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ALFRED KORDELININ
SÄÄTIÖ
Säätiön tarkoituksena on
suomalaisen tieteen, kirjallisuuden,
taiteen ja kansanvalistuksen
edistäminen ja kannattaminen.
Alfred Kordelinin säätiö on vuodesta
1920 yhtäjaksoisesti tukenut
apurahoin ja palkinnoin tieteen ja
kulttuurin tekijöitä.
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Jenni Tieaho, Merihevonen, 2012,
pajunvitsakset, rautalanka.
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HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SANAT

LAAJA-ALAISESTI SIVISTYKSEN
PUOLESTA

T

ätä kirjoittaessani on kulunut 20
kuukautta siitä, kun Suomen hallitus julisti Suomeen poikkeustilan
koronaepidemian vuoksi. Yhteiskunta palailee pikkuhiljaa normaaliin,
vaikka jälleen uusi virusmuunnos aiheuttaa huolta tulevasta. Vuonna 2020 yksityiset säätiöt rahoittivat Suomessa yli 564 miljoonalla eurolla
tiedettä, taidetta ja muuta yleishyödyllistä toimintaa.
Tämä on lähes 40 miljoonaa euroa enemmän kuin
edellisenä vuonna. Säätiöt pystyivät poikkeuksellisena aikana toimimaan nopeasti ja joustavasti.
Alfred Kordelinin säätiö tukee vuosittain tiedettä
ja kulttuuria noin viidellä miljoonalla eurolla. Alfred Kordelinin palkintokriteereissä toteamme, että
säätiö ”palkitsee tulevaisuuden tekijöitä, jotka toiminnallaan tieteen, kulttuurin sekä kansalaisyhteiskunnan alueilla ovat luoneet edellytyksiä vahvempaan, monimuotoisempaan ja kestävämpään
yhteiskuntaan ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen”. Sama luonnehdinta sopii myös apurahoihin.
Elokuun päähausta tuemme joka vuosi noin 3,5 miljoonalla eurolla tiedettä, kirjallisuutta, taidetta ja
kansanvalistusta. Apurahoja voivat hakea niin yksityishenkilöt, työryhmät kuin yhteisötkin enintään
vuoden mittaiseen työhön. Viiden viime vuoden
aikana (2016–2020) olemme myöntäneet päähaun
kautta 1374 apurahaa, liki 17 miljoonaa euroa. Moni näytelmä minkä katsomme, kaunokirjallinen teos,
jonka luemme tai tutkimus, johon viittaamme on
syntynyt suomalaisen apurahasäätiön tuella. Apurahasäätiöt ovat vakaita yhteiskunnallisia instituu8

tioita, joiden vaikutus tulee esille usein epäsuorasti
ja pitkän ajan kuluessa.
Suuret kulttuurihankkeet -ohjelma on nykymuotoisena toiminut viisi vuotta. Vuosina 2017–2021
olemme myöntäneet rahoitusta 19 hankkeelle yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa. Ohjelmasta on vuosien
varrella rahoitettu niin tutkimusta, taidehankkeita
kuin näiden yhdistelmiäkin. Säätiö on tukenut esimerkiksi tieteen yleistajuistamista edistävää tieteen
termipankkia ja suomenhevosen geeniperimää kartoittavaa tutkimushanketta, jota tavalliset kansalaiset myös olivat toteuttamassa. Tiedettä ja taidetta
yhdistää hanke, jossa tuotetaan tietokirja ja dokumenttielokuva uhanalaisesta naalista.
Alfred Kordelinin säätiön tehtävä on laaja-alainen sivistyksen edistäminen, mikä näkyy siinä, että tukemamme hankkeet ovat keskenään hyvinkin
erilaisia. Meille on tärkeää, että tekijät itse päättävät sisällöistä olipa kyse sitten tutkimuksesta suuret
kulttuurihankkeet -ohjelmassa tai taiteesta elokuun
päähaussa. Jokainen tutkija- ja taiteilijasukupolvi
vuorollaan tulkitsee mitä sivistyksellä tarkoitetaan.
Laaja-alaisuus edellyttää monipuolista osaamista.
Säätiössä kohtaavat tieteen, kulttuurin ja talouden
asiantuntijat. Yhdessä toteutamme säätiön tarkoitusta. Työ sivistyksen edistämiseksi jatkuu, vaikka ajat
ja olosuhteet muuttuvat. Alfred Kordelinin säätiön
hallituksen puolesta kiitän säätiön luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneitamme yhteistyöstä.
JUHA LAAKSONEN
hallituksen puheenjohtaja

KUVA: MEERI UTTI

KU VA: MEERI U TTI

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

SÄÄTIÖ TIETEEN, TAITEEN JA
YHTEISKUNNALLISEN TOIMINNAN
TUKIJANA

A

lfred Kordelinin säätiön tarkoituk- markkina-arvojen muutokset huomioiva kokonaissena on suomalaisen tieteen, kirjal- tuotto oli 23,9 prosenttia (7,0 %) säätiön hallituksen
lisuuden, taiteen ja kansanvalistuk- asettaman pitkän aikavälin reaalituottotavoitteen
sen edistäminen ja kannattaminen. ollessa 5,0 %.
Kordelinin säätiö toteuttaa säänSuuret kulttuurihankkeet -ohjelmassa tavoitteenöissä määriteltyä tarkoitustaan namme on mahdollistaa kaksivuotinen hanke joko
kolmella tavalla: myöntämällä apurahoja, jakamalla rahoittamalla hanke kokonaan tai toimimalla sen
palkintoja sekä omien hankkeiden kautta, yhteensä päärahoittajana. Tuimme viittä suurta kulttuurihannoin 5 miljoonalla eurolla vuodessa.
ketta, yhteensä 0,9 miljoonalla eurolla. Tapaamme teElokuun päähaku ja päätökset apurahansaajista kijöitä sekä hankkeiden ollessa käynnissä että niiden
osuvat kahdelle eri kertomusvuodelle. Kertomusvuon- päättymisen jälkeen. Tapaamiset ovat osoittautuneet
na (1.9.2020–31.8.2021) järjestetyn haun kautta jaet- toimivaksi käytännöksi seurata projektien onnistutiin 3,5 miljoonaa euroa. Myönsimme 234 apurahaa mista ja ne täydentävät kirjallista raportointia.
36 eri alalle. Elokuussa 2021 säätiöön lähetettiin 3 059
Uudistimme Alfred Kordelinin palkinnot. Nyt
apurahahakemusta, ja ne arvioitiin 33 asiantuntijan palkintoehdotuksia voivat tehdä kaikki suomalaiset
voimin. Tieteessä keskitymme tutkijanuran alkuvai- yliopistot, taiteilija- ja kulttuurijärjestöt sekä muut
heen tukemiseen. Rahoitimme 1,1 miljoonalla eurolla nimetyt toimijat, esimerkiksi säätiön luottamushenväitöskirjojaan viimeisteleviä ja post doc -tutkimuk- kilöt. Palkintoehdokkaiden valintaan asetettiin kuusiaan käynnistäviä tutkijoita. Taiteelliseen työhön sijäseninen toimikunta, jonka jäsenistä neljä tulee
myönsimme 1,7 miljoonaa euroa ja yhteiskunnalliseen säätiön ulkopuolelta. Palkintoja jaetaan vuosittain
toimintaan 0,7 miljoonaa euroa. Päähakua on kehitet- kahdesta kolmeen kappaletta ja sen arvo nostettiin
ty viime vuosina. Fokusoinnin ansiosta hakemusmää- 50 000 euroon. Palkintoehdotuksia saatiin 15.6.2021
rät tieteessä ovat pienentyneet, jaettujen apurahojen mennessä 76 kappaletta. Lämmin kiitos kaikille palkeskiarvo on noussut ja myöntöprosentti on kasvanut kintoehdotuksia tehneille yksityishenkilöille, työryh7 prosentista (2018) 12 prosenttiin (2020). Tulevana mille ja yhteisöille. Se, että näin moni taho osallistui
kertomusvuonna jatkamme päähaun kehittämistä.
ehdokasasetteluun, on luottamuksenosoitus tekemälVuonna 2020 säätiön apurahatoiminnan aloittami- lemme työlle ja Alfred Kordelinin säätiölle.
Ja lopuksi omista hankkeista: Toteutimme yhdessä
sesta oli kulunut 100 vuotta. Julkaisimme historiateoksen ”Säätiö”, jonka pohjalta Yle teki dokumenttielo- tasavallan presidentin kanslian kanssa Kultarannan
kuvan. Se esitettiin ensimmäisen kerran joulukuussa veistospuistonäyttelyn. Kohtaamisia-näyttelyn näki
2020. Dokumentin on TV1:n esitykset ja Yle Areena kuluneena kesänä arviolta 22 000 ihmistä.
mukaan lukien nähnyt yli puoli miljoonaa katsojaa!
Kiitän lämpimästi kaikkia säätiön toimintaan osalSäätiön toiminta rahoitetaan sijoitustoiminnan listuneita ja toivotan hyvää uutta vuotta 2022.
tuotoilla. Kertomusvuoden päättyessä 31.8.2021
säätiön omaisuuden markkina-arvoksi kirjattiin ERIK BÅSK
212 miljoonaa euroa (176 meur). Sijoitusomaisuuden toimitusjohtaja
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APURAHAT, PALKINNOT JA
KULTTUURITOIMINTA
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VIISI MILJOONAA EUROA
TIETEESEEN JA KULTTUURIIN
Alfred Kordelinin säätiö käytti varoja kertomusvuoden 1.9.2020–31.8.2021
aikana varsinaiseen toimintaan – apurahoihin, palkintoihin, jakokuluihin ja
kulttuuritoimintaan 5 miljoonaa euroa.

Elokuu: Päähaku 2020 ja 2021

Tässä vuosikertomuksessa raportoimme kertomusvuoden 1.9.2020–31.8.2021 tapahtumista. Elokuun päähaku ja päätökset apurahansaajista osuvat kahdelle eri
kertomusvuodelle. Aloitamme raportoimalla elokuun
päähaun 2020 apurahansaajista, joista säätiön hallitus
päätti lokakuussa 2020. Säätiö myönsi 3,5 miljoonaa
euroa tieteeseen, kirjallisuuteen, taiteeseen ja kansanvalistukseen. Painopisteenä olivat, kuten aikaisempinakin vuosina, henkilökohtaiseen työskentelyyn tarkoitetut kokovuotiset (24 000 euroa) ja puolivuotiset (12
000 euroa) s ekä työryhmille myönnettävät enintään
30 000 euron apurahat. Tieteessä rahoitamme väitöskirjojen viimeistelyä ja post doc -tutkimusten käynnistämistä. Elokuun 2020 haussa apurahahakemusten
läpimenoprosentti oli 7 %, ja myönnetty apuraha keskimäärin 15 000 euroa. Elokuun 2021 apurahahaku
järjestettiin 1.–15.8., ja hakemuksia säätiöön lähetettiin yhteensä 3 059 kappaletta. Hakemusten määrä laski yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Marraskuu: Alfred Kordelinin palkinnot
neljälle

Säätiö jakoi neljä Alfred Kordelinin palkintoa, yhteensä 120 000 euroa. Alfred Kordelinin palkinnolla on haluttu huomioida suomalaisia kulttuuritekoja.
30 000 euron arvoisen palkinnon saivat kirjailija Kari
Aronpuro, valokuvataiteilija Marja Pirilä, professori
Jyri Manninen ja professori Anneli Sarhimaa. Palkinnot julkistettiin marraskuussa 2020.
14

Tammikuu: Suuret kulttuurihankkeet ja
rahastot

Suuret kulttuurihankkeet -apurahahaku järjestettiin
1.–31.1.2021. Hakemuksia lähetettiin yhteensä 168
kappaletta. Kaksivuotiseen työskentelyyn tarkoitettuja 100 000–300 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin viisi kappaletta, yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.
Apurahan sai muun muassa dokumentaristi Kimmo
Ohtonen (Bad Dog Productions) Tunturikettu-dokumenttielokuvan toteuttamiseen ja tietokirjan kirjoittamiseen. Tammikuussa haettavana olivat myös säätiön
kuudentoista kaupunki- ja kohderahaston apurahat.
Säätiö jakoi maaliskuussa 69 apurahaa ja pienempää
palkintoa, yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.
Maaliskuu: Post doc -poolin kautta maailmalle

Kordelinin säätiö osallistui jäsensäätiöiden yhteiseen
post doc -pooliin, ja mahdollisti kahden tutkijan
vuoden mittaisen työskentelyn ulkomaisessa huippuyliopistossa. Post doc -apurahoja jaettiin noin 0,1
miljoona euroa.
Kesäkuu: Kohtaamisia Kultarannassa

Tasavallan presidentin kanslia ja Alfred Kordelinin
säätiö järjestävät kolmen luontoteemaan liittyvän
veistosnäyttelyn sarjan tasavallan presidentin kesävirka-asunnon puistossa Naantalin Kultarannassa.
Kohtaamisia-näyttely oli niistä ensimmäinen. Näytte
ly esitteli kotimaisen veistostaiteen eläinaiheita viime
vuosisadan alkupuolelta nykypäivään.
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JA KULTTUURITOIMINTAAN

5

M€

KOKONAISJAKO ALOITTAIN (5 M€)

1,5
2,5
1

M€ TIETEESEEN

M€ TAITEESEEN

0,7

120 000 €

321
APURAHAA

M€ YHTEIS
KUNNALLISEEN
TOIMINTAAN

ELOKUUN PÄÄHAKU
ALOITTAIN (3,5 M€)

1,1
1,7

ALFRED KORDELININ
PALKINNOT 2020

M€ väitöskirjojen
viimeistelyyn
M€ taiteelliseen
työskentelyyn
M€ tutkitun tiedon
tuottamiseen ja yhteis
kunnalliseen toimintaan

Luku sisältää säätiön kertomusvuonna
2020–2021 myöntämät apurahat ja palkinnot

SUURIIN
KULTTUURIHANKKEISIIN

0,9

KULTARANNAN VEISTOSNÄYTTELYN NÄKI ARVIOLTA

22 000

M€

VIERAILIJAA

VUOSIKERTOMUS 2021

SUURET KULTTUURIHANKKEET, 120 000 EUROA

”RAKASTAN LUNTA JA JÄÄTÄ
KUTEN NAALIKIN”
Kimmo Ohtonen kuvaa ilmastonmuutosta uhanalaisten naalien ja paremmin
selviytyneiden kettujen kautta.

K

Teksti: Ville Hänninen

immo Ohtonen on toteuttanut vii- kirjan rakennetta, toisella elokuvan”, Pornaisissa asume vuosina useita näkyviä hankkei- va Ohtonen kertoo.
ta luonnosta. Kuusiosainen Katoava
Hän sanoo monikärkisyyden tukevan hankkeen
Pohjola (2016) kuvasi 45 minuutin teemoja. Dokumentti visualisoi, kirjassa voi taustoitdokumenttielokuvina lajien katoa taa enemmän, podcast ja keskustelutilaisuudet lisäävät
ja sai jatkokseen kuusi suoraa tun- vuorovaikutuksellisuutta. Kaikkien eri kanavien on tarnin lähetystä Ylen Radio Suomessa. Tietokirja Karhu koitus pakata eri tavoin tietoa, niin että ymmärtäisim– voimaeläin (Docendo, 2019) nousi Tieto-Finlandia- me paremmin, mitä tällä hetkellä tapahtuu luonnossa
ehdokkaaksi ja yleisön suosikiksi omakohtaisilla ku- ja mikä merkitys luonnon monimuotoisuudella on.
vauksillaan ja havainnoillaan metsän
Lämpenemisen vaikutukset pohkuninkaan elämästä.
joisen luonnolle ja siitä riippuvaiselle
NAALI VALIKOITUI
Vuonna 2021 Alfred Kordeliihmiselle ovat moninaiset. Ohtonen
AIHEEKSI KARUISTA
keskittyy kuitenkin kuvaamaan ainin säätiö antoi Ohtosen Bad Dog
Production -tuotantoyhtiölle 120 000
SYISTÄ.
hetta tunturiketun eli naalin kautta.
euron kokoisen suuren kulttuuri”Kirjassa kuvaan esimerkiksi, mikä
on johtanut naalin lähes katoamihankkeen rahoituksen. Tunturikettukokonaisuuden mittakaava onkin Ohtosen aiempia seen luonnosta ja millainen ihmisen luontosuhde on
hankkeita suurempi.
ollut vuosisatojen mittaan. Menneitä aikoja romantisoidaan herkästi, mutta ei homo sapiens ole koskaan
Dokumenttielokuva, podcast-sarja ja tietoosannut olla sopusoinnussa luonnon kanssa. Pikemkirja
minkin nyt voimme sivistyksen ja hyvinvoinnin liVuodeksi 2022 valmistuu dokumenttielokuva, joka sääntyessä huolehtia ekosysteemeistä, koska meillä on
esitetään TV1:ssä ja Yle Areenassa loppuvuodesta. enemmän tietoa ja resursseja”, Ohtonen linjaa.
Lisäksi samana vuonna on luvassa podcast-sarja,
joka kuvaa Suomen luonnon eri ekosysteemejä ja ih- Katse rajautuu naaliin
misten suhdetta niihin. Otavan julkaisema tietokirja Naali valikoitui aiheeksi karuista syistä. Se metsäs”Naalin jäljillä” (työnimi) kertoo Tunturi-Lapin luon- tettiin 1900-luvulla lähes sukupuuttoon Suomesta ja
nosta narratiivisen tietokirjan keinoin. Näiden jäl- on luokiteltu maassamme äärimmäisen uhanalaisekkeen Ohtonen vetää puhe- ja keskustelutilaisuuksia si eläimeksi.
aihepiiristä kymmenellä paikkakunnalla.
”Tunturiluonto on monelle aika vieras, mutta rajaa”Työhuoneeni on nyt Tunturikettu-hankkeen malla katseen siihen ja naalin elämään näemme tarkempääkallopaikka. Suunnittelen asioita perinteiseen min. Luonto muuttuu ihmisen toiminnan vaikutuksestapaan post-it-lapuilla. Yhdellä seinällä pyörittelen ta, ja subarktiset alueet näyttäytyvät dokumentaristille

»
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APURAHAT, PALKINNOT JA KULTTUURITOIMINTA

peilinä tulevaisuuteen. Sitä kautta voi miettiä laajemmin ihmisen vaikutusta ja mitä voisi tehdä. Mistä
naali kärsii pohjoisessa, myös saimaannorppa kärsii
etelämmässä.”
Naalin vastinpariksi tarinassa asettuu tutumpi eläin,
kettu. Naali ja kettu ovat serkkulajeja, koiraeläimiä
molemmat.
”Naali on erikoistunut arktisiin olosuhteisiin, jotka
ovat kovien muutosten keskellä. Kettu puolestaan on
hyvin sopeutuva yleislaji, maailman laajimmin levinnyt
maapeto. Näiden kahden tarinaan kiteytyy nykyajan
problematiikka ja pääsee ongelmien juurisyihin. Kärjistäen: kettu on hyötyjä, naali kärsijä.”

Oma tyyli on löytynyt

Näyttävät luonto-ohjelmat tuntuvat pahimmillaan
niin sanotulta disneyfikaatiolta ja inhimillistävät, söpöyttävät ja tarinallistavat luontoa liiaksi. Parhaimmillaan ne valistavat konkretisoimalla.
”Vielä 2010-luvun alussa olin tekemässä Afrikassa
dokumentteja, mutta siinä tunsi koko ajan kilpailevansa esimerkiksi BBC:n valtavien resurssien ja kirjaimellisesti satojen muiden kuvausryhmien kanssa
ja loppujen lopuksi olin ehkä väärässä paikassa. Nyt
olen löytänyt pohjoisen luonnon. Siitä ei todellakaan
kerrota liikaa, ja tyylini alkaa muutenkin löytyä.”
NAALIN
Tiedon popularisoija ja dokuMikä se sinusta on?
VASTINPARIKSI
mentaristi
”Laaja-alaisten
ilmiöiden hahTARINASSA
mottaminen ja selittäminen mahOhtonen (s. 1981) asui 2000-luvun
ASETTUU TUTUMPI
ensimmäisellä vuosikymmenellä
dollisimman monipuolisesti ja moELÄIN, KETTU.
Isossa-Britanniassa ja törmäsi luonnikanavaisesti. Samanaikaisesti on
osattava rajata. Tässä olen mielestoon keskellä miljoonakaupunkiakin.
”Seurasin aikoinaan elämää ketunpesässä kaverini täni oppinut hyväksi: rajaus tiettyyn ekosysteemiin,
takapihalla Islingtonissa, Lontoossa. Joimme olohuo- tiettyyn eläinlajiin, mutta laajojakaan ajatuksia vältneessa teetä ja katsoimme, miten emo imettää poi- telemättä. 2000-luvun tekninen kehitys on hellinyt
kasiaan. Sillä oli vajan alla pesä pienessä puutarhassa, pienen budjetin toimijoita, koska nykyään pienelläjonne se kävi hakemassa eri paikoista ruokaa pen- kin kalustolla ja henkilömäärällä voi kuvata kiinnuille, rottia ja roskia. Hyvin sopeutuvaista ja kau- nostavia ohjelmia.”
Ohtonen on löytänyt paikkansa. Hän kertoo, että
punkilaista toimintaa!”
Ohtonen korostaa, ettei ole luontokuvaaja vaan Seitsemän Lontoon vuoden jälkeen myös oma suotiedon popularisoija ja dokumentaristi.
malaisuus vahvistui.
”Olen liian sosiaalinen siihen, että kävisin kuvaa”Rakastan lunta ja jäätä kuten naalikin. Olen komassa kolopesijöitä ja kävisin kuukausien poissaolon tonani pohjoisissa maisemissa.”
jälkeen kotona vain kääntymässä. Se ei myöskään ole
Englannissa asuessaan Ohtonen oli luontokiinminun tapani kuvata luontoa. Olen kiinnostunut ih- nostuksestaan huolimatta tavanomaisen urbaani
misistä ja tässä tapauksessa ihmisen vaikutuksesta ja nuori kaupunkilainen.
”Enkä ole vieläkään mikään Havukka-ahon ajatvaikutusmahdollisuuksista.”
”Urani alussa tein yhteiskunnallisempia aiheita. telija. Nautin olla luonnossa, mutta olen myös sosiEhkä sen vuoksi kuvasin Katoavassa Pohjolassa ih- aalinen kaupunkilaisjannu. Nautin sekä Lontoosta
misiä ja luontoa rinnakkain, enkä leikannut ihmistä että Norjan Lapin vuorista, sekä ihmisten seurasta
pois kuten monet Avara luonto -tyyppiset dokumen- että yksin olosta. Moninaisuuden kaipuun toivon
näkyvän työssänikin.”
tit tekevät.”

»
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MAKASIINI

Kultarannan Kohtaamisia-näyttelyn näki
22 000 vierailijaa
Kohtaamisia-näyttelyn teoksissa eläimet esittäytyivät ihmisen apuna ja ilona,
petoeläiminä ja tarumaisina ihmisen ja eläimen hybridiolioina, joiden merkitys on
vapaasti tulkittavissa.

KUVAT: VESA AALTONEN

Timo Heino, Sokea lauma, 2019–21, veistossarja, parafiini, polyuretaani, akryyli, alumiini, teräs, kasvit. @ Kuvasto 2021

TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA ja Alfred

Kordelinin säätiö järjestävät kolmen luontoteemaisen veistosnäyttelyn sarjan tasavallan presidentin
kesävirka-asunnon puistossa Naantalin Kultarannassa. Ensimmäinen niistä oli kuluneena kesänä
nähty Kohtaamisia (8.6.–3.10.2021). Se esitteli kotimaisen veistostaiteen eläinaiheita viime vuosisadan
alkupuolelta nykypäivään. Näyttelyn näki runsas
22 000 kävijää.
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Näyttelyn kuraattori Tapani Pennanen kertoo, että
eläimet ovat kuvataiteen aiheista perinteisimpiä ja että
eläinkunnan tarkastelu eri näkökulmista on antanut
taiteilijoille ehtymättömän lähteen. ”Eläimiä on kuvattu niin koti-, hyöty-, tuho-, kuin villieläiminäkin.
Myytit, sadut ja tarinat ovat täynnä mielikuvituksellisia olentoja kentaureista merenneitoihin, joissa on yhdistelty ihmisten ja eläinten piirteitä ja samalla inhimillisiä piirteitä eläinten o
 minaisuuksiin,” Pennanen

APURAHAT, PALKINNOT JA KULTTUURITOIMINTA

MAKASIINI

sanoo. Taiteilijat ovat kuvanneet näitä taruolentoja
ja lisänneet aihepiiriin myös omia hahmojaan. Eläin
kuviin liittyy myös symbolisia merkityksiä. Joutsenella, ilveksellä ja karhulla on tässä mielessä erityinen
asemansa Suomen taiteessa.
Kohtaamisia-näyttelyn teoksissa eläimet esittäytyivät ihmisen apuna ja ilona, petoeläiminä ja tarumaisina ihmisen ja eläimen hybridiolioina, joiden merkitys
on vapaasti tulkittavissa. Luonnon- ja eläinsuojelun
teema välittyi myös vahvasti kokonaisuudesta.

Näyttelyn taiteilijat olivat Emil Cedercreutz, Timo
Heino, Viktor Jansson, Matti Kalkamo, V
 eikko
Myller, Jussi Mäntynen, Taru Mäntynen, Pirkko
Nukari, Heli Ryhänen ja Jenni Tieaho. Pirkko
Nukarin ja Veikko Myllerin teokset, jotka Alfred
Kordelinin säätiö on deponoinut Kultarantaan, olivat
myös osa kesänäyttelyä.
Säätiö on ollut toteuttamassa yleisölle avoimia
veistosnäyttelyitä Kultarannan puistossa vuodesta
2011 alkaen.

Emil Cedercreutz, Toverini nummella, 1906, pronssi, jälkivalos, Emil Cedercreutzin museo.
Emil Cedercreutz, Ystävykset, 1906, pronssi, jälkivalos, Emil Cedercreutzin museo.
Emil Cedercreutz, Laitumella, ajoittamaton, pronssi, jälkivalos, Emil Cedercreutzin museo.
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TIEDE, 12 000 EUROA

SÄÄNTELY KIERTOTALOUDEN
EDISTÄJÄNÄ
Miten kiertotaloutta ja erityisesti teollisuuden materiaalivirtojen hyödyntämistä
uudelleen voidaan edistää sääntelyn avulla? Tämä on Alina Lehtosen tekeillä olevan
väitöskirjan ydin.

K

Teksti: Riitta Gullman

iertotalous ja materiaalitehokkuus
ovat viime vuosina nousseet valta
virtaan, mutta vielä 2010-luvun
alkupuolella tilanne oli tutkimuksen puolella toinen. Silloin Lapin
yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa opiskeleva Alina Lehtonen teki tutkimusta
sääntelystä, joka koskee teollisuuslaitosten prosessissa syntyvän tuhkan ja kuonan hyödyntämistä.
Lehtonen tutkii teollisuuden suurista tuotantolaitoksista tulevien materiaalivirtojen sääntelyä. Se on oma,
kotitalousjätteiden kierrätyksestä erillinen maailmansa.
Lehtosen väitöskirja koostuu artikkeleista, joista
kukin tarkastelee teollisuuden materiaalivirtoja sääntelyä eri kulmista. Ensimmäinen artikkeli on vertaisarvioitu ja julkaistu. Toinen käsittelee sitä, miten jo
tuotesuunnittelussa on otettava huomioon materiaalien hyödynnettävyys uudelleen. Kolmas artikkeli liittyy vesien käytön sääntelyyn ja neljäs jätteiden hyödyntämisen polkuriippuvuuteen. Se tarkoittaa sitä,
miten olemassa olevat järjestelmät määrittävät mm.
jätteiden hyödyntämistä, vaikka se voisi olla tehokkaampaa toisella tavalla tehtynä.

Yhteiskunta muuttuu, samoin sääntely

Lehtosen tarkastelee oikeustieteellisen kulman kautta
yhteiskunnan muutosta laajemmin ja piirtää samalla
kuvaa sääntelyn kehittymisestä.
– Oikeastaan teen sääntelyn historian kaarta, vaikka näkökulma ei ole oikeushistoriallinen. On katsottava, miten kiertotalousnäkökulmat ovat kehittyneet.
Esimerkiksi tuotesuunnittelun sääntelyssä lähdettiin
ensin energiansäästöstä. Ei sääntelyn ideana ollut

siinä vaiheessa, että tuotteita voisi hyödyntää materiaaleina, Alina Lehtonen taustoittaa.
– Materiaalitehokkuus on tullut lähinnä jätteeksi
luokittelun kautta. Esimerkiksi tuhkaa ja kuonaa oltiin luokittelemassa jätteeksi. Sittemmin ymmärrettiin, että ne ovatkin sivutuotetta, ei jätettä. Yhteiskunnallista kehitystä ei oikein voi sivuuttaa, koska
kiertotalousajattelu ei ole syntynyt tyhjästä.
Yhdistelmä tekniikkaa ja juridiikkaa

Väitöskirjan kanssa riittää vielä haasteita. Laaja aihe
on yksi. Ajankäyttö on toinen, sillä Lehtonen tekee
oikeustieteen tutkinnon ohella ympäristötekniikan
DI:n tutkintoa Oulun yliopistossa. Hän valmistuu
kesällä 2022, ja yksi väitöskirjan artikkeleista, tuotesuunnittelua käsittelevä, nousee diplomityöstä.
Ympäristötekniikka oli Lehtosen tähtäimessä jo
alun perin, mutta oikeustiede vei voiton. Tekniikka ei
kuitenkaan jättänyt häntä rauhaan, joten Lehtonen
pyrki myöhemmin uudelleen opiskelemaan sitä. Yksi
syy oli havainto, että jos tekniikan ymmärrystä puuttuu, seinä nousee eteen sääntelynkin puolella. On ymmärrettävä syy–seuraus-suhteita.
– Tekniikan ymmärtäminen auttaa hahmottamaan,
mitä prosesseissa pystytään tekemään ja mitä ei. Lainsäädäntöä voidaan kiristää niin, että ei ole ympäristöongelmia, mutta onko sen jälkeen enää tuotantoa?
Väitöskirjan valmistumisen jälkeen Lehtosella on
auki ovia moneen suuntaan.
– Päädynpä käsittelemään valituksia, tekemään
ympäristölupahakemuksia tai töihin teollisuuteen,
pääasia on, että pääsisin yhdistämään työssäni tekniikkaa ja juridiikkaa.
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KIRJALLISUUS, 12 000 EUROA

MATKA, JOLLA OLEMISEN
RAJALLISUUS KIRKASTUU
Rakastunut nuori mies matkustaa 1980-luvun lopussa Prahaan vuoden ajan
kerran kuussa, ja se tuntuu kukkarossa. Antiikkiviulun salakuljettaminen ratkaisee
rahapulaa.

T

Teksti: Riitta Gullman

ämä on kehys Petri Tammisen tekeillä
olevalle romaanille, ja tarina on tosi.
– Kävin Prahassa kolmetoista kertaa syksyn 1988 ja syksyn 1989 välillä.
Opiskelukaverini mukaan Prahasta
löytyisi parilla sadalla markalla antiikkiviuluja, joista Suomessa voisi saada kymmeniä
tuhansia. Se auttaisi rahapulaan, mutta jos viulun
salakuljetuksesta jäisi kiinni, joutuisi työleirille, Tamminen muistelee.
Tamminen päätti ottaa riskin. Hän löysi viulun, toi
sen rinkassaan Suomeen ja sai myydyksi. Samalla hän
sai ikimuistoisen matkan Prahasta DDR:n, Tanskan
ja Tukholman kautta kotiin, ja elämänvaiheen, joka
jäi härnäämään mieltä kolmeksi vuosikymmeneksi.
Sopivaa kulmaa kirjoittaa siitä ei vain tahtonut
löytyä.
– Juuri ennen koronakevättä tein saman junamatkan uudelleen. Istuin junassa kuin näkymätön mies,
miettien, mitä tehtävää nyt toimitan. Ihan pian kaikki albumini, leikekirjani, muistoni ja lipastonlaatikkoni ovat jonkun toisen ongelmajätettä. Tämä salaman lailla valjennut ymmärrys oli aikamoinen asia
käsiteltäväksi. Olemisensa rajallisuuden ymmärtänyt
ihminen koettaa kirjassa tarttua kiinni nykyhetkestä,
mutta se astuu sivuun, lipsuu otteesta. Elämä on kyllä
ihan hyvää, mutta…
– Se, että ote nykyhetkestä lipsuu, on tuttua. M
 utta
se, että tulevaisuus, oletettavasti hiukan nykyisyyttä
parempi tulevaisuus on kadonnut… Melkoinen optimisti pitäisi olla, että päättelisi valoisan tulevaisuuden nykyisistä luonnon ja yhteiskuntajärjestyksen
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vektorisuunnista. Voi vain toivoa, että tiedepuolella
sitä optimismia riittää, Tamminen miettii.
Vaatii uskallusta puhua omista asioista

Petri Tamminen on kirjoittanut viitisentoista kirjaa,
kuunnelmia ja esseitä. Aiheet ovat aina löytyneet läheltä, mutta niitä on pitänyt etsiä kovasti, hän kuvaa.
– Vaatii uskallusta huomata omat asiansa ja puhua
niistä. Esimerkiksi Meriromaani syntyi siitä, että valvon öisin murehtien epäonnistumisiani. Ketä sellainen
kiinnostaa? Mutta kun tunteen sijoitti 1800-luvun
purjelaivakapteenin hahmoon, siitä tuli ihan toimiva
pikkuromaani.
Epäilys kalvaa mieltä kaikesta huolimatta.
– Tunnen olleeni kirjoittajana hidas ja huono. Olen
monesti miettinyt, onko suoranainen itseinho työ
kalu, jokin oleellinen perusta, vai onko se sitä taakkaa, jonka vuoksi kirjoitan? Luulen kirjoittavani siksi,
että tunnen yhteyden toisiin menneen poikki. Yhteys
on kirjoitettava.
Prahan matkaajankaan tarina ei antanut lähestyä
itseään pitkään aikaan, eikä siitä kirjoittaminenkaan
ole ollut helppoa. Välillä se on jumittanut.
– Jumi on sitä, että lauseita ei ole. Siinä tilanteessa vain punnerran eteenpäin, tavallisilla konsteilla. ”En siivoa koko keittiötä, järjestänpä vain yhden hyllyn.” Toisin sanoen: Kirjoitan nyt ensin vain
sen yhden kohdan. Onneksi kirjoitustöiden pelko ja
aloittamisen vaikeus eivät ole missään oleellisessa
suhteessa kirjoitustyön imuun. Kirjoittamista voi
pelätä vaikka kuinka paljon ja silti voi kirjoittaa
vaikka kuinka rohkeasti.

KU VA: JONNE RÄSÄNEN / OTAVA
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TAIDE, 24 000 EUROA

KORONASULKU TAIVUTTI
TANSSIN STRIIMIIN
Tallenteiden avulla tanssijat saavat kuitenkin työtään kansainvälisesti laajemmin
näkyville. Se tekee niistä aiempaa tärkeämpiä myös pienille ryhmille.

K

Teksti: Riitta Gullman

eväällä 2021 piti olla nykytanssi Teokset helpommin festivaalien koostajien
teos OPIAn ensi-ilta, kun korona nähtäville
sulut muuttivat suunnitelmat. Kaksi Tanssijan kannalta teoksen esittäminen tallenteena
viikkoa ennen ensi-iltaa Johanna vaatii erityistä virittyneisyyttä, Nuutinen kuvaa.
Nuutinen ryhmineen päätyi strii– Yksityiskohdista on oltava todella tarkka, sillä kumaamaan teoksen. Monikameratal- vassa informaation määrä on rajattu. Kaikella, mitä
tioinnin tekivät ohjaaja, kolme kuvaajaa sekä valo- ja kuvassa tapahtuu, on valtavasti merkitystä. Tanssijan
joka solun on oltava hereillä, että katsojan kiinnosäänisuunnittelija.
– En ollut edes harkinnut striimaamista aiemmin, tuksen saa pidetyksi yllä.
sillä se on pienelle ryhmälle iso taloudellinen satsaus.
Tallenteiden avulla tanssijat saavat kuitenkin työSaavutettavuuden näkökulmasta se voisi tulla ajoit- tään kansainvälisesti laajemmin näkyville. Se tekee
tain kyseeseen tulevaisuudessakin, Johanna Nuuti- niistä aiempaa tärkeämpiä myös pienille ryhmille.
– Uskon, että live-esitykset ovat yleisölle edelleen se
nen pohtii.
– Meillä on onneksi Suomessa huippuluokan tanssi- ykkönen, mutta ammattinsa puolesta tanssia katsokuvaajia, mikä ei ole ollenkaan itsestään selvää. Olen ville tallenteet yleistynevät. Presentterien eli festivaakerronnan suhteen tarkka, ja tanssin kuvaamisessa leille ohjelmistoja koostavien ammattilaisten matkuson valtavasti huomioonotettavaa ajoituksesta lähtien. taminen todennäköisesti vähenee, Nuutinen arvioi.
Sain mukaan huippukuvaajat Thomas Freundlichin,
OPIAn tallenne oli mukana Edinburgh Fringe
Teemu Kyytisen ja Mikael Kanervan, mikä toi minul- -festivaaleilla, joka on maailman suurin taidefestivaale luottamusta ja rauhaa. Äänisuunnittelija Tuomas li. Teos sai sieltä erinomaiset arvostelut. Nuutinen on
Norvio mikitti myös tilaa, joten saimme tanssijan lii- siitä otettu, sillä Fringessä taiteilijoita ei päästetä helkettäkin mukaan tallenteeseen. Se tuo mukaan ison polla. Arviointi on ankaraa.
intensiteettikerroksen.
OPIA on ensimmäinen osa Nuutisen aisteja käsit- Koronasulku toi aikaa kehittämiseen
Nuutinen on paitsi ohjaaja ja koreografi, myös nykytelevästä teossarjasta.
– Päätin, että seuraavat 3–5 vuotta haluan kes- tanssiteoksia luovan ja esittävän Johanna Nuutinen
kittyä aisteihin ja aistihavaintoihin. Jokaisessa teok- +Collaborators -tuotantoalustan johtava taiteilija,
sessa kaikki aistit ovat läsnä, mutta yksi niitä on tuottaja ja teoksiin kiinnitettävien tanssijoiden työnfokuksessa.
antaja. Päässä on monta hattua, joten aika on kortilla.
– Koronasulku toi mahdollisuuden ryhmän straOPIA kuvaa näköaistia ja näkemistä, mutta myös
mielikuvien kautta muodostettavia erilaisia todelli- tegiseen kehittämiseen. Millaisia taiteellisia sisältöjä
suuksia, oletuksia, joita jokainen meistä tekee pienis- haluamme luoda ja jakaa? Miten olemme osa ympäröivää maailmaa ja kuinka vaikutamme siihen?
tä informaation sirpaleista.
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KUVA: TUU KKA KOSKI

KU VA: TAMMI/MARKKO TAINA
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KANSANVALISTUS, 12 000 EUROA

KAIKKI MIKÄ PARANTAMISESSA
ON MENNYT VIKAAN
Rimpeliini, musta salva, hopeavesi, Kuhne-kylvyt. Epäluulo kolesterolilääkkeitä ja rokotuksia kohtaan. Tiedetoimittaja Juha Matias Lehtonen
lähestyy terveyshumpuukia uskontotieteilijän näkökulmasta.

U

Teksti: Riitta Gullman

skontotieteilijän tausta ja uskomusten
historian näkökulma tekivät terveys
aiheeseen tarttumisen luontevaksi, sillä
terveyshumpuukilla on monenlaisia yhtymäkohtia uskontoon, kuvaa Juha Matias Lehtonen.
– Kutsuisin terveysideologisia yhteisöjä lahkomaisiksi. Keskityn kirjassa liikkeisiin ja yhteisöihin, joissa on
erityisen paljon oikeassa olemisen paatosta, Lehtonen
tiivistää.
Lehtosen kirja Terveys ja humpuuki. Kaikki mikä
parantamisessa on mennyt vikaan vyöryttää eteen
”epäonnistuneita parantamisyrityksiä ja kamalia virheitä terveyden edistämisen taipaleelta esimodernilta ajalta 2020-luvulle saakka”. Esimerkkejä löytyy vaikkapa
suoneniskennästä superfoodeihin, energiahoidoista ravintolisiin, kristalleista korvavaloon.
Tapausten jäljille Lehtonen on päässyt lukemalla akateemisia tutkimuksia ja koluamalla arkistoja. Lähde
viitteet tekevät työn läpinäkyväksi.
Ajan ilmiöt näkyvät

Terveyshumpuukilla on kysyntää vuosisadasta toiseen.
Se ei ole irrallaan muusta yhteiskunnasta, Lehtonen
muistuttaa. Se liittyy lääketieteen kehitykseen, käsityksiin instituutioiden ja yksilön asemasta. Se liittyy
jopa suurvaltapolitiikkaan ja yrityksiin nakertaa luottamusta viranomaisiin, kuten koronakeskustelusta on
saatu huomata.
Myös kulloisetkin ajan virtaukset heijastuvat terveys
humpuukiin. Lähiaatehistoriasta löytyy mm. 1980-luvun
pehmeä aalto ja siihen liittyvä new age -liike. Silloin
vaihtoehtolääkinnän yleinen hyväksyttävyys lisääntyi.

Lehtonen pitää kiinnostavana ajan ilmiönä varsinkin 1900-luvun alun luontoromanttista aaltoa ja sen
näkymistä parantamispyrkimyksissä.
– Silloin luettiin tarkkaan saksalaisen puusepän
Louis Kuhnen oppeja veden parantavista voimista. Ihmiset ympäri Suomea hakivat Kuhne-kylvyistä apua
monenlaisiin vaivoin.
Kuhnelaisuuden erityisen traaginen hetki elettiin
kuitenkin varsin äskettäin, kun ranualainen pikku
poika kuoli hoitamattomaan diabetekseen vuonna
1991. Pojan vanhemmat olivat luottaneet karismaattiseen ”Kuhne-hoitajaan”, kunnes oli liian myöhäistä.
Humpuuki täyttää lääketieteen aukkoja

Lehtonen ottaa kirjassa esiin käsitteen aukkojen
humpuuki.
– Vaihtoehtoiset terveysprofeetat ja terveystuotteiden markkinoijat kohdistavat viestintäänsä varsinkin
lääketieteen aukkokohtiin. Kun lääketiede ei pysty
hoitamaan tai parantamaan jotain, sen ympärillä alkaa kuhista vaihtoehtoisia toimijoita, kuten AIDSissa
1980-luvulla.
Aukkoja kammetaan myös suuremmiksi lisäämällä
epäluuloja lääketiedettä kohtaan. Tämä näkyy Lehtosen mukaan vaikkapa kolesterolilääkkeitä koskevassa keskustelussa. Puhutaan niiden sivuvaikutuksista,
jolloin ihmiset, joille lääkärit niitä määräävät, voivat
olla epäluuloisia.
– Ihmisillä on oikeus ja halu uskoa erilaisiin asioihin. Terveyshumpuukia ei siksi voida suitsia kokonaan. Netti ja uudet viestintävälineet vaikeuttavat
kuitenkin entistä enemmän asiantuntijaviranomaisten
työtä.
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SUURET KULTTUURIHANKKEET, 150 000 EUROA

EDELLÄKÄVIJÄN TYÖ NÄKYY YHÄ
M. A. Castrén on suomalaisen tiedehistorian hämmästyttävimpiä
monilahjakkuuksia. Manuscripta Castreniana -hanke kertoo, mitä hän
teki ja miksi.
Teksti: Ville Hänninen

A

Matkakertomukset ja -päiväkirjat kokoava Itinelfred Kordelinin säätiö on tukenut Suomalais-Ugrilaisen Seuran raria on osa laajempaa teossarjaa, jossa on kaikki
Manuscripta Castreniana -hanketta Castrénin painetut ja painamattomat kirjoitukset
suuret kulttuurihankkeet -ohjel- asiantuntijoiden toimittamina ja kommentoimina.
masta vuosina 2019-2021. Nimen- ”Kirjeiden keräämisessä ja julkaisemisessa nälkä
sä mukaisesti se tuo esiin M. A. kasvoi syödessä, ja hankkeemme laajeni entisestään.
Juuri ilmestyi teos Castrénin saamista kirjeistä, ja
Castrénin monipuolista työtä.
M. A. Castrén (Matias Aleksanteri, 1813–1852) myös hänen kirjoittamansa kirjeet ilmestyvät pian”,
oli kielten ja kulttuurien tutkija, joka vaikutti voi- akatemiatutkija Karina Lukin kertoo.
”Monet aikakauden tekstilajit ja tutkimukset pemakkaasti sekä Suomen symboliseen rakentamiseen
kansakuntana että suomensukuisten kansojen juurten rustuivat kirjeisiin. Tunnetuin esimerkki lienee Engetsintään. Manuscripta Castreniana
lannin The Royal Society, jonne
lisää tietoa hänen työstään ja tuo
tutkimusmatkailijat lähettivät jo
MONET AIKAKAUDEN
monialaiset aineistot paremmin
1600-luvulla havaintojaan. Niitä
TEKSTILAJIT JA
saataville.
luettiin yhdistyksessä, ja havaintoTUTKIMUKSET
ja julkaistiin tutkimuksina.”
PERUSTUIVAT
Lopputulos on parin
”Suomalais-Ugrilainen Seurakin
KIRJEISIIN.
kymmenen niteen teossarja
lähetti 1890-luvulta lähtien omia
stipendiaattejaan keräämään kansa
Lopputulos on parinkymmenen niteen yhtenäinen teossarja, joista suuri osa on jo il- tieteellisiä aineistoja. Pitkä rivi nuoria miehiä lähetti
mestynyt. Lisäksi osa teoksista on julkaistu pelkäs- matkakertomuksiaan yhdistykselle, ja ne julkaistiin
tään digitaalisesti. Castrén ei ollut kammiotutkija myöhemmin Suomalais-Ugrilaisen Seuran aikakaus
vaan nykysuomella sanottuna verkostoituja, joka kirjassa. Konsepti oli voimissaan vielä 1900-luvulle
keräsi tutkimusmatkoillaan 1838–1849 valtavan tultaessa”, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen
aineiston Karjalasta, Lapista, Pohjois-Venäjältä ja professori Ulla-Maija Forsberg täydentää.
Siperiasta.
Merkittävä osa hänen tutkimuksestaan julkais- Tiedämme enemmän suomensukuisista
tiin kirjeinä. Elettiin vielä maailmassa, jossa yhteen kielistämme ja Siperian alkuperäiskielistä
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maakuntaan syntynyt ei välttämättä toiseen eläissään päätynytkään. Matkanteko oli pitkällistä ja
vaivalloista ja tarinat kiinnostavia.
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Castrén eli aikana, jolloin humanistinen tutkimus
alkoi vasta kehittyä nykyisen kaltaiseksi. Kenttä
työtä tehtiin 1800-luvun alusta lähtien, ja siinä

APURAHAT, PALKINNOT JA KULTTUURITOIMINTA

 aiheessa humanistiset tieteet alkoivat kehittyä ja Kohtalokas toinen keruumatka
v
eriytyä toisistaan.
Castrén kirjoitti näkemästään ystävilleen tai kollegalVain 38-vuotiaana kuollut Castrén oli ensimmäi- leen Anders Johan Sjögrenille, ja myöhemmin tekstit
nen suomen kielen ja kirjallisuuden professori Kei- julkaistiin lehdissä. Tärkeät matkat koituivat lopulta
sarillisessa Aleksanterin yliopistossa. Hän oli myös kohtaloksikin.
”Hän sairasti ensimmäisellä pitkällä keruumatkaletnolingvistiikan perustaja.
“Castrén perusti tutkimussuunnan, joka on tällä laan tuberkuloosin ja sai paranneltua tautia palathetkellä keskeinen pienten ja uhanalaisten kielten tuaan Suomeen. Jo toinen pitkä tutkimusmatka kuitutkimuksessa. Tiedämme hänen ansiostaan paljon tenkin johti kuolemaan, Castrén itsekin pelkäsi, ettei
enemmän suomensukuisista kielistämme ja monista enää palaa kotiin”, Lukin kertoo.
Siperian alkuperäiskielistä. Näin niitä voidaan suojelEnsin Suomen suuriruhtinaskunnan ja sitten Venäla lopulliselta katoamiselta”, Forsberg sanoo.
jän tiedeakatemian rahoituksella matkustanut Castrén
”Etnolingvistiikka lähestyy kieliä ihmisten kautta oli osa aikansa eliittiä, joka kehitti aktiivisesti suomen
siinä missä itse kieltenkin. Castrén
kieltä ja loi Suomelle historiaa.
oli paitsi kielitieteilijä myös etno”Millainen ja mikä Suomen kanKIRJEIDEN TYYLILAJI
grafi ja folkloristi, teki historiansa oikein on? Castrén ahkeroi täON AJALLEEN
tutkimusta ja arkeologiaa ja piti
hän kysymykseen vastanneessa
yliopistoon liittyviä puheenvuoromielikuvatyössä. Kun hän luennoi
TYYPILLINEN,
vuonna 1841 Kalevalasta, se oli
jakin”, Forsberg luettelee.
SELLAISTA TOISEUDEN
hurmahenkistä puhetta, suoranaisCastrén oli myös ensimmäisiä
KUVAUSTA.
kielen ja kulttuurin aineistojen keta agitaatiota. Castrén innostui Karäämiseen keskittyneitä tutkijoita.
levalan kautta Suomen kielestä ja
Sitä ennen kenttätyö tehtiin osana luonnontieteellisiä sen historiasta ja yhdisti tieteellisen innostuksensa potutkimusmatkoja, ja kieli ja kulttuuri pääsivät kor- liittiseen vaikuttamiseen”, Lukin sanoo.
keintaan sivuosaan.
”Hänen tämän päivän merkityksensä on kuitenkin
”Castrénin matkapäiväkirjoissa kerrotaan kanso- toisenlainen. Castrén keräsi monien Venäjän vähemjen asuinpaikoista ja elinolosuhteista. Lisäksi Castrén mistökansojen osalta ensimmäisiä systemaattisia aikuvaa omia tuntemuksiaan. Tekstejä kirjoitettiin neistoja. Niillä on suuri arvo.”
omasta muistista siinä hetkessä, julkaistuihin matUlla-Maija Forsbergin mukaan nyky-Venäjällä
kapäiväkirjoihin päätyi vain osa kokemuksista ja ha- kyllä tutkitaan vähemmistökansoja, mutta instituuvainnoista”, Lukin painottaa.
tioita kalutaan rikki.
”Kirjeiden tyylilaji on ajalleen tyypillinen, sellais”Ennen Josif Stalinia vähemmistökulttuureista oltiin
ta toiseuden kuvausta. Castrén kuitenkin kertoo tar- lähtökohtaisesti kiinnostuneita, mutta siihen se loppui.
kasti kansojen arkipäivästä ja heidän kulttuurien- Ulkopuolinen mielenkiinto niitä kohtaan on sittemmin
sa yksityiskohdista. Pukeutumisesta, rituaaleista ja tullut paljolti Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän ulkohäätavoista. Usein hän kirjoittaa hyvällä huumorilla, puolelta. Se alkoi Castrénin ja Sjögrenin työstä.”
itseironia tulee tilanteista läpi varsinkin ensimmäiseltä Siperian-matkalta.”
www.sgr.fi/manuscripta

»
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ALFRED KORDELININ
PALKINNOT 2020
30 000 euron arvoiset Alfred Kordelinin palkinnot julkistettiin marraskuussa 2020.
KIRJAILIJA KARI ARONPURO
Suomalaisen kokeellisen runouden edelläkävijä
Kari Aronpuro on tehnyt vaikuttavan uran runouden
ja proosan sekä näiden kääntämisen parissa. Tuotannossaan Aronpuro tutkii runojen sekä muidenkin
tekstien olemusta, niiden ilmaisukeinoja ja merkityksenmuodostuksen prosesseja. Hän käyttää mielellään valmiita, jo olemassa olevia tekstimassoja ja törmäyttää niitä toisiinsa. Hän viehättyy tarkkailemaan,
kuinka ne sekä lyövät toisiaan korville että saavat
uusia ja odottamattomia merkityksiä, kun ne asetetaan uuteen yhteyteen. Aronpuron runous on kaukana keskeislyriikasta: tekstien rihmastot keskustelevat
keskenään ajoittain villilläkin tavalla. Samalla Aronpuro onnistuu asettamaan lukijan pohdittavaksi tärkeitä filosofisia ja poliittisia kysymyksiä. Hänen varhainen romaaninsa vuodelta 1965 Aperitiff – avoin
kaupunki oli aikanaan uusi aluevaltaus kotimaisessa
kirjallisuudessa. Se hämmästytti kirjallisuuskenttää
oudolla rakenteellaan, mutta sen uudet painokset
kuluvat ihastuneiden lukijoiden käsissä vielä tänäkin
päivänä. Romaani on suomalaisen kollaasiromaanin
tärkein ja keskeisin edustaja. Tapaamme siinä Aronpuron tavaramerkiksi muodostuneen ratkaisun käyttää valmista tekstiainesta luovasti ja humoristisesti.
Hän oli keksinyt jo kauan ennen jälkistrukturalismia
ja postmodernismia, että ”kielen sana on puoleksi
jonkun toisen sana”, kirjailijan sanoja lainataksemme (Kirjaimet tulevat, 1986). Aronpuro on suomalaisen kokeellisen runouden edelläkävijöitä ja nuorempien runoilijapolvien suuri inspiroija.
Aronpuron tuotanto on monen vuosikymmenen
mittainen. Kaikkiaan Aronpuro on julkaissut lähemmäs 30 runokokoelmaa, jossain määrin proosa
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tekstejä sekä useita käännöksiä, joista viimeisin, Ezra
Poundin Pisan cantot vuodelta 2018, on aivan erityinen kulttuuriteko.
VALOKUVATAITEILIJA MARJA PIRILÄ
Omaperäinen camera obscura -tekniikan
taitaja

Marja Pirilä on omaa tietään kulkeva taiteen tekijä.
Hän laajentaa valokuvan ilmaisukeinoja taiteen suuntaan omaperäisin keinoin. Hänen erikoisaluettaan on
camera obscura -tekniikka, jota varioidaan monipuolisesti ja yllättävästi. Näin luoduissa valokuvissa sisä
tilat ja ulkotilat sulautuvat toisiinsa, ja tätä kautta
maailmaan aukeaa aivan uusia ulottuvuuksia. Ajoittain Pirilä ottaa mukaan tiloissa asuvat ihmiset, välillä hän taas operoi pelkällä arkkitehtonisella tilalla
ja siihen heijastamillaan kuvilla. Kyse ei ole vain teknisestä kikkailusta, sillä heijastuskuvien avulla Pirilä
tutkii meidän todellisuuskuvaamme. Hän onnistuu
tuomaan esiin myös arkisiin ympäristöihin kätkeytyvää taianomaisuutta. Aika ajoin Pirilä operoi neulanreikäkameralla, josta esimerkkinä on 2002–2004
toteutettu, hitaasti valotettu sarja panoraamakuvia
Näsijärven vedenpinnasta. Myös valon näkyväksi tekeminen on hänen tuotantonsa keskiössä.
Vuonna 2009 valmistuneet sarjat nimeltään Minä
olen I, 2006 ja Minä olen II, 2009 käsittelivät oivaltavasti minuuden ongelmaa, ihmisen kasvua ja
muutosta. Pirilä muuntelee eri tavoin – muun muassa
1800-luvulla kehitellyillä tieteellisillä kuvantamiskeinoilla – itse ottamiaan valokuvia koululapsista, jotka
kasvavat projektin aikana 8-vuotiaista 16-vuotiaiksi.
Yhdysvaltalainen Richard Linklater tutki samankaltaista problematiikkaa paljon kansainvälistä
huomiota saaneessa elokuvassaan Boyhood (2014),
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jossa hän kuvasi tietyn pojan kasvua 6-vuotiaasta
18-vuotiaaksi. Pirilän projektin kiehtova lopputulos
ei jää mitenkään jälkeen yhdysvaltalaisen elokuvantekijän voimannäytöstä. Ajallinen syvyys aukeaa aivan omalla tavallaan niissä teoksissa, joissa Pirilä on
puolestaan hyödyntänyt löytämiään vanhoja valo
kuvia. Vuosina 2012–2013 toteutetussa Milavida-
sarjassa herätetään eloon Tampereen Näsinlinnan
palatsin tiloihin liittyviä muistoja. Muistot keriytyvät auki vähitellen kuin Marcel Proustin Kadonnutta
aikaa etsimässä -romaanissa ikään.
Marja Pirilä on valmistunut valokuvaajaksi Taide
teollisesta korkeakoulusta 1986 ja samana vuonna
myös biologian maisteriksi Helsingin yliopistosta. Pirilän teoksia on ollut näyttelyissä Euroopassa, P
 ohjoisja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Teoksia on myös
useissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa.
AIKUISKASVATUSTIETEEN PROFESSORI
JYRI MANNINEN
Tutkija ja kansansivistyksen puolestapuhuja

Jyri Manninen on toiminut elinikäisen oppimisen hyväksi jo useiden vuosikymmenien ajan. Hän on toiminut vapaan sivistystyön tutkimiseen ja kehittämiseen
liittyvissä tehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla.
Mannisen tieteellinen tuotanto käsittelee nimenomaan sekä vapaaseen sivistystyöhön että aikuis
kasvatukseen liittyvää problematiikkaa. Aikuisiällä
oppiminen, oppimisympäristöt, yliopistopedagogiikka sekä koulutuksen vaikuttavuuden arviointi ovat
olleet hänen tutkimustensa keskiössä.
Manninen on pyrkinyt kehittämään erilaisia oppi
misympäristöjä ja pedagogisia lähestymistapoja, jotka
auttaisivat aikuisopiskelijoita oppimaan niin uusia taitoja kuin uusia ajattelutapojakin. Useissa julkaisuissaan hän on selvittänyt erilaisten pedagogisten lähestymistapojen mahdollisuuksia, esimerkiksi sulautuvan
oppimisen ympäristöjä eli perinteisen ja virtuaalisen
oppimisympäristön moderneja yhdistelmiä. Tuoreimpiin mielenkiinnon kohteisiin kuuluu ikääntymisen
ja vanhenemisprosessien vaikutuksen tutkiminen
elinikäisen oppimisen pedagogisena haasteena. Vuosina 2015–2019 toteutettu laaja Opinsauna-projekti
pyrki kehittämään harrastepohjaista aikuisopiskelua erilaisista sosiaalisista ja kulttuurisista taustoista tulevien aikuisten aktivoimiseksi ja hyvinvoinnin

e distämiseksi. Kunnioitettavana päämääränä oli inte
graation ja yhteisöllisyyden tunteen parantaminen.
Jyri Manninen on toiminut Joensuussa ja Kuopiossa sijaitsevan Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professorina vuodesta 2008. Laajasti arvostettu tutkija on nostanut huomattavalla tavalla esille
kansansivistyksen tärkeää roolia tietojen ja taitojen
lisäämisessä, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kansalaisten aktivoinnissa.
POHJOIS-EUROOPAN JA BALTIAN KIELTEN PROFESSORI ANNELI SARHIMAA
Vähemmistökielten tutkija ja yhteiskunnallisen keskustelun virittäjä

Anneli Sarhimaa on merkittävä Pohjois-Euroopan
monikielisyyden ja vähemmistökielten tutkija. Avara
katseisella ja analyyttisellä työllään hän on edistänyt Pohjois-Euroopan vähemmistökieliä koskevaa
kielisosiologista ja kieliyhteisölähtöistä tutkimusta.
Hänen tutkimustensa keskiössä ovat karjalan kieli
ja Suomen karjalankielisten tulevaisuudennäkymät.
Tutkimukset pohjaavat vahvaan kentän tuntemukseen ja työskentelyyn karjalaisyhteisön parissa. Näin
Sarhimaa on tuottanut runsaasti uutta tietoa Suomen
karjalaisista. Samalla hän on osoittanut suuria puutteita Suomen tämänhetkisessä kielilainsäädännössä.
Hänen tutkimustyöhönsä perustuvaa kokonaisvaltaista tietoa hyödynnetäänkin sekä akateemisissa että
yhteiskunnallisissa yhteyksissä.
Vähemmistökielisiä yhteisöjä koskevat kysymykset
heijastavat yhteiskunnassa vallitsevaa kielipolitiikkaa
laajemminkin. Sarhimaan keskeisiin ansioihin kuuluu
korjaavien keinojen kehittäminen kulttuurisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Toiminnallaan hän on edistänyt merkittävästi keskustelua
vähemmistökielistä ja kieliyhteisöistä, avartanut keskustelussa käytettävää käsitteistöä ja antanut näin mallia sekä tutkijoille että suomenkarjalaiselle yhteisölle.
Anneli Sarhimaa on ansioitunut määrätietoisena monialaisen tieteentekemisen ehdoilla toimivana
tutkijana sekä tutkimuksen organisoijana ja verkostoijana. Sarhimaa on Mainzin yliopiston Pohjois-
Euroopan ja Baltian kielten professori Saksassa. Hän
on työskennellyt Mainzissa lähes kahdenkymmenen
vuoden ajan ja edesauttanut suuresti suomalaisen
kulttuurin näkyvyyttä Keski-Euroopassa.
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UTELIAS MIELI EI PYSÄHDY
Runoilija Kari Aronpuro on palannut urallaan sinne, mistä lähti.
Teksti: Ville Hänninen

K

ari Aronpuro on kirjailijana poikKirjallisuuden ekosysteemien ja kerrostumien kohkeuksellisen palkittu ja kiitetty. Jo taamisesta on sittemmin ollut valtavasti hyötyä runoihänen esikoisteoksensa, runoko- lijalle, joka ”tutkii runojen sekä muidenkin tekstien
koelma Peltiset enkelit (1964) sai olemusta, niiden ilmaisukeinoja ja merkityksenmuoJ. H. Erkon palkinnon. Viime vuo- dostuksen prosesseja”, joka ”käyttää mielellään valsina Aronpuro on vastaanottanut miita, jo olemassa olevia tekstimassoja ja törmäyttää
Alfred Kordelinin säätiön palkinnon (30 000 €) lisäk- niitä toisiinsa”, jonka ”tekstien rihmastot keskustelesi useita pienempiä palkintoja.
vat keskenään ajoittain villilläkin tavalla”.
”Toisille kirjastossa uran tehneille kirjailijoille työ
Se johtuu vuosikymmenten mittaan kertyneen arvostuksen lisäksi työn jatkumisesta näihin päiviin a sti. on ollut riippa, minulle kirjat ja kirjastot ovat lähinnä
tuoneet valtavasti iloa.”
Kordelinin säätiö korostaa palkintoAronpuron esikoisteos Peltiset enperusteissaan Aronpuroa (s. 1940)
MINULLE KIRJAT JA
kokeellisen runouden edelläkävijänä
kelit syntyi nuorena, kirjailija oli häKIRJASTOT OVAT
ja nuorempien runoilijapolvien suuredin tuskin muuttanut pois kotoa.
”1960-luku oli energistä aikaa.
na inspiroijana, mutta merkittäväksi
LÄHINNÄ TUONEET
Suomessa
oli kivaa, Prahassa ei. Palpontimeksi mainitaan myös Ezra
VALTAVASTI ILOA.
Poundin Pisan cantojen käännös
jon julkaistiin, leikin ja vapautumi(2018). Se huipentaa pitkän uran ja
sen hengessä. Varsinkin Eeva-Liisa
tuo klassikkorunoilijan uudelleen päivänvaloon.
Manner vaikutti minuun vahvasti runoudellaan ja
ihmisenä.”
Työpaikat kirjastoissa
Runoilijuuden ohessa Aronpuro teki 42 vuoden uran Aarteet seuraaville kirjailijapolville

»

kirjastossa. Tampereen yhteiskunnallisessa korkea- Aronpurokin heräsi uskomaan kielenvapauteen. Että
koulussa 1960-luvulla tutkinnon opiskellut Aronpuro mieli voi luoda mitä vain maan ja taivaan väliltä. Tätä
sai ensimmäisen vakituisen työpaikkansa yliopiston asennetta kuvaavat Aronpuron kirjojen nimetkin, esikurssikirjastosta. Siellä hän näki tietokirjallisuuden merkiksi Kiinan ja Rääkkylän runot (1972), Vähä
koko laajuudessaan, niin kysytyt kuin marginaali- fysiikka (1981), Kirjaimet tulevat (1986) ja Pomo:n
set teokset, mitä erikoistuneimmat ja mitä merkilli- lumo (2000).
simmät. Hän oppi etsimään harvinaisia aineistoja ja
Aperitiff – avoin kaupunki (1965) alkaa saavuttaa
nauttimaan niiden erityisyydestä.
klassikon aseman, siitä ilmestyi laajennettu uusintaAronpuron myöhemmät työpaikat olivat muun painos 2016, ja Jyväskylän yliopistossa kirjasta pidetmuassa Rääkkylän, Kemin Syväkankaan ja Tampe- tiin seminaari.
Kollaasiromaanissa Aronpuro löysi tapansa käsireen kirjastoissa. Nyt hän asuu Reima ja Raili Pietilän
suunnitteleman Metso-kirjaston vieressä.
tellä valmiita tekstiaineksia yllättävästi ja hauskasti.
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» TYÖT POIKIVAT AINA UUSIA TÖITÄ,
NIIN SE ON MENNYT TÄHÄN
PÄIVÄÄN ASTI, VAIKKA JOSKUS
MATKA ON OLLUT PITKÄ.

Romaanista kuten myöhemmistä runokokoelmistakin tuli aarre seuraaville kirjailijapolville. Kaikkiaan
Aronpuro on kirjoittanut kolmisenkymmentä teosta,
ja hänen tuotannostaan on julkaistu kokoelmat
Selvää jälkeä ja Retro 1964–2008.
2010-luvulla Aronpuro on vapautunut päivätyöstään ennen kaikkea kääntämään runoutta. Tämän
merkitystä nykyaikana ei voi ylikorostaa. Aronpuron
kääntäminä ovat ilmestyneet Poundin lisäksi muun
muassa Werner Aspenströmin Vuosikertomus: r unoja
kuudelta vuosikymmeneltä (2011), Hans Magnus
Enzensbergerin Mausoleumi: 37 balladia edistyksen historiasta (2013) ja David Marksonin Lukijan
luomislukko (2015, Silja-Maaria Aronpuron kanssa).

Aronpuro tekee ”Miehitetyn kaupungin” ja van
Ostajien postuumisti julkaistujen runojen kanssa perusteellista työtä. Hän on tutkinut alkutekstin lisäksi
saksan- ja englanninkielistä käännöstä ja muodostaa
niiden kautta omaa synteesiään. Nyt käännöksen ensimmäinen versio alkaa valmistua.
Kulttuurin pitkiä häntiä kuvaa, että 20 vuotta sen
jälkeen kun ”Oodi Singerille” -runo ilmestyi Peltisissä enkeleissä, se julkaistiin äidinkielen oppikirjassa.
Sen jälkeen moni on muistellut Aronpurolle, miten he
ovat lukeneet mieleenpainuvan käännöksen lapsena.
Intohimo semiotiikkaan lähti Kemin kirjaston kirjasta

Aronpuro löysi aikoinaan van Ostajienin kootut teokset yhtenä niteenä sattumalta Amsterdamista – ja nyt
”Työt poikivat aina uusia töitä, niin se on mennyt kirja notkuu joka päivä työpöydän kulmalla. Tämä
tähän päivään asti, vaikka joskus matka on ollut tekee asioiden merkityksen mittaamisesta vaikeaa.
pitkä. Eeva Liisa Mannerilla – Eeva Liisa -täti kuten Kirjojen lainausmäärät eivät kuvaa niiden merkitystä,
kunnon ihmisenä puhuttelin vanhempia ihmisiä – oli vaan muutaman hyvän lukijan pitäisi riittää. Aron
tapana kääntää kokoelmiensa loppuun aina jotain purolla on osuva esimerkki.
”Kemin kaupunki oli aikoinaan vauras, koska pamaailmalta ja tein saman Peltisissä enkeleissä. Käänsin Paul van Ostaijenin ”Oodin Singerille”. Nyt kun periteollisuus menestyi. Se näkyi kaupungin taloudeskotona ei ole hoidettavana kuin kissa, olen alkanut sakin ja sain tehdä Syväkankaan sivukirjastossa vataas kääntää van Ostaijenia.”
paasti hankintoja. Myöhemmin runoissani näkynyt
Van Ostaijen (1896–1928) oli nuorena kuollut bel- intohimo semiotiikkaan lähti Kemin kirjaston kirjasgialainen, hollanninkielinen dandy-runoilija, jota ei ta, jonka valitsin hankittavaksi muuten vain, vaikka
ole käännetty Aronpuron yksittäisen runon lisäk- mietin, että ei tuota moni lainaa. Myöhemmin aloin
si suomeksi. Työn alla oleva ”Miehitetty kaupunki” selata sitä ja ihastuin niin, että vein takahuoneesta
(Bezette stad, 1921) on typografisen runouden klas- kotiin ja lopulta ostin omaksi.”
”Ensimmäiset kirjani olivat kokeellisia, m
 utta
sikko, joka on vaikuttanut modernismiin, dadaismiin
ja surrealismiin – ja saanut niistä vaikutteita. Flaa- omalla laillaan. Varsinkin 1980-luvun kokoelmien itsenäisyyttä kannattanut van Ostajien asui en- missa näkyy sitten semioottinen käänne ja innossimmäisen maailmansodan jälkeen vuosia Berliinissä tukseni mannermaiseen filosofiaan kuten Michel
ja kiinnittyi nopeasti osaksi kansainvälistä kirjallista Foucault’hon. Ajattelen nyt, että palasin niiden kautavantgardea.
ta alkupisteeseen.”
Moni muistelee ”Oodia Singerille”

38

KUVA: CATA PORTINA

2
IHMISET

VUOSIKERTOMUS 2021

IHMISET SÄÄTIÖSSÄ

S

Säätiön tarkoituksen toteutumisesta vastasi yhdeksänhenkinen hallitus.

äätiön hallintoelimet ovat hallitus, toimitusjohtaja, talousvaliokunta sekä tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja kansan
valistuksen jaostot. Jäsenet säätiön
hallitukseen nimittävät säätiön säännöissä mainitut taustayhteisöt: Suomalainen
Lakimiesyhdistys ja Suomalainen Tiedeakatemia. Lisäksi jäseniä hallitukseen nimittävät säätiön neljä jaostoa sekä hallitus itse. Taustayhteisöt nimittävät luottamushenkilöt jaostoihin.
Säätiön luottamushenkilöiden toimikausi hallituksessa ja jaostoissa alkaa 7. marraskuuta ja päättyy
marraskuun 6. päivänä. Kauden pituus on kerrallaan
kolme vuotta. Perättäisten kausien maksimimäärä on
kolme kautta, yhteensä yhdeksän vuotta.
Hallitus ja tilintarkastajat

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi ekonomi Juha Laaksonen ja varapuheenjohtajana dosentti
Jaana Norio. Hallituksen jäseninä toimivat ekonomi, diplomi-insinööri Ari Kohonen, professori Ville
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Lukkarinen, professori Pirjo Lyytikäinen, professori
Hannu Riikonen, toimitusjohtaja Lauri Tuomi, professori Jouni Partanen sekä professori Jukka Seppälä.
Tilikaudella 1.9.2020–31.8.2021 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 Seitsalo, talouspäällikkö Erja Lammi ja assistentti Saara Terva toimitusjohtaja Erik Båskin johdolla.
Säätiö toimii Helsingissä osoitteessa Mariankatu 7 A.

IHMISET

KUVAT: MEERI UTTI

Ñ Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Kuvassa vasemmalta Hannu Riikonen, Juha Laaksonen, Jukka Seppälä, Jouni
Partanen, Pirjo Lyytikäinen, Lauri Tuomi, Ville Lukkarinen ja Jaana Norio. Kuvasta puuttuu Ari Kohonen.
ÓÓ Talousvaliokunta. Kuvassa vasemmalta Topi Piela, Erkka Valkila, Ulla Malinen, Juha Laaksonen (pj.) ja Ari
Kohonen.
Ó Toimiston henkilökunta. Vasemmalta Erja Lammi, Erik Båsk, Saara Terva ja Marita Seitsalo.
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ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ
Säätiön hallintoelimet ovat hallitus, talousvaliokunta, toimitusjohtaja sekä tieteen,
kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostot.

HALLITUS
Suomalainen Tiedeakatemia – humanistinen
osasto, Suomalainen Tiedeakatemia – matemaattisluonnontieteellinen osasto, Suomalainen
Lakimiesyhdistys ry, tieteen jaosto, kirjallisuuden
jaosto, taiteen jaosto, kansanvalistuksen jaosto ja
hallituksen kaksi itse nimittämää jäsentä.

TOIMITUSJOHTAJA

TALOUSVALIOKUNTA

Säätiön hallitus

Säätiön hallitus

TIETEEN
JAOSTO

KIRJALLISUUDEN JAOSTO

TAITEEN
JAOSTO

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

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

Suomalainen
Tiedeakatemia,
Suomen Taide
akatemian säätiö, Suomen
Taiteilijaseura,
Suomen Arkkitehtiliitto, Sibelius-Akatemia
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KANSANVALISTUKSEN
JAOSTO

KAUPUNKIJA KOHDERAHASTOT

Suomalainen Tiedeakatemia,
Kansanvalistusseura, Suomen
Kansanopisto
yhdistys ry,
Kansalaisopistojen liitto KoL,
Osuustoimintakeskus Pellervo,
Suomen
Journalistiliitto

16 rahastoa,
joiden toimi
kunnat kokoon
tuvat kerran
toimikaudessa.
Säätiötä toimikunnissa edustaa asiamies.

IHMISET

LUOTTAMUSHENKILÖT
7.11.2020–6.11.2021

HALLITUS
Hallituksen valitsemat edustajat
ekonomi Juha Laaksonen 2020–2023 (puheenjohtaja)
diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen 2018–2021
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen edustaja
dosentti Jaana Norio 2018–2021 (varapuheenjohtaja)
Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat
professori Jukka Seppälä 2020–2023
professori Hannu Riikonen 2019–2022
Tieteen jaoston edustaja
professori Jouni Partanen 2019–2022
Taiteen jaoston edustaja
professori Ville Lukkarinen 2018–2021
Kirjallisuuden jaoston edustaja
professori Pirjo Lyytikäinen 2019–2022
Kansanvalistuksen jaoston edustaja
KTT, toimitusjohtaja Lauri Tuomi 2020–2023

TALOUSVALIOKUNTA
Hallituksen valitsemat edustajat
ekonomi Juha Laaksonen 2020–2023 (puheenjohtaja)
diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen 2018–2021
KTM Topi Piela 2020–2023
OTM Ulla Malinen 2019–2022
toimitusjohtaja Erkka Valkila 2018–2021
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JAOSTOT
Jaostojen tehtävänä on valmistella hallitukselle ehdotukset elokuun päähaun apurahojen ja palkintojen
saajista. Säätiön taustayhteisöjen nimittämät asiantuntijajäsenet 7.11.2020–6.11.2021 olivat:

TIETEEN JAOSTO

TAITEEN JAOSTO

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun
edustaja

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja

professori Jouni Partanen 2017–2020 (jaoston
puheenjohtaja)
Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat
professori Eija Kalso 2019–2022
professori Sami Pihlström 2020–2023
Helsingin yliopiston edustaja
professori Heljä-Sisko Helmisaari 2018–2021
Taloustieteellisen Yhdistyksen edustaja
professori Kari Heimonen 2019–2022
Suomalais-Ugrilaisen Seuran edustaja
professori Riho Grünthal 2018–2021

KIRJALLISUUDEN JAOSTO
Suomen Kirjailijaliiton edustaja
kirjailija Paula Havaste 2020–2023 (jaoston
puheenjohtaja)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustaja
akatemiatutkija, dosentti Hanna Kuusela 2020–
2023

professori Ville Lukkarinen 2018–2021 (jaoston
puheenjohtaja)
Suomen Arkkitehtiliiton edustaja
arkkitehti Helena Teräväinen 2018–2021
Sibelius-Akatemian edustaja
varadekaani Olli-Pekka Martikainen 2019–2022
Suomen Taideakatemian säätiön edustaja
kuvanveistäjä Anne Meskanen-Barman 2020–2023
Suomen Taiteilijaseuran edustaja
kuvataiteilija Heli Kurunsaari 2020–2023

KANSANVALISTUKSEN JAOSTO
Osuustoimintakeskus Pellervon edustaja
päätoimittaja Teemu Pakarinen 2020–2023
(jaoston puheenjohtaja)
Kansanvalistusseuran edustaja
KTT toimitusjohtaja Lauri Tuomi 2020–2023
Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja
professori Markku Löytönen 2018–2021

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja

Suomen Journalistiliiton edustaja

professori Heta Pyrhönen 2019–2022

toimittaja Riitta Lehtimäki 2019–2022

Suomen Näyttelijäliiton edustaja

Suomen Kansanopistoyhdistyksen edustaja

näyttelijä Juha-Pekka Mikkola 2020–2023

rehtori Helena Ahonen 2018–2021
Kansalaisopistojen Liiton edustaja
rehtori Liisa Vornanen 2019–2022
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IHMISET

KAUPUNKI– JA KOHDERAHASTOT
Säätiöllä on 16 kaupunki- ja kohderahastoa. Niiden toimikunnat valmistelevat säätiölle
esitykset apurahojen ja palkintojen saajista.
Huittisten rahasto

Gust. Kompan rahasto

Timo Mäkinen, Jan-Erik Ylitalo, Jyrki Peltomaa, Erik
Båsk sekä rahaston asiamies Leena Hakanen

Timo Repo, Jukka Seppälä, Reija Jokela, Mika
Pettersson, Erik Båsk sekä asiamies Sanna Mikkola

Hyvinkään rahasto

Helinä Wähän rahasto

Rahaston asiamies Pentti Halonen

Eija Kalso ja Juha Sinisalo sekä asiamies Saara Terva

Jyväskylän rahasto

Jaakko Kolmosen rahasto

Rahaston asiamies Mari Aholainen

Petri Kolmonen, Kirsi Kolmonen, Tarkko Nuutinen, Marita Suontausta, Mikko Kemppainen, Maija
Soljanlahti, Erik Båsk sekä rahaston asiamies Saara
Terva

Lappeenrannan rahasto
Harri Iljin, Juha Härkönen, Timo Hirvonen, A
 lina
Kujansivu, Erik Båsk sekä rahaston asiamies
Päivi-Linnea Pötry
Nokian kaupungin rahasto
Eero Väätäinen, Matti Kuusela, Maritta Pahlman,
Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Erik Båsk sekä
rahaston asiamies Asta Engström
Raahen rahasto
Ari Nurkkala, Pekka Miilukangas, Inkeri Kerola, Jaana Ritola, Erik Båsk sekä rahaston asiamies
Piritta Rossi

Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto
Ulla-Maija Forsberg, Lea Ryynänen-Karjalainen, Pia
Letto-Vanamo, 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

Rauman rahasto

Riho Grünthal, Annekatrin Kaivapalu, Jüri Wikberg
ja Erik Båsk sekä rahaston asiamies Anu Heinonen

Johanna Luukkonen, Soile Strander, Kristina Ekholm, Kimmo Korkiamäki, Arja Roivanen, Erik Båsk
sekä asiamies Leila Stenfors

Suomen säveltaiteen tukirahasto

Savonlinnan rahasto

Olli-Pekka Martikainen, Markus Kuikka sekä Petri
Komulainen

Nikke Kaartinen, Matti Makkonen, Katriina Kaija,
Erik Båsk sekä rahaston asiamies Outi Rantasuo
Seinäjoen rahasto
Seppo Männikkö, Suoku Sirén, Jukka Pajunen,
Raimo Hautanen, Erik Båsk sekä rahaston asiamies
Leena Kråknäs
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PUHEENVUORO

Toiminnan vaikuttavuutta on
arvioitava eri näkökulmista
Teksti: Jukka Seppälä

ALFRED KORDELINILLA OLI selkeä visio. Kordelin
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Tiede, taide ja kulttuuri vuorovaikuttavat yhteis
kunnan kanssa. Yliopistolakiin on kirjattu yliopiston
kolme perustehtävää: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tiedemaailmassa vaikuttavuutta on totuttu mittaamaan viittauksilla ja niihin
perustuvilla vaikuttavuuskertoimilla ja viime aikoina
entistä enemmän innovaatioilla. Tutkittuun tietoon
perustuvan yhteiskunnallisen päätöksenteon tarve
on tunnistettu. Tässä suhteessa tiedeyhteisö ja tiede
akatemiatkin ovat aktivoituneet.
Kordelinin säätiö haluaa jatkossa vieläkin paremmin ymmärtää toimintansa vaikuttavuutta, ja suunnitelmissamme on apurahatoiminnan arvioinnin
käynnistäminen. Kordelinin säätiön rikkaus on sen
monialaisuus: Säätiössä kohtaavat tieteen, taiteen,
kirjallisuuden, kansanvalistuksen ja talouden osaavat asiantuntijat. Taustayhteisöjen kiinteä sitoutuminen säätiön toimintaan takaa kattavan ja monialaisen
asiantuntemuksen. Vaikuttavuuden arvioinnin ja näkyväksi tekemisenkin on oltava monipuolista ja sen
tulee sisältää eri näkökulmia. Tämä on myös vaikuttavuuden arvioinnin keskeisiä haasteita.

KUVA: AALTO-YLIOPISTO

ymmärsi, että hänen elämäntyönsä olisi pysyvästi vaikuttavaa suomalaista sivistystä tukevan säätiön kautta. Kordelinin säätiö kunnioittaa perinteitä ja historiaansa, mutta samalla katsoo vahvasti eteenpäin.
Monialainen asiantuntijajoukko tekee suuren työn
parhaiden apurahahakemusten valitsemiseksi. Keski
määrin vain alle 10 prosentille hakemuksista voidaan
myöntää rahoitusta. Hakemuksiin pohjautuva arviointi on perusteellista, ja seula on tiukka. Hankkeen
valmistuttua säätiö edellyttää apurahansaajalta loppu
raporttia, jossa ilmenee hankkeen tulokset suhteessa
suunnitelmaan.
Toiminnan vaikuttavuus on säätiölle ensiarvoisen
tärkeää. Jo nyt on tehty toimenpiteitä vaikuttavuuden
lisäämiseksi. Suuria kulttuurihankkeita on uudistettu
suuntaan, joka korostaa niiden yhteiskunnallista ja
laaja-alaista merkitystä. Säätiön hallitus on linjannut,
että ”suuret kulttuurihankkeet johtavat kulttuurisesti
ja yhteiskunnan kannalta poikkeuksellisen merkittäviin tuloksiin sekä rakentavat suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta”. Hyvä esimerkki on
suomenhevosen perimää ja varhaisvaiheita tutkinut
suuri kulttuurihanke. Siinä geenitekniikan uudet mahdollisuudet yhdistyivät kulttuurihistorian tutkimukseen
ja ymmärrykseen. Hanke on myös mahdollistanut kansalaisten osallistumisen näytteiden ja aineiston hankintaan. Tämä on mielestäni vaikuttavuutta parhaimmillaan. Myös Alfred Kordelinin palkintojen ehdotus- ja
myöntökäytänteet on uudistettu. Tavoitteena on ollut
aiempaa merkittävämmän palkinnon muodostaminen.
Kordelinin säätiö on aktiivinen toimija sekä säätiöiden
välisessä yhteistyössä että tarjotessaan mahdollisuuden
pienemmille säätiöille integroitua osaksi Kordelinin
säätiötä. Suurempi kokonaisuus on vaikuttavampi.

TkT Jukka Seppälä on
Aalto-yliopiston Kemian
tekniikan korkeakoulun
polymeeriteknologian
professori ja Alfred Kordelinin säätiön hallituksen jäsen.

IHMISET

PUHEENVUORO

Rauman rahaston tuki nuorille kulttuurintekijöille - vaikuttavaa ja arvokasta
Teksti: Leila Stenfors

ALFRED KORDELIN SYNTYI raumalaiseen meri-

yleisön asemesta kuulijoina olivat koronarajoitusten
ehdoilla tuotantoa tekevät ammattilaiset.
Oikeaan aikaan annettu tuki ja kannustus merkitsee paljon. Pienikin apuraha on nuorelle tunnustus tehdystä työstä ja merkki myös harjoittelun ja ahkeruuden arvostamisesta. Apuraha kannustaa toteuttamaan
omia unelmia, parhaimmillaan kasvattaa harjoittelumotivaatiota ja tukee myöhempiä uravalintoja. Olen
erittäin iloinen siitä, että meillä on Alfred Kordelinin
säätiön Rauman rahaston ansiosta mahdollisuus tukea
paikallista kulttuurielämää ja nuorten kulttuurin harrastamista. Vuosittaisilla apurahamyönnöillä samalla kerromme, kuinka arvokkaana nuorten kulttuurin
harrastamista Raumalla pidämme.

Leila Stenfors on Rauman
kaupungin vastaava
kulttuurituottaja ja
Alfred Kordelinin säätiön
Rauman rahaston
asiamies.
KU VA: LEILA STENFORS

miesperheeseen marraskuussa vuonna 1868. Hän
aloitti yrittäjän uransa vailla koulusivistystä kauppiaana Raumalla. Tuolloin vasta 20-vuotias Alfred
Kordelin perusti sekatavarakaupan Eteläpitkäkadun
varrelle. Häntä kuvaillaan eri lähteissä ahkeraksi ja
sinnikkääksi yrityselämän taitajaksi, mutta myös
herkäksi haaveilijaksi ja esteetikoksi, joka etsi taiteen
piiristä elämyksiä.
Alfred Kordelinin säätiön Rauman rahasto perustettiin säätiön ja Rauman kaupungin yhteistyöllä
vuonna 1988. Rauman rahasto toteuttaa paikallista
tehtäväänsä tukien raumalaista käsityöperinnettä,
esittävää ja luovaa taidetta sekä yhteiskunnallisesti
merkittäviä saavutuksia ja tuotannollisia innovaatioita. Erityiseksi kohderyhmäkseen Rauman rahasto on
valinnut nuoret. Apurahoilla tuetaan nuorten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan esimerkiksi tukemalla nuorten soitinhankintoja. Apurahoja
myönnetään vuosittain noin kymmenen, ja suuruudeltaan apurahat ovat muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon.
Viimeiset puolitoista vuotta jatkunut maailmanlaajuinen pandemia on ollut vaikeaa aikaa erityisesti
taiteen ja kulttuurin tekijöille. Tänä aikana he ovat
osoittaneet ahkeruutensa, sinnikkyyteensä ja periksiantamattomuutensa. Nuoretkin ovat saaneet kokemusta siitä, miten harjoitteluolosuhteet muuttuvat
poikkeusoloissa ja miten esiintymistilanteessa elävän
yleisön lämpimän vastaanoton sijaan esiinnytään kameroille ja tyhjille penkkiriveille. Klassisen musiikin
konsertin taltiointitilanteessa kuuntelin nuorta viulistia, jonka apurahalla hankittu arvosoitin soi kauniisti
hänen taitavissa käsissään huolimatta kaikkia läsnä
olijoita jännittäneestä erikoisesta tilanteesta, jossa
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TOIMINTAKERTOMUS

Alfred Kordelinin säätiön
101. toimintavuosi
Tilikausi 1.9.2020–31.8.2021
Päätapahtumat kuluneella tilikaudella

– Käytettiin yhteensä 5,0 miljoonaa euroa apurahoihin, palkintoihin ja muuhun kulttuuritoimintaan
ennen palautuksia (5,1 edellisellä tilikaudella).
– Käsiteltiin 3 630 hakemusta (5 500 edellisellä tilikaudella, jolloin ylimääräinen hakukierros).
– Myönnettiin 321 apurahaa (362 edellisellä tili
kaudella) ja neljä Alfred Kordelinin palkintoa.
– Uudistettiin Alfred Kordelinin palkintojen konsepti.
– Julkaistiin säätiön historiateos sekä osallistuttiin
aktiivisesti säätiön 100 vuotisesta historiasta kertovan dokumenttielokuvan tuotantoon. Osa tilikaudelle suunnitelluista säätiön 100-vuotistapahtumista jouduttiin pandemian vuoksi perumaan
tai siirtämään.
– Täsmennettiin varainhoidon periaatteita sijoitustoiminnan vastuullisuuden osalta.
– Säätiön omaisuuden markkina-arvo kasvoi 211,8
miljoonaan euroon (175,7 edellisellä tilikaudella).
Säätiön tarkoitus ja tarkoituksen
toteuttaminen

suotava tukea sen sisälliseksi voimistumiseksi ja syventämiseksi tai suomalaisuuden edustamiseksi 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 avustamiseen tai, milloin erityistä aihetta on, jo suoritetun
ansiokkaan työn tai toiminnan palkitsemiseen. Edellisessäkin tapauksessa on avustuksen saannin perusedellytyksenä joko jo suoritettu ansiokas työ tai takeet siitä.
Säätiön toiminnan ohjaamiseksi ja riskien hallinnan avuksi säätiössä on käytössä eettiset periaatteet,
työjärjestys, varainhoidon periaatteet sekä asiantuntijoiden esteellisyysohjesääntö.
Päätöksen apurahoihin, palkintoihin ja muihin
hankkeisiin vuosittain käytettävästä summasta tekee
säätiön hallitus.
Tilikauden tulos ja säätiön taloudellinen
asema

Tilikaudella varsinaiseen toimintaan käytettiin yhVuonna 1918 rekisteröity Alfred Kordelinin Yleinen teensä 5,0 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella
Edistys- ja Sivistysrahasto sr (jäljempänä Alfred Kor- 5,1 miljoonaa euroa), josta myönnettyjen apurahojen
delinin säätiö) on vanhimpia suomenkielisiä kulttuu- osuus oli 4,7 miljoonaa euroa (4,8). Apurahoja peruurisäätiöitä Suomessa. Meneillään on 101. toiminta- tettiin 0,1 miljoonan euron edestä (0,3).
vuosi. Säätiö jakoi ensimmäiset apurahat vuonna
Säätiön yhteiskulut olivat 0,6 miljoonaa euroa
1920.
(0,6), josta henkilöstökulut 0,4 miljoonaa euroa
Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kir- (0,4) muodostivat merkittävimmän osan.
Tilikauden toiminta katettiin sijoitustoiminnan
jallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Annettaessa avustusta Alfred nettotuotoilla, jotka olivat yhteensä 21,3 miljoonaa
Kordelinin Yleisestä Edistys- ja Sivistysrahastosta euroa (4,2). Sijoitustuotot olivat poikkeuksellisen
henkilölle, laitokselle tai erityiseen tarkoitukseen suuret, johtuen osakkeiden myyntivoitoista. Säätiön
tulee ottaa huomioon säätiön perustajan johtava tilikauden kokonaistulokseksi muodostui 15,6 milaate, että suomalaiskansalliselle kulttuurityölle on joonaa euroa (-1,2).
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VARSINAINEN TOIMINTA SÄÄTIÖN OMAISUUDEN
MARKKINA-ARVOSTA 2011-2021
VARSINAINEN TOIMINTA ENNEN PALAUTUKSIA
VARSINAINEN TOIMINTA SÄÄTIÖN OMAISUUDESTA
MILJ. €
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Säätiön taseen loppusumma oli 168,3 miljoonaa euroa (1,0), vapaat rahastot yhteensä 4,0 miljoonaa
euroa ja se oli 17,3 miljoonaa euroa edellisvuotta euroa (3,9), kertyneet ylijäämät 43,6 miljoonaa eusuurempi. Vieraan pääoman määrä oli 3,7 miljoo- roa (44,9) sekä tilikauden tulos 15,6 miljoonaa euroa
naa euroa (2,2), josta nostamattomat apurahat muo- (-1,2).
dostivat 2,4 miljoonaa euroa (2,1). Oman pääoman
Varsinaiseen toimintaan käytettyjen varojen m
 äärä
määrä oli 164,6 miljoonaa euroa (148,8) muodos- perustuu tilikauden alussa laadittavaan toimintasuuntuen seuraavasti: kantarahasto 100,2 miljoonaa eu- nitelman ja talousarvioon. Käytettyjen varojen määrä
roa (100,2), sidotut rahastot yhteensä 1,2 miljoonaa 5,0 miljoonaa euroa oli 2,9 % s ijoitusten markkina-
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arvosta laskettuna sijoitusomaisuuden arvolle 175,5
miljoonaa euroa tilikauden alussa 1.9.2020 (edellisellä tilikaudella 3,0 % sijoitusten 1.9.2019 markkina-
arvosta).

Suuret kulttuurihankkeet

Suuret kulttuurihankkeet-haku järjestettiin omana
erillisenä hakunaan tammikuussa. Suuret kulttuurihankkeet -apuraha voidaan myöntää ajankohtaiseen
tutkimus- ja/tai kulttuurihankkeeseen. Tavoitteena
Jaetut apurahat, Alfred Kordelinin palkinon mahdollistaa mittava hanke rahoittamalla hanke
not ja muu kulttuuritoiminta
joko kokonaan tai toimia sen yhtenä päärahoittajana.
Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen käytetyistä Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -apurahan
varoista jaettiin 95,0 % apurahoina, joita haettiin suuruus on vähintään 100 000 euroa ja enintään
päähaun, suuret kulttuurihankkeet -haun, post doc 300 000 euroa. Apuraha on tarkoitettu yhteisöille,
-poolin haun sekä kaupunki- ja kohderahastojen ha- kuten rekisteröidyille yhdistyksille ja yrityksille.
Apurahahakemuksia suuret kulttuurihankkeet
kujen kautta. Alfred Kordelinin palkintoina jaettiin
2,0 % varoista. Muuhun kulttuuritoimintaan käytet- -haussa saatiin yhteensä 168 kpl (130 kpl). Apurahoja
haettiin 33 miljoonan euron edestä (23 edellisellä tilitiin 3,0 % varoista.
kaudella). Apurahoja myönnettiin tilikauden aikana
viidelle (seitsemälle) hankkeelle yhteensä 0,9 miljooPäähaku 2020
Valtaosa säätiön myöntämistä apurahoista jaetaan naa euroa (0,9 edellisellä tilikaudella).
elokuun päähaun kautta. Tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostot valmistelivat eh- Säätiöiden post doc -pooli
dotukset apurahan saajista hallitukselle, joka päätti Tilikauden aikana osallistuttiin yhdessä muiden sää
elokuun päähaun apurahoista 28.10.2020 kokouk- tiöiden kanssa säätiöiden post doc -pooliin. Apuraha
sessaan. Elokuun 2020 päähaun kautta myönnet- on tarkoitettu tohtoreiden vähintään lukuvuoden kestiin apurahoja tämän tilikauden aikana 3,5 miljoo- tävään työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa. Poolin
nalla eurolla yhteensä 234 apurahaa. Ensisijaisesti kautta kahdelle tutkijalle tarjoutui tilaisuus työskenapurahoja myönnettiin henkilökohtaisina koko- tai nellä vuoden ajan ulkomaisessa huippuyliopistossa.
puolivuotisina apurahoina tieteelliseen ja taiteelliseen Post doc-apurahoja jaettiin 0,1 miljoonaa euroa (0,1).
työskentelyyn sekä apurahoina työryhmille ja yhteisöille. Päähaun hakijoista 7,0 % (6,8 % edellisellä tili Kaupunki- ja kohderahastot
kaudella) sai apurahan ja sen keskimääräinen koko oli Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat ovat haettavissa pääsääntöisesti kalenterivuoden alussa, tammin. 14,6 tuhatta euroa (13,8 %).
Elokuun päähaun apurahojen ja palkintojen kuussa. Säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja
saajien nimet julkistettiin säätiön verkkosivuilla seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot
kordelin.fi/apuraha. Säätiön verkkosivuilta löytyvät toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla
palkinnonsaajat sekä muista hauista apurahan saa- on oma paikallinen tai muutoin rajattu tehtävänsä.
Säätiön 16 eri rahastosta kaksi on sidottuja rahastoja
neiden nimet myös edellisiltä vuosilta.
ja loput 14 vapaita rahastoja. Sidottujen rahastojen
pääoma on 1,2 miljoonaa euroa (edellisellä tilikauPäähaku 2021
Kuluneen tilikauden aikana järjestetty säätiön elo- della 1,0 miljoonaa euroa) ja vapaiden 4,0 miljoona
kuun päähaku päättyi 15.8.2021. Hakemuksia tuli euroa (3,9).
Sidottujen rahastojen apurahojen määrästä pää15.8.2021 mennessä 3 059 kpl (3 346). Elokuussa
haettujen apurahojen yhteenlaskettu summa 2021 tetään vuosittain hallituksen toimesta. Rahaston
oli 54,9 miljoonaa euroa (55,8 edellisellä tilikaudella). pääoman kehittyminen on sidoksissa säätiön pääHakemusten lukumäärä sekä yhteenlaskettujen haet- oman vuosittaiseen tuottoon. Vapaiden rahastojen
tujen eurojen määrä ovat laskeneet huippuvuodesta pääomalle säätiö maksettiin korkohyvitystä, joka
2016, mikä on hieman helpottanut asiantuntijoiden oli 5,5 prosenttia, josta 1/5 osa jää pääomaan ja 4/5
voidaan jakaa seuraavalla tilikaudella apurahoina
työmäärää ja osaltaan nostanut myöntöprosenttia.
55

ALFRED KORDELININ YLEINEN EDISTYS- JA SIVISTYSRAHASTO SR Y-TUNNUS 0221901-7

tai palkintoina. Yhteensä rahastojen kautta jaettiin
tilikauden aikana 0,2 miljoonaa euroa (0,2 edellisellä
tilikaudella) apurahoina ja palkintoina.
Alfred Kordelinin palkinnot

osallistuttiin Ylen Kordelinin säätiöstä kertovan dokumenttielokuvan tuotantoon. Murhatun miehen viimeinen tahto esitettiin YLE 1 kanavalla joulukuussa
2020 sekä tammikuussa 2021. Dokumentti on edelleen katsottavissa Yle Areenassa. Suunnitellut juhlakonsertit Raumalla ja Helsingissä peruttiin.

Vuonna 2020 Alfred Kordelinin palkinnon, neljä
kappaletta, saivat kirjailija Kari Aronpuro, professori Jyri Manninen, professori Anneli Sarhimaa Sijoitustoiminta
sekä valokuvataiteilija Marja Pirilä Palkinnot olivat Säätiön sijoitustoiminta on pitkäjänteistä ja suunsuuruudeltaan 30 000 euroa. Keväällä 2021 pää- nitelmallista ja tavoitteena on tasaisesti kasvattaa
tettiin muuttaa Alfred Kordelinin palkintojen pro- sijoitustoiminnan tuottoja ja tätä kautta jaettavien
sessia. Ehdokasasettelua laajennettiin ja nyt ehdo- apurahojen määrää. Sijoitustoimintaa ohjaavat haltuksia voivat tehdä kaikki suomalaiset yliopistot, lituksen hyväksymät varainhoidon periaatteet, joita
taiteilija- ja kulttuurijärjestöt sekä muut nimetyt tarkastellaan säännöllisesti ja päivitetään tarpeen mutoimijat, esimerkiksi säätiön luottamushenkilöt. kaan. Hallituksen ja toimitusjohtajan apuna toimii
Palkintoehdokkaiden valintaan asetettiin kuusijäse- talousvaliokunta. Tilikauden aikana varainhoidon
ninen toimikunta, jonka jäsenistä neljä tulee säätiön periaatteita täsmennettiin sijoitustoiminnan vastuululkopuolelta. Palkintojen lukumäärää vähennettiin lisuuden osalta siten, että varainhoitajilta vaaditaan
siten, että niitä jaetaan vuosittain kahdesta kolmeen YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (UN
kappaletta. Palkinnon arvo nostettiin 50 000 eu- PRI) allekirjoittamista sekä edellytetään YK:n Global
roon. Palkintoehdotuksia saatiin määräaikaan men- Compact-periaatteiden vastaisten normirikkomusten
seurantaa ja systemaattista lähestymistapaa mahdolnessä 76 kappaletta.
listen normirikkomusten hoitamiseksi.
Muu kulttuuritoiminta
Sijoitustoiminnan horisontti on pitkä ja se ulottuu
Säätiöllä on myös omaa, pienimuotoista kulttuuri suhdannevaihtelujen yli. Sijoitusomaisuuden pitkän
toimintaa apurahatoiminnan lisäksi. Muuhun kult- aikavälin tavoiteallokaatio on seuraava: osakkeet
tuuritoimintaan käytettiin varoja tilikauden aikana 60 %, korot 15 %, kiinteistöt 15 % ja vaihtoehtoi0,1 miljoonaa euroa (0,1 edellisellä tilikaudella).
set sijoitukset 10 %. Tavoiteallokaatiolle on määriSäätiöllä on oma taidekokoelma, joka koostuu telty laajat liikkumavälit, joiden puitteissa eri omai293 taideteoksesta 109 taiteilijalta. Kokoelma on suuslajien painoarvoa voidaan kuitenkin muuttaa
deponoitu lähinnä suomalaisiin museoihin. Alfred ja sopeuttaa sijoitussalkkua vallitsevaan markkina
Kordelinin säätiö on jäsen Suomalaisten taidesää- tilanteeseen.
tiöiden yhdistyksessä (STSY), jossa on yhdeksän
Sijoitusomaisuuden riskien hajauttamisella pyrijäsensäätiötä. Yhdistyksen järjestämien näyttelyi- tään sijoitusten markkina-arvon vaihteluiden tasaaden kautta säätiön kokoelman teokset pääsevät suu- miseen. Pyrkimyksenä on, että yksittäinen markkina,
toimiala, sijoitus, valuutta tai yritys ei muodostu halren yleisön nähtäville.
Tasavallan presidentin kanslia ja Alfred Kordeli- litsevaksi salkun kokonaisarvosta. Sijoitustoiminnan
nin säätiö järjestävät kolmen luontoteemaan liittyvän tuloksellisuutta seurataan tavoiteallokaatioon perusveistosnäyttelyn sarjan tasavallan presidentin kesä- tuvien tarkoituksenmukaisten vertailuindeksien avulvirka-asunnon puistossa Naantalin Kultarannassa. la. Sijoitustoiminnan pitkän aikavälin reaalituotto
Kesän 2021 Kultaranta-veistosnäyttely tarkasteli, tavoite on noin 5,0 %.
kuinka taiteilijat ovat lähestyneet eläinaiheita koSijoitusomaisuus koostuu pääosin likvideistä
timaisessa veistotaiteessa viime vuosisadan alku arvopapereista, joita hoidetaan täyden valtakirjan
omaisuudenhoitosopimusten puitteissa kahden
puolelta nykypäiviin.
Säätiön 100-vuotisesta historiasta kertova histo- varainhoitajan toimesta. Kotimaiset osakesijoitukriateos, Säätiö, julkaistiin lokakuussa 2020. Lisäksi set on toteutettu pääosin suorina osakesijoituksina ja
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Sijoitusomaisuuden jakauma ja muutokset markkina-arvoin tarkasteltuna
TULOS
Osakkeet

31.8.2021
EUR

31.8.2021
%

31.8.2020
EUR

31.8.2020
%

MUUTOS
EUR

MUUTOS
%

140 269 823

66,2 %

104 063 425

59,2 %

36 206 397

7,0 %

Korot

21 084 430

10,0 %

23 736 212

13,5 %

-2 651 781

-3,6 %

Kiinteistöt

37 042 000

17,5 %

38 760 000

22,1 %

-1 718 000

-4,6 %

Vaihtoehtoiset
Yhteensä

13 385 535

6,3 %

9 154 226

5,2 %

4 231 309

1,1 %

211 781 788

100,0 %

175 713 863

100,0 %

36 067 924

0,0 %

kansainväliset osakesijoitukset sekä korkosijoitukset
pääosin rahastomuotoisina. Muu sijoitusomaisuus
koostuu kiinteistö- ja pääomarahastosijoituksista.
Sijoitusten tuotto

Kirjanpidossa sijoitusomaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Sijoitusten tuotto- ja allokaatiolaskennassa sen sijaan
käytetään tarkasteluhetken markkina-arvoja mukaan
lukien kiinteistöt, joiden markkina-arvo perustuu
ulkopuolisen tahon (Newsec) vuosittain laatimiin arvioihin. Säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvojen
muutokset huomioiva kokonaistuotto oli 23,9 %
(7,0 % edellisellä tilikaudella) ja näin ollen ylitti säätiön hallituksen asettaman pitkän tähtäimen reaalituottotavoitteen 5,0 %. Omaisuuslajeittain tarkasteltuina
osakkeiden tuotto oli 33,5 % (12,5 %), korkosijoitusten 3,9 % (0,9 %), kiinteistöjen 8,7 % (3,6 %) ja vaihtoehtoisten sijoitusten 21,0 % (-5,3 %).
Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos, joka ei
huomioi realisoitumattomia hankintahinnan ylittäviä
positiivisia markkina-arvojen muutoksia, oli yhteensä
21,3 miljoonaa euroa (4,2 edellisellä tilikaudella). Sijoitustoiminnan tulos nousi edellisestä vuodesta 17,1
miljoonaa euroa. Merkittävin syy tuloksen nousuun
olivat osakesijoitusten myyntituotot, yhteensä 11,4
miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat
yhteensä -0,3 miljoonaa euroa. Poikkeuksellisen suuret myyntivoitot johtuivat osakkeiden voimakkaasta
kurssinoususta, sijoitusomaisuuteen tehdyistä allokaatiomuutoksista sekä kansainväliseen osakerahastosalkkuun tehdyistä rakenteellisista muutoksista. Esi-

merkiksi indeksirahastoja vaihdettiin vastuullisuusasiat
paremmin huomioiviin ESG-vastuullisuusindeksirahastoihin. Voimakkaasta kurssinoususta johtuen myös
osakkeiden arvonalentumiskirjaukset olivat poikkeuksellisen pienet ja aikaisempina vuosina tehtyjen arvonalentumisten palautuskirjaukset poikkeuksellisen suuret. Osakkeiden arvonalennus- ja -palautuskirjaukset
olivat yhteensä +3,4 miljoonaa euroa (+0,7).
Sijoitusomaisuus

Säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo tilinpäätös
hetkellä oli 211,8 miljoonaa euroa (175,7 edellisellä tilikaudella). Sijoitusomaisuuden arvo kasvoi 36,1
miljoonaa euroa edellisestä tilinpäätöksestä. Sijoitusomaisuuden tasearvo oli tilinpäätöshetkellä 166,3
miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 150,0), jolloin sijoitusten markkina-arvon ja tasearvon väliseksi arvostus
eroksi muodostui 45,5 miljoonaa euroa (25,7).
Osakesijoitukset muodostavat edelleen merkittävimmän omaisuuserän ja niiden osuus sijoitussalkusta oli
tilinpäätöshetkellä 66,2 %, ylittäen säätiön varainhoidon periaatteiden mukaisen pitkän tähtäimen tavoite
allokaation 60 %.
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 kaksitoista kokousta, talousvaliokunnalla kuusi sekä jaostoilla
kullakin kahdesta neljään kokousta. L
 isäksi h
 allituksen
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asettamia muita työryhmiä kokoontui mm. Alfred
Kordelinin palkintojen, säätiön historiateoksen, juhla
vuoden sekä suurten kulttuurihankkeiden osalta.
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 000
euroa ja kokouspalkkio 400 euroa. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio oli 350 euroa. Talousvaliokunnan
puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 euroa ja toimikunnan jäsenen 300 euroa. Jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio on 350 euroa ja jäsenen 300 euroa.
Asiantuntijan palkkio on 300 euroa 20. hakemukseen
asti, tämän määrän ylittävistä hakemuksista maksetaan 5 euroa / kpl.
Säätiön hallitus

hallituksen puheenjohtaja
Juha Laaksonen 
hallituksen varapuheenjohtaja
Jaana Norio 
hallituksen jäsen Ari Kohonen 
hallituksen jäsen Pirjo Lyytikäinen
hallituksen jäsen Ville Lukkarinen
hallituksen jäsen Hannu Riikonen 
hallituksen jäsen Jouni Partanen 
hallituksen jäsen Jukka Seppälä
hallituksen jäsen Lauri Tuomi

vuodesta 2014–
vuodesta 2013–
vuodesta 2016–
vuodesta 2016–
vuodesta 2016–
vuodesta 2016–
vuodesta 2019–
vuodesta 2017–
vuodesta 2020–

Säätiön kokoaikaiset toimihenkilöt

toimitusjohtaja Erik Båsk 
(tj vuodesta 2016)
talouspäällikkö Erja Lammi
yhteyspäällikkö Marita Seitsalo
assistentti Saara Terva

vuodesta 2014–
vuodesta 2012–
vuodesta 2015–
vuodesta 2018–

Tilintarkastajat

tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy ja
päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Petter Lindeman

vuodesta 2018–

Lähipiiritapahtumat

Säätiön lähipiiriin kuuluvat säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, sekä tilintarkastajat. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat edellä mainittujen perheenjäsenet ja muut
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lähisukulaiset sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt.
Säätiön lähipiiritapahtumia tilikauden aikana olivat hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot,
luontoisedut sekä matka- ja muut korvaukset yhteensä 153 998 euroa (149 868 edellisellä tilikaudella),
tilintarkastuksesta maksetut palkkiot 13 578 euroa
(19 459) sekä tilintarkastustoimistolle maksetut muut
palkkiot 9 947 euroa (15 322). Lähipiiriläisille ei ole
tämän lisäksi maksettu muita korvauksia, myönnetty
apurahoja tai annettu lainoja.
Arvio tulevasta

Säätiön toiminta rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla, minkä vuoksi säätiön sijoitusomaisuuden suunnitelmallinen hoito on erityisen tärkeää.
Tilikaudella nähtiin markkinoiden hyvin nopea
toipuminen pandemiaa edeltäneelle tasolle, jopa
ylikin. Raha- ja finanssipoliittinen elvytys jatkuu
toistaiseksi ja korot ovat edelleen alhaiset. V
 aikka
pandemiasta ei ole vielä selvitty, ovat katseet jo kääntymässä enemmän mahdolliseen inflaatioon, tuotannon pullonkauloihin, keskuspankkien tuleviin toimiin sekä talouteen vaikuttaviin poliittisiin riskeihin.
Tällä tilikaudella nähdyn nopean talouskasvun odotetaan hidastuvan.
Säätiön tarkoituksen toteuttamisen osalta voidaan todeta, että Covid-19-viruksen aiheuttaman
pandemian vaikutukset ovat olleet säätiön tukemille aloille hyvin erilaiset. Apurahansaajien hankkeisiin on tullut muutoksia tapahtumien peruuntumisten ja lykkäysten vuoksi erityisesti esittävien
taiteiden aloilla. Keskustelu tieteen ja kulttuurin
rahoittajien keskuudessa on kääntymässä pandemian välittömistä vaikutuksista rakenteellisiin kysymyksiin, koulutetaanko tietyille kulttuurin aloille
liikaa ihmisiä, ja millä tavalla veikkausvoittovarojen väheneminen tieteelle ja kulttuurille vaikuttaa
tulevaisuudessa.
Säätiön taloudellinen asema on hyvä ja säätiön sijoitusomaisuus on hyvin hajautettu omaisuus
lajeittain, toimialoittain ja maantieteellisesti. Säätiöllä on mahdollisuus jakaa apurahoja myös heikomman
suhdanteen aikana.
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TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA

1.9.2020–31.8.2021

1.9.2019–31.8.2020

-4 833 906,04
97 935,00
-84 145,48

-4 954 537,96
261 350,00
-77 489,31

		
Muu varsinainen toiminta
Muu kulttuuritoiminta		

-4 820 116,52

-4 770 677,27

-131 607,63

-54 268,89

Varsinainen toiminta yhteensä

-4 951 724,15

-4 824 946,16

SIJOITUSTOIMINTA
2,6,7
Tuotot		
Kulut		
Myyntivoitot ja -tappiot		
Arvonalennukset ja -palautukset		

5 710 441,13
-781 946,46
11 911 374,82
4 454 052,98

5 383
-695
-335
-170

Sijoitustoiminta yhteensä		

21 293 922,47

4 182 638,98

SAADUT LAHJOITUKSET		

6 703,20

3 507,73

YHTEISKULUT
Henkilöstökulut
3
Poistot
5
Muut kulut		

-359 596,45
-255,28
-214 772,60

-350 687,45
-364,68
-242 868,26

Yhteiskulut yhteensä

-574 624,33

-593 920,39

-135 978,86

-17 088,69

15 638 298,33

-1 249 808,53

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

RAHASTOSIIRROT
Sidottujen rahastojen muutos

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Liite
1

4

556,71
260,84
320,24
336,65
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TASE
Vastaavaa

Liite

31.8.2021

31.8.2020

595,64
113 140,00

850,92
113 140,00

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
5
Koneet ja kalusto		
Muut aineelliset hyödykkeet		
		
Sijoitukset
6,7
Osakkeet ja osuudet		
Saamiset		

113 735,64

113 990,92

156 721 845,77
8 312 747,42

137 297 800,69
7 690 565,79

		

165 034 593,19

144 988 366,48

Pysyvät vastaavat yhteensä

165 148 328,83

145 102 357,40

Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset		
Muut saamiset		

59 297,18
165 022,17

77 859,98
114 640,81

		

224 319,35

192 500,79

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit

9

1 794 857,13

4 546 236,07

		

1 794 857,13

4 546 236,07

Rahat ja pankkisaamiset		

1 176 499,59

1 202 310,03

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
Vastaavaa yhteensä

3 195 676,07
168 344 004,90

5 941 046,89
151 043 404,29
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TASE
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
10
Kantarahasto		
Sidotut rahastot		
Vapaat rahastot		
Edellisten tilikausien ylijäämä		
Tilikauden tulos		

31.8.2020

31.8.2019

100 173 522,44
1 181 009,16
4 014 783,93
43 598 287,18
15 638 298,33

100 173 522,44
1 045 030,30
3 939 795,21
44 923 084,43
-1 249 808,53

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		

164 605 901,04

148 831 623,85

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
11
Ostovelat		
Muut velat		
Siirtovelat		

21 198,20
3 680 704,67
36 200,99

4 863,79
2 169 299,39
37 617,26

		

3 738 103,86

2 211 780,44

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		
Vastattavaa yhteensä

3 738 103,86
168 344 004,90

2 211 780,44
151 043 404,29
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TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
1 VARSINAINEN TOIMINTA
Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi jakaa apurahoja, avustuksia ja palkintoja sekä muutoin tukea taloudellisesti tarkoitustaan
edistävää toimintaa.
JAETUT APURAHAT JA PALKINNOT		
Päärahaston myöntämät apurahat
Tiede		
Kirjallisuus		
Taide		
Kansanvalistus		
Suuret kulttuurihankkeet		

31.8.2021

31.8.2020

-1 140 000
-655 000
-1 059 830
-669 900
-1 130 576

-1 142
-684
-1 150
-694
-1 119

		
Kaupunki- ja kohderahastojen myöntämät apurahat
Sidotut rahastot		
Vapaat rahastot		

-4 655 306

-4 789 248

-12 000
-166 600

0
-165 290

		

-178 600

-165 290

Jaetut apurahat ja palkinnot yhteensä		

-4 833 906

-4 954 538

APURAHOJEN PALAUTUKSET
Päärahasto		
85 035
Kaupunki- ja kohderahastot			
Sidotut rahastot		
0
Vapaat rahastot		
12 900

000
000
000
000
248

255 800
0
5 550

		

12 900

5 550

Apurahojen palautukset yhteensä		

97 935

261 350

APURAHOJEN JAKOKUSTANNUKSET		

-84 145

-77 489

-4 820 117

-4 770 677

JAETUT APURAHAT YHTEENSÄ

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		 31.8.2021
Osinkotuotot ja osakerahastojen voitto-osuudet		
2 884 365
Arvopapereiden hoitopalkkiot		
-170 688
Myyntivoitot		
11 926 224
Myyntitappiot		
-548 752
Arvonalennukset		
-35 729
Arvonalennusten palautukset		
3 405 819

31.8.2020
2 369 755
-140 778
2 517 687
-2 790 952
-1 276 759
1 982 015

		
Korkosijoitukset
Korkotuotot ja korkorahastojen voitto-osuudet		
Myyntivoitot		
Myyntitappiot		
Arvonalennukset		
Arvonalennusten palautukset		

17 461 238

2 660 969

422 929
434 246
-92 354
-26 891
78 926

267
218
-281
-131
62

		
Sijoituskiinteistöt
Vuokratuotot		
Hoito- ja korjauskulut		
Myyntivoitot		
Arvonalennusten palautukset		

816 857

136 956

2 141 383
-611 258
192 011
632 480

2 366 459
-549 746
0
0

		
Vaihtoehtoiset sijoitukset
Korko- ja muut tuotot		
Arvonalennukset		
Arvonalennusten palautukset		

2 354 616

1 816 713

261 764
0
399 447

375 481
-807 479
0

		

661 212

-431 998

21 293 922

4 182 639

SIJOITUSTOIMINNAN TULOS YHTEENSÄ

125
991
046
106
992

3 HENKILÖSTÖÄ JA PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä
Säätiössä oli tilikauden päättyessä neljä kokopäiväistä työntekijää: toimitusjohtaja, talous- ja yhteyspäällikkö sekä assistentti.
Henkilöstö- ja palkkiokulut		 31.8.2021
Henkilöstön ja toimitusjohtajan palkat		
-302 531
Eläkekulut		
-49 339
Muut sivukulut		
-7 727

31.8.2020
-299 926
-44 868
-5 894

Henkilöstökulut yhteensä		

-359 596

-350 687

Hallintoelimille maksetut palkkiot		
Apurahojen jakokustannuksiin sis.palkkiot		
Muut palkkiot		

-34 692
-71 888
-23 020

-28 500
-56 046
-3 600

Säätiön toimitusjohtajan ja työntekijöiden eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen.

4 RAHASTOSIIRROT
Sidottujen rahastojen muutos		
Myönnetyt apurahat		
Apurahojen jakokustannukset		
Osuus sijoitustoiminnan tuloksesta		

31.8.2021
12 000
407
-148 386

31.8.2020
0
0
-17 089

		

-135 979

-17 089
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TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
5 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET SEKÄ NIIDEN MUUTOKSET
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on kirjattu hankintamenoon tai poistoilla ja arvonalennuksilla vähennettyyn hankintamenoon.
Rakennusten ja käyttöomaisuuden hankintameno on poistettu seuraavan suunnitelman mukaisesti.
Rakennukset		
tasapoistot 25 vuodessa
Koneet, kalustot, laitteet		
30% menojäännöksestä
Aineettomat hyödykkeet		
tasapoistot 5 vuodessa (20%)

KONEET JA KALUSTO
Käyttöomaisuus		 31.8.2021
		 Kalusto
Menojäännös tilikauden alussa		
851
Lisäykset		 0
Menojäännös ennen poistoja		

31.8.2020
Kalusto
1 216
0

851

1 216

Poistot		 -255

-365

Menojäännös tilikauden lopussa		

596

851

Muut aineelliset hyödykkeet		
Taideteokset		

31.8.2021
113 140

31.8.2020
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.

6 SIJOITUKSET SEKÄ NIIDEN MUUTOKSET
Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon.
Osakkeet ja osuudet
Tk alussa 1.9.2020
Lisäykset
Vähennykset

Hankinta-arvo
143 299 901
82 509 864
-67 432 730

Arvonalent.
-6 002 100
4 346 911
0

Tasearvo
137 297 801
86 856 775
-67 432 730

Tk lopussa 31.8.2021

158 377 034

-1 655 189

156 721 846

Tk alussa 1.9.2019
Lisäykset
Vähennykset

Hankinta-arvo
132 368 602
50 413 792
-39 482 493

Arvonalent.
-6 332 753
330 653
0

Tasearvo
126 035 849
50 744 445
-39 482 493

Tk lopussa 31.8.2020

143 299 901

-6 002 100

137 297 801

Saamiset
Tk alussa 1.9.2020
Lisäykset
Vähennykset

Hankinta-arvo
8 614 436
1 582 805
-1 069 203

Arvonalent.
-923 870
0
108 580

Tasearvo
7 690 566
1 582 805
-960 623

Tk lopussa 31.8.2021

9 128 037

-815 289

8 312 747

Tk alussa 1.9.2019
Lisäykset
Vähennykset

Hankinta-arvo
7 054 397
2 049 138
-489 099

Arvonalent.
-379 456
0
-544 414

Tasearvo
6 674 941
2 049 138
-1 033 513

Tk lopussa 31.8.2020

8 614 436

-923 870

7 690 566
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7 SIJOITUSTEN KIRJANPITO- JA MARKKINA-ARVOT
Seuraavissa taulukoissa esitetään pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin sisältyvien sijoitusten tasearvot ja markkina-arvot omaisuuslajeittain. Tasearvoissa on lisäksi huomioitu lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät sijoituksiin liittyvät erät, kuten avoimet kaupat ja ennakkomaksut. Listattujen sijoitusten markkina-arvot perustuvat julkisiin noteerauksiin ja kiinteistöjen arvot perustuvat ulkopuolisen tahon laatimiin arvioihin. Vaihtoehtoisten sijoitusten arvot perustuvat varainhoitajien esittämiin arvioihin.
Tasearvo
31.8.2021
39 550 787
66 882 034

Markkina-arvo
31.8.2021
54 467 779
85 802 044

Erotus
31.8.2021
14 916 991
18 920 010

106 432 822

140 269 823

33 837 001

1 176 500
20 361 967
-850 525

1 176 500
20 758 456
-850 525

0
396 489
0

20 687 941

21 084 430

396 489

27 323 453
23 581

37 018 419
23 581

9 694 966
0

27 347 034

37 042 000

9 694 966

3 561 054
1 440 907
6 860 447

3 986 220
1 508 815
7 890 500

425 166
67 908
1 030 052

11 862 408

13 385 535

1 523 126

166 330 205

211 781 788

45 451 583

Tasearvo
31.8.2020
33 791 805
54 261 789

Markkina-arvo
31.8.2020
41 131 290
62 932 135

Erotus
31.8.2020
7 339 485
8 670 346

88 053 594

104 063 425

16 009 831

1 202 310
854 894
21 227 282
56 596

1 202 310
861 064
21 616 242
56 596

0
6 171
388 960
0

23 341 081

23 736 212

395 131

29 475 432
23 581

38 736 419
23 581

9 260 986
0

29 499 014

38 760 000

9 260 986

2 250 321
1 503 547
5 318 191

2 250 321
1 585 715
5 318 191

0
82 168
0

9 072 058

9 154 226

82 168

149 965 748

175 713 863

25 748 116

		 31.8.2021
Omien toimitilojen osakkeet, tasearvo		
837 408

31.8.2020
837 408

Osakesijoitukset
Osakkeet
Osakerahastot
Korkosijoitukset
Pankkitilit
Korkorahastot
Avoimet kaupat, nettona
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistö- ja asunto-osakkeet
Lainasaaminen (KOy Kokonniementie 1)
Vaihtoehtoiset sijoitukset
Rahastot
Lainasaamiset, sis. korkojaksotukset
Kapitalisaatiosopimukset

SIJOITUKSET YHTEENSÄ

Osakesijoitukset
Osakkeet
Osakerahastot
Korkosijoitukset
Pankkitilit
Joukkolainat, sis. korkojaksotukset
Korkorahastot
Avoimet kaupat, nettona
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistö- ja asunto-osakkeet
Lainasaaminen (KOy Kokonniementie 1)
Vaihtoehtoiset sijoitukset
Rahastot
Lainasaamiset, sis. korkojaksotukset
Kapitalisaatiosopimukset

SIJOITUKSET YHTEENSÄ

Yllä olevien taulukoiden luvut eivät sisällä omien toimitilojen osakkeita
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8 OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ
Sijoitukset yrityksiin, joista omistetaan vähintään 20 % 31.8.2021
Kotipaikka
Omistus		 osuus-%
KOy Helsingin Rautatalo
Helsinki
31,5 %
KOy Kokonniementie 1
Porvoo
25,0 %
KOy Mariankatu 5-7
Helsinki
25,8 %

Oma
pääoma
40 799 831
20 841 748
3 469 426

Tilikauden
tulos
-29 910
-87
2 115

Oma
pääoma
40 829 741
20 841 835
3 467 311

Tilikauden
tulos
180 301
9 806
-4 601

Sijoitukset yrityksiin, joista omistetaan vähintään 20 % 31.8.2020
Kotipaikka
Omistus		 osuus-%
KOy Helsingin Rautatalo
Helsinki
31,5 %
KOy Kokonniementie 1
Porvoo
25,0 %
KOy Mariankatu 5-7
Helsinki
25,8 %

Tiedot perustuvat tilinpäätöksen laatimishetkellä saatavilla olleisiin kiinteistöyhtiöiden viimeisimpiin vahvistettuihin tilinpäätöksiin.

9 VAIHTUVAT VASTAAVAT
Siirtosaamiset		 31.8.2021
Korkosaamiset		
0
Muut siirtosaamiset		
59 297

31.8.2020
3 661
74 199

		

59 297

77 860

Muut saamiset
Muut saamiset		

165 022

114 641

		

114 641

375 171

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		

224 319

192 501

Rahoitusarvopaperit
Lyhyen koron korkorahastot		

1 794 857

4 546 236
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TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
10 OMA PÄÄOMA
KANTARAHASTO		 31.8.2021
Rahaston pääoma		
100 173 522

31.8.2020
100 173 522

SIDOTUT RAHASTOT
Pääoma tilikauden alussa
Helinä Wähän rahasto, rahastosiirto		
Suomen säveltaiteen tukirahasto, rahastosiirto		

1 045 030
37 781
98 198

0
266 076
778 954

Pääoma tilikauden lopussa		

1 181 009

1 045 030

VAPAAT RAHASTOT
Pääoma tilikauden alussa
Helinä Wähän rahaston siirto sidottuihin rahastoihin		
Korkohyvitykset		
Lahjoitukset ja pääomitukset		
Netto jaetut ja palautetut apurahat		

3 939 795
0
216 689
12 000
-153 700

4 147 749
-266 076
212 832
5 030
-159 740

Pääoma tilikauden lopussa		

4 014 784

3 939 795

KERTYNEET YLIJÄÄMÄT
Kertyneet ylijäämät tilikauden alussa		
Siirrot vapaisiin rahastoihin		

43 673 276
-74 989

45 081 206
-158 122

Kertyneet ylijäämät tilikauden lopussa		

43 598 287

44 923 084

TILIKAUDEN TULOS		

15 638 298

-1 249 809

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		

164 605 901

148 831 624

SIDOTUT RAHASTOT
		
Pääoma
Netto jaetut
		
31.8.2020
ja palautetut
			apurahat
Helinä Wähän rahasto		
266 076
0
Suomen säveltaiteen tukirahasto		
778 954
-12 000
Yhteensä

1 045 030

-12 000

Osuus säätiön
tuloksesta

Pääoma
31.8.2021

37 781
110 198

303 857
877 152

147 979

1 181 009

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 säätiöön perustettiin sidottu rahasto nimeltään Suomen säveltaiteen tukirahasto.
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VAPAAT RAHASTOT

Pääoma
KorkoLahjoitukset ja
Netto jaetut
31.8.2020
hyvitys
pääomitukset
ja palautetut
				apurahat
Gust. Kompan rahasto
546 398
30 052		
-19 800
Jaakko Paasivirran palkinto
45 508
2 503
400		

Gust. Kompan rahasto yhteensä
Huittisten rahasto
Hyvinkään rahasto
Jaakko Kolmosen rahasto
Jyväskylän rahasto
Lappeenrannan rahasto
Nokian rahasto
Raahen 350-vuotisjuhlarahasto
Rauman rahasto
Savonlinnan rahasto
Seinäjoen rahasto
TSV 100-vuotisrahasto
Urheilun tukirahasto
Viron rahasto
Yhteensä

591 907

32 555

603 418
92 418
266 676
138 540
112 041
444 075
378 632
367 656
123 937
437 764
148 416
114 851
119 464

33 188		
-28 500
5 083			
14 667		
-10 000
7 620		
0
6 162		
-6 600
24 424
400
-19 300
20 825		
-16 100
20 221		
-13 500
6 817		
-5 400
24 077
1 000
-16 500
8 163		
-10 000
6 317
10 200
-8 000
6 571			

3 939 795

216 689

400

12 000

-19 800

-153 700

Pääoma
31.8.2021
556 650
48 411
605 062
608 106
97 501
271 343
146 160
111 603
449 599
383 356
374 377
125 354
446 341
146 579
123 367
126 035
4 014 784

11 VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN		 31.8.2021
Ostovelat		
21 198

31.8.2020
4 864

Muut velat
Ennakonpidätys ja sos.turvamaksuvelka		
Nostamattomat apurahat		
Muut lyhytaikaiset velat		

7 056
2 395 572
1 278 077

5 948
2 124 554
38 797

		
Siirtovelat
TTV-, TYEL- ja lomapalkkavelka		
Muut siirtovelat		

3 680 705

2 169 299

36 201
0

33 521
4 096

		
Lyhytaikaiset velat yhteensä		

36 201
3 738 104

37 617
2 211 780
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MUUT LIITETIEDOT
Leasingvastuut		 31.8.2021
Seuraavalla tilikaudella maksettavat		
1 146
Myöhemmin maksettavat		
1 005
		
Sijoitussitoumukset
Rahastot ja lainat		
Kapitalisaatiosopimukset		
		
Lähipiiri

31.8.2020
1 146
2 148

2 151

3 293

10 483 415
7 529 719

11 873 663
8 938 573

18 013 134

20 812 236

Säätiön lähipiiriin kuuluvat säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, sekä tilintarkastajat. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat edellä mainittujen perheenjäsenet ja muut lähisukulaiset sekä määräysvallassa olevat yhteisöt.
		
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset
Tilintarkastajille maksetut palkkiot		
Tilintarkastustoimistolle maksetut muut palkkiot		

31.8.2021
153 998
13 578
9 947

31.8.2020
149 868
19 459
15 322

Muut korvaukset sisältävät luontoisedut sekä kulu- ja matkakorvaukset. Lähipiiriläisille ei ole tämän lisäksi maksettu muita korvauksia, myönnetty apurahoja tai annettu lainoja.
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS
JA ALLEKIRJOITUKSET
28.9.2021 Naantali

________________________________________________
Erik Båsk
Toimitusjohtaja

________________________________________________

________________________________________________

Juha Laaksonen

Jaana Norio

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja

________________________________________________

________________________________________________

Ari Kohonen

Ville Lukkarinen

________________________________________________

________________________________________________

Pirjo Lyytikäinen

Jouni Partanen

________________________________________________

________________________________________________

Hannu Riikonen

Jukka Seppälä

________________________________________________
Lauri Tuomi

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus
Helsingissä 13.10.2021
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 1.9.2020–31.8.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen so-veltuvaa 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 toimitus
johtajan velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että
se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimas-

sa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan säätiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös 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 väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä 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.
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Lisäksi:
– arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä
– tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai
esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistavirheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virpaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilin
päätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtuheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
menpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa ti- Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun
lintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärin- muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudeskäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää ta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastus
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että havainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää ha- valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunvaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yh- nistamme tilintarkastuksen aikana.
teistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esit- Muut raportointivelvoitteet
tämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
Muu informaatio
– muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kan- Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu infornalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäk- maatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä
semme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta
emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme an- tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä
tamaan lausunnon säätiön sisäisen valvonnan te- tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olenhokkuudesta.
naisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta
– arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimis suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai
periaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon teke- vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellismien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettä tä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toivien tietojen kohtuullisuutta.
mintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien
– teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen säännösten mukaisesti.
ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertooletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme muksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaihankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteel- sia ja että toimintakertomus on laadittu toimintala johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapah- kertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten
tumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävar- mukaisesti.
muutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtosäätiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopää- päätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen
töksemme on, että olennaista epävarmuutta esiin- virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta.
tyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskerto- Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
muksessamme lukijan huomiota epävarmuutta
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, Muut lakiin perustuvat lausunnot
jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittä- Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilinviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme tarkastuksen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäi- edellyttämistä seikoista.
vään mennessä hankittuun tilintarkastusevidensHallitus vastaa tilinpäätöksessä ja toimintakertosiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat muksessa annetuista tiedoista sekä siitä, että säätiön
kuitenkin johtaa siihen, ettei säätiö pysty jatka- toimielinten jäsenille suoritetut palkkiot ja korvaukmaan toimintaansa.
set ovat tavanomaisia.
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Lausuntonamme esitämme, että säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu
säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat
olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja
koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö on
suorittanut sen toimielinten jäsenille, on pidettävä
tavanomaisina.

Helsingissä 13.10.2021
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

________________________________________________

Petter Lindeman
KHT

73

4

APURAHANSAAJAT
KERTOMUSVUOSI 2020–2021

VUOSIKERTOMUS 2021

NÄIN APURAHOISTA PÄÄTETÄÄN
Jaostojen ja rahastojen asiantuntijajäsenet arvioivat apurahahakemukset ja tekevät
hallitukselle esitykset apurahansaajista. Säätiön hallitus päättää apurahansaajat. Säätiö
myöntää vuosittain noin 300 apurahaa. Säätiön myöntämät apurahat julkaistaan
säätiön verkkosivuilla www.kordelin.fi

€
Elokuun haku

€

TIETEEN JAOSTO

€

KIRJALLISUUDEN
JAOSTO

TAITEEN JAOSTO

HALLITUS

KANSANVALISTUKSEN JAOSTO

€

€

Tammikuun haku

KAUPUNKI- JA
KOHDERAHASTOT

SUURET KULTTUURIHANKKEET
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APURAHANSAAJAT

MYÖNNETYT APURAHAT JA PALKINNOT 2020–2021
ELOKUUN PÄÄHAKU 2020

TIETEET 2020
BIOLOGIA, YMPÄRISTÖ
Graduate biologist Tamara Dulic väitöskirjaan: Cyanobacteria-driven terrestrial
ecosystem services: loess deposit formation, climate change interpretation, and
land rehabilitation 12.000
Master of Science in Biology Nga Nguyen
väitöskirjatyöhön: Arctic bilberry (Vaccinium myrtillus L.) – a natural superfood:
novel transcriptome analysis during fruit
ripening, and DNA-barcoding to find out
authenticity of berry products 24.000
Doctor of Philosophy Sina Saari väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: Metabolic impact of mitochondrial DNA exchange 28.000
PhD Costanza Scopetani post doc-tutkimukseen: Microplastics and contaminant
transport by mulching films to agricultural soil (MiCoMul) 28.000
YHTEENSÄ 92.000

FILOSOFIA
Filosofian maisteri, valtiotieteiden maisteri Lassi Jakola väitöskirjatyöhön: The
Philosophy of ”The Varieties of Goodness”
– Essays on G. H. von Wright’s Theory of
Values and Moral Philosophy 18.000
Filosofian tohtori Markus Nikkarla post
doc-tutkimukseen: Immanuel Kantin kumouksellinen käsitys intentionaalisuudesta 16.000
YHTEENSÄ 34.000

FYSIIKKA JA TÄHTITIEDE
Master of Science Sami Raatikainen väitöskirjatyöhön: Higgs inflation and gravity 24.000

GEOTIETEET JA MAANTIEDE
Filosofian tohtori Anette Teittinen post
doc -tutkimukseen: Observational and

experimental insights into the patterns
and drivers of microbial biodiversity
across marine-freshwater transitions
14.000

HISTORIATIETEET, ARKEOLOGIA
Filosofian maisteri Ahto Apajalahti väitöskirjaan: Luonnontieteiden popularisointi Suomessa vuosina 1945–1969
24.000
Filosofian maisteri Kim Kousa väitöskirjaan: Commonwealth for Expansion
or Preservation? Warfare, Public Sphere and Political Thought in the English
Commonwealth, 1649–1653 24.000
Filosofian maisteri Tuomas Rantala väitöskirjaan: J. E. Sunila maalaisliittolaisena poliitikkona ja pääministerinä 12.000
Filosofian maisteri Sonja Tanhua väitöskirjaan: Kolttasaamelaisten kyläkokous – historiallinen instituutio, poliittisen toiminnan ja vaikuttamisen väline
24.000
Filosofian maisteri Ida Vesterinen väitöskirjaan: Orders of history: An ethnographic study on history education and
the enacted curriculum 12.000
YHTEENSÄ 96.000

KÄYTTÄYTYMISTIETEET

Neuropsykologian erikoispsykologi, psykologian maisteri Kristiina Relander väitöskirjaan: Valtimotaudin ja sen leikkaushoidon vaikutukset tiedonkäsittelyyn,
muutoksia ennustavat tekijät sekä yhteys pitkäaikaisennusteeseen 15.000
Doctor of Philosophy (Psychology) Pilleriin Sikka post doc research: Emotions
Across Different States of Consciousness: From Wakefulness to Sleep 12.000
Master of Science in Psychology Sofia
Volynets Doctoral thesis ”Organization
of emotions in the human brain and body: the full affective space” 15.000
YHTEENSÄ 83.000

KEMIA
Filosofian maisteri Marianna Manninen
väitöskirjaan Näkymättömästä näkyvää:
kuinka herättää opiskelijoiden ja suuren
yleisön kiinnostus kasvikemiaa kohtaan
12.000
FM Patrik Runeberg väitöskirjaan: Oxidative transformations of polyphenols
and polyols from biorefineries 12.000
Filosofian Maisteri Ville Saarnio väitöskirjan viimeistelyyn: Älykkäiden koettimien kehittely virusten nukleiinihappojen havaitsemiseksi solujen infektiossa
12.000
YHTEENSÄ 36.000

Master in Cognitive Science Anna Aksiuto väitöskirjaan: Prediction of empathetic personality traits from brain and
bodily responses 15.000
Master of Arts in Psychology Viktória
Roxána Balla väitöskirjaan: The effect of
sleep on the formation and consolidation of language-related memory traces
in the brain 16.000
Kasvatustieteen maisteri Katariina Nuutila väitöskirjaan: Alakoululaisten kiinnostuksen, minäpystyvyyden ja osaamisen väliset suhteet yksittäisissä
tehtävissä ja yli ajan 10.000

KIELITIEDE
Filosofian maisteri Mariann Bernhardt
väitöskirjaan: Definiteness and differential object marking in Mordvinic 12.000
Filosofian maisteri Sofia Björklöf väitöskirjaan: Länsi-Inkerin ja Koillis-Viron
kielikontaktitilanne itämerensuomen
varieteettien sanaston diffuusion näkökulmasta 24.000
Filosofian maisteri Riikka Iso-Ahola väitöskirjaan: Kaunokirjallisuutta k
 arjalaksi
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– uhanalaisen kielen käännöskulttuurit
12.000
Filosofian tohtori Aleksi Mäkilähde post
doc -tutkimukseen: Historiallinen näkökulma koodinvaihdon kielioppiin 28.000
Filosofian maisteri Jaakko Raunamaa
väitöskirjaan: Muinaiset itämerensuomalaiset henkilönnimisysteemit 12.000
YHTEENSÄ 88.000

sessment of bio-engineering techniques
for bone graft prevascularization targeting mandibular reconstruction as a custom vascular bone graft in an ovine model 12.000
Lääketieteen lisensiaatti, ihotautien ja
allergologian el Anna Alakoski väitöskirjaan: Ihokeliakia: pitkäaikaisennuste ja
siihen liittyvät tekijät 12.000

KIRJALLISUUSTIEDE

Filosofian maisteri Eero Hietanen väitöskirjatyöhön: ”Bioinformatics of human
picornavirus evolution and pathogenesis” 12.000

FT, dos. Mika Hallila tutkimusvierailuun
Rooman instituutissa, Villa Lantessa,
Roomassa: Asko Sahlbergin historialliset
romaanit ja Rooman valta. 1.000

Filosofian maisteri Laura Hyväri väitöskirjaan: Ihmisen rasvan ja luuytimen kantasolujen erilaistumissuuntaa säätelevät
signalointimekanismit 12.000

Filosofian maisteri Eeva Kuikka väitöskirjatyöhön: Ihmisen ja eläimen välinen
suhde Venäjän arktisen alueen alkuperäiskansakirjallisuudessa 6.000

Diplomi-insinööri Aapo Knuutila väitöskirjaan: Iän ja rokotehistorian vaikutus hinkuyskärokotteen immuunivasteeseen 12.000

Filosofian maisteri Mikko Mäntyniemi
väitöskirjatyöhön: Poetics of the End: Time, Space, and Vision in Contemporary
Apocalyptic Narratives 12.000
Filosofian tohtori Laura Oulanne post
doc-tutkimukseen: Modernismin maailmalliset mielet 28.000

Elintarviketieteiden maisteri Katariina
Koivusaari väitöskirjaan: Maidon prosessoinnin yhteys lasten tyypin 1 diabeteksen ja astman kehittymiseen 12.000
Lääketieteen lisensiaatti Mirjami Laivuori
väitöskirjatyöhön: Prognostic factors of
lower extremity artery disease from noninvasive diagnostic strategies to histological plaque characteristics 10.000

YHTEENSÄ 47.000

KULTTUURIENTUTKIMUS
Teologian maisteri Siria Kohonen väitöskirjatyöhön: Early Modern Finnish
Healing Practices in the Light of Cognitive Science 12.000
Filosofian maisteri Henry Korkeila väitöskirjatyöhön: Tutkimus entiteettien resursseista digitaalisissa viitekehyksissä
Bourdieun pääomateoriaa määrällisesti
käyttäen 22.000
Filosofian maisteri Tuire Liimatainen
väitöskirjaan: The Becomings of Sweden-Finnishness –
Negotiating Identity and Belonging in
the Landscape of Social Media 12.000
YHTEENSÄ 46.000

LÄÄKE- JA TERVEYSTIEDE
Master of Oral and Maxillofacial Surgery Ahmed Abushahba väitöskirjaan: As-
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Specialisation in Obstetrics & Gynaecology; Licentiate in Medicine Shilpa Lingaiah doctoral thesis: Adipokines, gastrointestinal permeability and skeletal
health in polycystic ovary syndrome
12.000
Filosofian maisteri Eppu Manninen väitöskirjatyöhön: Magneettikuvantamiseen
perustuvia biomarkkereita päänvamman
jälkeiselle epilepsialle 12.000
Väitöskirjatutkija, Lääketieteen kandidaatti Ilari Rautalin väitöskirjaan: Lukinkalvonalaisen verenvuodon sekä taudin
huonon ennusteen riskitekijät 6.000

YHTEENSÄ 148.000

MAATALOUS- JA METSÄTIEDE
Master of Agriculture Zilan Wen väitöskirjaan: Heterobasidion root rot: Pathogenicity and exploration of potential
control measures 12.000

MATEMATIIKKA JA
TIETOJENKÄSITTELY
Doctor of Philosophy Atena Rezaei väitöskirjatyöhön: Forward and Inverse
Modeling via Finite Elements in EEG/
MEG Source Localization: Application to
Event Related Responses 24.000

OIKEUSTIETEET
Filosofian maisteri Tuomas Jussila väitöskirjatyöhön: Kunta ja käräjäsali – Oikeudellinen pääoma Ilmajoen käräjäkunnassa n. 1860–1890 24.000
Oikeustieteen maisteri Katariina Kaura-aho väitöskirjaan: The ”right to have rights”: The refugee as a subject of
rights and as a partaker in democratic
politics 24.000
YHTEENSÄ 48.000

YHTEISKUNTATIETEET
Master of Arts in Futures Studies; Master
of Arts in Internationa Relations Seyedeh Akhgar Kaboli doctoral thesis: Unfold Your Own Future: Empowerment
of young refugees through futures research tools 24.000
Filosofian maisteri Agneta Kallström
väitöskirjaan: Väkivalta terveydenhuoltoa vastaan Syyriassa 24.000

Filosofian maisteri Essi Syrjälä väitöskirjaan: Varhaisen ravitsemuksen, kasvun,
murrosiän ja ylipainon yhteys tyypin 1
diabetekseen: Modernit yhteismallinnukset kolmessa suomalaisessa lasten
ja nuorten kohorttitutkimuksessa 12.000

Master of Science in Governance and
Development (2016), Master of Social
Sciences in Political Science (2005),
Bachelor of Laws (2008) Afroja Khanam
väitöskirjatyöhön: “Uprooted, Slummed
and Under Constant Threat of Eviction:
Displaced Communities and Dynamics
of Power and Agency in the Korail Slum,
Bangladesh” 24.000

Lääketieteen lisensiaatti Lauri Vanharanta väitöskirjatyöhön: Kolesterolin siirron ja varastoinnin mekanismit solussa:
NPC1-proteiinin säätely. 24.000

Kasvatustieteiden maisteri Marjo Laitala väitöskirjatyöhön: ”Pahantapaisuuden
Mankeli” – normienvastaisen käyttäytymisen tiedolla hallinta (1930–1980) 12.000

APURAHANSAAJAT

Valtiotieteiden maisteri Petra Malin
väitöskirjatyöhön: Arts-based Social
Work as Means for Participation and Democracy 13.432
Valtiotieteiden maisteri, fysioterapeutti
Katja Mustonen väitöskirjaan: “Body as
a resource of therapeutic interaction in
with psychiatric patients” 24.000
HM, FM Erkki-Jussi Nylén väitöskirjaan:
Kiertotalous akuuttina politiikkauudistuksena Suomessa - Miten kestävän
talouden idea konkretisoidaan poliittishallinnollisin keinoin? 12.568

Kauppatieteiden maisteri Lauri Laine väitöskirjatyöhön: ”Entrepreneurship, moral
resistance, and business failure” 5.000

Diplomi-insinööri Ida Lemström väitöskirjaan: Jään ja rakenteen vuorovaikutus
matalassa vedessä 24.000

Hallintotieteiden maisteri Nadja Nordling väitöskirjatyöhön: Towards open
and participatory regional economic development: Innovation ecosystems and
platforms facilitating the integration of
research, development and innovation
12.000

Tekniikan tohtori Mikko Nisula post doc
-tutkimukseen: Bio-plausible artificial
neurons based on conductive coordination polymer thin films 28.000

KTM Ekaterina Panina konferenssiin ja
väitöskirjaan: Managing business customer experiences: strategic roles of Target Experiences 3.000

TEOLOGIA

YHTEENSÄ 134.000

TAITEIDEN TUTKIMUS
Musiikin maisteri Jussi Jaatinen väitöskirjaan: Sävelasteikon virityksen laajeneminen psykoakustisista, neurofysiologisista ja musiikillisista näkökulmista
tarkasteltuna 24.000

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Jani Varpa väitöskirjaan: ”Perheen vapaa-ajan kulutus – käytäntöjen ja rituaalien verkosto” 24.000
DPhil in Economics (väitöstilaisuus läpäisty 6/2020, tutkintotodistus ei vielä
valmiina) Erkki Vihriälä Kotitalouksien
rahoituspäätösten post doc -tutkimukseen 14.000

Filosofian maisteri Jane Vuorinen väitöskirjaan: Photographic Materialities in
Contemporary Art 12.000

YHTEENSÄ 70.000

YHTEENSÄ 36.000

TEKNISET TIETEET

TALOUSTIETEET
Kauppatieteiden maisteri Salla Kalin tutkimusvierailuun University of California
Berkeleyn yliopistoon 12.000

Master of Science Ramakrishna Jogi väitöskirjatyöhön: An integrated process
for the production of green aviation fuel
range cycloalkanes through hydrothermal liquefaction of lignocellulosic biomass 16.000

YHTEENSÄ 68.000

Teologian maisteri Olli Lampinen-Enqvist väitöskirjaan: Reforming Feelings The Emotional Programme of Walter Hilton’s The Scale of Perfection 6.000
Yhteiskuntatieteiden tohtori Olli Pitkänen filosofisen ja esoteerisen ajattelun
suhdetta käsittelevään post doc-tutkimukseen 22.000
YHTEENSÄ 28.000

VIESTINTÄ
Master of Science Ville Kankainen väitöskirjaan: Tabletop Games as Spreadable Media: Mapping the Contemporary Tabletop Gaming Ecosystem for
Commercial and Serious Game Design
12.000

TIETEET YHTEENSÄ 71 APURAHAA,
1.140.000 EUROA.

KIRJALLISUUS 2020
KAUNOKIRJALLISUUS
Filosofian maisteri Anna-Liisa Ahokumpu romaanin ja lasten runokirjan kirjoittamiseen 12.000
Filosofian maisteri Laura Andersson Tauluja tulevaisuudelle -romaanin viimeistely sekä uuden kirjasarjan konseptointiin
ja kirjoittamisen aloittamiseen 12.000
Teatteritaiteen maisteri Laura Gustafsson romaanin Yksi (työnimi) kirjoittamiseen 12.000
Kulttuurituottaja (AMK) Harri Hertell
kaunokirjalliseen työskentelyyn 24.000

Valtiotieteiden maisteri Venla Hiidensalo
viidennen romaanin kirjoitustyöhön 12.000

liseen työskentelyyn ja materiaalikuluihin
12.000

Kirjailija, muusikko Niillas Holmberg romaanin kirjoitustyöhön 12.000

Yhteiskuntatieteiden maisteri Juhani Karila romaanin kirjoittamiseen 24.000

Kirjailija, suomentaja Olli Hyvärinen Mihail Lermontovin runoelmien suomentamiseen 10.000

Filosofian maisteri Katja Kaukonen kaunokirjalliseen työskentelyyn 12.000

Kirjailija, kuvataiteilija Anna-Riikka Juvonen kaunokirjalliseen työskentelyyn: Kuin
pääskysen lento, kaunokirjoittaja ja keksijä Mimmi Bährin elämään pohjautuva romaani 12.000
Filosofian maisteri Cristina Jylänki taiteel-

Taiteen maisteri, elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Visa Koiso-Kanttila TYTTÖ JA
KORPPI-näytelmäelokuvan käsikirjoittamiseen 12.000
TaM, kirjailija, elokuvaohjaaja Janne Kuusi satiiristen autofiktioiden 400 kekkosta ja Apinan vuosi kirjoitustöihin 12.000
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Filosofian maisteri, arkkitehtuurin ylioppilas Laura Laakso romaanin kirjoittamiseen 12.000
Kirjailija Hannele Lampela lastenkirjojen
kirjoittamiseen 12.000
Lukukeskus-Läscentrum ry Kirjallisuuskritiikin verkkolehti Kiiltomato-Lysmasken www.kiiltomato.net uudistusprojektiin 7.000
Kirjailija, filosofian maisteri, medianomi (YAMK) Tittamari Marttinen nuorten aikuisten romaanin kirjoittamiseen
24.000
Kirjailija, filosofian maisteri Inka Nousiainen romaanin kirjoittamiseen 12.000
Kirjailija Markus Nummi romaanin ”Käräjät” kirjoittamiseen 12.000
Kirjailija Tommi Parkko viidennen runokokoelman kirjoittamiseen sekä muuhun kirjalliseen työskentelyyn 12.000
Runoilija Tuukka Pietarinen runoteoksen kirjoittamiseen 12.000
Kirjailija, FM Joni Pyysalo romaanin kirjoittamiseen 12.000
Sarjakuvataiteilija Ville Ranta sarjakuvaromaanin tekemiseen 24.000
Kirjailija Petra Rautiainen kaunokirjalliseen työskentelyyn: Meren muisti
12.000
Kirjailija Matias Riikonen romaanin kirjoittamiseen 12.000
Kirjailija Mikko Rimminen romaanin
”Lotto” kirjoittamiseen 24.000
Runoyhdistys Nihil Interit ry eRunobaarien järjestämiseen ja luovan kirjoittamisen verkko-opetukseen 6.000
Filosofian maisteri Anni Sumari runokokoelman kirjoittamiseen sekä kaunokirjallisuuden suomentamiseen 24.000
Filosofian maisteri Hertta Vierula romaanin kirjoittamiseen 12.000
Kirjailija, muusikko Aki Yrjänä kaunokirjalliseen työskentelyyn: Aurinkokunnan
kartta 12.000
YHTEENSÄ 419.000
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SIRKUSTAIDE
Circo Aereo ry kansainvälisen nykysirkusteos Heijastuksen toteuttamiseen ja
esittämiseen Helsingissä 30.000

NÄYTTÄMÖTAIDE
00100ENSEMBLE ry Hysteria - kokemuksellisen ja upottavan esityksen valmistamiseen 20.000
Teatteritaiteen maisteri Ana Teo
Ala-Ruona ja työryhmä Transcestors-esitystaideteoksen valmistamiseen 15.000
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), psykologian maisteri Veera Alaverronen ja työryhmä näyttämöteoksen Naisia ja hevosia valmistamiseen 6.000
Teatteritaiteen maisteri Emma Castrén
ja työryhmä näyttämöteoksen The Gynecologist valmistamiseen 6.000
Teatteritaiteen maisteri Marika Heiskanen taiteelliseen työskentelyyn Teatteri
Siperiassa, sekä osana taiteen johtamisen opinnäytetyötä valmistuvan luovuuden- ja innovaatiojohtamisen menetelmien ”työkalupakin” kirjoittamiseen 12.000
Elokuvaohjaaja, näytelmäkirjailija Heikki Huttu-Hiltunen, näyttelijä, tm Pekka Heikkinen ja näytelmäkirjailija Heikki
Huttu-Hiltunen Pekka Heikkisen monologinäytelmän kirjoittamiseen ja valmistamiseen 10.000
Ilmaisuverstas ry täydennyskoulutuskurssien järjestämiseen ammattinäyttelijöille 10.000

Teatteriohjaaja-näytelmäkirjailija, Teatteritaiteen maisteri Heikki Juhani Kujanpää ja räp-artisti/muusikko/käsikirjoittaja Karri Miettinen MC MUSTA KULLERVO
-teoksen käsikirjoitukseen ja valmistamiseen 10.000
Nukketeatteritaiteilija Katja Kähkönen ja
sirkustaiteilija Henna Lapinlampi Vauvaja taaperoteatteri AEIOU: Elämän kukka
-10-vuotisjuhlakiertueeseen 5.000
Näyttelijä, Teatteritaiteen Maisteri Cécile Orblin, teatteritaiteen maisteri Hanna Ryti ja filosofian tohtori Minna Maijala Katri Valasta kertovan Vala! esityksen
valmistamiseen 15.000
Teatteritaiteen maisteri Annina Rokka,
tanssitaiteen maisteri Mia Lappalainen ja
muusikko Mika Kolehmainen näyttämöteoksen MIRIAM valmistamiseen 11.000
Teatteri Nirvana / Teatteri Nirvanan kannatusyhdistys ry esityksen AFROSUOMALAINEN? valmistamiseen 9.000
YHTEENSÄ 180.000

KIRJALLISUUDEN
SUOMENTAMINEN
Filosofian maisteri Einari Aaltonen Englannin- ja espanjankielisen kaunokirjallisuuden suomentaminen kustantajien
kanssa tehtyjen käännössopimusten mukaisesti 12.000
Filosofian maisteri Anniina Ljokkoi Viron
runokartan suomennustyöhön 6.000

Master of Culture and Arts Janne Jämsä ja työryhmä työryhmän taiteelliseen
työskentelyyn ja tuotantokuluihin Silkkipaperitaivas -produktiossa 8.000

Suomentaja, tietokirjailija, tutkija Raisa
Porrasmaa Soosuke Natsukawan teoksen Hon o mamoroo to suru neko no hanashi suomentamiseen japanin kielestä
(työnimellä Kissa joka halusi suojella kirjoja) 6.000

Tanssitaiteen maisteri Johanna Keinänen
ja työryhmä Ihmisen ja tietotekniikan
kohtaamista käsittelevään tanssiteatteri-klovneria-esitykseen 17.000

Filosofian tohtori, kirjallisuudentutkija
Silja Vuorikuru Virolaisen klassikkokirjailijan August Kitzbergin ”Libahunt”-näytelmän (1911) suomentamiseen 2.000

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Jukka
Kittilä ja työryhmä Koira nimeltään Kissa tapaa kissan -esityksen valmistamiseen 6.000

YHTEENSÄ 26.000

Kuvataiteen Maisteri Anikó Kuikka ja työryhmä ELÄIN ANIMAL DJUR -esityksen
valmistamiseen ja toteuttamiseen 20.000

KIRJALLISUUS YHTEENSÄ 51 APU
RAHAA, 655.000 EUROA.

APURAHANSAAJAT

TAITEET 2020
ARKKITEHTUURI
Arkkitehti, muusikko Anna Hakula ja taiteen maisteri Mari Paikkari taiteelliseen
työskentelyyn: Soiva tila, kuuloaistimukseen perustuva tilakokemus installaation
muodossa 10.500
Arkkitehti Elina Koivisto ja arkkitehti
Maiju Suomi Paviljonki toiseuden kohtaamiselle - Hyönteispuutarha -hankkeen taiteellisen työskentelyyn ja materiaalikuluihin 18.500
YHTEENSÄ 29.000

VALOKUVA- JA VIDEOTAIDE
Master of Arts Sasha Huber Saarikko for
artistic work and living costs 24.000
Kuvataiteilija AMK, LuK Paula Humberg
taiteelliseen työskentelyyn 24.000
Kuvataiteen maisteri ja teologian kandidaatti Juhani Koivumäki taiteelliseen
työskentelyyn 4.000
Taiteen maisteri Kastehelmi Korpijaakko
taiteelliseen työskentelyyn 12.000
Kuvataiteilija (AMK) ja Filosofian maisteri Johanna Naukkarinen taiteellisen työskentelyyn, jossa aiheena anatominen venus 12.000
Musiikin maisteri Anna Näkkäläjärvi-Länsman, taiteen maisteri Marja Viitahuhta
Nieguid duovdagat -videoteosten tuotantoon 11.000
Taiteen maisteri Timo Wright Virtuaalitodellisuutta ja digitaalista läsnäoloa käsittelevien ja käyttävien uusien elokuvien
toteuttamiseen 18.000
YHTEENSÄ 105.000

KUVATAIDE
Taiteen maisteri Liisa Ahlfors taiteelliseen työskentelyyn, materiaalikuluihin ja
näyttelyn järjestämisestä koituviin kuluihin 6.000
Kuvataiteilija Komugi Ando taiteelliseen
työskentelyyn keramiikkapihjaisen teoksen parissa ja ympäristöystävällisen veistosmateriaalin tutkimiseen 24.000

Esitystaiteen seura Yhteiskunnallisesti
kantaaottavan, työtä, aikaa ja yhteisöä
tutkivan toiminnallisen näyttelykonseptin toteutukseen 18.230
Kuvataiteen maisteri Petri Eskelinen taiteelliseen työskentelyyn ja materiaalikuluihin 24.000
Kuvataiteilija Tommi Grönlund taiteelliseen työskentelyyn 24.000
Taiteen maisteri Jenni Hiltunen taiteelliseen työskentelyyn ja materiaalikuluihin
24.000
Taiteen maisteri, Teatteritaiteen maisteri
Kaisa Illukka taiteelliseen työskentelyyn,
näyttelyn valmistamiseen ja iltamien pitämiseen aiheenaan luontopoliittinen
puhe 12.000
Kuvataiteilija (AMK) Kati Immonen taiteelliseen työskentelyyn ja materiaalikuluihin 24.000
Taiteen kandidaatti, taidemaalari Verna
Joki taiteelliseen työskentelyyn 12.000

Kuvataiteilija Merja Puustinen ja kuvataiteilija Andrew Best-Dunkley näyttelyn järjestämiseen 8.000
Kuvataiteilija AMK Raisa Raekallio ja
bachelor of fine arts Misha Del Val maalaussarjan toteuttamiseen yhteistyössä
12.000
Kuvanveistäjä Marianne Siri taiteelliseen
työskentelyyn ja aputyövoiman palkkaamiseen 20.000
Taidemaalari Tuukka Tammisaari taiteelliseen työskentelyyn 24.000
Kuvataiteen maisteri Aki Turunen taiteelliseen työskentelyyn 24.000
Master of Arts (Art and Design) Marloes
van Son for artistic work and material
expenses 24.000
Kuvataiteen kandidaatti AMK Ville Välikangas taiteelliseen työskentelyyn tulevaa yksityisnäyttelyä varten ja materiaalikuluihin 10.200
YHTEENSÄ 439.430

Taiteen maisteri Maippi Ketola taiteelliseen työskentelyyn ja materiaalikustannuksiin 12.000
Kuvataiteen maisteri Heidi Lampenius
taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn
valmistamiseen Helsinki Contemporary
galleriaan 24.000
Kuvataiteen Maisteri, KuM Sami Maalas
Art Wonders Meaning -teossarjan toteuttamiseen 24.000
Kuvataiteilija AMK Karkki Mäkelä taiteelliseen työskentelyyn 12.000
Kuvataiteilija Jarmo Mäkilä 70-vuotisjuhlanäyttelyyn Sinebrychoffin taidemuseoon Helsinkiin 24.000
Kuvataiteilija, arkkitehti Petteri Nisunen
taiteelliseen työskentelyyn: paikkasidonnaisen intervention representaatio itsenäisenä teoksena 24.000
Kuvataiteen maisteri Eeva Peura materiaalikustannuksiin ja teosten valmistamiseen 5.000
Kuvataiteilija Mikael Pohjola taiteelliseen
työskentelyyn ja yksityisnäyttelyn valmistamiseen 24.000

MUSIIKKI
Muusikko Joakim Berghäll taiteelliseen
työskentelyyn 12.000
Collegium ry Collegium ry:n yhteiskunnalliseen ja taiteellispedagogiseen toimintaan vuosina 2021–2022 12.000
Crusell-seura ry Crusell-viikon 40-vuotisjuhlatilaisuuksien järjestämiseen
15.000
Musiikin maisteri Suvi Isotalo ja työryhmä Lasten tiedekysymykset äänilevyksi
-hankkeeseen 18.000
Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry IV Lasten
ja nuorten Uuno Klami -sävellyskilpailun järjestämiseen vuosina 2021–2022
10.000
Musiikin maisteri Mimmi Laaksonen,
mum Kirsi Ojala ja phd.c researcher,
ma architecture Goncalo Cruz Folk Flute Academy Finland eli kansanomaisten puhaltimien kursseihin kesällä 2021
12.000
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Musiikin maisteri Tuuli Lindeberg ja työryhmä Francesca Caccinin oopperan La
liberazione di Ruggiero dall’ isola d’Alcina valmisteluun ja esityksiin 20.000
Lounais-Hämeen Musiikkipäivät ry Lounais-Hämeen musiikkipäivien 40-vuotisjuhlatapahtuman järjestämiseen 15.000
Musiikkitalon kuoro sävellystyön tilaukseen 10-vuotisjuhlakonserttiin: 60 min.
kuorosinfonia 15.000
Musiikin maisteri Petri Puolitaival Jazz
Saksofoni 2 -kirjan tekemiseen 12.000
Äänitaiteilija Sasu Ripatti taiteelliseen
työskentelyyn, praktiikan harjoittamiseen ja valittujen projektien valmistamiseen 24.000
Musiikin ylioppilas Leevi Räsänen ja työryhmä Kontakt! -nykymusiikkikonsertin
järjestämiseen 6.000
Sibelius-Seura ry Jean Sibeliuksen kokonaisedition julkaisemiseen kriittisenä
editiona 20.000
Sinfoniaorkesteri Vivon tuki ry Sinfoniaorkesteri Vivon 35-vuotisjuhlakonsertin
ja siihen liittyvän harjoitusperiodin järjestämiseen 5.000
Sinfonietta Lentuan kannatusyhdistys ry.
Sinfonietta Lentua - kansainvälistä orkesteritoimintaa Kainuussa 15.000
Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry / Finlands Körledarförening rf Pohjoismaisen
kuoronjohtajaseminaarin järjestämiseen
Helsingissä 8.800
Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry Tapiolan kuoron taiteelliseen työskentelyyn vuonna 2021 14.000
Turun Soitannollinen Seura Turun 14. sellokilpailujen järjestämiseen 10.000
KT, toiminnanjohtaja Jaana Vasama
ja työryhmä Ende und Beginn - kirkko-oopperaan perustuen Dietrich Bon-

82

hoefferin teokseen Kirjeitä vankilasta
18.000
Viitasaaren kesäakatemia ry Musiikin aika
-festivaalin kansainvälisiin mestarikursseihin ja mestarikursseille osallistuvien taitelijoiden muusikkoresidensseihin kesällä
2021 15.000
Virtaa Musiikista ry Ikäihmisten hoivaja palveluyksiköihin suunnatun klassisen
kitaramusiikin kiertueen toteuttamiseen
3.600
YHTEENSÄ 280.400

TANSSI
Tuottaja Johanna Hurme ja työryhmä
Rutimo Collectiven 2021 taiteelliseen
työskentelyyn 14.000
Tanssitaiteilija Annamari Keskinen taiteelliseen työskentelyyn 24.000
Koreografi ja tanssija Konate Sibiry/ Unelma-työryhmä Monikulttuurisen Unelma –
Rêve tanssi- ja musiikkiteoksenkotimaan
ja Pohjoismaiden esitys- ja työpajakiertueen toteuttamiseen teoksen ensi-illan jälkeen 13.000
Tanssitaiteen maisteri Anni Koskinen taiteelliseen työskentelyyn 12.000
Bachelor of Dance Milla Lehtinen (taiteilijanimi Virtanen) taiteelliseen työskentelyyn 12.000
Tanssitaiteen maisteri Mikko Orpana ja
työryhmä tanssiteokseen ”Uusi Kietoutuminen” 17.000
Tanssitaiteen maisteri, kuvataiteen maisteri Arttu Palmio ja tanssitaiteen maisteri
(koreografia) Marika Peura taiteelliseen
työskentelyyn, jossa tutkitaan valkoisuutta, abstraktiota, tanssia, kehollisuutta ja toimijuutta 6.000
Tanssitaiteen maisteri Katja-Maria Taavitsainen ”THE DREAMERS” - sukupuoli-

identiteettien moninaisuutta avaavan
tanssielokuvan käsikirjoittamiseen ja
suunnitteluun 2.000
YHTEENSÄ 100.000

TAITEENALOJEN
TOHTORINTUTKINTO
Taiteen maisteri Aura Saarikoski taiteen
tohtorintutkintoon: Sumuiset todet – autofiktion ilmentymiä valokuvataiteessa
24.000
Arkkitehti, puuseppä Yoshimasa Yamada
arkkitehtuurin väitöskirjatyöhön: Autioituneiden hirsitalojen käyttöarvo ja uudelleenkäyttömahdollisuuksia 16.000
YHTEENSÄ 40.000

TAIDETEOLLISUUS JA -KÄSITYÖ
Muotoilija, AMK Saimi Joutsi taiteelliseen
työskentelyyn 12.000
Taiteen maisteri, tekstiilitaiteilija 
Merja
Keskinen taiteelliseen työskentelyyn
12.000
Taiteen maisteri Lauri Löppönen Kunst
kammer-projektiin 12.000
Taiteen maisteri Paula Pietilä taiteelliseen
työskentelyyn: Lasin uunitekniikoilla valmistettavan taidelasisarjan toteutukseen
6.000
Taiteen Maisteri Melissa Sammalvaara
taiteelliseen työskentelyyn ja materiaalikuluihin, sekä näyttelyn järjestämiseen
12.000
Master of Arts, Textile Artist
Yoshizawa for artistic work 12.000

Aoi

YHTEENSÄ 66.000

TAITEET YHTEENSÄ 70 APURAHAA,
1.059.830 EUROA.

APURAHANSAAJAT

KANSANVALISTUS 2020
JOUKKOVIESTINTÄ
Elokuvaaja, ohjaaja Terjo Aaltonen Suomalaisista pyhistä puista kertovaan,
360-tekniikalla toteutettavaan VR-tallennushankkeeseen 12.000
Medianomi, elokuva- ja televisiotuotanto (AMK) Mira Eskelinen transsukupuolisuutta käsittelevän Trans Power -videosarjan toteuttamiseen 24.000
Valtiotieteiden maisteri Elina Grundström ruoantuotannon tulevaisuutta käsittelevään julkaisuhankkeeseen 24.000
Artenomi, videokuvaaja Jouni Hiltunen
ja työryhmä ”Rauhandesantti” dokumenttielokuvan haastattelujen tekemiseen 13.000
Long Play Media Oy reportaaseihin Kolme tarinaa Euroopasta ja demokratiasta 10.000
Nouhau Productions Oy HULLU VUOSI
1991: Kolmiosaiseen dokumenttielokuvasarjaan NL:n hajoamisesta, Suomea ravistelleesta talouskriisistä ja näiden historiallisten tapahtumien seurauksista 18.000
Nouhau Productions Oy HULLU VUOSI
1991: Kolmiosaiseen dokumenttielokuvasarjaan NL:n hajoamisesta, Suomea ravistelleesta talouskriisistä ja näiden historiallisten tapahtumien seurauksista 5.000
Valtiotieteiden tohtori Anu Suoranta
ja valtiotieteiden tohtori Sikke Leinikki
Pätkätyötohtorit podcast – työelämää
luotaavan podcastin käynnistämiseen
5.500
YHTEENSÄ 111.500

TIETOKIRJALLISUUS
Arkkitehti Amanda Eskola, maatalous- ja
metsätieteiden maisteri Kati Tyystjärvi ja
filosofian maisteri Tuulia-Tuulia Tummavuori ”Talonpoikaistalojen Vantaa”-kirjan
toteuttamiseen 26.000

suuksia”-tietokirjan taustatyöhön ja
kirjoittamiseen 24.000

kotona? Kirjoituksia ihmisen ja koiran
suhteesta nyky-Suomessa 6.000

Taiteen maisteri Marja Honkakorpi tietokirjalliseen työskentelyyn: ”Sydän liian
täysi ja kynä liian köyhä” - perhe Alavan
erikoinen matka talvi- ja jatkosodan läpi
Läskelästä Keravalle 24.000

Kasvatustieteen maisteri/ erityisluokanopettaja Hanna Niittymäki tietokirjalliseen työskentelyyn: Ihmisyys - tieto- ja
tehtäväkirja nuorille tueksi oman elämän
eettisten kysymysten pohdintaan 12.000

Yhteiskuntatieteiden maisteri Petri Kaikosuo ja yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri Esko Harni vasemmistopopulismia Suomessa käsittelevän
tietokirjan kirjoittamiseen 12.000

Kuvataiteilija AMK Viljami Ovaskainen
kolmen lasten tietokirjan kirjoittamiseen
ja kuvittamisseen 6.000

Psykologian tohtori Samuli Kangaslampi tietokirjan kirjoittamiseen elämäkertamuistista ja identiteetistä - ”Muistaakseni
olen minä”. 12.000
Filosofian maisteri Anu Marjatta Kilpeläinen ensimmäisen suomenkielisen kulttuuriappropriaatiota käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen 12.000
Filosofian maisteri, musiikin maisteri
Laura Maria Kokko kirjailija Volter Kilven
elämäkertaan 12.000
Filosofian tohtori, dosentti Ulla Koskinen
Arvid Henrikinpoika Tawastin ja hänen
perheensä elämää 1500-luvulla käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen 12.000
Filosofian tohtori Elina Lehtonen tietokirjalliseen työskentelyyn: Muodonmuutoksia – Isostakyröstä Amerikkaan,
geologi Anna Hietasen ura ja elämä
(työotsikko) 12.000

Filosofian tohtori, dosentti Tarja Palmu
tietokirjalliseen työskentelyyn: Koulutus
– mahdollisuus vai vaatimus? 6.000
Filosofian tohtori Tuukka Perhoniemi
Luonto demokratiassa -teoksen loppuunsaattamiseen 4.000
Filosofian lisensiaatti/tietokirjailija Petri
Pietiläinen Eläinten kulttuurihistoria -sarjan kahden osan, työnimiltään Rottien ja
hiirten maailmanvalloitus (SKS 2021) sekä Syötävät sielut - lintujen kulttuurihistoriaa (SKS 2022) kirjoittamiseen 24.000
Teologian tohtori, psykoterapeutti Heli Pruuki Lapsen surukirjan kirjoittamiseen 4.000
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto,
Master of Culture and Arts Ulla Pulkka
Viljele lasten kanssa! -kirjan kirjoittamiseen ja kuvaamiseen 10.000
FM Suvi Ratinen Huoneet-tietokirjan viimeistelyyn 12.000

KTT, tietokirjailija/kolumnisti Christer
Lindholm tietokirjalliseen työskentelyyn:
Kun maailma ei riitä: ekologinen kestävyysvaje ja talouskasvun raja 12.000

Graafinen suunnittelija ja toimittaja Miika Saksi ja valokuvaaja Sergei Pavlov Sadan miehen muotokuva -kirjan työstämiseen 10.000

Taiteen tutkijatohtori Taneli Luotoniemi
tietokirjalliseen työskentelyyn: Uusi kuvaanto-oppi – Tilallinen ajattelu projektiivisen geometrian valossa 24.000

Tietokirjailija, Filmihullu-lehden päätoimittaja Lauri Timonen Robert Bressonia
käsittelevän tietoteoksen kirjoittamiseen
20.000

Bachelor of science Ökologische Landwirtschaft Katja Mahal Jos lehmät puhuisivat -tietokirjaan nuorille 7.000

Teologian tohtori Joanna Töyräänvuori
tietokirjalliseen työskentelyyn: Romahtaneet yhteiskunnat Troijasta Juudaan
24.000

Kirjailija Antti Haataja tietokirjalliseen
työskentelyyn: Suurpetojen kilpajuoksu
ravintoketjun huipulle 24.000

Filosofian maisteri Tuomas Muraja tietokirjalliseen työskentelyyn: Naisia rauhaa
turvaamassa 12.000

Filosofian tohtori, akatemiatutkija Jussi Heinonen ”Suomen muinaiset tulivuoret – ja muita kallioidemme salai-

Vapaa kirjoittaja, kääntäjä ja tietokirjailija, OTM Jaana-Mirjam Mustavuori tietokirjalliseen työskentelyyn: Onko koira

Filosofian maisteri, säveltäjä Markus Virtanen Ann-Elise Hannikaisen sävellyskäsikirjoitusten editoimiseen ja julkaisukuntoon saattamiseen 12.000
YHTEENSÄ 375.000
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ELINIKÄISEN OPPIMISEN
EDISTÄMINEN
Äänisuunnittelija Niklas Eurén Lapin äänistä koostuvan äänikokoelman toteuttamiseen 24.000
Kalevalaisten Naisten Liitto ry Kalevala
ja sen ylirajainen perintö. Avustaja kansainvälisen Euroopan kulttuuriperintötunnus -hakemuksen kirjoitustyöhön
10.000
Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry Elämyksellisen Kirjametsä-näyttelyn toteuttamiseen ja sanataidepajojen
ohjaamiseen yhteistyössä Keskikirjastojen kanssa 9.400

Lasten ja nuorten säätiö Nuorten lukutaitoa vahvistavan valtakunnallisen Read
Hour -kampanjan toteuttamiseen vuonna 2021 25.000

Vapaa Sivistystyö ry KOSI - Konsensuskonferenssi sivistyksen tulevaisuuden
tiekartasta 30.000

Paremmin Yhdessä ry Maahan muuttaneiden oppimis- ja opiskelutaitoja sekä
niiden tukemista kehittävän hankkeen
toteuttamiseen 30.000

KANSANVALISTUS YHTEENSÄ 43
APURAHAA, 669.900 EUROA.

Sodankylän elokuvafestivaali ry Sodankylän elokuvajuhlien 35-vuotisjuhlien
Somebasaari erityisohjelmiston järjestämiseen 30.000

TIEDE, TAIDE, KIRJALLISUUS JA
KANSANVALISTUS YHTEENSÄ 235
APURAHAA, 3.524.730 EUROA

Suomen Nuorisoseurat ry Kulttuurin
harrastaminen on investointi tulevaisuuteen - Nuorisoseuraliike 140 vuotta
-hankkeeseen 25.000

KAUPUNKI- JA KOHDERAHASTOJEN APURAHAT JA PALKINNOT 2021
GUST. KOMPAN RAHASTO
FM Anna Fogde väitöskirjaan: Hydrogel interfaces in chemical gardens and
teaching materials 3.000
Filosofian maisteri Riikka Juhola väitöskirjaan: teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina 2.000

Dosentti, filosofian tohtori Ville Miikkulainen ”Uudentyyppisiä valoavusteisia
ALD-prosesseja ajankohtaisia haasteita ratkaisemaan” -hankkeeseen 4.000
Filosofian maisteri Ari Myllyviita tutkimukseen: Miten sähköinen ylioppilaskoe vaikutti kemian ylioppilaskokeen sisältöön ja kemian opetukseen?
3.000

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu
(Jyväskylä Summer School), Jyväskylän
yliopisto 30. Jyväskylän kansainvälisen
kesäkoulun (JSS) kemian kurssien luennoitsijoiden matkakuluihin 2.400

Yhteensä 25.800

Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto Kemia ja sen osaajat katalyyttinä maailman pelastamisessa projektiin 4.000

HUITTISTEN RAHASTO

Filosofian tohtori, dosentti Anna Kirjavainen tutkimushankkeeseen: Kupari- ja
rutenium-kompleksien hyödyntäminen
18F-radioleimattujen PET-radiolääkkeiden valmistuksessa radiokemian opiskelijoita aktivoiden ja osallistaen 2.400
Diplomi-insinööri Tiina Laitinen väitöskirjaan: Metanolin puhdistus, talteenotto
ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa 3.000
MPhil in Chemistry Elisavet Lambidis väitöskirjaan: Development of radiolabelled
virus-like nanoparticles for targeted drug
delivery and diagnostics of cancer 2.000

84

GUST. KOMPAN RAHASTO YHTEENSÄ
9 APURAHAA, 25.800 EUROA.

Työryhmä Hannu Kivelä pianonsoiton ja
säestyksen lehtori, diplomipianisti Andrea Kocsis, pianonsoiton lehtori Teija
Alanko ja pianonsoiton/säestyksen lehtori Piia Hautala Pianon Taikaa -musiikkiprojektiin Huittisissa v. 2022 5.000
Rehtori (eläkkeellä) Jukka Korvenpää
Huhtamon kylän historiikkiin 3.000
Suttilan Nuorisoseura ry Yhteisöllinen
Hetkiä Suttilassa (työnimi) -videoteokseen Kalliolan julkisivuun ja sisätiloihin
5.500
Yhteensä 28.500

Elävien kuvien ry Huhtamo International Film Festival 2021 -tapahtuman
järjestämiseen ja laajentamiseen Huittisten keskustaan ulkoilmaesitykseksi
9.000
Huittisten Soittokunta ry nuotistomateriaalin ja sovitusten hankkimiseen
yhteistyössä Huittisten Soittokunnan
ja Kiikan Torvisoittokunnan kanssa toimivan MPK Lounais-Suomen soittokunnan käyttöön ja konsertin kuluihin
2.000
Yo, director cantus Jukka Keskitalo teosten sovitustyöhön ja harjoittamiseen
sekakuorolle, mieskuorolle, solisteille
ja orkesterille Mun sydämeni tänne jää
konserttia varten 4.000

HUITTISTEN RAHASTO YHTEENSÄ
6 APURAHAA, 28.500 EUROA.

LAPPEENRANNAN RAHASTO
Kirjoittajayhdistys Paltta ry kirjoittamiskurssien järjestämiseen nuorille Lappeenrannassa 600
Tanssinopettaja (AMK) Suvi Nieminen,
tanssinopettaja (amk) Silja Saarinen ja
kuvataiteilija (amk) Vesa-Ville Saarinen
taiteellispedagogiseen tanssiteokseen
Angles of Existence kulttuuritila Nuijamiehessä 2.000
Nuorisoseura Rajan Nuoret ry (Kimurantti Kansantanssiryhmä) kansantanssiteoksen ”Naapurin Ville” valmistamiseen 2.000

APURAHANSAAJAT

Skenografi Päivi Pöyhölä paperinukkehahmojen ja nukketeatteriesityskansioiden luomiseen 2.000

Teatterityöntekijä Jenna Karhula Teatteriyhdistys Fake ry:n kesäteatterin tuottamiseen 3.000

TIETEELLISTEN SEURAIN
VALTUUSKUNNAN
100-VUOTISRAHASTO

Yhteensä 6.600

Kuvataiteilija AMK Katariina Mannio-Turunen näyttelyn järjestämiseen Rauman
Merimuseon tornissa 1.500

Hangon lintuasema, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
TSV:n Tiedepalkinto 10.000

NOKIAN KAUPUNGIN RAHASTO

Musiikkiopiston opettaja Kerttu Rapala
kanteleensoiton opetusviikonlopun järjestämiseen Rauman musiikkiopistolla 600

URHEILUN TUKI -RAHASTO

Ylioppilas, psyk. hoitaja Timo Jokinen
kirjan kirjoittamiseen 800

Rauman Iltanäyttelijät ry Vanhan Rauman
elämästä kertovaan näytelmään 2.000

Eläkeläinen Eila Kelo Lasten ja nuorten
valmentajapalkinto 2021 (yleisurheilu)
2.000

Työryhmä KM, luokanopettaja, draamapedagogi Néa Kivikoski, KM Anne
Heinonen ja KM Sanna Salminen musiikkinäytelmän ”Uni, joka soi” käsikirjoittamiseen, ohjaamiseen ja dramatisointiin 2.000

Rauman Poikasoittokunnan Tuki ry kahteen Queen -konserttiin koululaisille, solistina Lauri Ketonen 3.900

Upseeri Seppo Lauhio Lasten ja nuorten valmentajapalkinto 2021 (miekkailu) 2.000

Työryhmä musiikin maisteri, pianonsoiton
lehtori Laura Vänttinen, musiikin maisteri
Adriana Iacovache-Pana ja musiikin maisteri, klarinetinsoiton lehtori Tuomas Takala kamarikonsertin järjestämiseen kulttuuritalo Posellissa Raumalla 1.500

Opettaja Mika Luoto Lasten ja nuorten valmentajapalkinto 2021 (triathlon)
2.000

LAPPEENRANNAN RAHASTO YHTEENSÄ 4 APURAHAA, 6.600 EUROA.

Yrittäjä Tuija Nevala uusien lastenlaulujen
julkaisemiseen ja nuottikirjan tekoon nokialaisille lapsille 3.600
Rehtori Terhi Niinimaa, luokanopettaja Ulla Ylimäki ja luokanopettaja Pekka Voltti Koskenmäki-Tervasuon koulun
Koskenmäen yksikön 5C-yhteisopettajuusluokan oppilaiden ja Suomen Kansallisoopperan yhteisen oopperan ”Lähde” valmistamiseen 3.400

Yhteensä 16.000

FM, tietokirjailija, historiantutkija Keijo
Rantanen Nokian hautausmaata käsittelevän historia- ja opaskirjan kirjoittamiseen 3.000

Textile Artist, Tailor Oliver Eagle-Wilsher designing and prototyping a fashion
collection using the following materials
& equipment: Denim & a hand operated
chain stitch embroidery machine 2.200

Siuro-Seura ry Siuron synty - ihmiset
ja kuvat kertovat elämästä 1930- jaa
1940-luvuilla Siuronkosken kupeessa
-kirjahankkeeseen 3.000

RAUMAN RAHASTO YHTEENSÄ 8
APURAHAA, 16.000 EUROA.

SAVONLINNAN RAHASTO

Balettitanssija Ella Puurtinen International Ballet Workshop Estonia 2021 -kurssimaksuun ja tanssitaiteelliseen työskentelyyn 1.000
Kuvataiteilija Ritva-Liisa Virtanen ”Meidän koski” -installaation tekemiseen
2.200

Yhteensä 19.300

Yhteensä 5.400

NOKIAN KAUPUNGIN RAHASTO YHTEENSÄ 7 APURAHAA, 19.300 EUROA.

SAVONLINNAN RAHASTO YHTEENSÄ
3 APURAHAA, 5.400 EUROA.

RAUMAN RAHASTO

SUOMEN SÄVELTAITEEN
TUKIRAHASTO

taidepainotteisen erityistyön ohjaaja Ari
Impola elokuvahankkeeseen, jossa tallentetaan raumalaisten kaupunginosien
muistitietoa lyhytelokuviksi 1.500

Yhteensä 8.000

JAAKKO KOLMOSEN RAHASTO

Siuron Teatterin Kannatusyhdistys ry kesän 2021 lastennäytelmän ”Löytöeläintoimisto Käpälämäki ja Kadonneen kesäkissan tapaus” tuottamiseen 3.500

sirkustaiteilija Mika Formunen kiertueauton hankintaan ja muokkaamiseen 2.000

Yrittäjä Eero Neva Lasten ja nuorten
valmentajapalkinto 2021 (koripallo)
2.000

PopUp ry lasten ja nuorten harrastetuntien kehittämiseen ja tapahtumien toteuttamiseen 12.000
SUOMEN SÄVELTAITEEN TUKIRAHASTO
1 APURAHAA, 12.000 EUROA

Heikkilän Juustola Jaakko Kolmosen
ruokakulttuuripalkinto 2021 5.000
Lounais-Suomen ruokakulttuuriyhdistys
Kaffeli ry Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinto 2021 5.000
Yhteensä 10.000

SEINÄJOEN RAHASTO
Opiskelija, muusikko Tiitus Ahokas
rock-albumin äänitykseen, miksaukseen
ja masterointiin 500
Teatteritaiteen maisteri, teatteriohjaaja
Tero Heinämäki puutarhakonserttikierrokseen ikäihmisille Seinäjoen, Ylistaron ja Peräseinäjoen palvelukeskuksiin
2.000
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), viimeisen vuoden opiskelija Salla Honkanen ja
työryhmä Heinähattu, Vilttitossu ja Littoisten riiviö -lastennäytelmän toteuttamiseen 1.000
Graafinen suunnittelija Jukka Katajamäki kuvituksen viimeistelyyn Jimmy Rastakuono Viimeinen Rokkenroll Pelastus
-elämystarinanäyttelyyn 450
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VUOSIKERTOMUS 2021

Työryhmä Kivimäki Miikka, Käpylä Janne, Salo Jarkko ja Niemi Urmas (Lumberjacks-yhtye) Lumberjacks-yhtyeen levyyn ja promootiotyöhön 1.000
Laitakaupungin orkesteri ry Laitakaupungin orkesterin 10-vuotisjuhlavuoden konserttien järjestämiseen Seinäjoella 1.000
FK Marita Nyrhinen journalistiseen työhön: Seinäjoki-aiheisen kirjoitussarjan toteuttamiseen 2.500
Projektityöntekijä Heli Orava Lohikäärme
ja väsynyt pöllö - yhdessä luoden ja kokien -hankkeeseen 1.000
Seinäjoen Taiteilijaseura ry Seinäjoen Taiteilijaseuran Hetki ja Tulevaisuus 60-vuotisjuhlanäyttelyn näyttelyjulkaisuun
2.000
Teatteriyhdistys Arina satunäytelmän
tuottamiseen Arinan 15-vuotisen toiminnan juhlistamiseksi 1.000
Varikko ry Varikko ry:n 20-vuotisjuhlanäyttelyn ”Leipää ja karnevaalia” järjestämiseen Varikko Galleriassa 2.000
Filosofian maisteri Marja-Riitta Vuorela tarinallisen Käännekohtia-muotokuvan tuotteistamiseen ja koetestaamiseen 450

Kuvataiteilija AMK Katri Yli-Erkkilä näyttelyn järjestämiseen 500
Sofica Oy Ltd Seinäjoen rahaston teknologiapalkinto 2021 4.000
Yhteensä 19.400
SEINÄJOEN RAHASTO YHTEENSÄ
14 APURAHAA JA PALKINTOA, 19.400
EUROA.

RAAHEN RAHASTO
Kirjailija, toimittaja Pihla Hintikka romaanin kirjoittamiseen 1.500
Yrittäjä Katja Huhtahaara raahelaisten
taiteilijoiden somistamaan ”Taiteilijaikkunaan” 1.000
Kasvatustieteen maisteri Leila Kastelli
omakustanteiseen kirjaan 1.000
Filosofian ylioppilas, tanssija Susanna Kinnunen, filosofian ylioppilas Marja
Kauranen ja muusikko, äänisuunnittelija
Lasse Tapio Junnila teoksen Kylpy (työnimi) toteuttamiseen Raahen Vesipekan
uimahallissa 4.000

Tuotekehittäjä, muotoilun opiskelija Tiia
Laurila Raahen vanhan kirkon veistokset -aiheisen tuotesarjan suunnitteluun
1.500
Kuvataiteilija AMK Pekka Mehtälä ”Pohjolan Taivaan Alla” -teemaisen valokuvanäyttelyn järjestämiseen Raahessa 500
Musiikkiluokkien tuki ry Ella ja kaverit Varokaa lapsia! - musiikkinäytelmän toteuttamiseen 3.300
Piehingin kyläyhdistys ry ”Kusti” Aukusti
Pehkosesta (1907–1986) kertovan kirjan
taitto- ja painatuskustannuksiin 1.000
Artisti Marja Pisilä vanhus- ja vammaishoitolaitoksiin kohdistuvaan kevyen
musiikin esiintymiskiertueeseen Raahen
seudulla 2.000
Yhteensä 17.600
RAAHEN RAHASTO YHTEENSÄ 10
APURAHAA, 17.600 EUROA.

KAUPUNKI- JA KOHDERAHASTOT
YHTEENSÄ 69 APURAHAA JA
PALKINTOA, 178.600 EUROA.

FM Heikki Lahnaoja lastenkirjojen tekemiseen 1.800

SUURET KULTTUURIHANKKEET -APURAHAT 2021
Bad Dog Productions Tunturikettu -hanke
120.000
Ilmakehätutkimuksen keskus (INAR),
Helsingin yliopisto Monitaiteinen ja -tieteinen näyttely tutkimusaseman metsissä, soilla ja järvellä 250.000

Suomalais-Ugrilainen Seura Manuscripta
Castreniana - ainutlaatuiset käsikirjoitukset julki 150.000
Tampereen yliopisto Translocalis-tutkimus- ja kulttuurihanke: Lukijakirjeet
kansalaisyhteiskunnan äänenä ja uutena
kulttuuriperintönä 279.000

YHTEENSÄ 899.000
SUURET KULTTUURIHANKKEET
YHTEENSÄ 5 APURAHAA, 899.000
EUROA.

Romano Missio ry Elämää sukupolvien takaa -hankeen arkisto-osuuteen
100.000

POST DOC-POOLIN APURAHAT 2020–2021
FT Kerkko Nordqvist vuoden (12 kk)
apuraha arkeologian alan post doc -tutkimukseen ”Estonian Corded Ware identity and its manifestation in hunter-gatherer environment” Tarton yliopistossa
50.000
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OTT Hanna Lukkari vuoden (12 kk) apuraha post doc -tutkimukseen ”Konstitutionalismi ja oikeuden automatisaatio” Tilburgin yliopistossa Hollannissa. 51.000

POST DOC-POOLI YHTEENSÄ
2 APURAHAA, 101.000 EUROA.

APURAHANSAAJAT

ALFRED KORDELININ PALKINNON SAAJAT
VUODESTA 2015 ALKAEN
2016

2020

2018

Kirjailija Kari Aronpurolle tunnustuksena
elämäntyöstään kokeellisena runoilijana,
prosaistina ja kääntäjänä

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

Professori Markus Jäntille tunnustuksena
rohkeasti kantaaottavasta ja kansainvälisesti arvostetusta tutkimus- ja julkaisutyöstä taloustieteen alalla

Pohjois-Euroopan ja Baltian kielten professori Anneli Sarhimaalle tunnustuksena työstään monikielisyyden ja suomalais-ugrilaisten vähemmistökielten
tutkijana

Taiteilijaryhmä IC-98:lle, Patrik Söderlundille ja Visa Suonpäälle tunnustuksena omistautuneesta ja korkeatasoisesta
taiteellisesta työstään.

Toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtaselle tunnustuksena 50 vuoden ainutlaatuisesta työstä reportterina kriisipesäkkeissä eri puolilla maailmaa

Kirjailija Riina Katajavuorelle tunnustuksena monipuolisesta ja laajaa yleisöä puhuttelevasta kirjallisesta työstään.

Professori Kaisa Häkkiselle tunnustuksena suomen kielen ja sukukielten tutkijana ja kielitieteen taitavana avaajana suurelle yleisölle

Valokuvataiteilija Marja Pirilälle tunnustuksena monipuolisesta valokuvataiteellisesta työstään
Aikuiskasvatustieteen professori Jyri
Manniselle tunnustuksena kansansivistyksen, aikuiskasvatuksen ja erityisesti
vapaan sivistystyön tutkimuksen parissa
tehdystä työstään

2019
Tietokirjailija, radioääni Pasi Heikuralle tunnustuksena oivaltavasta ja kansantajuisesta tavastaan vaalia suomen
kieltä
Tanssitaiteilija, koreografi Ismo-Pekka
Heikinheimolle tunnustuksena monipuolisesta ja kansainvälisestä tanssitaiteellisesta työstään
Näyttelijä ja laulaja Maria Ylipäälle tunnustuksena omistautuneesta ja korkeatasoisesta taiteellisesta työstään näyttämötaiteen ja musiikin alalla
Professori Harri Vasanderille tunnustuksena uraauurtavasta työstään suomalaisen suotutkimuksen ja suoluonnon tunnetuksi tekemisessä

Professori Hannu Salmelle tunnustuksena uraauurtavasta työstään suomalaisen kulttuurihistoriallisen tutkimuksen
parissa.

2017

Kuvataiteilija Antti Tantulle tunnustuksena näkemyksellisestä työstä kuvataiteen
arkaaisilla lähteillä ja erityisesti puupiirrosten parissa

2015

Professori Sarah Butcherille tunnustuksena korkeatasoisesta virustutkimuksesta, joka edistää tietämystämme virustaudeista ja niiden torjunnasta.

Näytelmäkirjailija Laura Ruohoselle tunnustuksena monipuolisista kirjallisista
ansioista ja rohkeista irtiotoista

Arkkitehti Anssi Lassilalle tunnustuksena omaperäisestä ja laadukkaasta työstä suomalaisen rakennustaiteen rikastuttamiseksi

Farmaseuttisen kemian professori J
 ari
Yli-Kauhaluomalle tunnustuksena ansiokkaasta työstä lääkekehityksen alalla
sekä tutkijana että opettajana

Toimittaja ja tietokirjailija Elina Grundströmille tunnustuksena pitkäjänteisestä
työstä objektiivisuuteen pyrkivän tiedon,
demokraattisten arvojen sekä ihmisoikeuksien puolustamisessa.

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistykselle innostuneen ja vireän kulttuurielämän luomisesta paikkakunnalle

Suomentaja Kari Klemelälle tunnustuksena korkeatasoisesta kauno- ja tietokirjallisuuden käännöstyöstä suomen kielelle.

Nuorisotutkimusseuralle akateemisesti
korkeatasoisesta nuorisotutkimuksesta
ja ansioista yhteiskunnallisena keskustelijana

APURAHAMUISTONI – PALKINNOT
Lasse Lehtonen ansioituneesta kirjoitustyöstä 1.000

Merja A.T. Reunanen ansioituneesta kirjoitustyöstä 500

Paula Arvas ansioituneesta kirjoitustyöstä 500

Minna Santaoja ansioituneesta kirjoitustyöstä 500

Milja Heikkinen ansioituneesta kirjoitustyöstä 500

Kimmo Laitinen ansioituneesta kirjoitustyöstä 500

APURAHAMUISTONI – MUISTITIETO
KERUU YHTEENSÄ 6 PALKINTOA,
3.500 EUROA

87

EUR 5 MILLION FOR SCIENCE AND CULTURE

EUR 5 MILLION FOR
SCIENCE AND CULTURE
During the reported year from 1 September 2020 to 31 August 2021, the Alfred
Kordelin Foundation used €5 million for its ordinary operations – i.e. grants, prizes,
distribution costs and other cultural activities.
August grant application 2020 and 2021

This Annual Report includes information on the events
for the reported year 1 September 2020 – 31 August
2021. The August grant application round and the decisions on awarded grants fall on two different reported years. We begin by reporting on the grant recipients from the August 2020 main round, with decisions
made by the Board in October 2020. The Foundation
awarded €3.5 million for science, literature, 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 science, we award funds for
finalizing doctorate theses and initiating post doc research. In the August 2020 round, 7% of grant applications were accepted, and the average awarded sum
was €15,000. The August 2021 grant application round
took place from 1 to 15 August, and the Foundation
received a total of 3,059 applications. The number of
applications was 9% less than in the previous year.
November: Alfred Kordelin prize to
four recipients

The Foundation awarded four Alfred Kordelin prizes, totalling at €120,000. The purpose of the prizes
is to acknowledge Finnish feats of culture. A prize of
€30,000 was awarded to the author Kari Aronpuro,
fine art photographer Marja Pirilä, professor Jyri
Manninen, and to professor Anneli Sarhimaa. The
prize recipients were announced in November 2020.
January: Major cultural projects and funds

The Major cultural projects grant application round
was organised from 1 to 31 January 2021. A total of
88

168 applications were sent. Five grants were awarded for a two-year work period, with a value ranging
from €100,000 to €300,000 and totalling at €0.9 million. Grant recipients included e.g. documentary filmmaker Kimmo Ohtonen from Bad Dog Productions,
who received a grant for the purpose of creating a
non-fiction book and a documentary film on the Arctic fox. In January, the Foundation accepted applications also for its sixteen city-specific and dedicated
funds. In March, the Foundation awarded 67 grants
and smaller prizes, totalling at €0.2 million.
March: Out to the world via
the Post Doc Pool

The Kordelin Foundation participated in the Post Doc
Pool, a shared initiative of various member Foundations, providing two researchers with the opportunity
to work for a one-year period in a non-Finnish top
university. Approximately €0.1 million was given out
as Post Doc grants.
June: Encounters in Kultaranta

On 8 June 2021, the sculpture exhibition Encounters opened to the public in the Kultaranta park in
Naantali. The exhibition showcased animal motifs in
Finnish sculpture from the beginning of the 20th century to the present day. The Office of the President of
Finland and the Alfred Kordelin Foundation organized a series of three nature-themed sculpture exhibitions at the park of the presidential summer residence
Kultaranta in Naantali. Encounters was the first exhibition of the series. The exhibition was open to the
public from 8 June to 3 October 2021, and received
22,000 visitors.
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YHTEYSTIEDOT
ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ
MARIANKATU 7 A 3,
00170 HELSINKI
Toimisto avoinna arkisin 9–16
Puhelin 050 439 3661
Sähköposti toimisto@kordelin.fi
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Instagram @kordelininsaatio

