimia sen yhtenä päärahoittajana. Kaksivuotisen suuret 
kulttuurihankkeet -apurahan suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa. Apuraha on 
tarkoitettu yhteisöille ja rekisteröidyille yhdistyksille sekä yrityksille. Suuret kulttuurihankkeet -avustus myön-
netään vain kaksivuotisiin hankkeisiin. Apurahaa haetaan yhdellä hakemuksella kahdeksi vuodeksi. 

Apurahahakemuksia suuret kulttuurihankkeet -haussa saatiin yhteensä 130 kpl (193 kpl). Apurahoja 
haettiin 23 miljoonan euron edestä (17 edellisellä tilikaudella). Apurahoja myönnettiin tilikauden aikana 
seitsemälle hankkeelle yhteensä 0,9 miljoona euroa (0,9 edellisellä tilikaudella). 

Kaupunki- ja kohderahastot 
Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat ovat haettavissa pääsääntöisesti kalenterivuoden alussa, tammi-
kuussa. Säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot 
toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai muutoin rajattu tehtävänsä. 

Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö sulautui Alfred Kordelinin säätiöön 31.10.2019. Fuusion myötä Alfred 
Kordelinin säätiöön syntyi sidottu kohderahasto nimeltään ”Suomen säveltaiteen tukirahasto” ja säätiön 
sijoitusvarallisuus kasvoi 0,7 miljoonalla eurolla. Lisäksi tilikauden aikana Helinä Wähän rahasto muutet-
tiin vapaasta rahastosta sidotuksi rahastoksi. Muutoksen ja fuusion jälkeen säätiössä on kaksi sidottua ja 
14 vapaata rahastoa. Sidottujen rahastojen apurahojen määrästä päätetään vuosittain hallituksen toimesta. 
Rahaston pääoman kehittyminen on sidoksissa säätiön pääoman vuosittaiseen tuottoon. Vapaiden rahas-
tojen pääomalle säätiö maksaa korkohyvitystä, joka on 5,5 prosenttia, josta 1/5 osa jää pääomaan ja 4/5 
voidaan jakaa apurahoina tai palkintoina.
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Kaupunki- ja kohderahastojen kautta jaettiin tilikauden aikana 0,2 miljoona euroa (0,2 edellisellä tili kaudella) 
apurahoina ja palkintoina. Niihin rahastoihin, joissa oli keväällä 2020 julkinen haku, tuli yhteensä 176 (263) 
hakemusta. Vähentynyt hakemusmäärä johtuu siitä, että monesta rahastosta myönnettiin tällä tilikaudella apu-
rahojen sijaan palkintoja. Apurahan sai 57 (64) henkilöä, työryhmää ja yhteisöä. Hakemuksia ar vioi vat rahas-
tojen toimikuntien jäsenet. Jyväskylän ja TSV:n rahastoista ei jaettu tilikauden aikana apurahoja tai palkinto-
ja. Nokian, ja Seinäjoen rahastoista jaettiin apurahojen lisäksi palkintoja. Pelkästään palkintoja myönnettiin 
Jaakko Kolmosen, Urheilun tuki, Hyvinkään, Lappeenrannan, Raahen ja Savonlinnan -rahastoista. Palkintoja 
jaettiin tilikaudella kaupunki- ja kohderahastoista yhteensä 24 kappaletta. Rahastojen toimikunnat tekevät eh-
dotukset apurahojen ja palkintojen saajista, jotka säätiön hallitus päättää. 

Kaupunkirahastojen 100-vuotisjuhlallisuuksiin keväälle suunnitellut apurahojen ja palkintojenjakotilaisuu-
det jouduttiin perumaan Covid-19 viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi. 

Kulttuurin digiloikka -haku
Covid-19 viruksesta johtuvan pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa säätiön hallitus päätti 6.4.2020 
kokouksessaan järjestää ylimääräisen Kulttuurin digiloikka -apurahahaun. Apuraha oli tarkoitettu digitaa-
listen sisältöjen tuottamiseen ja niiden jakamiseen eri alustoilla sekä digitaalisuutta hyödyntäviin kokeiluihin 
ja/tai omien toimintatapojen kehittämiseen. Hakemuksia saatiin yhteensä 1 495 kpl. Haun kautta jaettiin 
50 kpl 3 000 euron suuruisia apurahoja. 

Palkinnot
Päättyneellä tilikaudella jaettiin säätiöstä 28 (18) palkintoa yhteensä n. 0,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019  Alfred 
Kordelinin palkinnon, neljä kappaletta, saivat näyttelijä ja laulaja Maria Ylipää, tanssitaitelija ja koreografi 
 Ismo-Pekka Heikinheimo, suometsätieteen professori Harri Vasander ja tietokirjailija, humoristi, muusikko ja ra-
dioääni Pasi Heikura. Palkinnot jaettiin 6. marraskuuta 2019 Helsingissä. Palkinnot olivat suuruudeltaan 30 000 
euroa. Muut palkinnot 24 (14) kappaletta, jaettiin kaupunki- ja kohderahastoista.

Post doc -pooli 
Tilikauden aikana osallistuttiin yhdessä muiden säätiöiden kanssa säätiöiden post doc -pooliin. Apuraha on 
tarkoitettu tohtoreiden vähintään lukuvuoden kestävään työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa. Poolin kaut-
ta kahdelle tutkijalle tarjoutui tilaisuus työskennellä vuoden ajan ulkomaisessa huippuyliopistossa. Post doc 

-apurahoja jaettiin noin 0,1 (0,3) miljoona euroa.

Muu kulttuuritoiminta 
Säätiöllä on myös omaa, pienimuotoista kulttuuritoimintaa apurahatoiminnan lisäksi. Muuhun kulttuuri-
toimintaan käytettiin varoja tilikauden aikana 0,1 miljoonaa euroa (0,1 edellisellä tilikaudella).

Säätiöllä on oma taidekokoelma, joka koostuu 293 taideteoksesta 109 taiteilijalta. Kokoelma on deponoitu 
lähinnä suomalaisiin museoihin. Alfred Kordelinin säätiö on jäsen Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksessä 
(STSY), jossa on yhdeksän jäsensäätiötä. Yhdistyksen järjestämien näyttelyiden kautta säätiön kokoelman teok-
set pääsevät suuren yleisön nähtäville. Säätiön kokoelman teoksia oli näytteillä Vaasan taidemuseossa Meri vie, 
meri tuo -näyttelyssä (6.6.–20.10.2019) sekä Hämeenlinnan taidemuseossa Oi Suomi – vaelluksia maisemaan 

- näyttelyssä (12.6.2020–20.9.2020).
Säätiön 100-vuotisjuhlakonsertit Rauma Salissa 18.4 ja Helsingissä 25.4 Sibelius-Akatemian Konsertti-

salissa sekä Kultarannan veistospuistoon suunniteltu kesänäyttely jouduttiin perumaan Covid-19 viruksesta 
johtuvan pandemian takia. 

Säätiön 100-vuotisesta toiminnasta kertovan historiateoksen valmistelua jatkettiin tilikauden aikana. Teos 
julkaistaan lokakuussa 2020. 
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Säätiön sijoitustoiminta ja talous
Säätiön sijoitustoiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista ja tavoitteena on tasaisesti kasvattaa sijoitustoi-
minnan tuottoja ja tätä kautta jaettavien apurahojen määrää. Sijoitustoimintaa ohjaavat hallituksen hyväksy-
mät varainhoidon periaatteet, joita tarkastellaan säännöllisesti ja päivitetään tarpeen mukaan. 

Sijoitusomaisuus koostuu pääosin likvideistä arvopapereista ja niitä hoidetaan täyden valtakirjan omaisuuden-
hoitosopimusten puitteissa kahden varainhoitajan toimesta. Kotimaiset osakesijoitukset on toteutettu pääosin 
suorina osakesijoituksina ja kansainväliset osakesijoitukset sekä korkosijoitukset pääosin rahastomuotoisina. 
Loput, noin neljännes sijoitusomaisuudesta, koostuu epälikvideistä kiinteistö- ja pääomarahastosijoituksista.

Sijoitusvuosi oli Covid-19 viruksen aiheuttamasta pandemiasta ja sen tuomasta epävarmuudesta johtuen 
haastava ja markkinaliikkeet olivat erityisesti keväällä poikkeuksellisen jyrkkiä ja nopeita. 

Sijoitusten tuotto
Kirjanpidossa sijoitusomaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Sijoitusten 
tuotto- ja allokaatiolaskennassa sen sijaan käytetään tarkasteluhetken markkina-arvoja mukaan lukien kiin-
teistöt, joiden markkina-arvo perustuu ulkopuolisen tahon (Newsec) vuosittain laatimiin arvioihin.

Säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvojen muutokset huomioiva kokonaistuotto oli 7,0 % (4,8 % edel-
lisellä tilikaudella) ja näin ollen ylitti säätiön hallituksen asettaman pitkän tähtäimen reaalituottotavoitteen 
5,0 %. Omaisuuslajeittain tarkasteltuina osakkeiden tuotto oli 12,5 % (-1,6 %), korkosijoitusten 0,9 % (2,2 %), 
kiinteistöjen 3,6 % (20,5 %) ja vaihtoehtoisten sijoitusten -5,3 % (2,9 %). 

Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos, joka ei huomioi realisoitumattomia hankintahinnan ylittäviä positiivi-
sia markkina-arvojen muutoksia, oli yhteensä 4,2 miljoonaa euroa (10,4 edellisenä vuonna).  Sijoitustoiminnan tu-
los laski edellisestä vuodesta 6,2 miljoonaa euroa. Merkittävin syy tuloksen laskuun olivat myyntivoitot ja tappiot, 
yhteensä -0,3 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat yhteensä 8,9 miljoonaa euroa. Toisaalta arvonalen-
tumis- ja palautuskirjaukset -0,2 miljoonaa olivat 2,9 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna kirjatut 

-3,1 miljoonaa euroa. Sijoitusten kassavirta säilyi edellisvuoden tasolla, ollen yhteensä 4,7 miljoonaa euroa (4,7). 
Seuraavassa taulukossa esitetään kirjanpidollisen tuloksen jakaantuminen omaisuuslajeittain ja muutokset 

verrattuna edelliseen tilikauteen.

TULOS
 

31.8.2020
EUR

31.8.2020
%

31.8.2019
EUR

31.8.2019
%

MUUTOS
EUR

Osakkeet 2 660 969 63,6 % 4 136 102 39,6 % -1 475 133

Korot 136 956 3,3 % 393 602 3,8 % -256 646

Kiinteistöt 1 816 713 43,4 % 5 724 376 54,8 % -3 907 663

Vaihtoehtoiset -431 998 -10,3 % 192 626 1,8 % -624 624

Yhteensä 4 182 639 100,0 % 10 446 705 100,0 % -6 264 066

Kiinteistöjen nettovuokratuotto, jossa vuokrien lisäksi on huomioitu maksetut vastikkeet ja korjauskulut, oli 
1,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa edellisenä vuonna). Nettovuokratuotto vastasi 4,7 %:in tuottoa laskettuna 
kiinteistöjen tilinpäätöshetken 31.8.2020 markkina-arvolle. Sijoituskiinteistöjen vuokrausaste oli tilinpäätös-
hetkellä 92,9 % (edellisenä vuonna 92,6 %).

Sijoitusomaisuus
Säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli 175,7 miljoonaa euroa (168,8 edellisellä tili-
kaudella). Sijoitusomaisuuden arvo kasvoi 6,9 miljoonaa euroa edellisestä tilinpäätöksestä. Kasvu johtui pää-
sääntöisesti osakesijoitusten markkina-arvojen noususta. Lisäksi säätiön sijoitusomaisuus kasvoi 0,7 miljoo-
nalla eurolla, Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö sr:n sulautuessa Alfred Kordelinin säätiöön 31.10.2019.
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SIJOITUS-
OMAISUUS

31.8.2020
EUR

31.8.2020
%

31.8.2019
EUR

31.8.2019
%

MUUTOS
EUR

MUUTOS
%

Osakkeet 104 063 425 59,2 % 84 014 464 49,8 % 20 048 962 9,5 %

Korot 23 736 212 13,5 % 38 450 650 22,8 % -14 714 438 -9,3 %

Kiinteistöt 38 760 000 22,1 % 39 190 500 23,2 % -430 500 -1,2 %

Vaihtoehtoiset 9 154 226 5,2 % 7 179 730 4,3 % 1 974 496 1,0 %

Yhteensä 175 713 863 100,0 % 168 835 344 100,0 % 6 878 519 0,0 %

OSAKKEET
 

31.8.2020
EUR

31.8.2020
%

31.8.2019
EUR

31.8.2019
%

MUUTOS
EUR

MUUTOS
%

Kotimaiset 42 576 448 40,9 % 34 680 768 41,3 % 7 895 680 -0,4 %

Muu Eurooppa 16 948 909 16,3 % 13 191 139 15,7 % 3 757 770 0,6 %

Pohj.-Amerikka 31 382 565 30,2 % 25 976 025 30,9 % 5 406 540 -0,8 %

Japani 1 745 343 1,7 % 1 845 275 2,2 % -99 932 -0,5 %

Kehittyvät 11 410 160 11,0 % 8 321 257 9,9 % 3 088 903 1,1 %

 104 063 425 100,0 % 84 014 464 100,0 % 20 048 962 0,0 %

ARVOSTUSEROT
 
 

31.8.2020
MARKKINA-ARVO

EUR

31.8.2020
TASEARVO

EUR

31.8.2020
ARVOSTUSERO

EUR

31.8.2019
ARVOSTUSERO

EUR

MUUTOS
EUR

Osakkeet 104 063 425 88 053 594 16 009 831 8 234 846 7 774 985

Korot 23 736 212 23 341 081 395 131 356 349 38 781

Kiinteistöt 38 760 000 29 499 014 9 260 986 9 691 486 -430 500

Vaihtoehtoiset 9 154 226 9 072 058 82 168 168 103 -85 936

 175 713 863 149 965 748 25 748 116 18 450 785 7 297 331

Seuraavassa taulukossa esitetään koko sijoitusomaisuuden jakautuminen ja muutokset omaisuuslajeittain.

Suhteellisesti tarkasteltuna osakesijoitusten maantieteellisessä allokaatiossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Tilinpäätöshetkellä markkina-arvoltaan suurimmat yksittäiset osakesijoitukset olivat Sampo 3,8, Kone 3,6 ja 

Neste 3,4 miljoonaa euroa. (Edellisenä vuonna UPM-Kymmene 3,1, Sampo 3,0 ja Huhtamäki 2,7 miljoonaa euroa).
31,5%:in osuus Kiinteistö Oy Helsingin Rautatalosta muodostaa edelleen säätiön suurimman yksittäisen 

sijoituksen, ollen tilikauden tarkasteluhetkellä markkina-arvoltaan 24,9 miljoonaa euroa (25,1). 
Sijoitusomaisuuden tasearvo oli tilinpäätöshetkellä 150,0 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 150,4), jol-

loin sijoitusten markkina-arvon ja tasearvon väliseksi arvostuseroksi muodostuu 25,7 miljoonaa euroa (18,5). 
Seuraavassa taulukossa esitetään arvostuserojen jakaantuminen omaisuuslajeittain ja arvostuserojen muutos 
verrattuna edelliseen tilikauteen.

Osakesijoitusten euromääräinen arvo kasvoi 20,0 miljoonaa euroa ja vastaavasti korkosijoitusten arvo laski 
14,7 miljoonaa euroa. Osakesijoitusten suhteellinen osuus nousi 9,5 % ja korkosijoitusten osuus vastaavasti 
laski -9,3 %. Osakesijoitukset muodostivat edelleen merkittävimmän omaisuuserän 59,2 % ja niiden osuus oli 
tilinpäätöshetkellä lähellä säätiön varainhoidon periaatteiden mukaista pitkän tähtäimen tavoiteallokaatiota 
60 %. Myös korkosijoitusten suhteellinen osuus 13,5 % oli tilinpäätöshetkellä lähellä säätiön varainhoidon 
periaatteiden mukaista pitkän tähtäimen tavoiteallokaatiota 15 %.

Seuraavassa taulukossa esitetään osakesijoitusten jakaantuminen maantieteellisesti sekä maantieteellisessä 
allokaatiossa tapahtuneet muutokset.
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Säätiön kirjanpidon kokonaistulos ja  taloudellinen asema
Apurahoihin ja muuhun varsinaiseen toimintaan käytettiin, apurahojen palautukset huomioiden, yhteensä 
4,8 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa edellisenä vuonna) sekä yhteiskuluihin 0,6 miljoonaa euroa (0,7). 
Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 4,2 miljoonaa euroa ei riittänyt kattamaan näitä kulueriä, jolloin 
kirjanpidon kokonaistulokseksi muodostui -1,2 miljoonaa euroa (4,9). 

Henkilöstökulut 0,4 miljoonaa euroa (0,3 edellisellä tilikaudella) muodostivat merkittävimmän osan sää-
tiön yhteiskuluista.

Säätiön taseen loppusumma oli 151,0 miljoonaa euroa ja se oli 0,8 miljoonaa euroa edellisvuotta pie-
nempi. Vieraan pääoman määrä oli 2,2 miljoonaa euroa (2,4 edellisenä vuonna), josta nostamattomat 
apurahat muodostivat 2,1 miljoonaa euroa (1,9). Oman pääoman määrä oli 148,8 miljoonaa euroa (149,4) 
muodostuen seuraavasti: kantarahasto 100,2 miljoonaa euroa (100,2), sidotut rahastot yhteensä 1,0 mil-
joonaa euroa (0,0), vapaat rahastot yhteensä 3,9 miljoonaa euroa (4,1), kertyneet ylijäämät 44,9 miljoonaa 
euroa (40,2) sekä tilikauden tulos -1,2 miljoonaa euroa (4,9). Säätiöön muodostettiin uusi sidottu rahasto 
Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö sr:n sulautuessa Alfred Kordelinin säätiöön 31.10.2019. Lisäksi Helinä 
Wähän rahasto siirrettiin hallituksen päätöksen mukaisesti vapaista rahastoista sidotuksi. Säätiön talou-
dellinen asema on edelleen vahva.

Apurahoihin ja palkintoihin jakokuluineen sekä muuhun kulttuuritoimintaan tilikaudella käytetty 5,1 mil-
joonan euron (5,2) summa ilman palautuksia oli 2,9 % sijoitusten markkina-arvosta 31.8.2020 (edellisenä 
vuonna 3,1 % sijoitusten 31.8.2019 markkina-arvosta). Päätöksen apurahoihin, palkintoihin ja muihin hank-
keisiin vuosittain käytettävästä summasta tekee säätiön hallitus. 

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 edel-
lä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt.

Säätiön lähipiiritapahtumia tilikauden aikana olivat hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot, luontois-
edut sekä matka- ja muut korvaukset yhteensä 149 868 euroa (149 733 edellisellä tilikaudella), tilintarkastuksesta 
maksetut palkkiot 19 459 euroa (24 800 edellisellä tilikaudella) sekä tilintarkastustoimistolle maksetut muut palk-
kiot 15 322 euroa (13 582 edellisellä tilikaudella). Lähipiiriläisille ei ole tämän lisäksi maksettu muita korvauksia, 
myönnetty apurahoja tai annettu lainoja. 

Säätiön luottamushenkilöt 

Säätiön luottamushenkilöiden toimikausi alkaa marraskuun 7. päivänä ja päättyy marraskuun 6. päivänä. 
Kauden pituus on kolme vuotta. Perättäisten kausien maksimi määrä on kolme kautta yhteensä yhdeksän 
vuotta. 

Tilikauden aikana hallituksella oli kymmenen kokousta, talousvaliokunnalla neljä sekä jaostoilla kullakin 
kahdesta neljään kokousta. Lisäksi hallituksen asettamia muita työryhmiä kokoontui mm. säätiön historia-
teoksen, juhlavuoden, säätiön historian sekä suurten kulttuurihankkeiden osalta.  

Säätiön palkkioperusteita tarkistettiin 2017. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 000 euroa 
(2 000) ja kokouspalkkio 400 euroa (270). Hallituksen 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). Asiantuntijan 
palkkio on 300 euroa (240) 20. hakemukseen asti, tämän määrän ylittävistä hakemuksista maksetaan 
5 euroa / kpl (4,5). 
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HALLITUS 1. KAUSI 2.KAUSI 3.KAUSI
Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat
professori Jukka Seppälä (varalla professori Keijo 
Hämäläinen)

7.11.2017–6.11.2020

professori Hannu Riikonen (varalla professori Mari 
Vaattovaara)

7.11.2016–6.11.2019 7.11.2019–6.11.2022

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen edustaja
dosentti Jaana Norio, VPJ (varalla oikeusneuvos Eva 
Tammi Salminen)

7.11.2013–6.11.2016 7.11.2016–6.11.2018 7.11.2018–6.11.2021

Hallituksen valitsemat edustajat
ekonomi Juha Laaksonen, hallituksen puheenjohtaja 
(varalla ekonomi Pekka Luoma)

7.11.2014–6.11.2017 7.11.2017–6.11.2020

diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen (varalla tj Erkka 
Valkila)

7.11.2016–6.11.2018 7.11.2018–6.11.2021

Tieteen jaoston edustaja
professori Jouni Partanen (varalla professori Eija Kalso) 7.11.2019–6.11.2022

Kirjallisuuden jaoston edustaja
professori Pirjo Lyytikäinen (varalla Paula Havaste) 7.11.2016–6.11.2019 7.11.2019–6.11.2022

Taiteen jaoston edustaja
professori Ville Lukkarinen (varalla Olli-Pekka 
Martikainen)

7.11.2016–6.11.2018 7.11.2018–6.11.2021

Kansanvalistuksen jaoston edustaja
toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski (varalla 
rehtori Liisa Vornanen)

7.11.2017–6.11.2020

TALOUSVALIOKUNTA 1. KAUSI 2.KAUSI 3.KAUSI
ekonomi Juha Laaksonen, puheenjohtaja 7.11.2014–6.11.2017 7.11.2017–6.11.2020

kauppat. maisteri Topi Piela 7.11.2017–6.11.2020

diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen 7.11.2016–6.11.2018 7.11.2018–6.11.2021

OTM Ulla Malinen 7.11.2019–6.11.2022

toimitusjohtaja Erkka Valkila 7.11.2015–6.11.2018 7.11.2018–6.11.2021

TIETEEN JAOSTO 1. KAUSI 2.KAUSI 3.KAUSI
Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat
professori Eija Kalso (varalla professori Hilkka Soininen) 7.11.2013–6.11.2016 7.11.2016–6.11.2019 7.11.2019–6.11.2022

professori Seppo Hentilä (varalla professori Tuomas 
Forsberg)

7.11.2011–6.11.2014 7.11.2014–6.11.2017 7.11.2017–6.11.2020

Helsingin yliopiston edustaja
professori Heljä-Sisko Helmisaari (varalla professori 
Miska Luoto)

6.11.2018–7.11.2021

Taloustieteellisen Yhdistyksen edustaja
professori Kari Heimonen (varalla professori Jari 
Vainionmäki)

7.11.2016–6.11.2019 7.11.2019–6.11.2022

Suomalais-Ugrilaisen Seuran edustaja
professori Riho Grünthal (varalla professori Jussi 
Ylikoski)

7.11.2018–6.11.2021

Aalto-yliopiston / Teknillisen korkeakoulun edustaja
professori Jouni Partanen (varalla professori Iiro 
Jääskeläinen)

7.11.2017–6.11.2020
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KANSANVALISTUKSEN JAOSTO 1. KAUSI 2.KAUSI 3.KAUSI
Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja
professori Markku Löytönen (varalla akateemikko Risto 
Nieminen)

7.11.2018–6.11.2021

Kansalaisopistojen Liiton edustaja
rehtori Liisa Vornanen (varalla toiminnanjohtaja Jaana 
Nuottanen, uutena emeritusrehtori Taina Saarinen)

7.11.2016–6.11.2019 7.11.2019–6.11.2022

Kansanvalistusseuran edustaja 
toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski (varalla 
koulunjohtaja Tuija Tammelander)

7.11.2017–6.11.2020

Pellervo-Seuran edustaja
päätoimittaja Teemu Pakarinen (varalla päätoimittaja 
Sami Karhu)

7.11.2017–6.11.2020

Suomen Kansanopistoyhdistyksen edustaja
rehtori Helena Ahonen (varalla johtaja Björn Wallén) 7.11.2015–6.11.2018 7.11.2018–6.11.2021

Suomen Journalistiliiton edustaja 
toimittaja Riitta Lehtimäki (varalla toimittaja Kimmo 
Mäkilä)

7.11.2016–6.11.2019 7.11.2019–6.11.2022

KIRJALLISUUDEN JAOSTO 1. KAUSI 2.KAUSI 3.KAUSI
Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja
professori Heta Pyrhönen (varalla professori Marjatta 
Palander)

7.11.2013–6.11.2016 7.11.2016–6.11.2019 7.11.2019–6.11.2022

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustaja
Professori Pirjo Lyytikäinen (varalla professori Päivi 
Lappalainen)

7.11.2011–6.11.2014 7.11.2014–6.11.2017 7.11.2017–6.11.2020

Suomen Kirjailijaliiton edustaja
kirjailija Paula Havaste (varalla kirjailija Virpi Hämeen-
Anttila)

7.11.2014–6.11.2017 7.11.2017–6.11.2020

Suomen Näyttelijäliiton edustaja
näyttelijä Juha-Pekka Mikkola (varalla näyttelijä Katariina 
Kaitue)

7.11.2017–6.11.2020

TAITEEN JAOSTO 1. KAUSI 2.KAUSI 3.KAUSI
Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja
professori Ville Lukkarinen  (varalla professori Annika 
Waenerberg)

7.11.2013–6.11.2016 7.11.2016–6.11.2019 7.11.2019–6.11.2022

Suomen Arkkitehtiliiton edustaja
arkkitehti Helena Teräväinen (varalla arkkitehti Aulikki 
Herneoja)

7.11.2018–6.11.2021

Sibelius-Akatemian edustaja
varadekaani Olli-Pekka Martikainen (varalla 
osastodekaani Kaarlo Hildén)

7.11.2013–6.11.2016 7.11.2016–6.11.2019 7.11.2019–6.11.2022

Suomen Taideakatemian säätiön edustaja
taidemaalari Johanna Kiivaskoski (varalla taidemaalari 
Harri Turunen)

7.11.2014–6.11.2017 7.11.2017–6.11.2020

Suomen Taiteilijaseuran edustaja
kuvanveistäjä Matti Kalkamo (varalla kuvataiteilija Heli 
Kurunsaari)

7.11.2011–6.11.2014 7.11.2014–6.11.2017 7.11.2017–6.11.2020
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Säätiön kokoaikaiset toimihenkilöt
toimitusjohtaja Erik Båsk  vuodesta 2014– 
(tj vuodesta 2016)
talouspäällikkö Erja Lammi vuodesta 2012– 
yhteyspäällikkö Marita Seitsalo vuodesta 2015–
assistentti Saara Terva vuodesta 2018–

Tilintarkastajat

tilintarkastusyhteisö  1.9.2018–  
PricewaterhouseCoopers Oy ja 
päävastuullisena tilintarkastajana  
KHT Petter Lindeman

Arvio tulevasta

Säätiön toiminta rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla, minkä vuoksi säätiön sijoitusomaisuuden suun-
nitelmallinen hoito on erityisen tärkeää. Kulunut sijoitusvuosi oli yllätyksiä täynnä. Erityisesti Covid-19 
viruksen aiheuttama pandemia toi mukanaan suurta epävarmuutta ja sen vaikutukset eri toimialoille ovat 
hyvin erilaiset. Pandemiaan on reagoitu niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin ennenäkemättömällä 
raha- ja finanssipoliittisella elvytyksellä. Talouteen vaikuttavat edelleen myös vanhat ratkaisemattomat 
ongel mat, mm. USA:n ja Kiinan kauppakiista ja Brexit. Tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä erityisen 
vaikeasti arvioitavissa.

Säätiön taloudellinen asema on kuitenkin edelleen hyvä ja säätiön sijoitusomaisuus on hyvin hajautettu 
omaisuuslajeittain, toimialoittain ja maantieteellisesti. Säätiöllä on mahdollisuus jakaa apurahoja myös hei-
komman suhdanteen aikana.
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA Liite 1.9.2019–31.8.2020 1.9.2018–31.8.2019

Jaetut apurahat ja palkinnot 1
Myönnetyt apurahat ja palkinnot  -4 954 537,96 -5 011 297,53
Apurahojen palautukset  261 350,00 283 867,72
Apurahojen jakokustannukset  -77 489,31 -85 024,56

 -4 770 677,27 -4 812 454,37
Muu varsinainen toiminta

Muu kulttuuritoiminta  -54 268,89 -83 963,59

Varsinainen toiminta yhteensä -4 824 946,16 -4 896 417,96

SIJOITUSTOIMINTA 2,6,7
Tuotot  5 383 556,71 6 154 636,78
Kulut  -695 260,84 -1 433 037,32
Poistot  0,00 -134 625,62
Myyntivoitot- ja tappiot  -335 320,24 8 940 979,76
Arvonalennukset- ja palautukset  -170 336,65 -3 081 248,84

Sijoitustoiminta yhteensä 4 182 638,98 10 446 704,76

SAADUT LAHJOITUKSET  3 507,73 4 398,56

YHTEISKULUT
Henkilöstökulut 3 -350 687,45 -330 780,31
Poistot 5 -364,68 -520,97
Muut kulut  -242 868,26 -332 861,69

Yhteiskulut yhteensä -593 920,39 -664 162,97

RAHASTOSIIRROT
Sidottujen rahastojen muutos 4 -17 088,69 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 249 808,53 4 890 522,39
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TASE
 
Vastaavaa Liite 31.8.2020 31.8.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet 5
Koneet ja kalusto  850,92 1 215,60
Muut aineelliset hyödykkeet  113 140,00 113 140,00

   113 990,92 114 355,60
Sijoitukset 6,7

Osakkeet ja osuudet  137 297 800,69 126 035 848,98
Saamiset  7 690 565,79 6 674 941,05

   144 988 366,48 132 710 790,03

Pysyvät vastaavat yhteensä 145 102 357,40 132 825 145,63

VAIHTUVAT VASTAAVAT 9

Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset  77 859,98 62 657,40
Muut saamiset  114 640,81 375 170,92

   192 500,79 437 828,32

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 7,9 4 546 236,07 16 054 127,68

   4 546 236,07 16 054 127,68

Rahat ja pankkisaamiset  1 202 310,03 2 507 097,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  5 941 046,89 18 999 053,90
Vastaavaa yhteensä 151 043 404,29 151 824 199,53
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TASE

Vastattavaa 31.8.2020 31.8.2019
OMA PÄÄOMA 10

Kantarahasto  100 173 522,44 100 173 522,44
Sidotut rahastot  1 045 030,30 0,00
Vapaat rahastot  3 939 795,21 4 147 749,40
Edellisten tilikausien ylijäämä  44 923 084,43 40 190 684,07
Tilikauden tulos  -1 249 808,53 4 890 522,39

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  148 831 623,85 149 402 478,30

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen 11

Ostovelat  4 863,79 17 566,77
Muut velat  2 169 299,39 2 276 950,97
Siirtovelat  37 617,26 127 203,49
Lyhytaikaiset velat yhteensä   2 211 780,44 2 421 721,23

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  2 211 780,44 2 421 721,23
Vastattavaa yhteensä 151 043 404,29 151 824 199,53
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TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1 VARSINAINEN TOIMINTA
Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Tar-
koituksensa toteuttamiseksi säätiö voi jakaa apurahoja, avustuksia ja palkintoja sekä muutoin tukea taloudellisesti tarkoitustaan 
edistävää toimintaa.

JAETUT APURAHAT JA PALKINNOT  31.8.2020 31.8.2019
Päärahaston myöntämät apurahat

Tiede  -1 142 000 -1 121 000
Kirjallisuus  -684 000 -644 500
Taide  -1 150 000 -1 037 200
Kansanvalistus  -694 000 -651 300
Suuret kulttuurihankkeet  -1 119 248 -1 375 893

  -4 789 248 -4 829 893
Kaupunki- ja kohderahastojen myöntämät apurahat

Sidotut rahastot  0 0
Vapaat rahastot  -165 290 -181 405

  -165 290 -181 405

Jaetut apurahat ja palkinnot yhteensä  -4 954 538 -5 011 298

APURAHOJEN PALAUTUKSET
Päärahasto  255 800 283 168
Kaupunki- ja kohderahastot   

Sidotut rahastot  0 0
Vapaat rahastot  5 550 700

  5 550 700

Apurahojen palautukset yhteensä  261 350 283 868

APURAHOJEN JAKOKUSTANNUKSET  -77 489 -85 025

JAETUT APURAHAT YHTEENSÄ -4 770 677 -4 812 454

Suuret kulttuurihankkeet sisältävät myös Post doc apurahat, residenssit ja päärahaston myöntämät Alfred Kordelinin palkinnot.

Lisätietoa sidotuista ja vapaista rahastoista jäljempänä liitteessä 10.
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2 SIJOITUSTOIMINTA

Osakesijoitukset  31.8.2020 31.8.2019
Osinkotuotot ja osakerahastojen voitto-osuudet  2 369 755 2 625 077
Arvopapereiden hoitopalkkiot  -140 778 -123 982
Myyntivoitot  2 517 687 6 715 778
Myyntitappiot  -2 790 952 -1 673 031
Arvonalennukset  -1 276 759 -3 908 316
Arvonalennusten palautukset  1 982 015 500 574

  2 660 969 4 136 102 
Korkosijoitukset

Korkotuotot ja korkorahastojen voitto-osuudet  267 125 388 057
Myyntivoitot  218 991 101 799
Myyntitappiot  -281 046 -183 375
Arvonalennukset  -131 106 -5 032
Arvonalennusten palautukset  62 992 92 152

  136 956 393 602 
Sijoituskiinteistöt

Vuokratuotot  2 366 459 2 888 403
Hoito- ja korjauskulut  -549 746 -1 309 056
Poistot  0 -134 626
Myyntivoitot  0 4 128 977
Myyntitappiot  0 -149 169
Arvonalennukset  0 0
Arvonalennusten palautukset  0 299 846

  1 816 713 5 724 376 
Vaihtoehtoiset sijoitukset

Korko- ja muut tuotot  375 481 253 099
Arvonalennukset  -807 479 -104 953
Arvonalennusten palautukset  0 44 479

  -431 998 192 626 

SIJOITUSTOIMINNAN TULOS YHTEENSÄ 4 182 639 10 446 705

3 HENKILÖSTÖÄ JA PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstön lukumäärä

Säätiössä oli tilikauden päättyessä neljä kokopäiväistä työntekijää: toimitusjohtaja, talous- ja yhteyspäällikkö sekä assistentti.

Henkilöstö- ja palkkiokulut  31.8.2020 31.8.2019
Henkilöstön ja toimitusjohtajan palkat  -299 926 -278 858
Eläkekulut  -44 868 -46 514
Muut sivukulut  -5 894 -5 409

Henkilöstökulut yhteensä  -350 687 -330 780

Hallintoelimille maksetut palkkiot  -28 500 -25 500
Apurahojen jakokustannuksiin sis.palkkiot  -56 046 -59 970
Muut palkkiot  -3 600 -8 790

Säätiön toimitusjohtajan ja työntekijöiden eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suori-
teperusteisesti tilinpäätökseen. Entiselle asiamiehelle maksetaan säätiöstä lisäeläkettä. Maksamattoman lisäeläkkeen määrä on 
esitetty taseessa velkana.
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4 RAHASTOSIIRROT

Sidottujen rahastojen muutos  31.8.2020 31.8.2019
Osuus sijoitustoiminnan tuloksesta  -17 089 0

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

5 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET SEKÄ NIIDEN MUUTOKSET
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on kirjattu hankintamenoon tai poistoilla ja arvonalennuksilla vähennettyyn hankintame-
noon. 

Rakennusten ja käyttöomaisuuden hankintameno on poistettu seuraavan suunnitelman mukaisesti.
Rakennukset  tasapoistot 25 vuodessa
Koneet, kalustot, laitteet  30% menojäännöksestä
Aineettomat hyödykkeet  tasapoistot 5 vuodessa (20%)

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT
Sijoitusomaisuus  31.8.2020 31.8.2019

  Rakennukset Rakennukset
Menojäännös tk alussa  0 2 774 322
Arvonalentumiskirjaukset  0 299 846
Poistot  0 -134 626

Menojännös ennen myyntejä  0 2 939 543

Myynnit  0 -2 939 543

Menojäännös tk lopussa  0 0

KONEET JA KALUSTO
Käyttöomaisuus  31.8.2020 31.8.2019

  Kalusto Kalusto
Menojäännös tilikauden alussa  1 216 1 737
Lisäykset  0 0

Menojäännös ennen poistoja  1 216 1 737

Poistot  -365 -521

Menojäännös tilikauden lopussa  851 1 216

Muut aineelliset hyödykkeet  31.8.2020 31.8.2019
Taideteokset  113 140 113 140

Säätiön koko taidekokoelman arvoksi on arvioitu 1.274.480 eur. Arvot perustuvat vuonna 2014 suoritetun vakuutustarkastelun 
yhteydessä tehtyyn arvonmääritykseen. Suurin osa kokoelmasta on deponoitu museoihin eri puolelle Suomea.
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6 SIJOITUKSET SEKÄ NIIDEN MUUTOKSET
Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon.

Osakkeet ja osuudet Hankinta-arvo Arvonalent. Tasearvo
Tk alussa 1.9.2019 132 368 602 -6 332 753 126 035 849
Lisäykset 50 413 792 330 653 50 744 445
Vähennykset -39 482 493 0 -39 482 493

Tk lopussa 31.8.2020 143 299 901 -6 002 100 137 297 801

 Hankinta-arvo Arvonalent. Tasearvo
Tk alussa 1.9.2018 128 077 251 -4 235 264 123 841 987
Lisäykset 79 007 364  79 007 364
Vähennykset -74 716 014 -2 097 489 -76 813 502

Tk lopussa 31.8.2019 132 368 602 -6 332 753 126 035 849

Saamiset Hankinta-arvo Arvonalent. Tasearvo
Tk alussa 1.9.2019 7 054 397 -379 456 6 674 941
Lisäykset 2 049 138 0 2 049 138
Vähennykset -489 099 -544 414 -1 033 513

Tk lopussa 31.8.2020 8 614 436 -923 870 7 690 566

 Hankinta-arvo Arvonalent. Tasearvo
Tk alussa 1.9.2018 5 220 263 -346 784 4 873 479
Lisäykset 2 320 808  2 320 808
Vähennykset -486 674 -32 672 -519 346

Tk lopussa 31.8.2019 7 054 397 -379 456 6 674 941

7 SIJOITUSTEN KIRJANPITO- JA MARKKINA-ARVOT
Seuraavissa taulukoissa esitetään pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin sisältyvien sijoitusten tasearvot ja markkina-arvot omaisuusla-
jeittain. Tasearvoissa on lisäksi huomioitu lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät sijoituksiin liittyvät erät, kuten avoimet kaupat ja en-
nakkomaksut. Listattujen sijoitusten markkina-arvot perustuvat julkisiin noteerauksiin ja kiinteistöjen arvot perustuvat ulkopuoli-
sen tahon laatimiin arvioihin. Vaihtoehtoisten sijoitusten arvot perustuvat varainhoitajien esittämiin arvioihin.

 Tasearvo Markkina-arvo Erotus
Osakesijoitukset 31.8.2020 31.8.2020 31.8.2020

Osakkeet 33 791 805 41 131 290 7 339 485
Osakerahastot 54 261 789 62 932 135 8 670 346

 88 053 594 104 063 425 16 009 831
Korkosijoitukset 

Pankkitilit 1 202 310 1 202 310 0
Joukkolainat, sis. korkojaksotukset 854 894 861 064 6 171
Korkorahastot 21 227 282 21 616 242 388 960
Avoimet kaupat, nettona 56 596 56 596 0

 23 341 081 23 736 212 395 131
Kiinteistösijoitukset

Kiinteistö- ja asunto-osakkeet 29 475 432 38 736 419 9 260 986
Lainasaaminen (KOy Kokonniementie 1) 23 581 23 581 0

 29 499 014 38 760 000 9 260 986
Vaihtoehtoiset sijoitukset

Rahastot 2 250 321 2 250 321 0
Lainasaamiset, sis. korkojaksotukset 1 503 547 1 585 715 82 168
Kapitalisaatiosopimukset 5 318 191 5 318 191 0

 9 072 058 9 154 226 82 168

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 149 965 748 175 713 863 25 748 116
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 Tasearvo Markkina-arvo Erotus
Osakesijoitukset  31.8.2019 31.8.2019 31.8.2019

Osakkeet 29 028 676 32 770 150 3 741 474
Osakerahastot 46 750 941 51 244 314 4 493 372

 75 779 617 84 014 464 8 234 846
Korkosijoitukset

Pankkitilit 2 507 098 2 507 098 0
Joukkolainat, sis. korkojaksotukset 859 803 883 753 23 950
Korkorahastot 34 712 121 35 044 520 332 398
Avoimet kaupat, nettona 15 280 15 280 0

 38 094 302 38 450 651 356 349
Kiinteistösijoitukset

Kiinteistö- ja asunto-osakkeet 29 475 432 39 166 919 9 691 486
Lainasaaminen (KOy Kokonniementie 1) 23 581 23 581 0

 29 499 014 39 190 500 9 691 486
Vaihtoehtoiset sijoitukset

Rahastot 1 285 398 1 285 398 0
Lainasaamiset, sis. korkojaksotukset 2 177 229 2 213 320 36 091
Kapitalisaatiosopimukset 3 549 000 3 681 012 132 012

 7 011 627 7 179 730 168 103 

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 150 384 560 168 835 344 18 450 785

Yllä olevien taulukoiden luvut eivät sisällä omien toimitilojen osakkeita

  31.8.2020 31.8.2019
Omien toimitilojen osakkeet, tasearvo  837 408 837 408

8 OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ

Sijoitukset yrityksiin, joista omistetaan vähintään 20 % 31.8.2020

 Kotipaikka Omistus- Oma  Tilikauden
  osuus-% pääoma tulos
KOy Helsingin Rautatalo Helsinki 31,5 % 40 829 741 180 301
KOy Kokonniementie 1 Porvoo 25,0 % 20 841 835 9 806
KOy Mariankatu 5-7 Helsinki 25,8 % 3 467 311 -4 601
KOy Taidetehtaanparkki Porvoo 25,0 % 6 463 805 -2 505

Sijoitukset yrityksiin, joista omistetaan vähintään 20 % 31.8.2019

 Kotipaikka Omistus- Oma  Tilikauden
  osuus-% pääoma tulos
KOy Helsingin Rautatalo Helsinki 31,5 % 40 649 440 187 602
KOy Kokonniementie 1 Porvoo 25,0 % 20 832 029 49 007
KOy Mariankatu 5-7 Helsinki 25,8 % 2 739 197 19 740
KOy Taidetehtaanparkki Porvoo 25,0 % 6 466 311 17

Tiedot perustuvat tilinpäätöksen laatimishetkellä saatavilla olleisiin kiinteistöyhtiöiden viimeisimpiin vahvistettuihin tilinpäätöksiin.
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9 VAIHTUVAT VASTAAVAT

Siirtosaamiset  31.8.2020 31.8.2019
Korkosaamiset  3 661 3 833
Muut siirtosaamiset  74 199 58 824

  77 860 62 657

Muut saamiset
Muut saamiset  114 641 375 171

  114 641 375 171

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  192 501 437 828

Rahoitusarvopaperit
Lyhyen koron korkorahastot  4 546 236 16 054 128

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

10 OMA PÄÄOMA

KANTARAHASTO  31.8.2020 31.8.2019
Rahaston pääoma  100 173 522 100 173 522

SIDOTUT RAHASTOT
Pääoma tilikauden alussa  0 0

Suomen säveltaiteen tukirahasto  761 865 0
Helinä Wähän rahasto siirto vapaista rahastoista  266 076 0
Rahastosiirrot  17 089 0

Pääoma tilikauden lopussa  1 045 030 0

VAPAAT RAHASTOT
Pääoma tilikauden alussa  4 147 749 4 097 683

Helinä Wähän rahaston siirto sidottuihin rahastoihin  -266 076 0
Korkohyvitykset  212 832 225 373
Lahjoitukset ja pääomitukset  5 030 5 399
Netto jaetut ja palautetut apurahat  -159 740 -180 705

Pääoma tilikauden lopussa  3 939 795 4 147 749

KERTYNEET YLIJÄÄMÄT
Kertyneet ylijäämät tilikauden alussa  45 081 206 40 240 750

Siirrot rahastoihin  -158 122 -50 066

Kertyneet ylijäämät tilikauden lopussa  44 923 084 40 190 684

TILIKAUDEN TULOS  -1 249 809 4 890 522

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  148 831 624 149 402 478
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SIDOTUT RAHASTOT
 Pääoma Pääomat/ Netto jaetut Osuus säätiön Pääoma
 31.8.2019 siirrot ja palautetut  tuloksesta 31.8.2020
   apurahat
Helinä Wähän rahasto 0 266 076 0 0 266 076
Suomen säveltaiteen tukirahasto 0 761 865  17 089 778 954

Yhteensä   1 045 030

Helinä Wähän rahasto käsitellään 31.8.2020 lähtien sidottuna rahastona, kun se aikaisemmin käsiteltiin vapaana rahastona.

Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö sulautui Alfred Kordelinin säätiöön 31.10.2019 ja sulautumisen yhteydessä Alfred Kordelinin sää-
tiöön perustettiin sidottu rahasto nimeltään Suomen säveltaiteen tukirahasto. Sulautumisen yhteydessä rahastolle myönnettiin 
lisäksi kertaluonteinen avustus 100.000 euroa, joka kirjattiin osaksi rahaston alkupääomaa.

VAPAAT RAHASTOT
 Pääoma Korko- Lahjoitukset ja Netto jaetut Pääoma
 31.8.2019 hyvitys pääomitukset ja palautetut  31.8.2020
    apurahat
Gust. Kompan rahasto 542 359 29 830  -25 790 546 398
Jaakko Paasivirran palkinto 42 378 2 331 800  45 508

Gust. Kompan rahasto yhteensä 584 736 32 160 800 -25 790 591 907
 
Helinä Wähän rahasto 278 076 0 0 -12 000 266 076
Helinä Wähän rahaston siirto (*     -266 076
Huittisten rahasto 593 999 32 670  -23 250 603 418
Hyvinkään rahasto 91 581 5 037  -4 200 92 418
Jaakko Kolmosen rahasto 263 389 14 486  -11 200 266 676
Jyväskylän rahasto 129 896 7 144  1 500 138 540
Lappeenrannan rahasto 108 949 5 992  -2 900 112 041
Nokian rahasto 435 208 23 936 3 730 -18 800 444 075
Raahen 350-vuotisjuhlarahasto 373 110 20 521  -15 000 378 632
Rauman rahasto 363 560 19 996  -15 900 367 656
Savonlinnan rahasto 122 595 6 743  -5 400 123 937
Seinäjoen rahasto 428 497 23 567 500 -14 800 437 764
TSV 100-vuotisrahasto 140 679 7 737   148 416
Urheilun tukirahasto 110 759 6 092  -2 000 114 851
Viron rahasto 122 715 6 749  -10 000 119 464

Yhteensä 4 147 749 212 832 5 030 -159 740 3 939 795

*) Helinä Wähän rahasto käsitellään 31.8.2020 lähtien sidottuna rahastona säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti.
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11 VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN  31.8.2020 31.8.2019
Ostovelat

Ostovelat  4 864 17 567

Muut velat
Ennakonpidätys ja sos.turvamaksuvelka  5 948 7 161
Nostamattomat apurahat  2 124 554 1 923 578
Muut lyhytaikaiset velat  38 797 346 213

  2 169 299 2 276 951
Siirtovelat

TTV-, TYEL- ja lomapalkkavelka  33 521 36 053
Muut siirtovelat  4 096 91 151

  37 617 127 203

Lyhytaikaiset velat yhteensä  2 211 780 2 421 721

MUUT LIITETIEDOT

Leasingvastuut  31.8.2020 31.8.2019
Seuraavalla tilikaudella maksettavat  1 146 5 028
Myöhemmin maksettavat  2 148 0

  3 293 5 028
Sijoitussitoumukset

Rahastot ja lainat  11 873 663 6 432 986
Kapitalisaatiosopimukset  8 938 573 8 041 334

  20 812 236 14 474 320
Lähipiiri

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

   31.8.2020 31.8.2019
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset 149 868 149 733
Tilintarkastajille maksetut palkkiot  19 459 24 800
Tilintarkastustoimistolle maksetut muut palkkiot  15 322 13 582

Muut korvaukset sisältävät luontoisedut sekä kulu- ja matkakorvaukset. Lähipiiriläisille ei ole tämän lisäksi maksettu muita kor-
vauksia, myönnetty apurahoja tai annettu lainoja.
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS  
JA ALLEKIRJOITUKSET
Mustiossa 29.9.2020

________________________________________________

Erik Båsk

Toimitusjohtaja

________________________________________________ ________________________________________________

Juha Laaksonen Jaana Norio 

Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja 

________________________________________________  ________________________________________________

Ari Kohonen Ville Lukkarinen 

________________________________________________  ________________________________________________

Pirjo Lyytikäinen Jouni Partanen

________________________________________________  ________________________________________________

Hannu Riikonen Pirkko Ruuskanen-Parrukoski 

________________________________________________ 

Jukka Seppälä

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Helsingissä 27.10.2020

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

________________________________________________ 

Petter Lindeman, KHT
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Tilintarkastuskertomus
Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr:n hallitukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus 
Lausunto 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti 
ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr:n (y-tunnus 0221091-7) tilin-
päätöksen tilikaudelta 1.9.2019–31.8.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuu-
det tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia säätiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka 
koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset 
velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat 
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 
virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtavat ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan säätiön kykyä jatkaa toimin-
taansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilin-
päätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, 
paitsi jos säätiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäy-
töksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää 
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 lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheelli-
syyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai 
yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen 
perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja 
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

 – tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyy-
den riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankim-
me lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski 
siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski 
siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä 
yhteis toimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

 – muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi-
tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

 – arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjan pidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

 – teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös pe-
rustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, 
joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä säätiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, 
että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan 
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tie-
dot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat 
kuitenkin johtaa siihen, ettei säätiö pysty jatkamaan toimintaansa.

 – arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdes-

sämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritet-
taessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvol-
lisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.
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Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja 
että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen 
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Muut lakiin perustuvat lausunnot
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n edel-
lyttämistä seikoista. 

Hallitus vastaa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annetuista tiedoista sekä siitä, että säätiön toimi-
elinten jäsenille suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat tavanomaisia.

Lausuntonamme esitämme, että säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu sää tiön toi-
minnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntö-
määräysten noudattamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö on suorittanut sen toimi-
elinten jäsenille, on pidettävä tavanomaisina. 

Helsingissä 27.10.2020
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

________________________________________________ 

Petter Lindeman
KHT
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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. Säätiön myöntämät apurahat julkaistaan 
säätiön verkkosivuilla www.kordelin.fi

KAUPUNKI- JA 
KOHDERAHASTOT

KANSANVALIS-
TUKSEN JAOSTO

TIETEEN JAOSTO

KIRJALLISUUDEN 
JAOSTO

TAITEEN JAOSTO HALLITUS

€

€

€

€€

€

Elokuun haku

Tammikuun haku

SUURET KULT-
TUURIHANKKEET
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APURAHANSAAJAT
ELOKUUN HAKU 2019 APURAHAT

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 doc-
toral thesis on adverse health effects of 
low frequency magnetic fields 12.000

Filosofian tohtori Jaakko Leppänen väi-
töskirjan jälkeiseen tutkimukseen: COLD-
MINE. 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 väi-
töskirjatyön ”Enterovirusten avautumi-
seen vaikuttavat tekijät ja avautumisen 
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 väitös-
kirjan jälkeiseen tutkimukseen: kahteen 
vertaisarvioituun artikkeliin ja tutkimus-
vierailuun 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 Meeting 2019 
2.180

Filosofian maisteri Teemu Willamo väi-
töskirjaan: Magneettinen aktiivisuus 
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 Support 
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

Filosofian tohtori Jenna Purhonen väi-
töskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Ener-
giapuun korjuun vaikutukset pienellä 
lahopuulla elävien kotelosienten toimin-
nalliseen 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

YHTEISKUNTATIETEET

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

Diplom-Psychologe (Univ.) Matthias 
Aulbach väitöskirjaan: Computerized 
Implicit Process Interventions in Eating 
Behavior 24.000

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

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

Kaunokirjailija Taina Haahti Psykologisen 
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 nuor-
tenromaanin (työnimi Trung) viimeis-
telyyn ja neliosaisen lastenkirjasarjan 
kahden ensimmäisen osan kirjoittami-
seen 12.000

Kirjailija Helmi Kekkonen romaanin ja 
lastenkirjan kirjoittamiseen 12.000

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

KIRJALLISUUS APURAHAT 2019

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 
jälkeiseen tutkimukseen: BioBusi-
ness modelling on the carbon emis-
sion reduction footprint, governance 
of taxation pattern and promotion of 
bio-products in the Finnish bioecono-
my 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 syntymekanismien 
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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Graafinen suunnittelija Ilpo Koskela kes-
kiaikaan sijoittuvan sarjakuva- ja proosa-
teoksen valmistamiseen 12.000

Kirjailija Taina Latvala romaanin kirjoitta-
miseen 12.000

Kirjailija Maritta Lintunen romaanin ja no-
vellikokoelman 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 kirjoittami-
seen ja Arktisen uninäytelmän ensim-
mäisen 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 – tapaus-
kertomus’ kirjoittamiseen 24.000

Opiskelija, kirjailija Antti Rönkä Nocturno 
-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 runoteoksen 
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 Kata-
riina 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 maiste-
ri Johanna Jauhiainen Silence 1 -nimi-
sen 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

Teatteritaiteen maisteri Miiko Toiviainen 
Kepeä elämäni -monologiesityksen kier-
tuetoimintaan 4.000

Turunen Company ry näyttämöteosten 
kansainvälistämiseen 5.000

YHTEENSÄ 209.000
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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 taiteelliseen 
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

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
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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 Suomenmes-
taruuskilpailun järjestämiseen 2020 
20.000

MuM Jukka Untamala ja työryhmä Ka-
mus-kvartetin viisiosaisen ”Beethoven 
Effect”, kaikki Beethovenin jousikvarte-
tot sisältävän teemallisen konserttisar-
jan 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-vuotisjuhlavuon-
na 20.000

Tanssielokuvan maisteri Vilma Tihilä tai-
teelliseen työskentelyyn 12.000

YHTEENSÄ 86.000

TAITEENALOJEN 
TOHTORINTUTKINTO

Composer, researcher Paola Livorsi 
taiteenalojen tohtorintutkintoon: Hu-
man voice and instrumental voice: a 
comparative study in timbral content 
12.000

Taiteen maisteri Kari Pyykönen taiteen 
tohtorintutkintoon: Harcourtin pyhä öl-
jy – harjoituksia mustavalkoisen studio-
muotokuvan genressä 12.000

YHTEENSÄ 24.000

TAIDETEOLLISUUS JA 
-KÄSITYÖ

Taiteen maisteri Anna Alanko taiteel-
liseen työskentelyyn: ENTOMOMA-
NIA-teossarjan toteuttamiseen 10.000

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden 
ja taiteilijoiden osuuskunta Fiskarsin 
käsityöläisten, muotoilijoiden ja taitei-
lijoiden osuuskunnan NIITTY-nimisen 
kesänäyttelykokonaisuuden tuotan-
toon ja näyttelyyn osallistuvien suo-
malaisten taiteilijoiden teosten työs-
töön 6.000

Master of Arts, Fashion Designer & Art-
ist Kasia Zofia Gorniak ja fashion de-
signer Elina Onkinen SEE – Materials 
and production of a sustainable cloth-
ing series which aims to replace every-
day clothing with ecological, ethical al-
ternatives 12.000

Taiteen maisteri Marianne Huotari tai-
teelliseen työskentelyyn 12.000
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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 taiteel-
liseen työskentelyyn ja lasinpuhalluk-
sen reticello-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 2020

GUST. KOMPAN RAHASTO

Filosofian maisteri (orgaaninen kemia) 
Santeri Aikonen tutkimusvierailuun ja 
osallistumiseen ACS -konferenssiin Phi-
ladelphiassa 3.000

Proviisori Tanja Bruun matka-apuraha 
XXVI EFMC International Symposium 
on Medicinal Chemistry -konferenssiin 
(EFMC-ISMC 2020) Baselissa, Sveitsis-
sä, 6.–10.10.2020 1.500

EUCMOS2020 -kongressi nuorten tut-
kijoiden osallistumisen tukemiseen 
 EUCMOS2020 kongressissa 2.000

Professori Lauri Halonen konferenssin 
‘Atoms, Molecules, and Clusters in Mo-
tion (AMOC)’ järjestämiseen kesäkuussa 
2021 Helsingissä ja Tukholmassa 2.000

DI / Tohtorikoulutettava Joonas Heikki-
nen konferenssimatkaan MEA Meeting, 

Tubingen, Saksa 8.–10.7.2020 1.950

Professori Janne Ihalainen ja työryhmä 
14th Nordic Femtochemistry -konferens-
sin järjestämiseen 2.000

Filosofian maisteri Suvi Kulomäki mat-
ka-apuraha 10th Nordic Conference on 
Plasma Spectrochemistry -konferens-
siin 2.200

FM Salla Lahdenpohja väitöskirjaan: Kes-
kushermostoon sitoutuvien 18F-leimat-
tujen radiolääkkeiden synteesi ja kehi-
tys 2.000

FM Dave Lumen väitöskirjan viimeiseen 
osatyöhön 1.500

FT, dos. Panu Nykänen Suomalaisten ke-
mistien ulkomaansuhteet ennen toista 
maailmansotaa -artikkeliin 4.000

Filosofian maisteri Annu Rusanen kon-

ferenssimatkaan San Diegoon (17th IN-
TERNATIONAL CONGRESS ON CATAL-
YSIS) 1.640

FT Juri Timonen ja FT Tuulia Tynkkynen 
Chemical Sciences in Biological Chal-
lenges -konferenssin järjestämiseen 
Kuopiossa 3.–5.6.2020 2.000

Yhteensä 25.790

GUST. KOMPAN RAHASTO YHTEENSÄ 
12 APURAHAA, 25.790 EUROA

VIRON RAHASTO

Kääntäjä Kai Aareleid suomenkielisen 
runouden virontaminen virtuaaliseen ru-
noantologiaan Viron runokartta 1.000

PhD Eva Liina Asu-Garcia participation 
at the 10th International Conference on 
Speech Prosody that will take place in 
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Tokyo 24–28 May 2020 1.000

PhD Heinike Heinsoo osallistuminen Kan-
sainväliseen Fennougristikongressiin CIFU 
XII Wienissä 800

PhD, vanemteadur Tiit Hennoste abiraha 
osalemiseks ettekandega Rahvusvahelisel 
fennougristika kongressil Viinis 16–21. au-
gustini 2020 1.000

PhD Nikolay Kuznetsov participation 
in the 13th International Congress for 
 Finno-Ugric Studies in Vienna 850

FM Järvi Lipasti Heli Laaksosen runokoko-
elmien Aapinen ja Ykkönen kääntämiseen 
650

PhD Pärtel Lippus participation in the Spee-
ch Prosody 2020 conference in Tokio 1.000

PhD student Mariann Proos writing and 
publishing my doctoral dissertation ”Poly-
semy of Estonian perception verbs: expe-
rimental and corpus-based methods in 
meaning research” 1.400

MA Taisto-Kalevi Raudalainen kaksikieli-
sen kansanpukututkimuksen ”Järvisaaren 
ämmäin parit ja perät / Järvisaare vaare-
ma pärandus” käännöstöihin (viro-suomi, 
suomi-viro) sekä inkerin murrekielen tar-
kistamiseen 772

PhD, suulise keele teadur Andriela Rääbis 
probleemide lahendamine Eesti hädaa-
bikõnedes 950

PhD, dotsent Pire Teras stipendiumi kon-
verentsikulude katteks 578

Yhteensä 10.000

VIRON RAHASTO YHTEENSÄ 11 APURA-
HAA, 10.000 EUROA.

HELINÄ WÄHÄN RAHASTO

EL, lastentautiopin dosentti Taisto Sarkola 
Apurahaa haetaan lasten sydämen ja ve-
risuonten sairauksia koskevaan kliiniseen 
tutkimukseen 12.000

HELINÄ WÄHÄN RAHASTO YHTEENSÄ 1 
APURAHAA, 12.000 EUROA.

URHEILUN TUKI -RAHASTO 
(PALKINNOT)

Veikko Ahonen, hiihto Urheilun Tuki -ra-
haston palkinto 2020 2.000

URHEILUN TUKI -RAHASTO YHTEENSÄ 1 
PALKINTOA, 2.000 EUROA.

HUITTISTEN RAHASTO

Huittisten Musiikkiopiston Tuki ry musi-
kaaliprojektiin Huittisissa keväällä 2021. 
Huittisten musiikkiopiston dramatisoidun 
klassikkomusikaalin konserttiversion tuo-
tannon tukeminen musikaaliesityksiksi 
Huittisissa 10.000

Huittisten Musiikkiopiston Tuki ry Huit-
tisten musiikkiopiston 50v. juhlavuoteen 
1.000

Huittisten Sankarivainajien muistomerk-
kiyhdistys ry talvi- ja jatkosodassa kaa-
tuneille yhteisen muistomerkin paljas-
tustilaisuuden juhlakuluihin Huittisten 
kirkkopuistoon 1.000

Huittisten Teatterikerho ry näytelmän Aje-
taan tandemilla, huittislainen hupailu val-
mistaminen esitettäväksi 3.500

tradenomi Henry Larikka puusta tehtyihin 
veistoksiin 1.900

Lauhan Maamiesseura ry Maailmankylä 
2020 -tapahtumaan 3.000

ProAgria Länsi-Suomi ja Länsi-Suomen 
Maa- ja kotitalousnaiset Huittisten alueen 
nuorille suunnattuihin ruokatyöpajoihin, 
joilla vahvistetaan nuorten osaamista ruo-
kakulttuurista sekä mahdollistetaan toi-
mintaa paikallisesti kotiseudulla 1.200

Teatteri Hirvenpää Huittinen ry kesäteat-
terin toimintaan ja langattomien mikrofo-
nien hankintaan 2.000

Taiteen maisteri Outileena Uotila Huitti-
nen meloen 600

Tekstiilialan artenomi Vuokko Viitamäki 
”Valkoinen puhuu”. Valkoisia kangaspuil-
la kudottuja taidetekstiilejä, joissa haluan 
kokeilla erilaisia tekniikoita yhdistettynä 
kudottuun 1.500

Yhteensä 25.700

HUITTISTEN RAHASTO YHTEENSÄ 10 
APURAHAA, 25.700 EUROA.

RAUMAN RAHASTO

Keramiikkataiteilija Kirsi Backman Poriginal 
-galleriassa toteutuvan (8–9/2020) Unitee-
maa käsittelevän näyttelyn kuluihin 1.500

Musiikin maisteri, kitarataiteilija Jon-
ne Grans sooloresitaalin järjestämiseen 
Kordelinin kappelissa, Raumalla syksyl-
lä 2020 400

Reetta Karvinen täysikokoisen viulun 
hankintaan 2.500

Rauman Kalevalaiset naiset ry tykkimys-
syn kopan ja nyplätyn pitsin tekeminen 
Rauman seudun naisen tarkistettuun 
kansallispukuun 1.500

Rauman Konserttiyhdistys ry perhe- ja 
kahvilakonsertteihin Rauma Festivossa 
elokuussa 2020 1.550

Rauman Poikakuoron Tuki Ry koulutusti-
laisuuksien ja laululeirien järjestämiseen 
2.500

RaumArs ry singaporelaisen taiteilijavie-
raan seinämaalausprojektiin Kodisjoen 
koulussa 1.200

Kuvataiteen maisteri Pia Salo materiaali-
kustannuksiin 1.200

Muusikko Alina Sudenlehti sävellystyös-
kentelyyn sekä teemallisen konsertin jär-
jestämiseen Raumalla 2.000

Taiteen kandidaatin yliopisto-opiskelija 
Noora Vihervirta oman vaatemalliston 
suunnitteluun, materiaaleihin ja muihin 
sen valmistamisesta syntyviin kuluihin. 
Projekti koostuu taustatutkimusosiosta 
ja sen perusteella suunniteltavasta 7–8 
asun vaatemallistosta, joka esitellään 
Muotiviikoilla 1.550

Yhteensä 15.900

RAUMAN RAHASTO YHTEENSÄ 10 
APURAHAA, 15.900 EUROA.

NOKIAN KAUPUNGIN RAHASTO

Ilmastotyöryhmä (Leikas Pauliina ja työ-
ryhmä) Siuron Iloinen ilmastopäivä 4.000

Kasvatustieteen maisteri Hannu Kesola 
matkaan Englantiin Nokialle sijoittuvien 
Nordic Noir-henkisten sarjakuvien esit-
telyyn suureen sarjakuvatapahtumaan, 
jonne minut on kutsuttu ensimmäisenä 
suomalaisena sarjakuvantekijänä kunni-
avieraaksi 650

FM Carita Rassa Kuvanveistäjä Mauno 
Kiviojan (1941–2018) muistonäyttelyn jär-
jestämiseen Nokian kirjasto- ja kulttuuri-
talo Virrassa 5.650
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Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, luovan alan 
freelancer Saija Viljanen suomalaiseen 
saunaperinteeseen ja -kulttuuriin pureu-
tuvan kansanmusiikkikomedian käsikir-
joittamiseen 3.500

Nokian Työväen teatterin toiminnanjoh-
taja Heli Pitkänen Nokian rahaston pal-
kinto 2020 5.000

Yhteensä 18.800

NOKIAN KAUPUNGIN RAHASTO YH-
TEENSÄ 4 APURAHAA JA 1 PALKINTO 
18.800 EUROA.

SEINÄJOEN RAHASTO

Kuvataiteilija Minna Herrala Kohdeapu-
raha teosten valmistamiseen Millaista on 
olla eläin -näyttelyyn Seinäjoen Taidehal-
lille 1.000

Kuvataiteilija Aeon Koskinen ja työryh-
mä performanssi- ja videotapahtuman 
esiintymis-/screenauspalkkioihin. Tapah-
tuman tarkoitus on vakiinnuttaa perfor-
manssin asemaa ja tarjota kokeelliselle 
videotaiteelle screenaus mahdollisuuk-
sia Etelä-Pohjanmaalla 1.000

KultSi – Kulttuurikollektiivi Silta ry Sul-
jetut ovet -museodraamakierrosten to-
teuttamiseen Östermyran kartanoon 
osana Seinäjoen kaupungin 60-vuotis-
juhlavuotta 1.500

MoDe – Moving Decos ja työryhmä Mo-
De – Moving Decos: Seinäjoen Tulipuis-
to-tulisirkustapahtuman toteuttamiseen 
sekä tulisirkusvälineistön hankintaan 
500

Lastentarhanopettaja, päiväkodinjohtaja 
evp Saara Oksala Luonnon, ympäristön 
ja yhteiskunnallisten muutosten vaiku-
tus pienen alueen syntyyn, kehitykseen 
ja kasvuun 1.000

Tanssin opiskelija Miika Rissanen tanssin 
kesäopintoihin ulkomailla (professional 
level) 1.500

Pinja Rissanen baletin kesäopintoihin ul-
komailla (professional level) 1.500

Rytmi-instituutti Rytmi-instituutin 30- 
vuotisjuhlan tuotantokuluihin 1.500

Ylistaron Karjalaiset ry Suomalaiset kir-
jopukineet -valokuvanäyttelyyn Ylista-
rossa elokuussa 2020 500

Epec Oy Seinäjoen rahaston Teknologia-
palkinto 2020 2.500

Riikka-Johanna Pohjola Seinäjoen rahas-
ton mediapalkinto 2020 800

Toimittaja Anne Puumala Seinäjoen ra-
haston journalismipalkinto 2020 1.500

Yhteensä 14.800

SEINÄJOEN RAHASTO YHTEENSÄ 9 
APURAHAA JA 3 PALKINTOA, 14.800 
EUROA.

SAVONLINNAN RAHASTO

Tuomo Kukkonen Savonlinnan rahaston 
palkinto 2020 2.700

Matti Makkonen Savonlinnan rahaston 
palkinto 2020 2.700

SAVONLINNAN RAHASTO YHTEENSÄ 
2 PALKINTOA, YHTEENSÄ 5.400 EU-
ROA.

LAPPEENRANNAN RAHASTO

Uusi Hoi Sie -galleria Lappeenrannan 
rahaston palkinto 2020 2.000

Street Culture Club Lappeenrannan ra-
haston palkinto 2020 1.500

Rakuunamäen Pumppuhuone ry Lap-
peenrannan rahaston palkinto 2020 
1.000

LAPPEENRANNAN RAHASTO YHTEEN-
SÄ 3 PALKINTOA, 4.500 EUROA.

RAAHEN RAHASTO

Pekka Tähkävuori Raahen rahaston pal-
kinto 2020 5.000

Toni Kettukangas Raahen rahaston pal-
kinto 2020 5.000

Juho Ilkko Raahen rahaston palkinto 
2020 1.000

Pekka Jaatinen Raahen rahaston palkin-
to 2020 1.000

Henri Ylikulju Raahen rahaston palkinto 
2020 1.000

Pauliina Vanhatalo Raahen rahaston pal-
kinto 2020 1.000

Kirsti Vähäkangas Raahen rahaston pal-
kinto 2020 1.000

RAAHEN RAHASTO YHTEENSÄ 7 PAL-
KINTOA 15.000 EUROA

HYVINKÄÄN RAHASTO

Raisa Laurila-Hakulinen Hyvinkään rahas-
ton palkinto 2020 1.100

Marja-Liisa Hilander-Tereska Hyvinkään 
rahaston palkinto 2020 1.100

Hyvinkään yrittäjät, Hyvinkään Halo -valo-
viikot Hyvinkään rahaston palkinto 2020 
2.000

HYVINKÄÄN RAHASTO YHTEENSÄ 3 
PALKINTOA, 4.200 EUROA.

JAAKKO KOLMOSEN RAHASTO

Jukkola Food Oy Jaakko Kolmosen ruo-
kakulttuuripalkinto 2020 2800 €

Ruokatoimittaja Riitta Mustonen Jaakko 
Kolmosen ruokakulttuuripalkinto 2020 
2800 €

Viljelijä, yrittäjä Janne Pihamaa Jaakko 
Kolmosen ruokakulttuuripalkinto 2020 
2800 €

Pro Kala ry Jaakko Kolmosen ruokakult-
tuuripalkinto 2020 2800 €

KAUPUNKI- JA KOHDERAHASTOT, 24 
PALKINTOA JA 57 APURAHAA
YHTEENSÄ 81 APURAHAA JA PALKIN-
TOA 165 290 EUROA
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Säveltäjä, muusikko Aino Ahokas ja Ilona 
Jäntti Jäntti&Venna -duon teosten strii-
maukseen 3.000

YTM Terhi Friman Kirjoittajakoulutuksen 
digiloikka 3.000

Tanssitaiteen kandidaatti Sanni Giordani 
ja Oskari Turpeinen Tanssiaiheisen pod-
castin luomiseen 3.000

Kuvanveistäjä Eetu Huhtala ”Another 
Public Sculpture” -verkossa toteutuvan 
julkisen taiteen hankeeseen, fyysisistä 
materiaaleista vapaan kuvanveistoprak-
tiikan kehittämiseen 3.000

FT, Dosentti Mikko Huhtamies Historial-
liset kartat eloon! Digikirjalla enemmän 
tietoa laajemmalle yleisölle 3.000

Tanssitaiteen maisteri Elina Häyrynen 
TARGET -projektin kehittämiseen 3.000

Medianomi Leevi Ikonen Kansanva-
listuksellisen lastenohjelmakonseptin 
kehittelyyn digitaalisin menetelmin                                                                                
3.000        

Musiikin maisteri Nanna Ikonen Saksofo-
niserenadi -projektin kehittämiseen, lan-
seeraukseen ja markkinointiin 3.000

Taiteen kandidaatti, taidemaalari Verna 
Joki sähköisen näyttelykonseptin kehit-
tämiseen ja Land of Cockaigne -näytte-
lyn valmistamiseen 3.000

Kuvataiteen maisteri Markus Jäntti-Tuo-
minen AR- tekniikan kehittämiseen Muis-
tomerkit Tapiolassa- projektissa 3.000

Jalkinekisälli Tomi Järvenpää Käsityö-
mäistä kengäntekoa esittelevän YouTu-
be-kanavan perustamiseen ja sosiaa-
lisen median kanavien kehittämiseen 
3.000

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Emma 
Jääskeläinen ja työryhmä Musiikkiteat-
teri Nyt.in toiminnan kehittämiseen se-
kä musiikkiteatterin digisisällön laaduk-
kaampaan tuottamiseen tulevaisuudessa 
3.000

Ohjaaja, käsikirjoittaja, vapaa toimitta-
ja Martti Kaartinen Älypuhelinta varten 
toteutettavan audiovisuaalisen sisällön 
suunnitteluun ja toteuttamiseen 3.000

Arkkitehti Kaisa Karvinen Arkkitehtuu-
riartikkeleiden audioarkistoon 3.000

KULTTUURIN DIGILOIKKA -APURAHAT 2020

Tuottaja Aija Kelly ja työryhmä ”VOPE-
RA:n yhteisen nettisivualustan suunnit-
teluun ja toteuttamishankkeeseen sekä 
somemarkkinoinnin suunnitteluun 3.000

Kuvataiteilija AMK Laura Konttinen tai-
teellista työtä esittelevien videoiden to-
teuttamiseen ja nettiportfolion uudista-
miseen 3.000

tietokirjailija, MA Lilly Korpiola Hybridin 
tietokirjan konseptointiin ja ennakkosel-
vitykseen 3.000

Musiikin maisteri Anssi Koskela ’Linkki 
musiikintutkimuksen ja muusikoiden vä-
lillä’ -videoesittelyssä historialliset viu-
lunsoitto-oppaat 1695-1771 3.000

Filosofian maisteri Johanna Koskinen 
Kirjallisuuden kääntäjille suunnatun po-
dcast-sarjan suunnitteluun ja toteuttami-
seen 3.000

Humanististen tieteiden kandidaatti Jut-
ta Laino-Tabell Digitaalisuus osallistavas-
sa kirjavinkkauksessa 3.000

Musiikin maisteri Kukka Lehto, Tero Pen-
nanen ja Anna Zemlianski kansainvälisen 
videohankkeen käynnistämiseen 3.000

Muusikko Tommi Lindell kahden musiik-
kivideon toteutus ja oman osaamisen 
markkinointi nettivideokanavilla ja sosi-
aalisessa mediassa 3.000

Kuvataiteen maisteri Saana Lähteenmäki 
360/VR -videon mahdollisuudet taiteen 
levittämisessä ja esittämisessä 3.000

Skenografi Kirsi Manninen Skenografien 
digitaalisen luonnosteluoppaan toteu-
tukseen 3.000

Kirjailija, filosofian maisteri Tittamari 
Marttinen Lastenrunoutta verkossa 3.000

Taiteen maisteri Sofia Okkonen Taiteelli-
seen työskentelyyn digimaalausprojektin 
sekä uusien verkkosivujen parissa 3.000

Teatteritaiteen maisteri Ilmari Paananen 
ja työryhmä WMNWM Dream Stream 
3.000

Säveltäjä Juha Pisto omien digitaitojen 
kehittämiseen 3.000

Medianomi, kauppatieteiden maiste-
ri Sofia Pusa Where Flowers Bloom, So 
Does  -verkkoinstallaatioon 3.000

Taiteen maisteri Jaana Rannikko digi-
taalisen toiminnan kehittämiseen tai-
teellisessa työskentelyssä 3.000

Musiikkipedagogi ja muusikko Aleksi 
Ranta piirroskonserttien julkaisuun pro-
jektin kotisivuilla 3.000

Taiteen maisteri Miissa Rantanen Kuva-
taideopetusta tarjoavien verkkosivujen 
perustamiseen 3.000

Bachelor of Fine Arts Pavel Rotts, Tep-
po Vesikukka ja Valera Belov The Dot in 
Space project - net of imaginary satelli-
tes of the earth as an experimental so-
cial network 3.000

Kuvataiteilija AMK Sanni Saari videoins-
tallaation toteuttamiseen 3.000

Taiteen kandidaatti, Valtiotieteiden 
kandidaatti Noora Sandgren interaktii-
visuutta sisältävän virtuaalitodellisuus-
näyttelyn pilotointiin 3.000

BA (hons) Performance Design Scha-
per-Backman Nina ja työryhmä digi-
taalisen lisäohjelman luominen Miljoo-
nan puun talkoiden kokonaisuudelle 
3.000

Musiikin maisteri Jutta Seppinen ja työ-
ryhmä CHANGEnsemblen digiloikka; 
yhtyeen nettisivujen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen sekä taiteellisen sisäl-
lön tuottamiseen ja jakamiseen eri alus-
toilla 3.000

Näyttämötaiteiden kandidaatti Valtteri 
Simonen Esitystaltio -hankkeessa työs-
kentelyyn 3.000

Musiikkipedagogi (amk) William Su-
vanne Quarantine Big Band Helsinki 
3.000

Taiteen maisteri Ulla Taipale Paikkasi-
donnaisen Toinen puoli -äänitilan kehit-
täminen digitaaliseksi versioksi teoksen 
vierailuun internetissä ja sen markki-
nointitarkoituksiin 3.000

Medianomi Atte Tanner Valokuvausai-
heisen oppimateriaalipankin tuottami-
seen ja videosarjan levittämiseen You-
Tubessa 3.000

Tanssija Topi Tateishi 360-asteen vi-
deokameran käyttön tutkimiseen tans-
sissa ja sen käyttötapojen ja tietouden 
jakaminen taiteilijoille blogina 3.000
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Elokuvaohjaaja Ditte Uljas KORONA-
HAIKUJA KAUPUNGISTA-sarjan toteu-
tukseen 3.000

Muusikko-AMK Eeppi Ursin digitaalisen 
konserttisarjan ammattimaiseen järjes-
tämiseen 3.000

TeM, näyttelijä Tuukka Vasama ja TeM Ti-
mo Ruuskanen Koululaisille suunnatun 
digitaalisen teatteritoiminnan kehittämi-
seen 3.000

Teatteritaiteen maisteri Juuso Voltti 
 Ääni-, valo- sekä videoteknisten ratkai-

sujen tekninen ja taiteellinen suunnittelu 
Karanteeniteatterin tarpeisiin 3.000

Taidemaalari, taiteen maisteri Riikka We-
samaa maalausopetuksessa käytettävien 
digitaalisten aineistojen monipuolista-
miseen, projektorin hankintaan ja omien 
verkkosivujen ideointiin 3.000

Filosofian maisteri / toiminnanjohtaja He-
linä Ylisirniö, Maaria Ylikangas ja Satu Ko-
ho Kulttuuri, mielipide- ja tiedelehtien yh-
teisen verkkonäkymisen vahvistamiseen 
sekä niiden digisisältöjen levityksen ja ti-
lausten markkinoinnin tukemiseen 3.000

Master of Arts Sebastian Ziegler Interna-
tional remote collaborations and online 
performances 3.000

FM, oopperaohjaaja, päädramaturgi Lau-
ra Åkerlund Oopperaohjauksen opetus-
videosarjaan 3.000

YHTEENSÄ 50 APURAHAA, 150 000 
EUROA

FT Laura Oulanne, kirjallisuustiede, 
”Maailmalliset mielet ja tilalliset sub-
jektit modernistisessa kirjallisuudessa”, 
John Hopkins -yliopisto, (jatkoapuraha) 
49.000

FT Lasse Lehtonen post doc-tutkimuk-
seen: “Backstage feminism:” How the fe-
male singer-songwriters of “New Music” 
changed Japan of the 1970 s, Tokion yli-
opistossa Japanissa 2019–2021. 45.000

POST DOC -POOLIN APURAHAT 2019–2020

Game Music Collective Oy 200 000 €
Game Music Collectiven suomalaisen pe-
limusiikkiäänitteen tekeminen, julkaisu-
konsertin järjestäminen sekä musiikkivi-
deoiden tuottaminen

Savo-ooppera ry 100 000 €
Minna Canth -oopperatuotanto

Musiikkitalon Urut Soimaan ry 100 000 €
Kansainvälinen Kaija Saariaho -urkusävel-
lyskilpailu

SUURET KULTTUURIHANKKEET 2020

Suomen Kalakirjasto ry 120 000 €
Suomen Kalataloushistorian digitointi ja 
arkistointi

Suomen Ranskan Instituutin säätiö 
130 000 €
A I S T I T / coming to our senses | Kan-
sainvälisen suuren kulttuurihankkeen to-
teuttamiseen viidessä eri Euroopan pää-
kaupungissa vuonna 2021.

Helsingin yliopisto 150 000 €
Biologisen kulttuuriperinnön monitietei-
set tutkimusstrategiat, Suomenhevosen 
historiallisen bioaineistojen keruu

Suomalais-Ugrilainen Seura 100 000 €
Manuscripta Castreniana

YHTEENSÄ 7 APURAHAA, 900 000 
EUROA
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2019

Tietokirjailija, radioääni Pasi Heikural-
le tunnustuksena oivaltavasta ja kan-
santajuisesta tavastaan vaalia suomen 
kieltä

Tanssitaiteilija, koreografi Ismo-Pekka 
Heikinheimolle tunnustuksena monipuo-
lisesta ja kansainvälisestä tanssitaiteelli-
sesta työstään

Näyttelijä ja laulaja Maria Ylipäälle tun-
nustuksena omistautuneesta ja korkea-
tasoisesta taiteellisesta työstään näyttä-
mötaiteen ja musiikin alalla

Professori Harri Vasanderille tunnustuk-
sena uraauurtavasta työstään suomalai-
sen suotutkimuksen ja suoluonnon tun-
netuksi tekemisessä

2018

Suomi-koulujen tuki ry:lle tunnustuksena 
tärkeästä opetustyöstä sekä suomen kie-
len ja kulttuurin vaalimisesta maailmalla. 

Taiteilijaryhmä IC-98:lle, Patrik Söder-
lundille ja Visa Suonpäälle tunnustukse-
na omistautuneesta ja korkeatasoisesta 
taiteellisesta työstään.

Kirjailija Riina Katajavuorelle tunnustuk-
sena monipuolisesta ja laajaa yleisöä pu-
huttelevasta kirjallisesta työstään.

Professori Hannu Salmelle tunnustukse-
na uraauurtavasta työstään suomalai-
sen kulttuurihistoriallisen tutkimuksen 
parissa.

2017

Professori Sarah Butcherille tunnustuk-
sena korkeatasoisesta virustutkimukses-
ta, joka edistää tietämystämme virustau-
deista ja niiden torjunnasta.

Arkkitehti Anssi Lassilalle tunnustukse-
na omaperäisestä ja laadukkaasta työs-
tä suomalaisen rakennustaiteen rikastut-
tamiseksi 

Toimittaja ja tietokirjailija Elina Grund-
strömille tunnustuksena pitkäjänteisestä 
työstä objektiivisuuteen pyrkivän tiedon, 
demokraattisten arvojen sekä ihmisoi-
keuksien puolustamisessa.

Suomentaja Kari Klemelälle tunnustukse-
na korkeatasoisesta kauno- ja tietokirjal-
lisuuden käännöstyöstä suomen kielelle.

2016

Professori Markus Jäntille tunnustuksena 
rohkeasti kantaaottavasta ja kansainväli-
sesti arvostetusta tutkimus- ja julkaisu-
työstä taloustieteen alalla

Toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtasel-
le tunnustuksena 50 vuoden ainutlaatui-
sesta työstä reportterina kriisipesäkkeis-
sä eri puolilla maailmaa

Professori Kaisa Häkkiselle tunnustukse-
na suomen kielen ja sukukielten tutkija-
na ja kielitieteen taitavana avaajana suu-
relle yleisölle

Kuvataiteilija Antti Tantulle tunnustukse-
na näkemyksellisestä työstä kuvataiteen 
arkaaisilla lähteillä ja erityisesti puupiir-
rosten parissa

2015

Näytelmäkirjailija Laura Ruohoselle tun-
nustuksena monipuolisista kirjallisista 
ansioista ja rohkeista irtiotoista

Farmaseuttisen kemian professori  Jari 
Yli-Kauhaluomalle tunnustuksena an-
siokkaasta työstä lääkekehityksen alalla 
sekä tutkijana että opettajana

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistyk-
selle innostuneen ja vireän kulttuurielä-
män luomisesta paikkakunnalle

Nuorisotutkimusseuralle akateemisesti 
korkeatasoisesta nuorisotutkimuksesta 
ja ansioista yhteiskunnallisena keskus-
telijana

ALFRED KORDELININ PALKINNON SAAJAT 
VUODESTA 2015 ALKAEN
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EUR 5 MILLION FOR SCIENCE AND CULTURE

EUR 5 MILLION FOR  
SCIENCE AND CULTURE
From 1 September 2019 to 31 August 2020, the Alfred Kordelin 
Foundation used €5.1 million for its ordinary operations  
– i.e. grants, prizes, distribution costs and other cultural activities.

August grant application round
This Annual Report includes information on the 
events for the reported year 1 September 2019 – 31 
August 2020. The August grant application round 
and the decisions on awarded grants fall on two dif-
ferent reported years. We begin by reporting on the 
grant recipients from the August 2019 round, with 
decisions made by the Board in October 2019. The 
Foundation awarded €3.5 million for science, liter-
ature, art, and public education. Focus areas, as in 
previous years, were full-year (€24,000) and half-
year (€12,000) working grants for individuals, and 
grants of max. €30,000 for working groups. In sci-
ence, we award funds for finalizing doctorate theses 
and initiating post doc research. In the August 2019 
round, 7% of grant applications were accepted, and 
the awarded grant was €14,000 on average. 

The August 2020 grant application round took 
place from 1 to 15 August, and the Foundation re-
ceived a total of 3,346 applications. The number of ap-
plication was 10% below the level of the previous year.

November: Alfred Kordelin prize to  
four  recipients
Each year, the Foundation awards four Alfred Kor-
delin prizes, totalling at €120,000, in the fields of 
science, arts, literature, and public education. The 

purpose of the prizes is to acknowledge Finnish 
feats of culture. The prize of €30,000 was award-
ed to Maria Ylipää, actor and singer; Ismo- Pekka 
Heikinheimo, dance artist and choreographer; 
 Harri Vasander, Professor of Peatland Forestry; and 
Pasi Heikura, non-fiction author, humourist, musi-
cian, and radio presenter. The prizes were awarded 
in November 2019.

January: Major Cultural Projects and  
Fund application rounds 
The Major Cultural Projects application round was 
organised from 1 to 31 January. The Foundation re-
ceived a total of 193 applications. Seven grants were 
awarded, with a value ranging from €100,000 to 
€300,000, and intended for two years of work, to-
talling at €0.9 million. Both culture and the sciences 
received support: for example, a €150,000 grant was 
awarded to the research project, coordinated by the 
University of Helsinki Faculty of Arts, that surveys 
the genetic history of the Finnhorse, while the video 
game music project of the Game Music Collective 
received €200,000.

In January, the Foundation accepted applications 
for its 16 city and dedicated funds. In March, the 
Foundation awarded 81 grants and smaller prizes, 
totalling at €0.2 million.



March: Out into the world via the  
Post Doc Pool
The Kordelin Foundation is a member of the Post 
Doc Pool, a shared initiative of various Foundations, 
and, through its participation, helped two research-
ers work for a one-year period in a non-Finnish top 
university. Approximately €0.1 million was given out 
as Post Doc grants. 

April: Digital leap against the pandemic

In April 2020, the Foundation made the decision to 
set up an extra grant application round, titled Digi-
tal Leap for Culture, for the purpose of supporting 
the cultural field, which was experiencing hard times 
because of the corona pandemic. On a fast schedule, 
the Foundation awarded 50 €3,000 grants for dig-
ital experiments and for the development of digital 
working methods in literature, art, and public edu-
cation. The application round took place from 20 to 
26 April 2020, and the Foundation received a total of 
1,495 applications.

Kiasma Commission by Kordelin (2017–2020).
Emma Jääskeläinen’s new sculptural installation 
in the iconic lobby of Kiasma 2.6.2020–10.1.2021.
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MARIANKATU 7 A 3,
00170 HELSINKI

Toimisto avoinna arkisin 9–16 
Puhelin 050 439 3661 

Sähköposti toimisto@kordelin.fi






