




VUOSIKERTOMUS

102. toimintavuosi 2022



Toimitus Marita Seitsalo ja Saara Terva
Taitto: Days Agency
Paino: Tikkurilan Paino Oy

Etukansi ja välikansien teokset: Bo Haglund | © Kuvasto 2022

Teoskuvat: Presence – Absence-sarjan teoskuvat Kia Orama/ 
Pro  Artibus. In Between-sarjan teoskuvat Yehia Eweis

Etukansi:
Presence -Absence #4 (2016), öljy puulevylle, 41 x 30 cm,  tilaaja 
Pro Artibus

Välikannet järjestyksessä:
Presence -Absence #8 (2016) öljy puulevylle, 41 x 30 cm,  tilaaja 
Pro Artibus
The Observers #21 (2017), öljy puulevylle, 35 x 26 cm
The Observers #27 (2017), öljy kankaalle,  
41 x 29 cm
The Observers #6 (2017), öljy puulevylle, 34 x 29 cm

Kuvataiteilija Bo Haglund sai säätiöltä taiteelliseen  työskentelyyn 
ja yksityisnäyttelyiden järjestämiseen 24 000 euron apurahan 
vuonna 2021.



SISÄLTÖ

ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ 4

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SANAT 6

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 8

APURAHAT, PALKINNOT JA KULTTUURITOIMINTA 11

5,6 MEUR TIETEESEEN JA KULTTUURIIN 12

ILMASTONMUUTOS ETENEE MÄNTYIHIN 14

MAKASIINI 18

KULTARANTA 20

AKATEEMISEN URAN ALOITTAA PITKÄ KOEAIKA 22

SIRKUS AIKAMOINEN ETSII NYKYSIRKUKSEN YDINTÄ 24

MUSIIKKIA TUMMALLE PAAHDOLLE JA MONELLE MUULLE 26

ILOA JA LISÄÄ YHTEISÖLLISYYTTÄ LUKEMISEEN 28

UUSIA NÄKÖKULMIA TAIDEHISTORIAAN 30

ALFRED KORDELININ PALKINNOT 2021 34

PIENIÄ VOITTOJA 36

IHMISET 41

IHMISET SÄÄTIÖSSÄ 42

LUOTTAMUSHENKILÖT 45

JAOSTOT 46

PUHEENVUORO 48

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.8.2022 51

APURAHANSAAJAT KERTOMUSVUOSI 2021–2022 75

€5.6 MILLION TO SCIENCE AND CULTURE 88

YHTEYSTIEDOT 90



4

VUOSIKERTOMUS 2022

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.



Essi Korva, Metsän 
äänet 2019 yksityiskohta, 
kipsi, acrystal prima, 
koirankarvat, naava, 
sormipaisukarve, liima, 
akryylimaali, peili, puu. 
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Yhteistyö mahdollistaa 
säätiön tarkoituksen 

toteuttamisen

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SANAT
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 A lfred Kordelin (1868–1917) mää-
räsi testamentissaan yleisen edis-
tys- ja sivistysrahaston perustami-
sesta, jonka tuli tukea suomalaista 
tiedettä, kirjallisuutta, taidetta ja 
kansanvalistusta. Kordelinille oli 

tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee osalli-
seksi tieteen ja kulttuurin saavutuksista. Perusta-
jansa tarkoitusta seuraten Kordelinin säätiö tukee 
laaja-alaisesti tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskun-
nallista toimintaa, vuosittain noin 5,5 miljoonalla 
eurolla. Näkyvimpiä toimintamuotojamme ovat yk-
sityishenkilöille ja yhteisöille myönnettävät apurahat 
ja säätiön myöntämät 50 000 euron suuruiset Alfred 
Kordelinin palkinnot. Lisäksi rahoitamme neljästä 
seitsemään enintään 300 000 euron suuruista kult-
tuurihanketta vuosittain. Nyt tauolle jäävä veistos-
näyttely tasavallan presidentin kesävirka-asunnon 
puistossa Kultarannassa on myös viime vuosina ke-
rännyt lukuisan joukon suomalaisia nauttimaan tai-
teesta, kuluneena kesänä luonnonmuotoja kuvaavien 
veistosten äärelle. 

Saamme vuosittain noin 3 000 apurahahakemus-
ta yli 30 eri alalta. Apurahahakemuksia arvioivat 
säätiön asiantuntijat, jotka valikoituvat tehtäviinsä 
18 säätiön säännöissä mainitun taustayhteisön kaut-
ta. En voi kyllin korostaa verkoston tärkeyttä ja sitä 
kautta saamamme monipuolisen asiantuntemuksen 
merkitystä. Yhdessä teemme pitkäjänteisesti työtä ai-
na säätiön parasta ajatellen. Näin varmistamme, että 
säätiön tarkoitus – tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja 
kansanvalistuksen tukeminen apurahoin ja palkin-
noin – tulee joka vuosi toteutetuksi.   

Monialaisuus näkyy myös säätiöön lähetetyissä 
Alfred Kordelinin palkintoehdotuksissa. Kahtena 
viime vuonna olemme kutsuneet palkintotoimi-
kuntaan asiantuntijoita sekä säätiöstä että sääti-

ön ulkopuolelta. Palkintoehdotuksia voivat tehdä 
suomalaiset yliopistot, taiteen ja kulttuurin yhtei-
söt sekä säätiön luottamushenkilöt ja henkilökun-
ta, yhteensä 80 tahoa, ja tätä kautta olemme saa-
neet erinomaisia ehdotuksia. Tänä vuonna palkinto 
myönnettiin kapellimestari Dalia Stasevskalle, vas-
tuullisen liiketoiminnan professori Minna Halmeel-
le ja biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari 
Sääksjärvelle. Palkitut ovat tulevaisuuden tekijöitä, 
sillä erinomaisten ansioidensa lisäksi he ovat toimin-
nallaan onnistuneet koskettamaan monia. Sääksjär-
ven työ tiedekasvattajana, Halmeen tutkimuksiin 
pohjaavat uudenlaiset liiketoimintamallit luonto-
kadon tai globaalin köyhyyden kaltaisten suurten 
ongelmien ratkaisemiseksi ja Stasevska esikuvana 
nuorille taiteilijoille noteerattiin palkintotoimikun-
nan perusteluissa. 

Kun säätiön tarkoitus on laaja, ja tuettavia aloja 
on paljon, meidän on pidettävä huolta siitä, että ra-
jalliset voimavarat käytetään viisaasti. Säätiön toi-
minta rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Ta-
voitteenamme on pyrkiä kasvattamaan vuosittaista 
tukisummaa. Epävakaasta maailmantilanteesta ja 
huonoistakin sijoitusvuosista huolimatta olemme on-
nistuneet lisäämään apurahojen määrää miljoonalla 
eurolla viidessä vuodessa. Tämä on hyvä saavutus ja 
antaa vakaan pohjan jatkaa työtä suomalaisen sivis-
tyksen tukemiseksi.  

Alfred Kordelinin säätiön hallituksen puheenjoh-
tajana haluan kiittää kaikkia luottamushenkilöitä, 
palkintotoimikuntaa, suuret kulttuurihankkeet -työ-
ryhmää ja toimistoa hyvästä yhteistyöstä ja tuloksek-
kaasta toimintavuodesta. 

JUHA LAAKSONEN
hallituksen puheenjohtaja
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Vaikeat ajat  
vaativat vakaita  

toimijoita

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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 M ennyt toimintavuosi syyskuusta 
2021 elokuuhun 2022 oli hyvin 
poikkeuksellinen. Vuoden 2022 
helmikuussa alkanut Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan ja sitä 
seurannut energiakriisi sekä lau-

kalle lähtenyt inflaatio ovat ajamassa talouksia kohti 
taantumaa.  

Kun ajat ovat huonot, säätiön jakamien apuraho-
jen ja palkintojen merkitys kasvaa. Osaltaan tämän 
vuoksi säätiö kasvatti tarkoitukseen käytettävien va-
rojen määrää noin puolella miljoonalla eurolla 5,6 
miljoonaan euroon. Näistä apurahoina jaettiin 95 % 
kolmen haun kautta. 

Säätiön odotetaan kertovan avoimesti omasta 
toiminnastaan sekä siitä, miten toiminta hyödyttää 
sen säännöissä määrättyä tarkoitusta ja suomalais-
ta yhteiskuntaa. Alfred Kordelinin säätiö rahoittaa 
tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnallista toimin-
taa hyvin laajasti 36 alalla. Kun tuettavia aloja on 
näin paljon, halusimme selvittää, miten pystyisim-
me paremmin arvioimaan alakohtaisen rahoituksen 
vaikuttavuutta. Keväällä 2022 toteutetussa selvityk-
sessä nousi esille keskittämisen tarve. Apurahahake-
musten määrä on suuri, ja läpimenoprosentit etenkin 
taiteen aloilla ovat hakijoiden kannalta ongelmalli-
sen matalia. Säätiön myöntämät eurot jakaantuvat 
monelle eri alalle ja alojen sisällä vielä hyvinkin eri-
laiseen toimintaan. Selvitykseen pohjautuen tarken-
simme erityisesti alakohtaisia hakukuvauksia; kuka 
voi hakea, millaiseen tekemiseen sekä minkälaisilla 
kriteereillä hakemuksia arvioidaan, mikä myös vies-
tittiin hakijoille. 

Jatkamme määrätietoisesti apurahatoiminnan ja 
hakujen kehittämistä tavoitteenamme suurempi ala-
kohtainen vaikuttavuus tieteessä, taiteessa ja muun 
yhteiskunnan tukemisessa. Selvitykseen osallistuivat 
säätiön jaostojen asiantuntijat, jotka toivat oman eri-
koisosaamisensa hankkeeseen. Tästä suuret kiitokset. 

Tilikauden aikana säätiö päätti osallistua yhdessä 
opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Kulttuurira-
haston, Jenny ja Antti Wihurin rahaston sekä Svens-
ka kulturfondenin kanssa määräaikaisen rahaston 
perustamiseen. Uudet klassikot -rahaston tarkoituk-
sena on tukea suomalaisen taiteen kentällä asemansa 
jo vakiinnuttaneiden taidealan toimijoiden työskente-
lyn ja kasvun edellytyksiä. 

Säätiön kaikki toiminta rahoitetaan sijoitustoimin-
nan tuotoilla. Säätiön varsinaiseen toimintaan käytet-
tyjen varojen kasvattaminen viime vuosina on tulosta 
suunnitelmallisesta ja vastuullisesta varainhoidosta. 
Pyrimme vakaaseen varainkäyttöön ja voimakkaan 
vuosittaisen heilunnan välttämiseen. Varainhoidon 
päämääränä on säätiön tarkoituksen mahdollisim-
man häiriötön toteuttaminen nyt ja tulevaisuudessa 
jotta voimme turvata nykyiset ja tulevat apurahat. 

Kertomusvuoden päättyessä 31.8.2022 säätiön 
omaisuuden markkina-arvoksi kirjattiin 198 miljoo-
naa euroa (212 meur edellisellä tilikaudella). Sääti-
ön sijoitusomaisuuden markkina-arvojen muutokset 
huomioiva kokonaistuotto oli osake- ja korkomark-
kinoiden heikon kehityksen takia – 4,2 prosenttia 
(23,9 %) säätiön hallituksen asettaman pitkän aika-
välin reaalituottotavoitteen ollessa 5,0 %. Huonosta 
sijoitusvuodesta huolimatta olemme pitäneet säätiön 
tarkoitukseen käytettävien varojen määrän ennallaan 
myös tulevalla tilikaudella. Nähtäväksi jää kuinka 
pitkään epävarmat ajat jatkuvat.

Säätiön toimisto Mariankadulla päätettiin palaut-
taa asunnoiksi, ja olemme tällä hetkellä väistötiloissa 
Töölönkadulla. Muutto uusiin tiloihin Yrjönkatu 16. 
tapahtuu remontin valmistuttua keväällä 2023. Kii-
tän lämpimästi kaikkia säätiön työhön osallistuneita 
ja toivotan hyvää uutta vuotta 2023.

 

ERIK BÅSK
toimitusjohtaja
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Elokuu: Päähaku 2021 ja 2022
Päähaku elokuussa ja päätökset apurahansaajista 
osuvat kahdelle eri kertomusvuodelle. Aloitamme ra-
portoimalla elokuun päähaun 2021 apurahansaajista, 
joista säätiön hallitus päätti lokakuussa 2021. Säätiö 
myönsi 3,7 miljoonaa euroa tieteeseen, taiteeseen ja 
muun yhteiskunnan tukemiseen. Painopisteenä olivat 
henkilökohtaiseen työskentelyyn tarkoitetut kokovuo-
tiset (24 000 euroa) ja puolivuotiset (12 000 euroa) 
sekä työryhmille ja yhteisöille myönnettävät enintään 
30 000 euron apurahat. Elokuun 2021 haussa apura-
hahakemusten läpimenoprosentti oli 7,6 %, ja myön-
netty apuraha keskimäärin 16 000 euroa. Elokuun 
2022 apurahahaku järjestettiin 1.–15.8., ja hakemuk-
sia säätiöön lähetettiin yhteensä 3 111 kappaletta. 

Marraskuu: Alfred Kordelinin palkinnot 

Alfred Kordelinin palkintojen konsepti uudistettiin. 
Ehdokasasettelua laajennettiin ja ehdotuksia voivat 
tehdä kaikki suomalaiset yliopistot, taiteilija- ja kult-
tuurijärjestöt sekä muut nimetyt toimijat, esimerkiksi 
säätiön luottamushenkilöt, yhteensä 80 tahoa. Pal-
kintoehdokkaiden valinnan valmisteluun asetettiin 
kuusijäseninen toimikunta, jonka jäsenistä neljä tu-
lee säätiön ulkopuolelta. Säätiö myönsi kolme Alfred 
Kordelinin palkintoa: 50 000 euron arvoisen palkin-
non saivat kirjailija Kaari Utrio, professori Roope 
Uusitalo sekä Arkkitehtitoimisto Livady. Palkinnot 
julkistettiin 6. marraskuuta 2021.

Tammikuu: Suuret kulttuurihankkeet ja  
rahastot
Suuret kulttuurihankkeet -apurahahaku järjestettiin 
1.–31.1.2022. Hakemuksia lähetettiin yhteensä 146 
kappaletta. Kaksivuotiseen työskentelyyn tarkoitet-

5,6 MEUR TIETEESEEN  
JA KULTTUURIIN
Tässä vuosikertomuksessa raportoimme kertomusvuoden 1.9.2021–31.8.2022 
tapahtumista. Säätiö käytti varoja kertomusvuoden aikana varsinaiseen toimintaan – 
apurahoihin, palkintoihin, jakokuluihin ja kulttuuritoimintaan 5,6 miljoonaa euroa.

tuja ja 100 000–300 000 euron suuruisia apurahoja 
myönnettiin neljälle yhteisölle tutkimushankkeisiin, 
yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Tammikuussa haetta-
vana olivat myös säätiön kuudentoista kaupunki- ja 
kohderahaston apurahat. Säätiö jakoi maaliskuussa 
83 apurahaa ja pienempää palkintoa, yhteensä 0,2 
miljoonaa euroa.

Säätiö osallistui kertaluontoisesti valtion ja neljän 
säätiön määräaikaisen rahaston perustamiseen. Uudet 
klassikot -rahaston tarkoituksena on tukea suomalai-
sen taiteen kentällä asemansa jo vakiinnuttaneiden tai-
dealan toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä. 
Kordelinin säätiön osuus oli 0,3 miljoonaa euroa.

Maaliskuu: Post doc -poolin kautta maailmalle

Säätiö osallistui syksyn ja kevään aikana säätiöiden 
post doc -pooliin ja mahdollisti kahden tutkijan vuo-
den mittaisen työskentelyn ulkomaisessa huippuyli-
opistossa. Post doc -apurahoja jaettiin noin 0,1 mil-
joonaa euroa.

Kesäkuu: Luonnonmuotoja Naantalissa

Säätiöllä on myös omaa, pienimuotoista kulttuu-
ritoimintaa apurahatoiminnan lisäksi. Tasavallan 
presidentin kanslian ja Alfred Kordelinin säätiön 
yhteistyössä järjestämä kesän 2022 Luonnonmuoto-
ja-veistosnäyttely järjestettiin tasavallan presidentin 
kesävirka-asunnon puistossa Naantalin Kultaran-
nassa. Luonnonmuotoja-näyttelyssä esittäytyivät vii-
si nykykuvanveistäjää, jotka ovat saaneet teoksiinsa 
inspiraatiota kasvikunnasta, kasvien ja hedelmien 
orgaanisista muodoista sekä luonnonmateriaalien 
käytöstä. Omaan kulttuuritoimintaan käytettiin ker-
tomusvuonna 0,1 miljoonaa euroa.



Luku sisältää säätiön kertomusvuonna  
2021–2022 myöntämät apurahat ja palkinnot

321

5,6
APURAHOIHIN, PALKINTOIHIN  

JA KULTTUURITOIMINTAAN

0,9
14 000

APURAHAA

KULTARANNAN VEISTOSNÄYTTELYN NÄKI ARVIOLTA VIERAILIJAA

150 000

ALFRED KORDELININ  
PALKINNOT 2021

SUURIIN  
KULTTUURIHANKKEISIIN

M€

M€ €

M€

1,2

2,2
2,1
1,1

1,8
0,7

KOKONAISJAKO ALOITTAIN (5,4 M€)

ELOKUUN PÄÄHAKU  
ALOITTAIN (3,7 M€)

M€ TIETEESEEN

M€ väitöskirjojen 
viimeistelyyn

M€ taiteelliseen 
työskentelyyn

M€ tutkitun tiedon  
tuottamiseen ja yhteis
kunnalliseen toimintaan

M€ TAITEESEEN

M€ YHTEIS
KUNNALLISEEN  
TOIMINTAAN
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 M änty, honka, petäjä. Harva asia 
tuntuu niin suomalaiselta kuin 
mänty. Siksi Eeva Terhosen tut-
kimusaihe havahduttaa.

Alfred Kordelinin säätiö 
myönsi 2022 metsämäntyjä sai-

rastuttavan etelänversosurman tutkimiseen 130 000 
euron apurahan. Tautia ei ole aiemmin löydetty Suo-
messa, mutta siitä on tehty viime aikoina havaintoja, 
joten Luonnonvarakeskus pyysi 
suomalaisia avuksi näytteiden 
keruuseen.

”Ihmisiltä tuli valtavasti vieste-
jä havainnoista, ja he olivat huo-
lestuneita tilanteesta”, MTT Eeva 
Terhonen kertoo.

Ensimmäinen etelänversosur-
man männyille aiheuttama tu-
ho havaittiin vasta kesällä 2021. 
Syynä on vahingollisen havupa-
rikassienen leviäminen Suomeen.

Terhonen on tutkinut tämän vuoden ajan muun 
muassa, miten laajalle tauti on jo levinnyt. Hän on 
alkanut selvittää havuparikkaan leviämisreittiä Suo-
meen ja tapahtuneen seurauksia Suomen oloissa. Ta-
voitteena on tuottaa metsänhoitosuosituksia taudin 
vähentämiseksi.

Mistä havuparikkaan tunnistaa?
”Hän on hyvin pörröinen. Hän on valkoinen. Ajan 

myötä hän muuttuu sitten tummaksi.”
”Ongelmana on, että havuparikasta ei voi tunnis-

ILMASTONMUUTOS  
ETENEE MÄNTYIHIN
Eeva Terhonen tutkii etelänversosurman  
leviämistä Suomessa.
Teksti: Ville Hänninen

taa kentällä. Se on kotelosieni, joka ei tee silmälle 
nähtäviä muodostelmia. Sienen itiöt voi nähdä vain 
mikroskoopilla tai eristämällä laboratoriossa. Sillä 
lailla havuparikas löytyi, otetuista näytteistä.”

Monimuotoisuus uhattuna

Keski-Euroopassa etelänversosurma on jo yleinen. 
Terhonen tutki tautia Göttingenin yliopistossa neljä 
vuotta ennen kuin alkoi työskennellä Luonnonvara-

keskukselle Helsingissä.
”Suomessa oireet sekoitettiin 

aina kuivuuteen. Taustani vuok-
si osasin epäillä, että tämän ai-
heuttaa jokin muu seikka.”

Ilmaston lämpeneminen ja 
kuivuus nimenomaan vauh-
dittavat taudin esiintymistä. 
Sitä ilmenee etenkin veden-
puutteesta kärsivissä männyis-
sä. Oireita ovat esimerkiksi 
tyveltä ruskettuvat neulaset ja 

vakavammissa tapauksissa kokonaan ruskettuvat 
 latvukset.

Kuumat ja kuivat kesät edesauttavat sienen muut-
tumista taudinaiheuttajaksi, jolloin se voi pystyä 
murtamaan puun puolustuskyvyn.

”Keski-Euroopassa kesät ovat hyvin kuivia. Kun 
esimerkiksi luontaisen esiintymisalueensa ulkopuo-
lelle istutetut männyt stressaantuvat, sieni pystyy is-
kemään niihin ja tappamaankin. Puiden aineenvaih-
dunta muuttuu stressistä kuten ihmiselläkin.”

SUURET KULTTUURIHANKKEET, 120 000 EUROA

» ENSIMMÄINEN 
ETELÄN VERSO-
SURMAN MÄNNYILLE 
AIHEUTTAMA TUHO 
HAVAITTIIN VASTA 
KESÄLLÄ 2021.
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Luonnonvarakeskuksen 
tutkija ja hankkeen vetäjä, 
tutkija Eeva Terhonen 
ottamassa näytettä.



Havuparikas viljely-
alustalla. Sieni on 
nuorena vaalea maljalla 
ja vanhempana väritys 
tummenee.
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Puhtaasti metsiä ajatellen muutaman männyn kuo-
lema ei kenties ole vakavaa, se voi jopa lisätä moni-
muotoisuutta. Huolena on perinteisten maisemien 
muuttuminen ja suoranainen köyhtyminen.

”Mänty on hyvin erityinen puu, koska se sopii kui-
ville kallioille. Meillä ei ole mitään, millä korvata sitä. 
Se aiheuttaa eroosiota.”

Kosmopoliittinen sieni

Ongelmat eivät ole kansallisia. Tutkijat ja tutkimus-
ryhmät keräävät lajikantoja mahdollisimman erilai-
sista paikoista.

”Havuparikas on hyvin kosmopoliittinen sieni. Ku-
ten muissakin asioissa, myös tässä teemme Saksan, 
Ruotsin ja muidenkin maiden kanssa runsaasti yh-
teistyötä. Laajoilla aineistoille voimme yhdistää löytä-
mämme sienen DNA:t ja mallintaa ilmiöitä paremmin.”

Terhosen mukaan on vielä epäselvää, onko kyse 
tulokaslajista, joka pystyisi sen vuoksi aiheuttamaan 
kasvuympäristössään tuhoja tehokkaasti.

”Tutkimuksissa etsimme genotyyppejä eli perimää. 
Sitä varten pitää eristää sienen yksilöt ja niiden DNA. 
Sitten vertaamme niitä eurooppalaisiin genotyyppei-
hin ja teemme mallinnuksia, miten laji on liikkunut 
Euroopassa ja Suomessa.”

”Alustavien tutkimusten pohjalta näyttää, että osa 
kannoista on liikkunut tänne ja osa on ehkä pysy-
vämpää laatua. Tällä hetkellä esiintymishavainnot 
ovat rajoittuneet rannikolle, mikä puoltaa ajatusta, 
että kyse olisi tulokaslajista.”

Samalla lailla on vielä epävarmaa, missä määrin 
on kyse ilmastonmuutoksen seurauksista. 

”Jonkinlaisena tekijänä sitä pidän. Sieniä on alka-
nut ilmaantua kuivien ja kuumien kesien jälkeen.”

Aivan uusi laji havuparikas ei välttämättä ole. Sitä 
kuvattiin tieteellisesti jo 1800-luvulla. 

”Emme voi olla täysin varmoja, onko kyse samasta 
sienestä. Kuvaukset kuitenkin täsmäävät. Ensimmäi-
set havuparikkaan aiheuttamat taudit havaittiin Hol-
lannissa 1980-luvulla. Saksassa metsäntutkimuslaitos 
alkoi kiinnostua ilmiöstä 2010-luvulla.”

Pitää tutkia nyt eikä myöhemmin
Tutkimuksella on rahoitus kahden vuoden ajaksi. Ter-
honen ei usko, että työ etelänversosurman ja havupa-
rikkaan parissa loppuu siihen.

”Luonnonvarakeskus tiedostaa ongelman ja seuraa 
sitä pysyvästi jatkossakin. Etelänversosurma ei ole ka-
toamassa. On parempi tutkia taudin syitä nyt ennen 
kuin se ryöpsähtää käsiin.”

”Emme kuitenkaan voi vielä neuvoa ihmisiä tarkem-
min, koska informaatiota ei ole tarpeeksi.”

Suomi on metsätutkimukselle otollinen paikka. Esi-
merkiksi jokamiehenoikeus ja edelleen voimakas met-
säsuhde helpottavat työtä. Kiinnostuneilta tulee Luon-
nonvarakeskukseen paljon havaintoja. Lisäksi tutkijat 
pääsevät helpommin paikan päälle.

”Ongelmat ovat aika samat kuin Keski-Euroopassa, 
mutta täällä tutkija voi vaikuttaa enemmän. Suomessa 
voi matalammalla kynnyksellä soittaa suoraan omista-
jalle, sopiiko metsästä ottaa näytteitä.”

”Myös yksityisomaisuuden käsityksessä on eroja. 
Saksassa monet metsät ovat aidattuja. Suomessa metsä 
kuin metsä on sellainen, että siellä saa kävellä.”

Terhonen päätyi töihinsä niin kuin kaikkiin into-
himotöihin päädytään: omasta halusta ja sattuman 
soitosta.

”Mummoni vei minut aina metsään pienenä. Siitä 
lähtien olen ollut metsässä sienessä, marjassa tai muu-
ten vain. Olen asunut suuren osan elämästäni pää-
kaupunkiseudulla, mutta täälläkin nuoruuteni Vuo-
saaressa rannikko oli pelkkää metsää. Siellä me sitten 
pyörimme…”

20 vuotta sitten Terhonen alkoi lukea metsätieteitä 
Helsingin yliopistossa ja kiinnostui etenkin metsäpato-
logiasta, joka tutkii muiden kuin eläinten aiheuttamia 
puiden tauteja ja vikoja.

”Pidin kokeista laboratoriossa. Kävin kääpäkurssin, 
jossa etsittiin harvinaisia lajikkeita, ja ala vei mennes-
sään. Valmistuttuani ihmettelin aikani, ja tuumin, ettei 
oikein muu kiinnosta kuin metsäpatologia. En nähnyt 
muita vaihtoehtoja. Kun sain apurahoja omille ideoille, 
löysin koko ajan uutta ja se innosti lopullisesti alalle.”
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MAKASIINI

SÄÄTIÖN 100-VUOTISJUHLA JÄR-
JESTETTIIN kutsuvieraille vuoden 
viiveellä koronapandemian vuoksi 6. 
marraskuuta 2021. Juhlan ohjelmasta 
vastasivat näyttelijät Katariina Kaitue 
ja Jukka Puotila. Illan aikana esiintyi-
vät myös Maria Ylipää & Ystävät sekä 
solisti Aili Ikonen. 

Juhlassa kuultiin Maria Ylipään 
esittämänä kaksi säätiön tilaaman kap-
paleen kantaesitystä: ”Minusta sinuun, 
sinusta minuun” (Säv. ja sov. Marzi 
Nyman, san. Aulikki Oksanen) ja ”Ly-
hyt oodi kaikelle” (Säv. ja sov. Marzi 
Nyman, san. Ilpo Tiihonen ). Sävellyk-
set tehtiin säätiön tukemien runoilijoi-
den teksteihin.

Laveaa kuin elämä itse – Säätiö 100 vuotta
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Vuoden 2021 Alfred Kordelinin palkinnonsaaja, kirjailija Kaari Utrio.

Näyttelijät Jukka Puotila ja Katariina Kaitue.
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Ihmisen kuvia Kuopiossa

MAKASIINI

SÄÄTIÖN KOKOELMAAN KUULUVIA teoksia oli 
esillä Kuopion taidemuseossa Ihmisen kuva -näytte-
lyssä 4.12.2021–8.5.2022. Pääosassa oli elämä ja arki 
työn parissa ja vapaa-ajan vietossa. Eri aikoina esiin 
nostetut ihmiskuvauksen näkökulmat ja kuvausta-
pojen muutokset kertovat yhteiskunnan ja ajattelu-
tapojen muuttumisesta. Näyttelyssä kurkistettiin 
myös kotien arkeen ja näissä kuvauksissa pääosassa 

”OLEN TUKHOLMAN YLIOPISTOSSA väitöskirjan 
jälkeistä tutkimusta suorittava arkeologisten tieteiden 
tohtori.

Alfred Kordelinin säätiö rahoittaa tutkimustani 
kivikautisen Suomen varhaisimmasta keramiikasta. 
Suomen alueella keramiikan omaksuivat täkäläiset 
metsästäjä-keräilijäyhteisöt yli 7000 sitten. Heille sa-
viastioiden käyttö luultavasti merkitsi tehokkaampaa 
elinkeinoa ja uutta kulttuuri-identiteettiä. 

Muinoin keramiikan valmistus edellytti yhteistyötä, 
suunnittelua ja merkittävää teknistä osaamista, joka 
oli harvinaista metsästäjä-keräilijäkulttuureissa. Kek-
sivätpä paikalliset keramiikanvalmistajat sekoittaa sa-
veen jopa asbestia parantaakseen astioiden kestävyyttä. 

Suorittamalla kemiallisia analyysejä saviastioihin 
taltioituneista rasva-aineksista pyrin kuvailemaan Suo-
men varhaisimman keramiikan käyttötarkoitusta sekä 
sen omaksumisen sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia. 

Post Doc -poolin kautta saatu apuraha tutkimuk-
selleni ja urakehitykselleni sekä tutkijayhteisölleni on 
ollut merkittävä. Poolin rahoituksen ansiosta voimme 
paremmin tutkia Suomen kivikautta, sekä testata ja 
innovoida uusia menetelmiä tieteellisessä arkeologias-
sa. Lisäksi sain Ruotsissa tärkeää postdoc-tutkijan 
kokemusta ja pääsin verkostoitumaan Tukholmaan ja 

Aripekka Junno

on usein nainen. Mukana oli teoksia useiden Suomen 
taide- ja kulttuurielämän kannalta merkittävien tai-
desäätiöiden kokoelmista. Kordelinin säätiön koko-
elmista näyttelyssä nähtiin Helge Dahlmanin Sienten 
perkaaja (1959) ja Erkki Kuloveden Nainen ja hedel-
mävati (1939). Näyttelyn kävi katsomassa 6 800 hen-
kilöä ja se toteutettiin yhteistyössä Kuopion taidemu-
seon ja Suomalaiset taidesäätiöt ry:n kanssa.

muualle ulkomaille, jossa tilaisuus osallistua paikal-
liseen tutkimukseen johti minulle kesäkuussa 2022 
myönnettyyn Ruotsin Tiedeakatemian (Vetenskapsrå-
det) monivuotiseen tutkimusrahoitukseen.”

Keramiikkaa kivikaudelta
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Kultarannan puistossa esillä  
kasviaiheisia veistoksia
Tasavallan presidentin kanslia ja Alfred Kordelinin säätiö ovat järjestäneet kesinä 
2021 ja 2022 kaksi luontoteemaista veistosnäyttelyä tasavallan presidentin 
kesävirka-asunnon puistossa Naantalin Kultarannassa. Luonnonmuotoja-
näyttelyn (8.6.–21.8.2022) näki arviolta 14 000 vierailijaa. 

KULTARANTA

Barbara Tieaho, Pillipiipari, (2022), tuohi, huopa, rauta.
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LUONNONMUOTOJA-NÄYTTELYSSÄ ESITTÄY-
TYI VIISI nykykuvanveistäjää − Aaron Heino, Erk-
ki Kannosto, Kirsi Kaulanen, Essi Korva ja Barbara 
Tieaho. He ovat saaneet teoksiinsa inspiraatiota kas-
vikunnasta, kasvien ja hedelmien orgaanisista muo-
doista sekä luonnonmateriaalien käytöstä.

Botaanisella taiteella on parituhatvuotinen his-
toria. Vanhimmat kasviaiheiset kuvat maalattiin, 
hakattiin kiveen tai rakennettiin mosaiikkipaloista. 
Kuvanveistolla on lajityypin historiassa kuitenkin 
vaatimaton rooli. Kukat, pensaat ja puut ovat veis-
täjille haastavia aiheita. Maalarit, taidegraafikot ja 
valokuvataiteilijat tavoittavat välineillään esimer-
kiksi kukkien terälehtien herkkyyden tai maiseman 
ominaislaadun vaivattomammin kuin veistäjät omilla 
menetelmillään. Luonnonmuotoja-näyttelyn taiteili-
jat ovat tarttuneet ansiokkaasti haasteeseen tarkastel-
len aiheitaan eri näkökulmista ja erilaisten materiaa-
lien kautta. Ainekset lomittuvat toisiinsa muodostaen 
mieleenpainuvia ilmaisullisia ja kerronnallisia tasoja.

Essi Korva | Naavaa, sammalta ja sormi-
paisukarvetta
Pellolaissyntyinen kuvanveistäjä Essi Korva työs-
kentelee Kolarin Sammalvaarassa Willa Korvaksi 
nimeämässään vanhassa koulurakennuksessa. Mui-
den Luonnonmuotoja-näyttelyn taiteilijoiden tapaan 
myös Essi Korva on hyvin materiaalitietoinen. Hän 
yhdistää veistoksissaan puuta, betonia, kipsiä ja ke-
ramiikkaa luonnonmateriaaleihin, kuten naavaan, 
sammaleeseen ja sormipaisukarveeseen, joita löytyy 
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KULTARANTA

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio avasivat Kultarannan Luonnonmuotoja veistosnäyttelyn 
8. kesäkuuta 2022. Taiteilija Essi Korva esittelee presidentti Niinistölle teosta Metsän äänet.
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Willa Korvan pihapiiristä, sekä hiuksiin ja karvoihin, 
joita hän saa lahjoituksina ja eläinten normaalin kar-
vanlähdön seurauksena. 

Korva korostaa, että kerätessään ja käyttäessään 
luonnonmateriaaleja, hän kunnioittaa eläimiä ja luon-
toa. Hän kokee tärkeäksi käyttää veistostensa osana 
myös kierrätysmateriaaleja, kuten metalliromua, van-
hoja hylättyjä esineitä ja kierrätysmuovia. Kierrätys- ja 
luonnonmateriaalien käytössä voi nähdä kulutusyhteis-
kunnan kritiikkiä mutta yhtä hyvin myös luontosuh-
teen uudelleenmäärittelyä ja materiaalien ilmaisullisten 
mahdollisuuksien ymmärrystä ja arvostusta. Essi Kor-
va kuvaa pääasiassa ihmisiä. Kultarannassa esiteltävät 
teokset ovat lapsihahmoja, jotka taiteilija on valmista-
nut sementistä, kipsistä, kasveista ja eläinten karvoista. 

Kordelin ja Kultaranta
Alfred Kordelin rakennutti 1913–16 kesäasunnokseen 
Naantalin Luonnonmaalle Kultarannaksi nimetyn 
linnamaisen huvilan. Graniittisen päärakennuksen 
piirsi ajan tunnetuimpiin kotimaisiin arkkitehtei-
hin kuulunut Lars Sonck (1870–1956). Kordelinin 
ajatuksena oli yleisölle avoin kotimuseo, mutta sen 
toteuttamisesta luovuttiin perinnönjaossa, ja Kul-
taranta siirtyi ensin Turun Suomalaiselle Yliopisto-
seuralle ja sitten valtiolle. Tasavallan presidentin ke-
sävirka-asunto Kultarannasta tuli 1922. Sota-aikoja 
lukuun ottamatta ovat maan kaikki presidentit viet-
täneet siellä kesiään. Säätiö on ollut toteuttamassa 
yleisölle avoimia veistosnäyttelyitä Kultarannan puis-
tossa vuodesta 2011 alkaen.
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 J oonas Tuhkuri viimeisteli teknologian vai-
kutuksia työhön ja sen kysyntään käsitte-
levää väitöskirjaansa  Kordelinin säätiön 
apurahan turvin Massachusetts Institute 
of Technologyssa, MIT:ssä. Apuraha mah-
dollisti työn viimeistelyn rauhassa. 

– On todella tärkeää kirjoittaa hyvin ja pake-
toida tutkimustulokset niin, että ne välittyvät toisille 
tutkijoille. Käytin pääosan apuraha-ajasta siihen sekä 
ajatteluun. Teen taloustieteen alan empiiristä tutki-
musta. Näen usein kiinnostavia asioita, joiden tulkin-
taa on pohdittava, Joonas Tuhkuri kuvaa. 

Paketointi ilmeisesti onnistui, koska mm. The Eco-
nomist ja Wired huomioivat tulokset. 

– Totta kai se lämmittää. Populaarin median huo-
mio ei auta akateemisen artikkelin julkaisemista, 
mutta iso osa ekonomistin työtä on muuta kuin aka-
teemista. Siinä yhteydessä Economist-huomiolla on 
merkitystä. Ja toki on tarkoitus, että tieto leviää, että 
yhteiskunta pitää tuloksia kiinnostavina. 

Tuhkurin tulokset kiinnostavat. Väitöstyö haastoi 
näkemyksen, jonka mukaan teknologinen kehitys veisi 
väistämättä työpaikkoja ja lisäisi eriarvoisuutta lisää-
mällä lähinnä korkeasti koulutettujen kysyntää.

Tutkijatohtori jatkaa ydintyötään

Joonas Tuhkuri toimii syksyn 2022 Berlin School 
of Economicsissa ja samalla senior fellow -tutkijana 
Etlassa.

– Teen nyt tutkijatohtorin työtä, joten ydinteke-
minen pysyy samana kuin viime vuodet. Hankitaan 
aineistoa, pohditaan kysymyksiä ja etsitään niihin 
vastauksia. Juuri tähän tehtävään ei liity opetus-

AKATEEMISEN URAN ALOITTAA 
PITKÄ KOEAIKA
Tuore väitöskirja sai hyvää näkyvyyttä, kun The Economist viittasi siihen 
pääkirjoituksessaan. Tutkija Joonas Tuhkuri on toki ilahtunut, mutta akateemista 
tietä se ei tasoita.
Teksti: Riitta Gullman

velvollisuutta, joten minulla on tutkimukseen hyvin 
aikaa. 

Tuhkuri tutkii parhaillaan mielenkiintoista tee-
maa: miten persoonallisuuden piirteet vaikuttavat 
työmarkkinoilla. Jo nyt hän pystyy osoittamaan, et-
tä ekstrovertti hyötyy luonteenpiirteestään. 

– Työmarkkinahyöty siitä, että on ulospäinsuun-
tautuneempi, on kasvanut Suomessa dramaattisesti 
viimeisten 25 vuoden aikana, tutkija muotoilee. 

Realismia on lähteä ulkomaille

Vuoden 2023 alusta Joonas Tuhkuri siirtyy Tukhol-
man yliopistoon. Edessä on eräänlainen pitkä koeaika. 

– Menen taloustieteen laitokselle apulaisprofesso-
riksi. Arviointijakso on alkuun määräaikainen, sen 
jälkeen pidempiaikainen. Kyseessä on ns. tenure track 

-paikka, mikä on tyypillistä kärkiyliopistoille. Arvi-
ointijakso on 5–7 vuotta. Jos siitä suoriutuu hyvin, 
työ jatkuu vakituisena professorina. 

Ulkomailla työskentely ei Tuhkurin mukaan ole 
uran kannalta välttämätöntä, mutta se on realismia 
myös taloustieteessä. 

– Tunnistan sen, että rahoitustilanne on taloustie-
teen alalla Suomessa selvästi parempi kuin monella 
muulla tieteen alalla. Puhtaasti akateemiseen tutki-
mukseen on kohtalaisen hyvät resurssit, ja myös so-
veltavalle tutkimukselle on kysyntää. 

– Suomesta löytyy muutama erinomainen talous-
tieteen laitos, mutta eivät ne rekrytoi apulaisprofes-
soreita joka vuosi. Jos siis haluaa hyvän paikan, on 
käytännössä lähdettävä ulkomaille. Apulaisprofesso-
rin paikoista käydään kovaa kilpailua. Niitä joutuu ja 
pääsee hakemaan globaalisti. 

TIEDE, 12 000 EUROA
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 S irkus Aikamoisen perustivat sirkuskou-
lussa tutustuneet Sade Kamppila, Jou-
ni Ruuth ja Oskar Rask vuonna 2009. 
He ovat akrobaatteja ja muusikkoja, 
Ruuth lisäksi jonglööri. Seitsenhenki-
nen osuuskunta on kasvanut vuosien 

myötä kymmenhenkiseksi. Oman ydinkokoonpanon-
sa lisäksi Aikamoinen työllistää tuotantoihinsa tar-
peen mukaan toisia sirkustaiteilijoita, freelancereitä 
Suomesta, Ruotsista ja Keski-Euroopasta. 

– Olemme yhdessä tekeviä ihmisiä, ja osaamme 
kaikki hieman eri asioita. Olemme tehneet töitä jo 
niin pitkään, että meidän luotetaan tekevän, mitä lu-
paamme, Sade Kamppila taustoittaa. 

Vuonna 2018 Aikamoinen ja ruotsalainen Circus 
I love you -ryhmä yhdistivät voimansa ja toteuttivat 
pitkäaikaisen haaveensa: oman sirkusteltan kanssa 
Pohjoismaita kiertävän nykysirkusesityksen. 

Ryhmien toinen produktio, Utopia, toteutui ko-
ronaviivästysten jälkeen 2021, jolloin kiertue kiersi 
Keski-Euroopassa. Aikamoinen halusi tuoda Utopian 
myös Suomeen, ja siihen tarvittiin tukea. 

Sirkussävellyksen jäljillä

Viiden viikon kiertue Etelä-Suomessa toteutui Korde-
linin apurahan avulla elo-syyskuussa 2022. Kiertue 
piti sisällään yhteensä 22 näytöstä viidessä kaupun-
gissa alkaen Maarianhaminasta ja päättyen Loviisaan. 

Utopia-teoksessa lavalla nähdään mm. ryhmäak-
robatiaa, hiuksista roikuntaa, rengasakrobatiaa ja 
jongleerausta livemusiikilla höystettynä. 

– Etsimme, mitä sirkuksesta jää jäljelle, kun siitä pois-
tetaan muut taidemuodot. Nykysirkustahan brändä-

SIRKUS AIKAMOINEN ETSII  
NYKYSIRKUKSEN YDINTÄ
Sirkus Aikamoinen on harvinaisuus: se on ainoita osuuskuntana toimivia 
suomalaisia sirkusryhmiä. Tämä mahdollistaa tuotantojen tekemisen myös toisille 
sirkustaiteilijoille.  
Teksti: Riitta Gullman

tään yhdistämällä sirkukseen tanssia ja  teatteria. Meitä 
kiinnostaa tutkia, mitä jää jäljelle. Musiikki on mukana, 
koska se luo tunnelmaa ja saa yleisön tuntemaan itsensä 
tervetulleeksi, Aikamoisen taiteilijat pohtivat.

Aikamoislaiset puhuvat sirkussävellyksestä, yhtä-
läisyyksistä muusikkojen toimintaan. Sirkustaiteilija 
hallitsee instrumenttinsa, oman kehonsa. Kuten muu-
sikko pystyy soittamaan toisen muusikon kanssa, Ai-
kamoisen akrobaatit pystyvät yhdistämään taitojaan 
toisten sirkustaiteilijoiden kanssa nuoteiksi, laitta-
maan niitä eri järjestykseen ja tuottamaan yleisölle 
uudenlaisia elämyksiä. 

Osuuskunnan kautta ohjat omiin käsiin 

Oman sirkusteltan ja osuuskunnan avulla Sirkus Ai-
kamoinen rakentaa kiertueita, toimii tapahtuman-
järjestäjänä, ottaa ohjat käsiinsä. Yksittäiselle free-
lance-taiteilijalle monimutkaiset järjestelyt olisivat 
vaikeita. Leveämmät hartiat helpottavat. 

Ryhmä pyrkii ketjuttamaan esityksiä logistisesti 
toimiviksi kokonaisuuksiksi, sillä rekkaa ja puolta tu-
sinaa vaunuja ei kannata ajaa ristiin rastiin Euroop-
paa. Samalla sirkustaiteilijat saavat pidempiä, useiden 
kuukausien työsopimuksia. 

Sirkus Aikamoinen pyörittää tuotannoissaan myös 
todella mutkikasta työsuhde- ja palkanmaksukuvio-
ta, koska taiteilijoita on monesta maasta, monen eri 
maan sosiaaliturvan piiristä. 

– Osa laskuttaa Aikamoista oman yrityksensä kaut-
ta, osa voi olla ranskalaisen osuuskunnan jäseniä, osa 
palkkaamiamme työntekijöitä, Sade Kamppila selittää. 

Monimutkainen kuvio toimii, kun kokemusta on 
kertynyt. 

KIRJALLISUUS, 10 000 EUROA
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 A puraha sävellystyöhön ja soolopro-
jektin edistämiseen olivat Berghäl-
lin perusteluita Kordelinin apu-
rahahaussa. Uusia sävellyksiä ja 
sovituksia syntyikin kaikille Berg-
hällin omille yhtyeille. Niitä ovat 

Joakim Berghäll Dark Roast 006, sekstetti baritoni-
saksofoneille, joka soittaa nimensä mukaisesti tum-
maa paahtoa. On Joakim Berghäll Triality -trio, joka 
hyödyntää elektronisia sävyjä sekä Berghäll–Sauros– 
Haarla-trio, vielä kehittelyvaiheessa oleva kokoonpano. 

– Kaikki ovat lähtökohtaisesti erilaisia yhtyeitä. Si-
ten säilyy mielenkiinto musiikin tekemiseen, ja keikoil-
le löytyy erilaista tarjottavaa, Joakim Berghäll kertoo. 

Erilaista tarjottavaa riittää, koska Berghällin mie-
lestä pursuaa ideoita.

– Niitä vain syntyy, yleensä on runsauden pula. Sa-
nelin on usein täynnä hyräiltyjä tai soitettuja aihioita, 
Berghäll naurahtaa. 

Aihion työstäminen sävellykseksi onkin sitten pal-
jon maanläheisempää. 

– Istun alas ja alan tehdä työtä sen eteen, että jos-
kus hyvältä tuntuneesta aihiosta kehkeytyisi jotain. 

Paikka heijastuu musiikkiin

Sooloprojektin tausta on monen vuoden takaa, kun 
Berghälliä pyydettiin esiintymään tietyn ryhmän 
kanssa. Hän pyysi korvausta nelihenkisen ryhmän 
esityksestä, ja vastauksena häntä pyydettiin esiinty-
mään yksin.

Siitä sooloprojektin kehittäminen lähti. Pikkuhil-
jaa siitä on kehkeytynyt improvisaatioon pohjautuva 
esitys, jossa paikka muokkaa musiikkia vahvasti. 

MUSIIKKIA TUMMALLE 
 PAAHDOLLE JA MONELLE MUULLE
Jos pidät ja kiinnostut kaikesta, tee kaikkea. Multi-instrumentalisti Joakim Berghäll 
tekee. Hän säveltää genrejä kaihtavaa musiikkia ja liikkuu tilanteen mukaan 
puhaltimista selloon. 
Teksti: Riitta Gullman

– Kun soittaa yksin, voi kommunikoida ympäris-
tön kanssa. Yritän aistia, millaista tarinaa tila yrittää 
kertoa.

Esimerkiksi keikalla Reykjavikissa Berghäll käytti ti-
laisuutta hyväkseen ja sävelsi hostelissa keikkojen välil-
lä. Ikkunasta eteen avautuivat meri ja tulivuorimaisema.

– Se maisema todella kuuluu musiikissa. Tarkoitukse-
ni oli säveltää nykymusiikkia, mutta syntyikin melodis-
ta, islantilaistyylistä poppia. Visuaaliset kuvat ohjaavat 
työtäni voimakkaasti. Se voi johtua pitkästä taustasta 
nykytanssin säestäjänä Teatterikorkeakoululla. Musii-
kin piti tukea tanssia, eikä genrellä ollut mitään väliä, 
vain rytmillä ja tunnelmalla, Berghäll kuvaa.

Monipuolisuus laventaa mahdollisuuksia

Musiikkigenrejen kaihtaminen onkin leimallista Berg-
hällille. Häntä määritellään jazzmuusikoksi, mutta it-
se hän ei osaa sanoa. Improvisointi kuitenkin liittyy 
kaikkeen musiikin tekemiseen. 

– En ole riippuvainen vain jazzista ja siihen liittyvis-
tä konsertointimahdollisuuksista.

Joakim Berghäll ei ole myöskään riippuvainen yh-
destä instrumentista ja sen tuomista mahdollisuuksis-
ta. Hänen pääinstrumenttinsa on baritonisaksofoni, 
mutta hän soittaa myös selloa, lyömäsoittimia, bas-
soa ja kitaraa. Tämä on joskus herättänyt ihmettelyä, 
mutta on osoittautunut järkeväksi valinnaksi.

– Tykkään soittaa monia instrumentteja, ja se on 
työllistänyt paljon. Usein tarvitaan muusikkoa, joka 
voi soittaa vähän tuota ja tuotakin. Olen puhallin-
soittaja, mutta voin soittaa vaikkapa selloa. Huip-
pusellisti en ole, mutta usein riittävän hyvä. Se tuo 
mahdollisuuksia.”

TAIDE, 12 000 EUROA
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 L ukuinnon laimeneminen näkyy ennen 
pitkää myös lukutaidossa. 

– Tutkimukset osoittavat selkeäs-
ti, että nuorten kiinnostus lukemista 
kohtaan on vähentynyt. Se on mieles-
täni tällä hetkellä jopa merkittävämpi 

kysymys kuin lukutaidon heikkeneminen, sanoo Las-
ten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen.

Edellisissä lukutaitoa mitanneissa PISA-tuloksissa 
vuodelta 2018 oli hätkähdyttävä luku: 60 prosenttia 
pojista kertoi lukevansa vain, jos on pakko. Kun yh-
teiskunta kuitenkin rakentuu lukutaidolle ja erilaisten 
tekstien ymmärtämiselle, vaikutukset voivat olla kovia.  

– Puutteellinen lukutaito heikentää nuorten mahdolli-
suuksia elää hyvää ja mielekästä elämää. Ilman riittävää 
lukutaitoa on vaikea toimia yhteiskunnassa. Isommassa 
kuvassa lukutaito on myös demokratian kivijalka.

Alasen painottaa, että kyse on kulttuurisesta ilmi-
östä. Nuorten ajasta kilpailee tällä hetkellä enemmän 
asioita kuin ennen.

– Iso haaste on se, että lukeminen on tällä hetkel-
lä yksilökeskeistä, kun nuorten suosimat asiat ovat 
hyvin yhteisöllisiä. Sellainen kulma pitäisi löytyä lu-
kemiseenkin. 

Äänikirjat portti lukemisen maailmaan 

Lasten ja nuorten säätiö koettaa osaltaan tehdä luke-
misesta innostavaa nuorille. Säätiö vetää mm. Read 
Hour -kampanjaa, jota myös Kordelinin säätiö rahoit-
ti vuonna 2021. Read Houriin osallistui kymmeniä 
tuhansia nuoria ja se levisi myös muihin Pohjoismai-
hin sekä Isoon-Britanniaan.

ILOA JA LISÄÄ YHTEISÖL LISYYTTÄ 
LUKEMISEEN
Lukemisesta pitäisi tehdä yhteisöllisempää, jotta siitä tulisi suosittua nuorten  
maailmassa. Lukemisen pitäisi kiinnostaa, sillä demokratia on riippuvainen  
lukutaidosta. 
Teksti: Riitta Gullman

– Kyse ei ole vain kampanjasta. Tuotamme Read 
Hourin sisältöjä yhdessä lasten ja nuorten kanssa pit-
kin vuotta, Alanen kuvaa.

Lasten ja nuorten säätiössä halutaan päästä eroon 
huolipuheesta, koska sillä tavalla ei lukeminen in-
nosta lapsia ja nuoria yhtään enempää. Ei se innosta 
hyödyistä puhumisenkaan kautta. Esiin pitää tuoda 
lukemisen iloa. 

– Pitää miettiä, miten lukemisesta tehdään taas 
nuorten parissa kiinnostava ilmiö. Rap-lyriikat ja 
muut luovat menetelmät ovat innostaneet monia nuo-
ria tekstien pariin. Ilahduttavaa on ollut, että tutki-
musten mukaan äänikirjat ovat monille nuorille mie-
hille portti lukemisen maailmaan. Niiden kautta on 
päädytty tekstien ja kirjallisuuden pariin. 

Lisää keskittymistä ja rauhaa meille kaikille 

Olli Alanen on joka tapauksessa toiveikas. 
– Näen tilanteessa kuitenkin paljon toivoa. Esimer-

kiksi koronan myötä lukemisesta on tullut taas hie-
man suositumpaa. Tutkimukset*) osoittavat myös, et-
tä nuoret itse kyseenalaistavat melko voimakkaastikin 
älypuhelinten kyllästämää arkea, jotka selvästi kilpai-
levat varsinkin pidempien tekstien lukemisen kanssa.

Nopeatempoinen yhteiskunta kaipaisi juuri nyt rau-
hallisuutta ja keskittyneisyyttä, Alanen huomauttaa. 

– Sitä olisi ihana saada niitä lisää meidän kaikkien 
elämään, ja sitä myös nuoret itse toivovat. Lukeminen 
on tässä eräs todella hyvä keino. 

KANSANVALISTUS, 25 000 EUROA

*) Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Nuorten median-
käyttö -tutkimus 2019, Lasten ja nuorten säätiö: Unel-
mien some 2021.
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T aidehistorian kenttä ja tavat 
tulkita taidetta ovat muut-
tuneet viimeisten kahden 
vuosikymmenen aikana. Se 
vaikuttaa myös tapaan tar-
kastella taidehistoriaa maas-

samme”, Åbo Akademin apulaisprofessori Marie- 
Sofie Lundström painottaa.

Hän johtaa Kordelinin säätiön 
tukemaa hanketta, jossa tuotetaan 
60 kirjoittajan voimin kolmen kir-
jan yleisteos kuvataiteen ja arkki-
tehtuurin historiasta. Se ilmestyy 
suomeksi ja ruotsiksi 2025, kus-
tantajana taidekustantamo Par-
vs. Mukana hankkeessa on myös 
Svenska kultur fonden.

Edellinen suurteos, Pinx, ilmestyi 2001–2006. Si-
tä edelsivät ainakin Konsten i Finland (ensimmäinen 
laitos 1978) ja kuusiosainen Ars 1987–90. Jälkimmäi-
nen on tähän asti suurin Suomessa julkaistu yleisesi-
tys, joka käsitteli niin kuvataiteita kuin arkkitehtuu-
riakin.

Pinxin ja Arsin julkaisi suurteoksiin erikoistunut 
Weilin + Göös, jota ei enää ole olemassa. Maailma 
on muutenkin muuttunut harppauksin. Tiedon saa-
tavuuden lisääntyminen ja hakumenetelmien kehitty-
minen eivät kuitenkaan ole vähentäneet yleisteosten 
tarvetta. Joka sukupolven pitäisi rakentaa ja julkaista 
jonkinlainen ajateltu tiedollinen kokonaisuus.

Ilman uuden tutkimuksen tuottamia näkökulmia 
kirjoja ei kannattaisikaan tehdä.

UUSIA NÄKÖKULMIA  
TAIDE HISTORIAAN

Ihmistieteiden peruspiirre on, että tieto muuttuu 
maailman mukana. Kokonaisuus kulkee keskiajalta 
vuoteen 2020, ja kukin osa sisältää uutta aiempiin 
teoksiin nähden.

”Ajattelussamme on kolme pääpilaria. Ensinnäkin 
lähestymisemme on kaanonkriittinen. Välttelemme 
henkilökultteja ja korostamme ilmiöitä tekijänerojen 

sijaan. Merkkiteosten lisäksi esitte-
lemme muitakin kuin ilmeisiä töitä.”

Kaanonkriittisyyteen kuuluu myös 
taidehistorian huomiotta jääneiden 
nurkkien tarkastelu. Esiin nostetaan 
erilaisia marginaaleja ja vähemmis-
töjä, ja esimerksi saamelaistaidetta 
tarkastellaan sekä kulttuurisen omi-
misen näkökulmasta että osana tai-
dehistoriaa Suomessa. Tunnustettu-

jen perusteosten rinnalle nousee esineitä ja rakennuksia, 
joita ei ole aina käsitetty taiteeksi tai arkkitehtuuriksi.

Ideat ja ihmiset liikkuvat aina

Lähtökohta tuo mieleen esimerkiksi Hugh Honourin 
ja John Flemingin vaikutusvaltaisen teoksen A World 
History of Art, joka huomioi taiteita mahdollisimman 
laajasti sekä painottaa uusia näkökulmia ja konteksteja.

”Kyse ei ole niinkään suomalaisesta taiteesta vaan 
taiteesta Suomessa, käänsimme sanat toisin päin eri-
laisen merkityssisällön vuoksi. Toinen tärkeä pääpila-
ri on nimittäin mobiliteetti, liikkuvuus.”

Lundström muistuttaa, että kansainvälisyys ei ole 
2000-luvun etuoikeus saati erityispiirre. Taiteilijat 
ovat aina liikkuneet notkeasti maasta toiseen.

Välttelemme henkilökultteja ja korostamme  
ilmiöitä tekijänerojen sijaan.
Teksti: Ville Hänninen

SUURET KULTTUURIHANKKEET, 240 000 EUROA

» IHMISTIETEIDEN 
PERUSPIIRRE 
ON, ETTÄ TIETO 
MUUTTUU MAAIMAN 
MUKANA.

”



Tutut, moneen kertaan taide-
historiallisessa kirjallisuudessa 
käsitellyt kohteet voivat yllättää. 
Esimerkiksi Maria Wärdhin 
(1659-1732) muotokuvassa 
rouvan oikeassa kädessä 
oleva soikea esine on tulkittu 
sitruunaksi. Puhdistettu maalaus 
paljastaa, että kyseessä on 
kuitenkin pronssista valmistettu 
kupurasolki.
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”Myös teokset ja ideat liikkuivat, Suomesta ja Suo-
meen. Tätä kautta työmme kytkeytyy yleiseen kulttuu-
ri- ja aatehistoriaan. Kaikki liittyy vähän kaikkeen.” 

Oma keskustelunsa on, mistä Suomi alkaa ja mihin 
se loppuu, ja milloin Suomesta tuli Suomi. Kun kirjoi-
tetaan taidehistoriasta Suomessa, rajat ovat liukuvia.

”Esimerkiksi keskiajalla kuuluimme Ruotsin ku-
ningaskuntaan. Kontakteja eteläisempiin maihin ja 
varsinkin Baltian alueelle oli aika paljon.”

”Moni 1600-luvun taiteilija oli käsityöläinen. Hän 
ei välttämättä asettunut yhteen ja 
samaan paikkaan vaan teki työtä 
siellä täällä. Ehkä hän kasvoi ny-
kyisen Saksan alueella, ehkä opis-
keli jossain päin Ruotsia ja sitten 
muutti nykyisen Suomen alueelle… 
Ei hän olisi määritellyt itseään 
suomalaiseksi, mutta ilman muuta 
työ pitää huomioida, kun kirjoite-
taan taiteesta Suomessa.”

Nykyajasta kirjoittamiseen liit-
tyy muita ongelmia. Kaanonia ei 
ole vielä ehtinyt muodostua, ja mielipiteet eroavat 
voimakkaammin. Nykytaidetta myös tehdään erit-
täin paljon.

”Lisäksi taidemaailma on yhä globaalimpi, mikä 
tuo esiin hankkeemme kolmannen keskeisen piir-
teen. Kaikki kuuluu laajempaan kokonaisuuteen eli 
on huomioitava konteksti. Taiteilija elää osana yh-
teiskuntaa ja maailmaa laajemmin. Siksi kirjoitamme 
paljon myös taiteilijan työstä ja taide-elämästä eri ai-
koina. Myös tavat käyttää taidetta ovat muuttuneet.”

Käytännössä tämä tarkoittaa historiografista otet-
ta. Taiteen lisäksi kirjoitetaan paljon siitä, miten tai-
teesta on aiemmin kirjoitettu ja mitä ylipäätään on 
pidetty taiteena.

Monia modernismejä

Myös 1900-luvun uudelleenajattelulle tuntuu olevan 
paljon tilaa, koska viime vuosisadan loppupuolesta-

kin on jo tullut selkeästi historiaa. Koko 1900-luvun 
ajan taide määritteli ja nimesi itseään. Nyt mennyttä 
voi rekonstruoida ja dekonstruoida uudella lailla.

”1800-luvulla pönkitettiin suomalaisuutta rakenta-
malla tiukasti omaa taidehistoriaa. Sen kuvaaminen 
nykynäkökulmasta on olennaista. Samoin viime vuo-
sisataan tulee vähitellen uusia kulmia.”

”1900-luvun alkupuolella alkoi syntyä modernis-
meja, käytämme siis monikkoa. Ei ollut vain yhtä 
vaan monta keskenään kilpailevaa ismiä, ajatusko-

konaisuutta, jotka kaikki liittyivät 
sen ajan maailmaan. Myöhemmin 
on alettu käyttää löysemmin mo-
dernismin kattotermiä, mutta me 
puramme sitä vähän uudella lailla 
osiin.”

Modernismin analyysi ei voi 
olla vain esimerkiksi abstraktien 
muotojen ja värien analyysiä vaan 
liittyy aikansa ajatteluun.

”Jopa kaikkein formalistisim-
massa taidetta taiteen vuoksi 

-tyyppisessä taiteessakin on takana runsaasti ideoita 
ja motiiveja. Mikään ei synny ja kehity tyhjiössä.”

Kansallisen kertomuksen sijaan työryhmä seuraa 
kansainvälistä uutta tutkimusta ja tuoreita näkökul-
mia. Niitä on erittäin paljon. Tutkimuksessa ovat vii-
me vuosina olleet pinnalla esimerkiksi poikkitieteelli-
syys ja uusmaterialismi.

”Taidehistoriassa tämä tarkoittaa vaikkapa, et-
tä humanismi ja luonnontieteet kohtaavat toisensa. 
Luonnontieteiden tutkimusmenetelmillä voi tutkia 
vanhaa taidetta. Minkä näköisiä maalipinnat ovat 
aikoinaan olleet? Minkä ikäinen jokin puuveistos 
on?”

”Uusmaterialismi merkitsee paluuta taiteeseen esi-
neenä. Ennen tutkailtiin enemmän ylhäältä käsin, nyt 
kiinnostaa itse objekti: sen fyysinen olemus ja käyte-
tyt materiaalit. Näkökulma riippuu kuitenkin käsitel-
lystä ajasta ja kirjoittajasta.”

» KANSALLISEN 
KERTOMUKSEN SIJAAN 
TYÖRYHMÄ SEURAA 
KANSAINVÄLISTÄ 
UUTTA TUTKIMUSTA 
JA TUOREITA 
NÄKÖKULMIA.

Suomessa säilynyt keskiajan taide on monipuolinen 
kokonaisuus, joka ajoittuu 1100-luvun lopulta 1500-luvun 
alkuvuosikymmenille. Kuvassa kuultokuva Turun 
linnan rakastavaisista, yhdestä harvoista säilyneistä 
seinämaalauksista.
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ALFRED KORDELININ  
PALKINNOT 2021
Alfred Kordelinin säätiö uudisti tiede- ja kulttuuripalkintonsa keväällä 2021. 
Ehdokasasettelua laajennettiin, ja ehdotuksia voivat tehdä kaikki suomalaiset 
yliopistot, taiteilija- ja kulttuurijärjestöt sekä muut nimetyt toimijat, yhteensä 
80 tahoa. Palkintoehdokkaiden valinnan valmisteluun asetettiin kuusijäseninen 
toimikunta, jonka jäsenistä neljä tulee säätiön ulkopuolelta. 

 A lfred Kordelinin -palkinto jaetaan 
Suomessa joka vuosi tulevaisuu-
den tekijöille, jotka toiminnallaan 
tieteen, kulttuurin sekä kansalais-
yhteiskunnan alueilla ovat luoneet 
edellytyksiä vahvempaan, moni-

muotoisempaan ja kestävämpään yhteiskuntaan ja si-
tä kautta parempaan tulevaisuuteen. Palkinnoilla on 
haluttu huomioida tekijöitä, jotka inspiroivat meitä 
kaikkia löytämään paikkamme rakentavana osana 
suomalaista yhteiskuntaa ja globaalia yhteisöä.

Alfred Kordelinin palkintoja jaetaan jatkossa vuo-
sittain kahdesta kolmeen kappaletta. Uudistuksen 
myötä palkinnon rahallinen arvo kasvoi nykyisestä 
30 000 eurosta 50 000 euroon. Alfred Kordelinin pal-
kinnon, yhteensä 150 000 euroa, saivat marraskuussa 
2021 julkistalouden professori Roope Uusitalo, kir-
jailija Kaari Utrio sekä Arkkitehtitoimisto Livady.

Palkintotoimikunta valitaan vuosittain

Uuteen malliin kuuluu myös kuusihenkinen palkin-
totoimikunta, joka valitaan vuosittain. Vuonna 2021 
palkintotoimikuntaan kuuluvat ohjelmajohtaja Jenni 
Haukio, puheenjohtaja Erkki Liikanen, Ylen luovi-
en sisältöjen johtaja Ville Vilén ja professori Minna 
Palmroth. Toimikuntaan kuuluvat lisäksi dosentti, 
kauppaoikeuden yliopistonlehtori Jaana Norio se-
kä säätiön hallituksen puheenjohtaja ekonomi Juha 
Laaksonen, joka toimii palkintotoimikunnan pu-
heenjohtajana. Toimikunta tekee ehdotuksen Alfred 

Kordelinin palkintojen saajista ja esittelee sen sääti-
ön hallitukselle. Hallitus päättää palkintojen saajista 
kuultuaan toimikunnan esityksen.

Palkinnonsaajat 2021

ROOPE UUSITALO

Julkistalouden professori Roope Uusitalolle myön-
netään Alfred Kordelinin -palkinto hänen poikkeuk-
sellisista yhteiskunnallisista ansioistaan. Uusitalolla 
on työssään Talouspolitiikan arviointineuvoston pu-
heenjohtajana ollut keskeinen rooli tutkimustietoon 
pohjautuvan riippumattoman näkökulman tuomises-
sa talouspoliittiseen keskusteluun. Toimikunta kiittää 
Uusitaloa siitä, että hänen ansiostaan talouspolitiikan 
valmistelu ja päätöksenteko on Suomessa parantunut.  
Tutkimustietoon pohjautuvasta vuorovaikutukses-
ta hyvä esimerkki on Talouspolitiikan arviointineu-
voston (2017) esille nostama havainto, että suuri osa 
pelkän peruskoulun suorittaneista on työelämän ul-
kopuolella, ja arvio siitä, miten oppivelvollisuuden pi-
dentäminen voisi ongelmaa korjata. Uusitalo on myös 
ahkera tiedon popularisoija, ja hänen yleistajuisten 
kirjoitustensa ansiosta talouspolitiikan asiasisältöjen 
on mahdollista avautua myös kansalaisille.

KAARI UTRIO

Kaari Utrion elämäntyö kirjailijana, kustantajana ja 
yhteiskunnallinen vaikuttajana on vertaansa vailla. 
Utrio tunnetaan parhaiten poikkeuksellisen laajan 
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lukijakunnan keränneistä historiallisista romaaneis-
taan. Tietokirjallisuuden alalla hän on julkaissut mm. 
lasten, Suomen naisten ja eurooppalaisen perheen his-
toriaan liittyvät laajat teokset. Utrion kirjallinen työ 
on kuitenkin erittäin merkittävä, sillä hän on raivan-
nut tietä tasa-arvoisemmalle kirjalliselle kulttuurille. 

Varsinkin kirjailijanuran alkuaikoina kriitikot 
suhtautuivat nuivasti naisen kirjoittamiin ja naisten 
suosimiin romaaneihin. Utrio on rohkeasti ja joh-
donmukaisesti taistellut tasa-arvon puolesta. Hä-

nen esiin nostamansa aiheet ovat 
herättäneet paljon keskustelua sii-
tä, mikä menneisyydessä on muis-
tamisen ja tutkimisen arvoista. Ut-
rio on tehnyt tärkeän uran myös 
kustantajana edesmenneen puoli-
sonsa Kai Linnilän kanssa. Ama-
nita-kustantamo on julkaissut laa-
dukasta kirjallisuutta lukuisilta eri 
aloilta. Kaari Utrion työ rohkeana 
yhteiskunnallisena vaikuttajana ja 
sivistyksen rakentajana on ollut esi-
kuvana monille seuraavien sukupol-
vien kirjailijoille.

ARKKITEHTITOIMISTO LIVADY

Vuonna 1994 perustettu arkki-
tehtitoimisto Livady on tutkinut 
perinteisiä rakentamistapoja ja 

-materiaaleja, tuntee Suomen puu-
rakentamisen parhaan perinteen ja 
on sen ylläpitäjä ja edelleen kehittä-
jä. Tietojaan he soveltavat opetuk-
sessa, uudis-, korjaus- ja restauroin-
tisuunnittelussa sekä rakennusten 
korjaamisessa pyrkien kestävään, 
korjattavaan, terveelliseen ja kier-
rätettävään rakentamiseen.

Toimisto hyödyntää rakennus-
perinteeseen pohjautuvaa tietoa 
terveellisestä, pitkäikäisestä ja kes-
tävästä rakentamisesta massiivi-
puisten ja painovoimaisella ilman-

vaihdolla varustettujen rakennusten suunnittelussa. 
He ovat paitsi suunnittelijoita myös käsityön taitajia. 
Tutkimustyö ulottuu Suomen keskiaikaisten kirkko-
jen kattotuoleista painovoimaiseen ilmanvaihtoon 
ja suojeltujen rakennusten korjaamiseen liittyvien 
rakennushistoriaselvitysten tekemiseen. Toimiston 
monialainen työ on ollut uraauurtavaa ja kestävään 
tulevaisuuteen tähtäävää. Omintakeinen toiminta on 
jo pitkään ollut merkittävänä esimerkkinä ja innoi-
tuksena nuoremmille alan toimijoille.

Vasemmalta oikealle, ylhäältä alas: Roope Uusitalo, Kaari Utrio, 
Arkkitehtitoimisto Livady
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 A rkkitehtitoimisto Livadyn suun-
nittelutehtävät vaihtelevat yksit-
täisten rakennusten detaljeista 
kokonaisiin rakennuksiin ja mai-
semasuunnitelmiin. Hankkeiden 
joukossa on ollut vuosien mittaan 

runsaasti niin museokohteita kuin uudisrakentamis-
takin, keskiaikaisten kirkkojen kattotuolien kunnos-
tusta siinä missä savusaunoja ja uudishuviloitakin. 
Erityisen vahvoilla Livady on perinteisten rakentamis-
tapojen ja -materiaalien tuntemukses-
saan. Työstään se on saanut arkkiteh-
tuurin valtionpalkinnon vuonna 2016, 
Suomen arkkitehtiliiton kestävän ke-
hityksen Tunnustuspaanun vuonna 
2020 ja viimeksi Alfred Kordelinin 
säätiön palkinnon vuonna 2021.

”Uskomme siihen, että työ pitää 
tehdä mieluummin hyvin kuin vauh-
dikkaasti. Tehokkuus ei ole itseisar-
vo”, arkkitehti Juulia Mikkola kertoo.

”Kohteen kunnostuksen pitää tapah-
tua vaalimiemme periaatteiden mukai-
sesti. Niitä ovat esimerkiksi ympäris-
töystävällisyys, pitkäikäisyys, terveys 
ja korjattavuus. Tavoitteena on rakentaa taloja, joita 
ei tarvitse purkaa tai peruskorjata muutaman vuosi-
kymmenen jälkeen, koska työ on alun perinkin tehty 
niin hyvin.”

Suunnitelmissa tärkeintä on korjauskelpoisuus ja 
elinkaarettomuus. Materiaalivalintojen ja rakenne-

PIENIÄ VOITTOJA

ratkaisujen tulee olla sellaisia, että rakennusta ei ole 
pakko purkaa tietyn ajan kuluttua vain siksi, että se 
on elinkaarensa päässä. 

Livadyssä laaditaan myös perusteellisia rakennush-
istoriaselvityksiä ja restaurointiraportteja. Toiminta 
on periaatteiltaan mahdollisimman dokumentoitua 
ja avointa. Aineistoa jaetaan muiden ammattilaisten, 
viranomaisten ja päätöksentekijöiden käyttöön. Taus-
talla on halu ylläpitää karttunutta tietoa ja kehittää 
sen hyödyntämistä.

Uusien materiaalien ongelmia 
ei tiedetä
Livadyn arkkitehdit ovat vuosien mit-
taan perehtyneet satoihin rakennuk-
siin ja kartoittaneet eri aikojen raken-
nustapoja ja -materiaaleja. Joukossa 
on esimerkiksi armeijan käytöstä va-
pautuneita varuskunta-alueita kuten 
Hennala ja Isosaari, keskiaikaisten 
kivikirkkojen kattorakenteita (mm. 
Keminmaalla ja Sipoossa) ja runsaasti 
erityyppisiä yksityisomistuksessa ole-
via rakennuksia.

”Tutkimustyö on ollut meille olen-
naista ja ihan välttämätöntäkin, koska olemme omas-
sa työssämme joutuneet opettelemaan itse koko ajan 
uutta. Kartoituksissa pääsemme punnitsemaan van-
hojen menetelmien käyttökelpoisuutta: mitä voi käyt-
tää myös uusissa rakennuksissa?”, arkkitehti ja res-
taurointimestari Marko Huttunen erittelee.

Arkkitehtitoimisto Livady on tehnyt ympäristöystävällistä 
ja kestävää korjaus- ja suunnittelutyötä vuosikymmenten 
ajan. Vakaa arvopohja takaa jatkuvuuden.
Teksti: Ville Hänninen

ALFRED KORDELININ PALKINTO 2021

» KOHTEEN 
KUNNOSTUKSEN 
PITÄÄ TAPAHTUA 
VAALIMIEMME 
PERIAATTEIDEN 
MUKAISESTI: 
YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄLLISYYS, 
PITKÄ IKÄISYYS, 
TERVEYS JA 
KORJATTAVUUS.
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Hän korostaa, että vanhoista rakennus- ja korjaus-
menetelmistä ja varsinkin käytetyistä materiaaleista 
on pitkä kokemus, eikä niihin sisälly samanlaisia ris-
kejä kuin uusien ja kunnolla testaamattomien käyt-
töönottoon. Monet 1960–70-luvun edistyshuumassa 
hyödynnetyt materiaalit ovat nyt pannassa. 

”Uudet materiaalit tuntuvat usein hyviltä, koska 
niiden ongelmia ei vielä tiedetä. Esimerkiksi muovien 
haitat ilmenevät vasta myöhemmin, jolloin kustan-
nuksetkin lankeavat maksettavaksi. Me noudatamme 
varovaisuusperiaatetta.”

Työkaluja kirpputoreilta

Livadyn toiminta alkoi vuonna 1994 pienimuotoi-
sempana, käsityöläiseltä pohjalta. Ratkaisu oli radi-
kaali ja valtavirran vastainen. Välttämättömyydestä 
tuli hyve.

”Ryhdyimme yritystoimintaan keskellä syvää yh-
deksänkymmentäluvun lamaa, jolloin arkkitehtien 
työttömyys oli korkeaa. Perinteisten käsityöläisten 
menetelmien osaajia ei tuolloin ollut saatavilla, mut-
ta kysyntä perinteiden elvyttämiselle alkoi kasvaa. 
Meillä oli intoa ja jonkinlaista teoreettista osaamista 
puurakennusten korjaamiseen, joten ajoitus oli hy-
vä”, perustajiin kuulunut arkkitehti Marko Huttunen 
muistelee. Huttusen lisäksi myös toinen Livadyn pe-
rustajajäsenistä, Lauri Saarinen on suorittanut restau-
rointimestarin tutkinnon. 

Livadyläisten tausta on Teknillisen korkeakoulun 
(nykyisin Aalto-yliopiston) arkkitehtiosastolla, jossa 
Panu Kaila ja Vilhelm Helander opettivat perinteisiä 
rakenteita ja arkkitehtuurin historiaa sekä johdatti-
vat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten 

korjaamiseen. Ajatukset restauroinnin ja itse tekemi-
sen tärkeydestä kehkeytyivät jo tuolloin.

”1990-luvulla tiedettiin aika huonosti, miten van-
hat rakennukset oli tehty. Meidän piti etsiä perinteisiä 
työkaluja, kuten piilukirveitä kirpputoreilta ja Ruot-
sista, ja opettelimme teroittamaan niitä halkokirveis-
tä itsekin. Moni asia on selvinnyt käytännön kautta, 
ja senkin vuoksi dokumentoimme nyt kaiken niin 
tarkkaan”, Juulia Mikkola sanoo.

”1990-luvulla arvorakennusten historiaa ei vielä 
tutkittu niin säännönmukaisesti ja perusteellisesti 
kuin nykyään. Teimme kuitenkin jo silloin muuta-
man rakennushistoriallisen selvityksen. Nyt teemme 
niitä kaiken aikaa”, arkkitehti Pasi Kolhonen lisää.

Pieni on merkityksellistä

Vaikka Livadyn toiminta on kasvanut ja maailma 
ympärillä muuttunut, periaatteet ovat säilyneet muut-
tumattomina. Livadyssä arvostetaan edelleen pieniä 
mutta merkityksellisiä hankkeita.

”Meillä on vieläkin paljon pieniä projekteja yksityis-
ten ihmisten kanssa, toki suurempien julkisten hank-
keiden rinnalla. Molempia ehdottomasti tarvitaan, ja 
teemme molempia mielellämme, mutta ihmisen kokoi-
nen mittakaava miellyttää meitä. Silloin tilaajat voivat 
osallistua aktiivisesti käytännön työhön, ja yhteys peri-
aatteisiin pysyy vahvana”, Marko Huttunen riemuitsee.

”Ennen piti enemmän ylipuhua asiakkaita, perus-
tella käytäntöjä, periaatteita ja niiden tulevaisuuden 
hyötyjä. Nykyään ihmisten ympäristötietoisuus on 
muuttunut. Se näkyy voimakkaasti jo käytännön 
teoissakin. Meille jokainen painovoimaisen ilman-
vaihdon uudisrakennus on pieni voitto.”

» 1990-LUVULLA TIEDETTIIN AIKA HUONOSTI, MITEN 
VANHAT RAKENNUKSET OLI TEHTY. MEIDÄN PITI 
ETSIÄ PERINTEISIÄ TYÖKALUJA, KUTEN PIILUKIRVEITÄ 
KIRPPUTOREILTA JA RUOTSISTA, JA OPETTELIMME 
TEROITTAMAAN NIITÄ HALKOKIRVEISTÄ ITSEKIN. MONI 
ASIA ON SELVINNYT KÄYTÄNNÖN KAUTTA, JA SENKIN 
VUOKSI DOKUMENTOIMME NYT KAIKEN NIIN TARKKAAN.
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 Säätiön hallintoelimet ovat hallitus, toimi-
tusjohtaja, talousvaliokunta sekä tieteen, 
taiteen, kirjallisuuden ja kansanvalistuk-
sen jaostot. Jäsenet säätiön hallitukseen 
nimittävät säätiön säännöissä mainitut 
taustaorganisaatiot: Suomalainen Laki-

miesyhdistys ja Suomalainen Tiedeakatemia. Lisäksi 
jäseniä hallitukseen nimittävät säätiön neljä jaostoa 
sekä hallitus itse. Taustayhteisöt nimittävät luotta-
mushenkilöt jaostoihin.

Säätiön luottamushenkilöiden toimikausi hallituk-
sessa 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 professori 
Jukka Seppälä. Hallituksen jäseninä toimivat ekono-
mi, diplomi-insinööri Ari Kohonen, professori Ville 

Lukkarinen, professori Pirjo Lyytikäinen, profes-
sori Hannu Riikonen, toimitusjohtaja Lauri Tuomi, 
professori Jouni Partanen sekä professori Taina Pih-
lajarinne. Elokuusta 2022 hallituksessa toimi Pihla-
jarinteen varajäsen, professori Janne Salminen. Tili-
kaudella 1.9.2021–31.8.2022 tilintarkastajana toimi 
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jaana Salmi.

Talousvaliokunta

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

Toimiston henkilökunta

Säätiön operatiivisesta toiminnasta vastasi säätiön neljä 
kokopäiväistä työntekijää, yhteyspäällikkö Marita Seit-
salo, talousjohtaja Erja Lammi ja apurahakoordinaat-
tori Saara Terva toimitusjohtaja Erik Båskin johdolla.  

IHMISET SÄÄTIÖSSÄ
Säätiön tarkoituksen toteutumisesta vastasi yhdeksänhenkinen hallitus.
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Ñ  Toimiston henkilökunta. Marita Seitsalo, Erja Lammi, Erik Båsk ja Saara Terva

ÓÓ  Talousvaliokunta. Kuvassa vasemmalta Topi Piela, Erkka Valkila, Ulla Malinen, Juha Laaksonen (pj.) ja Ari 
Kohonen

Ó  Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Ylärivissä vasemmalta: Lauri Tuomi, Jukka Seppälä (vpj.), Janne Salminen 
(hallituksessa syyskuusta 2022 alkaen), Jouni Partanen ja Ari Kohonen. Alarivissä vasemmalta: Juha Laaksonen (pj.), 
Ville Lukkarinen, Pirjo Lyytikäinen, Hannu Riikonen ja Taina Pihlajarinne (hallituksessa elokuuhun 2022 asti).
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ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ
Säätiön hallintoelimet ovat hallitus, talousvaliokunta, toimitusjohtaja sekä tieteen, 
kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen jaostot.

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA TALOUSVALIOKUNTA

TIETEEN  
JAOSTO

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

KIRJALLISUU-
DEN JAOSTO

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

TAITEEN  
JAOSTO

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

KANSAN- 
VALISTUKSEN 
JAOSTO

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

KAUPUNKI-  
JA KOHDE- 
RAHASTOT

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

Suomalainen Tiedeakatemia – humanistinen 
osasto, Suomalainen Tiedeakatemia – matemaattis-

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

hallituksen kaksi itse nimittämää jäsentä.

Säätiön hallitus Säätiön hallitus
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HALLITUS

Hallituksen valitsemat edustajat
ekonomi Juha Laaksonen 2020–2023 (puheenjohtaja)
diplomi-insinööri, ekonomi Ari Kohonen 2021–2024

Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat 
professori Jukka Seppälä 2020–2023 (varapuheenjohtaja)
professori Hannu Riikonen 2019–2022

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen edustaja 
professori Taina Pihlajarinne 2021–2024
(varajäsen professori Janne Salminen 2021–2024)

Tieteen jaoston edustaja 
professori Jouni Partanen 2019–2022

Taiteen jaoston edustaja 
professori Ville Lukkarinen 2021–2024

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 2021–2024
toimitusjohtaja Erkka Valkila 2021–2024
KTM Topi Piela 2020–2023
OTM Ulla Malinen 2019–2022

LUOTTAMUSHENKILÖT
7.11.2021–6.11.2022
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TIETEEN JAOSTO

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun 
edustaja 
professori Jouni Partanen 2020–2023 (jaoston 
puheen johtaja)

Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat 
professori Eija Kalso 2019–2022
professori Sami Pihlström 2020–2023

Helsingin yliopiston edustaja 
professori Johanna Mäkelä 2021–2024

Taloustieteellisen Yhdistyksen edustaja 
professori Kari Heimonen 2019–2022

Suomalais-Ugrilaisen Seuran edustaja 
professori Riho Grünthal 2021–2024

KIRJALLISUUDEN JAOSTO

Suomen Kirjailijaliiton edustaja 
kirjailija Paula Havaste 2020–2023 (jaoston  
puheenjohtaja)

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustaja 
akatemiatutkija, dosentti Hanna Kuusela 2020–
2023 

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja 
professori Heta Pyrhönen 2019–2022

Suomen Näyttelijäliiton edustaja
näyttelijä Juha-Pekka Mikkola 2020–2023

TAITEEN JAOSTO

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja 
professori Ville Lukkarinen 2019–2022 (jaoston  
puheenjohtaja)

Suomen Arkkitehtiliiton edustaja
arkkitehti Helena Teräväinen 2021–2024

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
Teemu Pakarinen 2020–2023 (jaoston puheen-
johtaja)

Kansanvalistusseuran edustaja 
KTT, toimitusjohtaja Lauri Tuomi 2020–2023

Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja 
professori Markku Löytönen 2021–2024

Suomen Journalistiliiton edustaja
toimittaja Riitta Lehtimäki 2019–2022

Suomen Kansanopistoyhdistyksen edustaja 
rehtori Helena Ahonen 2021–2024

Kansalaisopistojen Liiton edustaja 
rehtori Liisa Vornanen 2019–2022 

JAOSTOT
Jaostojen tehtävänä on valmistella hallitukselle ehdotukset elokuun päähaun apurahojen saajista.  
Säätiön taustayhteisöjen nimittämät asiantuntijajäsenet 7.11.2021–6.11.2022 olivat:
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Huittisten rahasto
Timo Mäkinen, Jan-Erik Ylitalo, Jyrki Peltomaa, 
Saara Terva sekä rahaston asiamies Leena Hakanen

Hyvinkään rahasto
Rahaston asiamies Pentti Halonen

Jyväskylän rahasto
Vilja Ruokolainen, Hannu Ikonen, Saara Terva sekä 
rahaston asiamies Mari Aholainen

Lappeenrannan rahasto
Harri Iljin, Juha Härkönen, Timo Hirvonen, Alina 
Kujan sivu, Saara Terva sekä rahaston asiamies Anu 
Talka

Nokian kaupungin rahasto
Eero Väätäinen, Matti Kuusela, Maritta Pahlman, 
Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Saara Terva sekä 
 rahaston asiamies Asta Engström

Raahen rahasto
Ari Nurkkala, Pekka Miilukangas, Inkeri Kerola, 
 Jaana Ritola, Saara Terva sekä rahaston asiamies 
Piritta Rossi

Rauman rahasto
Esko Poikela, Soile Strander, Jaana Isotalo, 
 Katariina Valtonen, Arja Roivanen, Saara Terva 
 sekä asiamies Leila Stenfors

Savonlinnan rahasto
Nikke Kaartinen, Matti Makkonen, Katriina Kaija, 
Saara Terva sekä rahaston asiamies Outi Rantasuo

Seinäjoen rahasto
Seppo Männikkö, Suoku Sirén, Jukka Pajunen, 
 Raimo Hautanen, Saara Terva sekä rahaston asia-
mies Leena Kråknäs

Gust. Kompan rahasto
Timo Repo, Jukka Seppälä, Mika Pettersson, Saara 
Terva sekä asiamies Sanna Mikkola

Helinä Wähän rahasto
Eija Kalso, Juha Sinisalo sekä asiamies Saara Terva

Jaakko Kolmosen rahasto
Petri Kolmonen, Kirsi Kolmonen, Tarkko Nuutinen, 
Marita Suontausta, Risto Sundberg, Maija Soljan-
lahti sekä rahaston asiamies Saara Terva

Tieteellisten seurain valtuuskunnan  
100-vuotis rahasto
Ulla-Maija Forsberg, Lea Ryynänen-Karjalainen, Pia 
Letto-Vanamo, Saara Terva sekä rahaston asiamies 
Elina Suominen

Urheilun Tuki -rahasto
Pekka Rindell, Matti Heikkilä, Saara Terva sekä 
 rahaston asiamies Sari Tuunainen

Viron rahasto
Riho Grünthal, Kristiina Praakli, Saara Terva sekä 
rahaston asiamies Duha Elsayed

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

KAUPUNKI– JA KOHDERAHASTOT
Säätiöllä on 16 kaupunki- ja kohderahastoa. Niiden toimikunnat tekevät säätiölle 
 ehdotukset apurahojen saajista. 
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Kirjallisuuden jaoston jä-
sen Heta Pyrhönen on 
Helsingin yliopiston ylei-
sen kirjallisuustieteen 
professori. 

Raadissa, rahoitusratkaisujen ääressä
Teksti: Heta Pyrhönen 

YHDEKSÄN VUODEN AJAN olen ahkeroinut elo- ja 
syyskuussa Kordelinin säätiön kaunokirjallisuuden se-
kä kirjallisuudentutkimuksen raadeissa. Kaunokirjalli-
suuden hakemukset lukee kolme lukijaa, tutkimuksen 
kaksi. Edellisessä raadissa on kirjailija ja kaksi kirjalli-
suudentutkijaa, jälkimmäinen koostuu vain tutkijoista. 
Me olemme olleet kasvoton ja nimetön ryhmä, vaikkei 
meidän henkilöllisyytemme salaisuus ole. 

Yhteistä raatilaisille on, että hekin ovat kirjoitta-
neet monenlaisia hakemuksia ja heidänkin tekemi-
sensä on ollut ainakin ajoittain riippuvainen haetusta 
ja saadusta rahoituksesta. Tämä on tärkeä taustate-
kijä raatityössä: arvioitsijat tietävät, millaista on kir-
joittaa hakemuksia suunnitelmat, haaveet, toiveet ja 
tulevaisuudennäkymät mielessä. Hakijoiden toivei-
kas, tunnusteleva ojentautuminen tulevaisuuteen on 
pohjasointi raadin luku-urakassa. Sen kuuleminen 
on tärkeää, sillä hakemuksia on keskimäärin yli 700 
ja niiden lukeminen ja arvioiminen vie paljon aikaa. 
Raatilainen varoo turtumisen hetkiä, jotta kuunteleva 
ote säilyy. Ajoittain lukija pysähtyy toiveiden, haavei-
den ja suunnitelmien suuren sinfonian ääreen. Olisiko 
onnellisinta, jos niitä kaikkia voisi tukea? Valitsijan 
vastaus on kielteinen, sillä osa hakemuksista on huo-
limattomasti sutaistuja, niissä ei ole kantavaa ajatusta, 
eikä näkemystä siitä, miten sisältö punotaan muotoon. 

Raati ei kuule rahan kilinää tai setelien kahinaa, 
vaikka se hallinnoikin rahaa. Sille kerrotaan, paljon-
ko myöntömäärä kunakin vuonna on: raha on sum-
ma paperilla, joka raamittaa päätöksiä. Ennen pää-
töskokousta, raatilaiset ovat lukeneet ja arvioineet 
jokaisen hakemuksen. Hakemukset käydään yhdes-
sä lävitse keskustellen. Hiljalleen alkavat muotoutua 
kunkin kierroksen päätökset. Hakemuksia tarkas-
tellaan säätiön hakuohjeita sekä myöntöperiaatteita 
vasten, pohditaan esitettyjen ideoiden kantavuutta, 
omaperäisyyttä sekä tekijän rahkeita ja näyttöjä. 
Kun raati on pitkien keskustelujen jälkeen päätynyt 
jakoehdotukseen kirjoitettuine perusteluineen, se 

käsitellään vielä kokoontumisessa säätiön edustajien 
kanssa, minkä jälkeen säätiön hallitus hyväksyy sen. 
Päätökset kulkevat useiden vaiheiden lävitse, mikä 
on laadunvarmistusta. 

Mitä raatilainen työskentelystä saa? Hän saa ai-
nutkertaisen näkymän siihen, mihin kirjallisuudenla-
jeihin hakijat hankkeitaan sovittavat. Raati ottaa lajit 
huomioon ja pyrkii tukemaan lajikirjoa päätöksissään: 
proosan ohessa runoutta, lastenkirjallisuutta, viihdet-
tä, sarjakuvia ja näytelmiä. On palkitsevaa nähdä ra-
hoitettu projekti kirjakaupan hyllyssä ja lukea se. 

Jännittävää on myös saada näkymä siihen, mil-
laisia teemoja kulttuurissa kulloinkin on pinnal-
la. Viime vuosina on haluttu kirjoittaa dystopioita 
luontokadosta ja ekokriiseistä. Autofiktion suosio 
on kasvanut selvästi ja elämäkerrallinen näkökulma 
laajenee ajoittain sukujen ja sukupolvien mittaiseksi. 
Yllättävintä on ollut yhden aiheen kestosuosio—talvi- 
jatkosotaa halutaan yhä käydä kirjojen sivuilla. On 
vaikea sanoa, onko kyse ylisukupolvisen trauman 
siirrosta vai nykyisen epävakaan maailmantilanteen 
käsittelemisestä suomalaisten tuntemassa kontekstis-
sa vai suositun aiheen lypsämisestä. 

Tehtäväni raatilaisena päättyy tähän syksyyn. Se 
on haikeaa, mutta on hyvä, että raadissa on vaihtu-
vuutta. Raatiin tulee uusia näkökulmia, mieltymyk-
siä ja painotuksia. Juuri niin sen pitää ollakin. 
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Outi Rantasuo on 
Savonlinnan kaupungin 
kulttuurijohtaja ja Alfred 
Kordelinin säätiön 
Savonlinnan rahaston 
asiamies.

OLEN TOIMINUT ALFRED Kordelinin säätiön Sa-
vonlinnan rahaston asiamiehenä vuodesta 2008 al-
kaen. Rahasto perustettiin vuonna 1981 ja rahastos-
ta myönnettävät apurahat on tarkoitettu Savonlinnan 
seudulla harjoitettavan taiteellisen toiminnan tuke-
miseen sekä taide- ja kulttuurielämän edistämiseen. 

Vuosina 2008–2022 rahastosta on myönnetty 59 
apurahaa ja kaksi palkintoa, yhteensä lähes 100 000 
euroa. Apurahoilla on tuettu monipuolisesti eri tai-
teenaloja kuten kuvataiteita, esittäviä taiteita ja elo-
kuvaa sekä paikallista kulttuuritoimintaa. Vuonna 
2022 rahastolle jätettiin 29 hakemusta, ja kolmea 
hanketta tuettiin yhteensä 5300 eurolla. Apurahat 
ovat keskimäärin noin 1700 euron suuruisia.

Pieni 32 000 asukkaan Savonlinna on aktiivinen 
kulttuurikaupunki. Rahasto tunnetaan alueella hy-
vin ja pientenkin apurahojen merkitys alueella on iso. 
Apurahat antavat toimeentuloa taiteilijoille, lisäävät 
kulttuuritarjontaa, luovat mahdollisuuksia sekä kan-
nustavat toimintaan ja yhteistyöhön. Pääosa rahaston 
apurahoista on myönnetty taiteilijoille tai työryhmi-
lle, mutta myös yhdistyksiä on apurahojen saajissa. 
Ammattimainen toiminta tai ammatillisesti johdettu 
harrastustoiminta on ollut tärkeä kriteeri apurahaesi-
tysten valmistelussa.

Savonlinna tunnetaan ooppera- ja musiikkikau-
punkina. Sitkeässä on mielikuva talviunta nukku-
vasta kaupungista, jossa ei kesän ulkopuolella tapah-
du juuri mitään. Mielikuva ei pidä paikkaansa, vaan 
Savonlinna on kokoaan vireämpi kulttuurikaupunki 
ympäri vuoden. Museoiden, teatterin ja orkesterin li-

Monipuolisen kulttuurin kaupunki 
Teksti: Outi Rantasuo

säksi Savonlinnassa on huomattavan paljon aktiivisia 
kulttuurialan toimijoita, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja 
yrityksiä. Viime vuosina Savonlinnaan on muuttanut 
useita toimeliaita luovien alojen ammattilaisia. Kor-
keakulttuurista tunnettu Savonlinna onkin nykyi-
sin nuorekas kulttuurikaupunki, josta löytyy paljon 
mielenkiintoista ja kokeilevaa vaihtoehtokulttuuria. 
Luovien alojen toimintaedellytyksiä kehitetään me-
neillään olevassa OKM:n rahoittamassa S creatives 

-hankkeessa.
Kulttuuri on Savonlinnalle tärkeä menestystekijä ja 

oleellinen osa kaupungin vetovoimaa. Kulttuurimat-
kailu festivaaleineen on alueen elinvoiman kannalta 
keskeistä ja luovat alat entistä tärkeämpi työllistäjä. 
Tulevaisuudessa huomio kiinnittyy kulttuuriseen kes-
tävyyteen, jossa paikallisen kulttuurin merkitys hy-
vinvoinnille ja kulttuurien monimuotoisuus nähdään 
voimavarana. Alfred Kordelinin säätiö apurahoineen 
on mukana tässä tärkeässä työssä.
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Päätapahtumat kuluneella tilikaudella
 – Käytettiin yhteensä 5,6 miljoonaa euroa apurahoi-

hin, palkintoihin ja muuhun kulttuuritoimintaan 
ennen palautuksia (5,0 edellisellä tilikaudella).

 – Käsiteltiin 3 561 hakemusta (3 630 edellisellä tili-
kaudella) yhteensä 99 asiantuntijan voimin.

 – Myönnettiin 321 apurahaa (321 edellisellä tilikau-
della) ja kolme Alfred Kordelinin palkintoa.

 – Tilattiin selvitys päähaun arvioimiseksi ja kehittä-
miseksi sekä tehtiin ensimmäiset uudistukset 2022 
päähakuun.

 – Järjestettiin säätiön toiminnan 100-vuotisjuhla 
6.11.2021, vuoden viiveellä. 

 – Myytiin osa KOy Mariankatu 5–7 omistuksesta, 
mukaan lukien omat toimitilat. 

 – Säätiön omaisuuden markkina-arvo laski 197,8 
miljoonaan euroon (211,8 edellisellä tilikaudella).

Säätiön tarkoitus ja tarkoituksen 
 toteuttaminen
Vuonna 1918 rekisteröity Alfred Kordelinin Yleinen 
Edistys- ja Sivistysrahasto sr (jäljempänä Alfred Kor-
delinin säätiö) on vanhimpia suomenkielisiä kulttuu-
risäätiöitä Suomessa. Meneillään on 102. toiminta-
vuosi. Säätiö jakoi ensimmäiset apurahat vuonna 
1920.

Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kir-
jallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämi-
nen ja kannattaminen. Annettaessa avustusta Alfred 
Kordelinin Yleisestä Edistys- ja Sivistysrahastosta 
henkilölle, laitokselle tai erityiseen tarkoitukseen tu-
lee ottaa huomioon säätiön perustajan johtava aate, 
että suomalaiskansalliselle kulttuurityölle on suota-
va tukea sen sisälliseksi voimistumiseksi ja syventä-
miseksi tai suomalaisuuden edustamiseksi muiden 

Alfred Kordelinin säätiön  
102. toimintavuosi
Tilikausi 1.9.2021–31.8.2022 

TOIMINTAKERTOMUS

kansojen piirissä (säännöt 2 § Säätiön tarkoitus ja 
säätiön perustajan johtava aate).

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi jakaa 
apurahoja, avustuksia ja palkintoja sekä muutoin 
tukea taloudellisesti tarkoitustaan edistävää toimin-
taa. Säätiön varoja käytetään joko suoritettavien töi-
den avustamiseen tai, milloin erityistä aihetta on, jo 
suoritetun ansiokkaan työn tai toiminnan palkitse-
miseen. Edellisessäkin tapauksessa on avustuksen 
saannin perusedellytyksenä joko jo suoritettu ansio-
kas työ tai takeet siitä (säännöt 3 § Tarkoituksen to-
teuttaminen).

Säätiö toteuttaa säännöissä määriteltyä tarkoitus-
taan järjestämällä apurahahakuja, jakamalla palkin-
toja sekä organisoimalla muuta kulttuuritoimintaa. 
Päätökset apurahoihin, palkintoihin ja muihin kult-
tuurihankkeisiin vuosittain käytettävästä summasta 
tekee säätiön hallitus.

Säätiön toiminnan ohjaamiseksi ja riskien hallin-
nan avuksi säätiössä on käytössä mm. eettiset peri-
aatteet, työjärjestys, varainhoidon periaatteet sekä 
asiantuntijoiden esteellisyysohjesääntö. Alfred Kor-
delinin säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja nou-
dattaa hyvää säätiötapaa.  

Tilikauden tulos ja säätiön taloudellinen 
asema 
Tilikaudella varsinaiseen toimintaan käytettiin yh-
teensä 5,6 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 
5,0 miljoonaa euroa), josta myönnettyjen apurahojen 
osuus oli 5,4 miljoonaa euroa (4,8). Apurahoja peruu-
tettiin 0,2 miljoonan euron edestä (0,1).  

Säätiön yhteiskulut olivat 0,7 miljoonaa euroa 
(0,6), josta henkilöstökulut 0,4 miljoonaa euroa 
(0,4) muodostivat merkittävimmän osan. Yhteis-
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kulut olivat 13,4 % (11,6 %) varsinaisen toiminnan 
kuluista.

Tilikauden toiminta katettiin sijoitustoiminnan 
nettotuotoilla, jotka olivat yhteensä 6,3 miljoonaa 
euroa (21,3). Säätiön tilikauden kokonaistulokseksi 
muodostui 0,2 miljoonaa euroa (15,6). 

Säätiön taseen loppusumma oli 167,8 miljoonaa 
euroa ja se oli 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta pie-
nempi. Vieraan pääoman määrä oli 3,0 miljoonaa 

euroa (3,7), josta nostamattomat apurahat muo-
dostivat 2,6 miljoonaa euroa (2,4). Oman pääoman 
määrä oli 164,8 miljoonaa euroa (164,6) muodos-
tuen seuraavasti: kantarahasto 100,2 miljoonaa eu-
roa (100,2), sidotut rahastot yhteensä 1,2 miljoonaa 
euroa (1,2), vapaat rahastot yhteensä 4,1 miljoonaa 
euroa (4,0), kertyneet ylijäämät 59,1 miljoonaa eu-
roa (43,6) sekä tilikauden tulos 0,2 miljoonaa euroa 
(15,6). 

3,3 % 3,4 %
3,1 %

3,2 %
3,1 % 3,0 %

2,9 %

2,6 %
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Varsinaiseen toimintaan käytettyjen varojen mää-
rä perustuu tilikauden alussa laadittavaan toiminta-
suunnitelmaan ja talousarvioon. Käytettyjen varo-
jen määrä 5,6 miljoonaa euroa oli 2,6 % sijoitusten 
markkina-arvosta laskettuna sijoitusomaisuuden 
arvolle 211,8 miljoonaa euroa tilikauden alussa 
1.9.2021. Kuvasta näkyy, että vaikka säätiö on viime 
vuosina kasvattanut varsinaiseen toimintaan käytet-
tyjen varojen määrää, on niiden osuus sijoitusomai-
suuden markkina-arvosta pienentynyt. 

Jaetut apurahat, Alfred Kordelinin 
 palkinnot ja muu kulttuuritoiminta
Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen käytetyistä varois-
ta jaettiin 93,6 % apurahoina, joita haettiin päähaun, 
suuret kulttuurihankkeet -haun, post doc -poolin haun 
sekä kaupunki- ja kohderahastojen hakujen kautta. 
Alfred Kordelinin palkintoina jaettiin 2,7 % varoista. 
Muuhun kulttuuritoimintaan käytettiin 1,5 % varoista 
ja suorien jakokustannusten osuus oli 2,2 %. 

Päähaku 2021
Valtaosa säätiön myöntämistä apurahoista jaetaan 
elokuun päähaun kautta. Tieteen, kirjallisuuden, tai-
teen ja kansanvalistuksen jaostot valmistelivat eh-
dotukset apurahan saajista hallitukselle, joka päätti 
elokuun päähaun apurahoista 28.10.2021 kokouk-
sessaan. Elokuun 2021 päähaun kautta myönnettiin 
apurahoja tämän tilikauden aikana 3,7 miljoonalla 
eurolla (3,5 edellisellä tilikaudella) yhteensä 231 apu-
rahaa (234 edellisellä tilikaudella). Ensisijaisesti apu-
rahoja myönnettiin henkilökohtaisina koko- tai puo-
livuotisina apurahoina tieteelliseen ja taiteelliseen 
työskentelyyn sekä apurahoina työryhmille ja yhtei-
söille. Päähaun hakijoista 7,6 % (7,0 % edellisellä ti-
likaudella) sai apurahan ja sen keskimääräinen koko 
oli 16,0 tuhatta euroa (14,6 edellisellä tilikaudella).

Elokuun päähaun apurahojen ja palkintojen saa-
jien nimet julkistettiin säätiön verkkosivuilla https://
kordelin.fi/apuraha/. Säätiön verkkosivuilta löytyvät 
palkinnonsaajat sekä muista hauista apurahan saa-
neiden nimet myös edellisiltä vuosilta. 

Päähaku 2022
Kuluneen tilikauden aikana järjestetty säätiön elo-
kuun päähaku päättyi 15.8.2022. Hakemuksia tuli 

15.8.2022 mennessä 3 111 kpl (3 059 kpl edellisellä 
tilikaudella). Elokuussa 2022 haettujen apurahojen 
yhteenlaskettu summa oli 62,5 miljoonaa euroa (54,9 
edellisellä tilikaudella). Hakemusten lukumäärä sekä 
yhteenlaskettujen haettujen eurojen määrä ovat laske-
neet huippuvuodesta 2016 jolloin hakemuksia saatiin 
yli 5 202 kpl, mikä on hieman helpottanut asiantun-
tijoiden työmäärää ja osaltaan nostanut myöntöpro-
senttia. 

Säätiö tilasi syksyllä 2021 selvityksen koskien 
säätiön päähaun toimintamallia. Selvitys sisälsi ar-
vion hakuprosessista ja -kriteereistä, arvioinnista ja 
myönnöistä sekä rahoituksen vaikuttavuudesta. Näil-
tä alueilta tunnistettiin kehittämiskohteita ja tehtiin 
muutoksia vuoden 2022 päähakuun. Muutoksia oli-
vat mm. hakijaryhmien ja käyttötarkoituksien täs-
mennys ja karsinta, arviointikriteereiden määrittely, 
siirtyminen vahvaan tunnistautumiseen sekä henki-
lökohtaisten ja yhteisöjen apurahojen enimmäissum-
man nosto.  

Suuret kulttuurihankkeet 
Suuret kulttuurihankkeet-haku järjestettiin oma-
na erillisenä hakunaan tammikuussa 2022. Suuret 
kulttuurihankkeet -apuraha voidaan myöntää ajan-
kohtaiseen tutkimus- ja/tai kulttuurihankkeeseen. 
Tavoitteena on mahdollistaa mittava hanke rahoit-
tamalla hanke joko kokonaan tai toimia sen yhtenä 
päärahoittajana. Kaksivuotisen suuret kulttuurihank-
keet -apurahan suuruus on vähintään 0,1 miljoonaa 
euroa ja enintään 0,3 miljoonaa euroa. Apuraha on 
tarkoitettu yhteisöille, kuten rekisteröidyille yhdistyk-
sille ja yrityksille. 

Apurahahakemuksia suuret kulttuurihankkeet 
-haussa saatiin yhteensä 146 kpl (168 kpl). Apuraho-
ja haettiin 29 miljoonan euron edestä (33 edellisellä 
tilikaudella). Apurahoja myönnettiin neljälle (viidelle) 
hankkeelle yhteensä 0,9 miljoonaa euroa (0,9 edelli-
sellä tilikaudella). 

Tilikauden aikana säätiö päätti osallistua kerta-
luontoisesti valtion ja neljän säätiön määräaikaisen 
rahaston perustamiseen. Uudet klassikot -rahaston 
tarkoituksena on tukea suomalaisen taiteen kentällä 
asemansa jo vakiinnuttaneiden taidealan toimijoiden 
työskentelyn ja kasvun edellytyksiä. Säätiön osuus oli 
0,3 miljoonaa euroa. 
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Säätiöiden post doc pooli
Tilikauden aikana osallistuttiin yhdessä muiden sää-
tiöiden kanssa säätiöiden post doc -pooliin. Apuraha 
on tarkoitettu tohtoreiden vähintään lukuvuoden kes-
tävään työskentelyyn ulkomaisessa yliopistossa. Poolin 
kautta kahdelle tutkijalle tarjoutui tilaisuus työsken-
nellä vuoden ajan ulkomaisessa huippuyliopistossa. 
Post doc-apurahoja jaettiin 0,1 miljoonaa euroa (0,1).

Kaupunki ja kohderahastot
Kaupunki- ja kohderahastojen apurahat ovat haetta-
vissa pääsääntöisesti kalenterivuoden alussa, tammi-
kuussa. Säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja 
seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot 
toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla 
on oma paikallinen tai muutoin rajattu tehtävänsä. 
Säätiön 16 eri rahastosta kaksi on sidottuja rahastoja 
ja loput 14 vapaita rahastoja. Sidottujen rahastojen 
pääoma on 1,2 miljoonaa euroa (edellisellä tilikau-
della 1,2 miljoonaa euroa) ja vapaiden 4,1 miljoona 
euroa (4,0). 

Sidottujen rahastojen apurahojen määrästä pääte-
tään vuosittain hallituksen toimesta. Rahaston pää-
oman kehittyminen on sidoksissa säätiön pääoman 
vuosittaiseen tuottoon. Vapaiden rahastojen pääomal-
le maksettiin korkohyvitystä, joka oli 5,5 prosenttia, 
josta 1/5 osa jää pääomaan ja 4/5 voidaan jakaa seu-
raavalla tilikaudella apurahoina tai palkintoina. Yh-
teensä rahastojen kautta jaettiin tilikauden aikana 0,2 
miljoonaa euroa (0,2 edellisellä tilikaudella) apurahoi-
na ja palkintoina.

Alfred Kordelinin palkinnot
Alfred Kordelinin palkintojen konsepti uudistettiin 
edellisellä tilikaudella. Ehdokasasettelua laajen-
nettiin ja nyt ehdotuksia voivat tehdä kaikki suo-
malaiset yliopistot, taiteilija- ja kulttuurijärjestöt 
sekä muut nimetyt toimijat, esimerkiksi säätiön 
luottamushenkilöt. Palkintoehdokkaiden valinnan 
valmisteluun asetettiin kuusijäseninen toimikun-
ta, jonka jäsenistä neljä tulee säätiön ulkopuolelta. 
Palkintojen lukumäärää vähennettiin siten, että nii-
tä jaetaan vuosittain kahdesta kolmeen kappaletta. 
Alfred Kordelinin palkinnon à 50 000 euroa saivat 
julkistalouden professori Roope Uusitalo, kirjailija 
Kaari Utrio sekä Arkkitehtitoimisto Livady.  

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

Säätiöllä on oma taidekokoelma, joka koostuu 
293 taideteoksesta 109 taiteilijalta. Kokoelma on de-
ponoitu pääosin museoihin. Alfred Kordelinin säätiö 
on jäsen Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistykses-
sä (STSY), jossa on yhdeksän jäsensäätiötä. Yhdis-
tyksen järjestämien näyttelyiden kautta säätiön ko-
koelman teokset pääsevät suuren yleisön nähtäville. 
Taidesäätiöiden vuoden näyttelyn teemana oli Ihmi-
sen kuva ja se järjestettiin Kuopion taidemuseossa 
 4.12.2021–8.5.2022.

Tasavallan presidentin kanslia ja Alfred Kordeli-
nin säätiö järjestävät kolmen luontoteemaan liitty-
vän veistosnäyttelyn sarjan tasavallan presidentin ke-
sävirka-asunnon puistossa Naantalin Kultarannassa. 
Kesän 2022 Kultaranta-veistosnäyttely Luonnon-
muotoja-näyttelyssä esittäytyi viisi nykykuvanveistä-
jää − Aaron Heino, Erkki Kannosto, Kirsi Kaulanen, 
Essi Korva ja Barbara Tieaho. 

Säätiön 100-vuotisjuhla järjestettiin kutsuvieraille 
vuoden viiveellä. Viivästyksen aiheutti korona pande-
mian aiheuttamat rajoitukset. 

Sijoitustoiminta

Säätiön sijoitustoiminta on pitkäjänteistä ja suunni-
telmallista ja tavoitteena on tasaisesti kasvattaa sijoi-
tustoiminnan tuottoja ja tätä kautta jaettavien apura-
hojen määrää. Sijoitustoimintaa ohjaavat hallituksen 
hyväksymät varainhoidon periaatteet, joita tarkas-
tellaan säännöllisesti ja päivitetään tarpeen mukaan. 
Hallituksen ja toimitusjohtajan apuna toimii talous-
valiokunta. 

Sijoitustoiminnan horisontti on pitkä ja se ulottuu 
suhdannevaihtelujen yli. Sijoitusomaisuuden pitkän 
aikavälin tavoiteallokaatio on seuraava: osakkeet 60 
%, korot 15 %, kiinteistöt 15 % ja vaihtoehtoiset sijoi-
tukset 10 %. Tavoiteallokaatiolle on määritelty laajat 
liikkumavälit, joiden puitteissa eri omaisuuslajien pai-
noarvoa voidaan muuttaa ja sopeuttaa sijoitussalkkua 
vallitsevaan markkinatilanteeseen. 

Sijoitusomaisuuden riskien hajauttamisella pyritään 
sijoitusten markkina-arvon vaihteluiden tasaamiseen. 
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Pyrkimyksenä on, että yksittäinen markkina, toimi-
ala, sijoitus tai yritys ei muodostu hallitsevaksi salkun 
kokonaisarvosta. Sijoitustoiminnan tuloksellisuutta 
seurataan tavoiteallokaatioon perustuvien tarkoituk-
senmukaisten vertailuindeksien avulla. Sijoitustoimin-
nan pitkän aikavälin reaalituottotavoite on noin 5,0 %.  

Sijoitusomaisuus koostuu pääosin likvideistä arvo-
papereista, joita hoidetaan täyden valtakirjan omai-
suudenhoitosopimusten puitteissa kahden varainhoita-
jan toimesta. Kotimaiset osakesijoitukset on toteutettu 
valtaosin suorina osakesijoituksina ja kansainväliset 
osakesijoitukset sekä korkosijoitukset rahastomuotoi-
sina. Muu sijoitusomaisuus koostuu kiinteistö- ja pää-
omarahastosijoituksista.

Sijoitusten tuotto
Kirjanpidossa sijoitusomaisuus on arvostettu han-
kintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. 
Sijoitusten tuotto- ja allokaatiolaskennassa käyte-
tään sen sijaan tarkasteluhetken markkina-arvoja 
mukaan lukien kiinteistöt, joiden markkina-arvo 
perustuu ulkopuolisen tahon (Newsec) vuosittain 
laatimiin arvioihin. Säätiön sijoitusomaisuuden 
markkina-arvojen muutokset huomioiva kokonais-
tuotto oli osake- ja korkomarkkinoiden heikosta ke-
hityksestä johtuen -4,2 % (23,9 % edellisellä tilikau-
della). Omaisuuslajeittain tarkasteltuina osakkeiden 
tuotto oli -10,5 % (33,5 %), korkosijoitusten -7,9 % 
(3,9 %), kiinteistöjen 10,3 % (8,7 %) ja vaihtoehtois-
ten sijoitusten 23,4 % (21,0 %). 

Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos, joka ei 
huomioi realisoitumattomia hankintahinnan ylittä-
viä positiivisia markkina-arvojen muutoksia, oli yh-
teensä 6,3 miljoonaa euroa (21,3 edellisellä tilikaudel-
la). Sijoitustoiminnan tulos laski edellisestä vuodesta 

15,0 miljoonaa euroa. Merkittävimmät syyt tuloksen 
laskuun olivat edellisvuotta alhaisemmat sijoitusten 
myyntituotot 7,6 miljoonaa euroa (11,9) sekä reali-
soitumattomat arvonalentumis- ja palautuskirjaukset 

-6,9 miljoonaa euroa, kun vastaava luku edellisenä 
vuonna oli + 4,5 miljoonaa euroa. Suurin yksittäi-
nen myyntivoitto 2,1 M syntyi KOy Mariankatu 5-7 
omistuksen osittaisesta realisoinnista. 

Sijoitusomaisuus
Säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo tilinpää-
töshetkellä oli 197,8 miljoonaa euroa (211,8 edellisenä 
vuonna). Sijoitusomaisuuden arvo pieneni 14,0 miljoo-
naa euroa edellisestä tilinpäätöksestä. Sijoitusomai-
suuden tasearvo oli tilinpäätöshetkellä 167,4 miljoo-
naa euroa (edellisenä vuonna 166,3), jolloin sijoitusten 
markkina-arvon ja tasearvon väliseksi arvostuseroksi 
muodostui 30,4 miljoonaa euroa (45,5). 

Noteerattujen osakesijoitusten osuus sijoitusomai-
suudesta on laskenut 16,1 % edellisestä vuodesta. 
Niiden osuus 99,2 miljoonaa euroa oli tilinpäätös-
hetkellä 50,1 % säätiön sijoitusomaisuudesta, alittaen 
säätiön varainhoidon periaatteiden mukaisen pitkän 
tähtäimen tavoiteallokaation 60 %. Korkosijoitusten 
osuus on puolestaan noussut 10,1 % yhteensä 39,7 
miljoonaan euroon. Korkosijoituksista 18,2 miljoo-
naa euroa oli tilinpäätöshetkellä likvideissä lyhyen 
koron rahastoissa ja pankkitileillä.

Säätiön luottamushenkilöt 

Säätiön luottamushenkilöiden toimikausi alkaa mar-
raskuun 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 10 kokous-

TULOS
 

31.8.2022
EUR

31.8.2022
%

31.8.2021
EUR

31.8.2021
%

MUUTOS
EUR

MUUTOS
%

Osakkeet 99 171 024 50,1 % 140 269 823 66,2 % -41 098 799 -16,1 %

Korot 39 689 495 20,1 % 21 084 430 10,0 % 18 605 065 10,1 %

Kiinteistöt 37 036 000 18,7 % 37 042 000 17,5 % -6 000 1,2 %

Vaihtoehtoiset 21 868 180 11,1 % 13 385 535 6,3 % 8 482 645 4,7 %

Yhteensä 197 764 699 100,0 % 211 781 788 100,0 % -14 017 088 0,0 %

Sijoitusomaisuuden jakauma ja muutokset markkinaarvoin tarkasteltuna
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ta, talousvaliokunnalla viisi sekä jaostoilla kullakin 
neljä kokousta. Lisäksi hallituksen asettamia muita 
työryhmiä kokoontui mm. Alfred Kordelinin palkin-
tojen, päähaun kehittämisen sekä suurten kulttuuri-
hankkeiden osalta.  

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 
000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa. Hallituk-
sen jäsenten kokouspalkkio oli 350 euroa. Talous-
valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 
euroa ja toimikunnan jäsenen 300 euroa. Jaoston 
puheenjohtajan kokouspalkkio on 350 euroa ja jä-
senen 300 euroa. Asiantuntijan palkkio on 300 eu-
roa 20. hakemukseen asti, tämän määrän ylittävistä 
hakemuksista maksetaan 5 euroa / kpl. Hallituksen 
asettamille työryhmille maksettiin asiantuntijapalk-
kioiden mukaisesti.

Säätiön hallitus
hallituksen puheenjohtaja 
Juha Laaksonen    vuodesta 2014-
hallituksen varapuheenjohtaja 
Jukka Seppälä   vuodesta 2017-
hallituksen jäsen Ari Kohonen  vuodesta 2016-
hallituksen jäsen Pirjo Lyytikäinen  vuodesta 2016-
hallituksen jäsen Ville Lukkarinen  vuodesta 2016-
hallituksen jäsen Hannu Riikonen  vuodesta 2016-
hallituksen jäsen Jouni Partanen  vuodesta 2019-
hallituksen jäsen Taina Pihlajarinne 
elokuuhun 2022 asti  vuodesta 2021-
hallituksen jäsen Janne Salminen 
syyskuusta vuoden loppuun 2022 
hallituksen jäsen Lauri Tuomi  vuodesta 2020-

Säätiön kokoaikaiset toimihenkilöt
toimitusjohtaja Erik Båsk   
(tj vuodesta 2016) vuodesta 2014–
talouspäällikkö Erja Lammi vuodesta 2012– 
yhteyspäällikkö Marita Seitsalo vuodesta 2015–
apurahakoordinaattori Saara Terva vuodesta 2018–

Tilintarkastajat
tilintarkastusyhteisö  
PricewaterhouseCoopers Oy ja 
päävastuullisena tilintarkastajana  
KHT Jaana Salmi    vuodesta 2021– 

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

Säätiön lähipiiritapahtumia tilikauden aikana oli-
vat hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot, 
luontoisedut sekä matka- ja muut korvaukset yhteensä 
156.731 euroa (153.998 edellisellä tilikaudella), tilintar-
kastuksesta maksetut palkkiot 27.648 euroa (13.578) 
sekä tilintarkastustoimistolle maksetut muut palkki-
ot 0 euroa (9.947). Lähipiiriläisille ei ole tämän lisäksi 
maksettu muita korvauksia, myönnetty apurahoja tai 
annettu lainoja.  

Arvio tulevasta

Säätiön toiminta rahoitetaan sijoitustoiminnan tuo-
toilla, minkä vuoksi säätiön sijoitusomaisuuden suun-
nitelmallinen hoito on erityisen tärkeää. 

Tilikauden aikana nähtiin yleisten taloudellisten 
riskien realisoitumista ja talousennusteita on korjattu 
helmikuusta lähtien jatkuvasti alaspäin. Talouden ke-
hitystä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin hidas-
taa korkea inflaatio sekä erityisesti Euroopassa korkea 
energian hinta. Tämä on johtanut keskuspankkien ra-
hapolitiikan kiristämiseen. Nopeita ratkaisuja koski-
en Venäjän ja Ukrainan välistä sotaa ei myöskään ole 
näköpiirissä. Vaikean tilanteen takia talous on ajaan-
tumassa taantumaan ja markkinoilla voidaan nähdä 
voimakastakin heiluntaa. 

Taloudellisesti tiukempina aikoina säätiön apura-
hojen merkittävyys kasvaa, minkä vuoksi varsinaiseen 
toimintaan käytettävien varojen määrä pyritään pitä-
mään tasaisena ilman suuria vuosittaisia heilahteluja. 
Säätiö jatkaa myös määrätietoisesti apurahaprosessien 
kehittämistä kohti suurempaa alakohtaista vaikutta-
vuutta sekä tieteessä että kulttuurissa. 

Säätiön taloudellinen asema on vakaa ja säätiön si-
joitusomaisuus on hyvin hajautettu sekä omaisuusla-
jeittain, toimialoittain että maantieteellisesti. Säätiöl-
lä on mahdollisuus jakaa apurahoja myös heikomman 
suhdanteen aikana. 

Säätiön toimisto siirtyy uusiin toimitiloihin loppu-
vuodesta.
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA Liite 1.9.2021–31.8.2022 1.9.2020–31.8.2021
Jaetut apurahat ja palkinnot 1

Myönnetyt apurahat ja palkinnot  -5 384 438,76 -4 833 906,04

Apurahojen palautukset  200 863,39 97 935,00

Apurahojen jakokustannukset  -125 290,30 -84 145,48

-5 308 865,67 -4 820 116,52

Muu varsinainen toiminta
Muu kulttuuritoiminta -86 429,80 -131 607,63

Varsinainen toiminta yhteensä -5 395 295,47 -4 951 724,15

SIJOITUSTOIMINTA 2,6,7

Tuotot 6 281 808,85 5 710 441,13

Kulut -741 875,34 -781 946,46

Myyntivoitot ja -tappiot 7 590 072,81 11 911 374,82

Arvonalennukset ja -palautukset -6 855 912,99 4 454 052,98

Sijoitustoiminta yhteensä 6 274 093,33 21 293 922,47

SAADUT LAHJOITUKSET 31 317,60 6 703,20

YHTEISKULUT
Henkilöstökulut 3 -374 095,36 -359 596,45

Poistot 5 -178,69 -255,28

Muut kulut -350 225,94 -214 772,60

Yhteiskulut yhteensä -724 499,99 -574 624,33

RAHASTOSIIRROT
Sidottujen rahastojen muutos 4 -5 681,86 -135 978,86

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 179 933,61 15 638 298,33
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TASE
 
Vastaavaa Liite 31.8.2022 31.8.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet 5 

Koneet ja kalusto  416,95 595,64

Muut aineelliset hyödykkeet  113 140,00 113 140,00

113 556,95 113 735,64

Sijoitukset 6,7

Osakkeet ja osuudet 139 047 226,74 156 721 845,77

Saamiset 10 059 492,26 8 312 747,42

149 106 719,00 165 034 593,19

Pysyvät vastaavat yhteensä 149 220 275,95 165 148 328,83

VAIHTUVAT VASTAAVAT 9

Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset 66 963,77 59 297,18

Muut saamiset 570 533,40 165 022,17

637 497,17 224 319,35

Rahoitusarvopaperit 7,9

Muut arvopaperit 17 019 292,08 1 794 857,13

17 019 292,08 1 794 857,13

Rahat ja pankkisaamiset 893 230,15 1 176 499,59

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 18 550 019,40 3 195 676,07

Vastaavaa yhteensä 167 770 295,35 168 344 004,90



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

61

TASE
 
Vastaavaa Liite 31.8.2022 31.8.2021
OMA PÄÄOMA 10

Kantarahasto  100 173 522,44 100 173 522,44

Sidotut rahastot  1 186 691,02 1 181 009,16

Vapaat rahastot  4 118 698,00 4 014 783,93

Edellisten tilikausien ylijäämä  59 132 671,44 43 598 287,18

Tilikauden tulos  179 933,61 15 638 298,33

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 164 791 516,51 164 605 901,04

VIERAS PÄÄOMA 11

Lyhytaikainen
Ostovelat 8 508,40 21 198,20

Muut velat 2 931 615,58 3 680 704,67

Siirtovelat 38 654,86 36 200,99

2 978 778,84 3 738 103,86

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 978 778,84 3 738 103,86

Vastattavaa yhteensä 167 770 295,35 168 344 004,90
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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 tarkoitus-
taan edistävää toimintaa.

JAETUT APURAHAT JA PALKINNOT 31.8.2022 31.8.2021
Päärahaston myöntämät apurahat

Tiede -1 200 000 -1 140 000

Kirjallisuus -700 000 -655 000

Taide -1 100 000 -1 059 830

Kansanvalistus -700 000 -669 900

Suuret kulttuurihankkeet -1 464 939 -1 130 576

-5 164 939 -4 655 306

Kaupunki- ja kohderahastojen myöntämät apurahat
Sidotut rahastot -38 000 -12 000

Vapaat rahastot -181 500 -166 600

-219 500 -178 600

Jaetut apurahat ja palkinnot yhteensä -5 384 439 -4 833 906

APURAHOJEN PALAUTUKSET
Päärahasto 198 285 85 035

Kaupunki- ja kohderahastot
Sidotut rahastot 0 0

Vapaat rahastot 2 578 12 900

2 578 12 900

Apurahojen palautukset yhteensä 200 863 97 935

APURAHOJEN JAKOKUSTANNUKSET -125 290 -84 145

JAETUT APURAHAT YHTEENSÄ -5 308 866 -4 820 117

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

Lisätietoa sidotuista ja vapaista rahastoista jäljempänä liitteessä 10.

2 SIJOITUSTOIMINTA

Osakesijoitukset 31.8.2022 31.8.2021
Osinkotuotot ja osakerahastojen voitto-osuudet 3 347 942 2 884 365

Arvopapereiden hoitopalkkiot -198 324 -170 688

Myyntivoitot 8 094 946 11 926 224

Myyntitappiot -2 318 441 -548 752

Arvonalennukset -3 973 807 -35 729

Arvonalennusten palautukset 41 096 3 405 819

4 993 413 17 461 238
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Korkosijoitukset
Korkotuotot ja korkorahastojen voitto-osuudet 407 118 422 929

Myyntivoitot 140 596 434 246

Myyntitappiot -397 155 -92 354

Arvonalennukset -2 203 993 -26 891

Arvonalennusten palautukset 138 78 926

-2 053 297 816 857

Sijoituskiinteistöt
Vuokratuotot 2 201 850 2 141 383

Hoito- ja korjauskulut -543 552 -611 258

Myyntivoitot 2 070 127 192 011

Arvonalennukset -644 347 0

Arvonalennusten palautukset 0 632 480

3 084 078 2 354 616

Vaihtoehtoiset sijoitukset
Korko- ja muut tuotot 324 898 261 764

Arvonalennukset -74 999 0

Arvonalennusten palautukset 0 399 447

249 899 661 212

SIJOITUSTOIMINNAN TULOS YHTEENSÄ 6 274 093 21 293 922

3 HENKILÖSTÖÄ JA PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstön lukumäärä

Säätiössä oli tilikauden aikana neljä kokopäiväistä työntekijää: toimitusjohtaja, talousjohtaja, yhteyspäällikkö ja apuraha-
koordinaattori.

Henkilöstö- ja palkkiokulut 31.8.2022 31.8.2021
Henkilöstön ja toimitusjohtajan palkat -314 933 -302 531

Eläkekulut -50 908 -49 339

Muut sivukulut -8 254 -7 727

Henkilöstökulut yhteensä -374 095 -359 596

Hallintoelimille maksetut palkkiot -43 400 -34 692

Apurahojen jakokustannuksiin sis.palkkiot -70 390 -71 888

Muut palkkiot -24 137 -23 020

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

4 RAHASTOSIIRROT

Sidottujen rahastojen muutos 31.8.2022 31.8.2021
Myönnetyt apurahat 38 000 12 000

Apurahojen jakokustannukset 867 407

Osuus sijoitustoiminnan tuloksesta -44 549 -148 386

-5 682 -135 979
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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

KONEET JA KALUSTO
Käyttöomaisuus 31.8.2022 31.8.2021

Kalusto Kalusto

Menojäännös tilikauden alussa 596 851

Lisäykset 0 0

Menojäännös ennen poistoja 596 851

Poistot -179 -255

Menojäännös tilikauden lopussa 417 596

Muut aineelliset hyödykkeet 31.8.2022 31.8.2021
Taideteokset 113 140 113 140

Säätiön koko taidekokoelman arvoksi on arvioitu 1.274.480 eur. Arvot perustuvat vuonna 2014 suoritetun vakuutustarkastelun 
yhteydessä tehtyyn arvonmääritykseen. Suurin osa kokoelmasta on deponoitu museoihin eri puolelle Suomea.

6 SIJOITUKSET SEKÄ NIIDEN MUUTOKSET
Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon.

Osakkeet ja osuudet Hankinta-arvo Arvonalent. Tasearvo
Tk alussa 1.9.2021 158 377 034 -1 655 189 156 721 846

Lisäykset 64 094 950 0 64 094 950

Vähennykset -75 106 472 -6 663 097 -81 769 569

Tk lopussa 31.8.2022 147 365 512 -8 318 286 139 047 227

Hankinta-arvo Arvonalent. Tasearvo
Tk alussa 1.9.2020 143 299 901 -6 002 100 137 297 801

Lisäykset 82 509 864 4 346 911 86 856 775

Vähennykset -67 432 730 0 -67 432 730

Tk lopussa 31.8.2021 158 377 034 -1 655 189 156 721 846

Saamiset Hankinta-arvo Arvonalent. Tasearvo
Tk alussa 1.9.2021 9 128 037 -815 289 8 312 747

Lisäykset 2 136 044 0 2 136 044

Vähennykset -314 300 -74 999 -389 299

Tk lopussa 31.8.2022 10 949 781 -890 288 10 059 492

Hankinta-arvo Arvonalent. Tasearvo
Tk alussa 1.9.2020 8 614 436 -923 870 7 690 566

Lisäykset 1 582 805 0 1 582 805

Vähennykset -1 069 203 108 580 -960 623

Tk lopussa 31.8.2021 9 128 037 -815 289 8 312 747
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7 SIJOITUSTEN KIRJANPITO- JA MARKKINA-ARVOT
Seuraavissa taulukoissa esitetään pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin sisältyvien sijoitusten tasearvot ja markkina-arvot omaisuusla-
jeittain. Tasearvoissa on lisäksi huomioitu lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät sijoituksiin liittyvät erät, kuten avoimet kaupat ja en-
nakkomaksut. Listattujen sijoitusten markkina-arvot perustuvat julkisiin noteerauksiin ja kiinteistöjen arvot perustuvat ulkopuoli-
sen tahon laatimiin arvioihin. Vaihtoehtoisten sijoitusten arvot perustuvat varainhoitajien esittämiin arvioihin.

Tasearvo Markkina-arvo Erotus
Osakesijoitukset 31.8.2022 31.8.2022 31.8.2022

Osakkeet 33 315 706 39 510 383 6 194 676

Osakerahastot 50 848 922 59 660 641 8 811 719

84 164 629 99 171 024 15 006 395

Korkosijoitukset
Pankkitilit 893 230 893 230 0

Korkorahastot 38 476 265 38 476 265 0

Avoimet kaupat, nettona 320 000 320 000 0

39 689 495 39 689 495 0

Kiinteistösijoitukset
Kiinteistö- ja asunto-osakkeet 26 556 640 37 012 419 10 455 779

Lainasaaminen (KOy Kokonniementie 1) 23 581 23 581 0

26 580 221 37 036 000 10 455 779

Vaihtoehtoiset sijoitukset
Rahastot 6 868 985 9 243 323 2 374 337

Lainasaamiset, sis. korkojaksotukset 1 178 550 1 234 425 55 875

Kapitalisaatiosopimukset 8 877 332 11 390 432 2 513 100

16 924 867 21 868 180 4 943 313

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 167 359 212 197 764 699 30 405 487

Tasearvo Markkina-arvo Erotus
Osakesijoitukset 31.8.2021 31.8.2021 31.8.2021

Osakkeet 39 550 787 54 467 779 14 916 991

Osakerahastot 66 882 034 85 802 044 18 920 010

106 432 822 140 269 823 33 837 001

Korkosijoitukset
Pankkitilit 1 176 500 1 176 500 0

Korkorahastot 20 361 967 20 758 456 396 489

Avoimet kaupat, nettona -850 525 -850 525 0

20 687 941 21 084 430 396 489

Kiinteistösijoitukset
Kiinteistö- ja asunto-osakkeet 27 323 453 37 018 419 9 694 966

Lainasaaminen (KOy Kokonniementie 1) 23 581 23 581 0

27 347 034 37 042 000 9 694 966

Vaihtoehtoiset sijoitukset
Rahastot 3 561 054 3 986 220 425 166

Lainasaamiset, sis. korkojaksotukset 1 440 907 1 508 815 67 908

Kapitalisaatiosopimukset 6 860 447 7 890 500 1 030 052

11 862 408 13 385 535 1 523 126

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 166 330 205 211 781 788 45 451 583

Yllä olevien taulukoiden luvut eivät sisällä omien  
toimitilojen osakkeita
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31.8.2022 31.8.2021
Omien toimitilojen osakkeet, tasearvo 0 837 408

Säätiön omiin toimitiloihin kohdistuvat KOy Mariankatu 5-7 osakkeet myytiin tilikauden aikana. Toimitilojen hallintaoikeus siirtyy 
ostajalle lokakuun loppuun mennessä.

8 OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ

Sijoitukset yrityksiin, joista omistetaan vähintään 20 % 31.8.2022

Kotipaikka Omistusosuus-% Oma pääoma Tilikauden tulos
KOy Helsingin Rautatalo Helsinki 31,5 % 40 829 450 29 619

KOy Kokonniementie 1 Porvoo 25,0 % 20 841 473 -275

KOy Mariankatu 5-7 Helsinki 6,9 % 3 469 324 -101

Sijoitukset yrityksiin, joista omistetaan vähintään 20 % 31.8.2021

Kotipaikka Omistusosuus-% Oma pääoma Tilikauden tulos
KOy Helsingin Rautatalo Helsinki 31,5 % 40 799 831 -29 910

KOy Kokonniementie 1 Porvoo 25,0 % 20 841 748 -87

KOy Mariankatu 5-7 Helsinki 25,8 % 3 469 426 2 115

Tiedot perustuvat tilinpäätöksen laatimishetkellä saatavilla olleisiin kiinteistöyhtiöiden viimeisimpiin vahvistettuihin tilinpäätöksiin.

9 VAIHTUVAT VASTAAVAT
31.8.2022 31.8.2021

Siirtosaamiset
Muut siirtosaamiset 66 964 59 297

Muut saamiset
Muut saamiset 570 533 165 022

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 637 497 224 319

Rahoitusarvopaperit
Lyhyen koron korkorahastot 17 019 292 1 794 857

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

10 OMA PÄÄOMA

KANTARAHASTO 31.8.2022 31.8.2021
Rahaston pääoma 100 173 522 100 173 522

SIDOTUT RAHASTOT
Pääoma tilikauden alussa 1 181 009 1 045 030

Helinä Wähän rahasto, rahastosiirto -2 761 37 781

Suomen säveltaiteen tukirahasto, rahastosiirto 8 443 98 198

Pääoma tilikauden lopussa 1 186 691 1 181 009
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VAPAAT RAHASTOT
Pääoma tilikauden alussa 4 014 784 3 939 795

Korkohyvitykset 220 813 216 689

Lahjoitukset ja pääomitukset 62 023 12 000

Netto jaetut ja palautetut apurahat -178 922 -153 700

Pääoma tilikauden lopussa 4 118 698 4 014 784

KERTYNEET YLIJÄÄMÄT
Kertyneet ylijäämät tilikauden alussa 59 236 585 43 673 276

Siirrot vapaisiin rahastoihin -103 914 -74 989

Kertyneet ylijäämät tilikauden lopussa 59 132 671 43 598 287

TILIKAUDEN TULOS 179 934 15 638 298

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 164 791 517 164 605 901

SIDOTUT RAHASTOT

Pääoma
31.8.2021

Netto jaetut 
ja  palautetut 

 apurahat

Osuus säätiön tu-
loksesta

Pääoma
31.8.2022

Helinä Wähän rahasto 303 857 -14 000 11 239 301 096

Suomen säveltaiteen tukirahasto 877 152 -24 000 32 443 885 595

Yhteensä 1 181 009 -38 000 43 682 1 186 691

Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö sulautui Alfred Kordelinin säätiöön 31.10.2019 ja sulautumisen yhteydessä Alfred Kordelinin sää-
tiöön perustettiin sidottu rahasto nimeltään Suomen säveltaiteen tukirahasto. 

VAPAAT RAHASTOT

Pääoma
31.8.2021

Korkohyvitys Lahjoitukset 
ja pääomi-

tukset

Netto jaetut 
ja palautetut 

apurahat

Pääoma
31.8.2022

Gust. Kompan rahasto 556 650 30 616 -25 900 561 366

Jaakko Paasivirran palkinto 48 411 2 663 1 000 -2 000 50 074

Gust. Kompan rahasto yhteensä 605 062 33 278 1 000 -27 900 611 440

Huittisten rahasto 608 106 33 446 -26 600 614 952

Hyvinkään rahasto 97 501 5 363 -6 500 96 364

Jaakko Kolmosen rahasto 271 343 14 924 -10 000 276 267

Jyväskylän rahasto 146 160 8 039 -10 000 144 198

Lappeenrannan rahasto 111 603 6 138 0 117 742

Nokian rahasto 449 599 24 728 31 023 -19 500 485 850

Raahen 350-vuotisjuhla rahasto 383 356 21 085 -18 200 386 241

Rauman rahasto 374 377 20 591 20 000 -18 600 396 368

Savonlinnan rahasto 125 354 6 894 -5 300 126 948

Seinäjoen rahasto 446 341 24 549 0 -23 100 447 790

TSV 100-vuotisrahasto 146 579 8 062 0 154 641

Urheilun tukirahasto 123 367 6 785 10 000 -4 000 136 153

Viron rahasto 126 035 6 932 -9 222 123 745

Yhteensä 4 014 784 220 813 62 023 -178 922 4 118 698
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11 VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN 31.8.2022 31.8.2021
Ostovelat 8 508 21 198

Muut velat
Ennakonpidätys ja sos.turvamaksuvelka 7 405 7 056

Nostamattomat apurahat 2 594 996 2 395 572

Muut lyhytaikaiset velat 329 214 1 278 077

2 931 616 3 680 705

Siirtovelat
TTV-, TYEL- ja lomapalkkavelka 38 655 36 201

Muut siirtovelat 0 0

38 655 36 201

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 978 779 3 738 104

MUUT LIITETIEDOT

Apurahoihin liittyvät sitoumukset 31.8.2022 31.8.2021
Säätiöiden post doc- apurahapooli 252 000 50 000

Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 050 1 146

Myöhemmin maksettavat 0 1 005

1 050 2 151

Sijoitussitoumukset
Rahastot ja lainat 7 893 876 10 483 415

Kapitalisaatiosopimukset 10 341 649 7 529 719

18 235 525 18 013 134
Lähipiiri

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

 31.8.2022 31.8.2021
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset -156 731 -153 998

Tilintarkastajille maksetut palkkiot -27 648 -13 578

Tilintarkastustoimistolle maksetut muut palkkiot 0 -9 947

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

________________________________________________

Erik Båsk

Toimitusjohtaja

________________________________________________ ________________________________________________

Juha Laaksonen Jukka Seppälä 

Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja 

________________________________________________  ________________________________________________

Ari Kohonen Ville Lukkarinen 

________________________________________________  ________________________________________________

Pirjo Lyytikäinen Jouni Partanen

________________________________________________  ________________________________________________

Hannu Riikonen Janne Salminen

________________________________________________ 

Lauri Tuomi

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Helsingissä 19.10.2022

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

________________________________________________ 

Jaana Salmi, KHT
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Tilintarkastuskertomus
Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr:n hallitukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus 
Lausunto 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oi-
kean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa ole-
vien 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) ti-
linpäätöksen tilikaudelta 1.9.2021–31.8.2022. Tilinpää-
tös sisältää säätiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaises-
ti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuk-
siamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkas-
tajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lau-
suntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia säätiöstä niiden Suomes-
sa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja 
olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukai-
set eettiset velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitus
johtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen 
laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän 

kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laa-
timista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja 
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jon-
ka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilin-
päätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laa-
tiessaan velvollisia arvioimaan säätiön kykyä jatkaa 
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään 
seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, 
että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen pe-
rustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen, paitsi jos säätiö aiotaan purkaa tai toiminta 
lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin 
tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilin tarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus 
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheel-
lisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisäl-
tää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea 
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastusta-
van 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 tilintarkas-
tukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkin-
taa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko 
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tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
 – tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai 

virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen vir-
heellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme 
näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimen-
piteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tar-
peellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
kastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, 
on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtu-
va olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, vää-
rentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen 
valvonnan sivuuttamista.

 – muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kan-
nalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäk-
semme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden 
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta 
emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme anta-
maan lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehok-
kuudesta. 

 – arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tie-
tojen kohtuullisuutta.

 – teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja 
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpää-
tös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, 
ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellais-
ta tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista 
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä säätiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos joh-
topäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta 
esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastus-
kertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuut-
ta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin 
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riit-
täviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme 
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäi-
vään mennessä hankittuun tilintarkastusevidens-
siin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kui-
tenkin johtaa siihen, ettei säätiö pysty jatkamaan 
toimintaansa.

 – arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämis-
tapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako ti-
linpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapah-
tumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun 
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta 
ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastusha-
vainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen val-
vonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnis-
tamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaa-
tiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta 
informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio 
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olen-
naisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta 
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai 
vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellis-
tä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toi-
mintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja 
että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuk-
sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

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

Muut lakiin perustuvat lausunnot
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilin-
tarkastuksen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n 
edellyttämistä seikoista. 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätök-
sessä ja toimintakertomuksessa annetuista tiedoista 
sekä siitä, että säätiön toimielinten jäsenille suorite-
tut palkkiot ja korvaukset ovat tavanomaisia.



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

73

Lausuntonamme esitämme, että säätiön tilin-
päätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu 
säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat 
olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja 
koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvi-
oimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö on 
suorittanut säätiön toimielinten jäsenille, on pidettä-
vä tavanomaisina.

 
 

Helsingissä 19.10.2022
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

________________________________________________ 

Jaana Salmi 
KHT
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VUOSIKERTOMUS 2022

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

KAUPUNKI- JA 
KOHDERAHASTOT

KANSANVALIS-
TUKSEN JAOSTO

TIETEEN JAOSTO

KIRJALLISUUDEN 
JAOSTO

TAITEEN JAOSTO HALLITUS

€

€

€

€€

€

Elokuun haku
(päähaku)

Tammikuun haku

SUURET KULT-
TUURIHANKKEET
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MYÖNNETYT APURAHAT JA PALKINNOT 2021–2022
ELOKUUN PÄÄHAKU 2021 

TIETEET 2021

BIOLOGIA, YMPÄRISTÖ

filosofian maisteri Saija Ahonen väitöskir-
jaan: Herbivorian ja ilmaston lämpenemi-
sen vaikutus maaperämikrobiyhteisöihin 
subarktisella tundralla ja tunturikoivikois-
sa 24.000

Doctor of Philosophy Johannes Cairns 
post doc -tutkimukseen: ”Predictive fra-
mework for optimising antimicrobial pro-
tocols to mitigate resistance evolution” 
28.000

filosofian maisteri Mikko Kivikoski väitös-
kirjaan: Perinnöllinen muuntelu luonnon-
populaatioissa – tutkimuksia kymmenpii-
killä 24.000

filosofian maisteri Tiina Kolari väitöskir-
jaan: Pohjoisten soiden viimeaikaiset kas-
villisuusmuutokset 24.000

filosofian maisteri Tiia Luostarinen väi-
töskirjaan: Seasonal and molecular quali-
ties of biological and biochemical Arctic 
sea-ice proxies 12.000

Master of Science in Environmental Toxi-
cology Ehab Mustafa väitöskirjaan: In vit-
ro studies on cancer-related mechanisms 
of electromagnetic fields 12.000

Master of Science in Medical Science Su-
bodh Sharma väitöskirjaan: Novel Roles 
of 2-Oxoglutarate Dependent Dioxygen-
ase in Human Diseases 12.000

YHTEENSÄ 136.000

FILOSOFIA

valtiotieteiden maisteri Heidi Haanila 
väitöskirjaan: Minuuden määrittely neu-
rofilosofisessa viitekehyksessä 8.000

filosofian maisteri, valtiotieteiden mais-
teri Lassi Jakola väitöskirjaan: The 
Philosophy of ”The Varieties of Good-
ness” – Essays on G. H. von Wright’s 
Theory of Values and Moral Philosophy 
12.000

VTM Mikko Puumala väitöskirjaan: Moral 

Demandingness and the Adaptive Limits 
of Human Morality 14.000

YHTEENSÄ 34.000

FYSIIKKA JA TÄHTITIEDE

filosofian maisteri Salla Hietakoste väi-
töskirjaan: Heart rate variability in OSA 
patients: a new physiological marker of 
disease severity, daytime sleepiness, and 
impaired vigilance 12.000

GEOTIETEET JA MAANTIEDE

filosofian maisteri Timo Rantanen väi-
töskirjaan: Alueellinen lähestymistapa ja 
spatiaaliset menetelmät välineinä moni-
tieteisessä ihmisen historian tutkimuk-
sessa uralilaisten kielten puhuma-alueel-
la 12.000

HISTORIATIETEET, ARKEOLOGIA

filosofian tohtori Kati Katajisto post doc 
-tutkimukseen: Ester, Signe, Ellen, Kaisa, 
Gerda, Alli, Sylvi, Tellervo – näkyvä ja nä-
kymätön valta tasavallan huipulla (1919–
1994) 28.000

filosofian maisteri Anna Laakkonen väi-
töskirjaan: Suomalaiset osana neuvos-
tovallan propagandakoneistoa: Vihol-
liskuvan ja identiteetin rakentaminen 
Punainen Karjala -lehdessä 1920–1937 
12.000

filosofian tohtori Anna Niiranen post doc 
-tutkimukseen: Vallan fasadit: Ulkoasun 
ja sukupuolen merkitykset kylmän sodan 
aikaisessa diplomatiassa 28.000

filosofian maisteri Saara Penttinen väi-
töskirjaan: Worlds of Wonder in One 
Closet Shut. Virtual Worlds of Seven-
teenth-Century English Cabinets of Cu-
riosities 24.000

filosofian tohtori Paula Saari post 
doc-tutkimukseen: A Natural Export: 
International Connections, Conservati-
on Co-operation, and How the National 

Park Idea Became ”America’s Best Idea” 
28.000

YHTEENSÄ 120.000

KÄYTTÄYTYMISTIETEET

filosofian maisteri Jenni Riikka Ahokas 
tutkimusvierailuun Cambridgen yliopis-
toon 5.035

kasvatustieteen maisteri Laura Korteso-
ja väitöskirjaan: Unen, vuorokausirytmin 
ja teknologiankäytön vaikutukset ylä-
kouluikäisten ja toisen asteen opiskeli-
joiden koulumenestykseen ja hyvinvoin-
tiin 24.000

filosofian maisteri Maija Salokivi väitös-
kirjaan: Early adolescents’ emotional 
skills in music therapy: Assessment de-
velopment research 24.000

filosofian maisteri Riikka Suhonen väi-
töskirjaan: Globaali kansalaisuus amma-
tillisen koulutuksen poliittisissa diskurs-
seissa ja käytännöissä 2.800

psykologian maisteri Jaakko Tammilehto 
väitöskirjaan: Tunteiden säätely: Sosiaa-
liset ja kognitiiviset tekijät sekä päivittäi-
nen dynamiikka 12.000

YHTEENSÄ 67.835

KEMIA

Master of Science Johanna Paajanen 
väitöskirjaan: Electroblowing synthesis 
of ceramic submicron fibers for efficient 
and ecological purification of radioacti-
ve wastewater 5.000

filosofian maisteri Kajsa Roslund väitös-
kirjaan: Identifying volatile biomarkers 
for oral bacteria responsible for perio-
dontitis and dental abscess. 24.000

Doctoral candidate Damla Serper tut-
kimusvierailuun: Computational fluid 
dynamics (CFD) applied to suspension 
flow within a basket-type centrifugal fil-
ter 6.375
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FL Marjaana Taimisto väitöskirjaan: Uu-
sien organokalkogenidejä sisältävien ru-
teniumkompleksien valmistus ja karak-
terisointi sekä reaktio-olosuhteiden ja 
reaktioreitin tutkiminen 8.000

YHTEENSÄ 43.375

KIELITIEDE

filosofian maisteri Katariina Leino väitös-
kirjaan: Suomen genetiivisubjekti 24.000

filosofian maisteri Niko Partanen väitös-
kirjaan: Grammatical variation in Komi 
12.000

filosofian maisteri Elisa Repo kou-
lun lisääntyvää kielellistä moninaisuut-
ta käsittelevän väitöskirjan viimeistely 
vierailevana tutkijana University of Ca-
liforniassa Berkeleyssa Yhdysvalloissa 
1.1.2022–31.12.2022 4.000

filosofian tohtori Krista Teeri-Niknam-
moghadam väitöskirjan jälkeiseen tut-
kimukseen: Mitä ”kielioppi” tarkoittaa? 
28.000

YHTEENSÄ 68.000

KIRJALLISUUSTIEDE

filosofian maisteri Ira Hansen väitöskir-
jaan: Kehollinen kaupunkikokemus Paul 
Austerin romaaneissa 22.000

filosofian maisteri Miikka Laihinen väitös-
kirjan jälkeiseen tutkimukseen: Fragmen-
tin mieli. Suppean muodon materiaalisia 
käyttömahdollisuuksia 2000-luvun suo-
malaisessa kirjallisuudessa 26.000

filosofian tohtori Laura Oulanne post 
doc -tutkimukseen: Modernismin maail-
malliset mielet 28.000

YHTEENSÄ 76.000

KULTTUURIENTUTKIMUS

Terveystieteiden maisteri Katri Pöllänen 
väitöskirjaan: Työhyvinvointi startup ske-
nessä 24.000

LÄÄKE- JA TERVEYSTIEDE

Lääketieteen lisensiaatti Suvi Alenius 
väitöskirjaan: Ennenaikaisen syntymän 
sosiaaliset vaikutukset 10.000

Maisteri Latifeh Azizi solujen mekaani-
sia voimia aistivia rakenteita ja yhteyttä 
spontaaniin sepelvaltimon dissektioon 
käsittelevän väitöskirjatyön loppuun-
saattamiseen 12.000

Silmätautien erikoislääkäri Mohamed 
Geneid väitöskirjaan: Relation of retinal 
vessel diameter and nerve fiber layer, 
macular thickness in OCT, HRT variab-
les and other eye measurements and 
prevalence of certain ophthalmic di-
seases in a population-based cohort 
12.000

Master of Science, Master of Arts Ka-
ti Karvonen väitöskirjaan: Autoimmune 
consequences induced by Borrelia bur-
gdorferi 8.000

Filosofian maisteri Vappu Nieminen- 
Pihala väitöskirjaan: Transcriptional re-
gulation of mesenchymal cell differen-
tiation 4.000

FM, tohtorikoulutettava Soile Puhakka 
väitöskirjaan: Vihreän elinympäristön, 
maiseman ja luontosuhteen yhteys lii-
kunta-aktiivisuuteen eri ikäisillä suoma-
laisilla 24.000

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

Diplomi-insinööri, hammaslääketieteen 
kandidaatti Ismo Räisänen väitöskir-
jaan: Nuorten alkavan parodontiitin ris-
kitekijät ja diagnostiikka 12.000

Lääketieteen lisensiaatti Anni Sauna-
joki väitöskirjaan: Glukoosirasitusko-
keen käyttö tyypin 2 diabeteksen ja 
sen komplikaatioiden ennustamisessa 
12.000

FM Alina Suomalainen väitöskirjatyö-
hön: Microbial impact on host immune 
responses 12.000

Lääketieteen kandidaatti, tohtorikou-
lutettava Pihla Tommiska väitöskirjaan: 
Krooninen kovakalvonalainen vuoto: 
uusiutumisten vähentäminen ja epide-
miologia 12.000

Master of Science in Molecular Life 
Sciences Rebekka Claudia Wittrahm 
Alzheimerin taudin riskigeenien toimin-
tamekanismeihin liittyvän väitöskirja-
työn viimeistelyyn 12.000

YHTEENSÄ 154.000

MAATALOUS- JA METSÄTIEDE

Master of science Zhang-Turpeinen 
Huizhong väitöskirjaan: Determine the 
wildfire-induced direct and indirect im-
pacts on boreal forest floor biogenic 
volatile organic compound emissions 
along forest succession 12.000

MATEMATIIKKA JA 
TIETOJENKÄSITTELY

Doctor of Philosophy Giovanni Barba-
rino väitöskirjan jälkeiseen tutkimuk-
seen: Decorrelation Methods for Mul-
ti-Input nonstationary Signals 27.600

YHTEISKUNTATIETEET

Valtiotieteiden maisteri Kia Andell ti-
eteen ja kokemustiedon suhteita tar-
kastelevan väitöskirjatyön viimeistelyyn 
12.000

Master of Science (Economics and 
Business Administration) Thach Huynh 
väitöskirjaan: Strategy making as soap 
opera – Unveiling and managing the 
complexity in collective strategies 
12.000

Valtiotieteiden maisteri Anniina Hyttin-
en väitöskirjaan: Poliittisen vastarinnan 
mahdollisuudet illiberaalissa demokra-
tiassa –Visuaalinen etnografia valtiollis-
esta etnonationalismista ja sen vastavo-
imista Unkarissa 24.000

Master of Arts Tiina Hyyppä for research 
visit to the University of Denver 4.000

Magistrica znanosti s podrocja ženskih 
študij in feministicne teorije [Postgrad-
uate master’s degree in Women’s Stud-
ies and Feminist Theory] Natasa Mojsk-
erc väitöskirjaan: “Domestic Violence 
Work among Racialized Minorities: An 
Autoethnographic Research in a Finnish 
Shelter” 6.000

Master of Science Anna Puhakka 
väitöskirjaan: “Me ollaan täällä. Ei enää 
kysymässä lupaa, vaan ottamassa tila 
haltuun.” Suomenkielinen verkkovälit-
teinen kehopositiivisuusaktivismi vasta-
diskurssina vuosina 2016–2019 23.000

YTM Mikko Räkköläinen väitöskirjaan: Ul-
koistettu ulkopolitiikka: Yritykset osana 
Suomen Afganistan-politiikan toteutta-
mista kentällä 22.790
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KAUNOKIRJALLISUUS

Taiteen maisteri, valtiotieteiden maisteri 
Ilona Ahti näytelmäelokuvan käsikirjoit-
tamiseen 12.000

Filosofian maisteri Kaisa Happonen ja 
taiteen maisteri Anne Vasko kuvakir-
jojen kirjoittamiseen ja kuvittamiseen 
24.000

Kirjailija Jari Järvelä rahateemaisen no-
vellikokoelman kirjoittamiseen 24.000

Taiteiden maisteri Joonas Kallonen ro-
maanin ’’Fauni’’ kirjoittamiseen 12.000

Filosofian maisteri, teatteri-ilmaisun oh-
jaaja Elina Kilkku Yksin metsässä -ro-
maanin kirjoittamiseen 21.200

Yhteiskuntatieteiden maisteri Kuutti 
Koski romaanin kirjoittamiseen 24.000

Kirjailija Juha Kulmala 7. runokokoelman 
kirjoittamiseen 21.200

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Volter 
Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon järjes-
tämisen kuluihin vuonna 2022 10.000

Kirjailija Sirpa Kyyrönen-Kallio runoteok-
sen kirjoittamiseen 24.000

Kirjailija (Filosofian maisteri, Master of 
Arts) Taina Latvala romaanin kirjoittami-
seen 12.000

Filosofian ylioppilas Jyrki Lehtola es-
seetrilogian kolmannen osan kirjoittami-
seen 24.000

Musiikin maisteri Maritta Lintunen uuden 
romaanin kirjoittamiseen ja ”Kanadan-
hanhi – Valitut novellit”- teoksen viimeis-
telyyn 24.000

Kirjailija J.S. Meresmaa ja filosofian mais-
teri Anni Kuu Nupponen novelliantolo-
gian toimitus- ja kirjoitustyöhön 7.000

KIRJALLISUUS 2021

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

YHTEENSÄ 127.790

TAITEIDEN TUTKIMUS

Musiikin maisteri, musiikkiterapeutti Ta-
ru Koivisto väitöskirjan viimeistelyyn: 
The (Un)Settled Space of Music Prac-
titioners in the Finnish Healthcare Sys-
tem: Building Hybrid Professionalism in 
and through Music 12.000

Filosofian maisteri Aura Nikkilä väitös-
kirjaan: Todentuntuisia kohtaamisia. Va-
lokuvan merkitykset siirtolaisuutta ku-
vaavissa sarjakuvissa 24.000

Filosofian maisteri Mikko Nurmi väitös-
kirjaan: Temporal constraints and creati-
vity in expert jazz improvisation 12.000

Filosofian tohtori Jaakko Seppälä post 
doc -tutkimukseen: Nordic Noir as Affe-
ctive Mapping: Reimagining the Welfare 
States 28.000

YHTEENSÄ 76.000

TALOUSTIETEET

Doctoral student Natalia Fey väitöskir-
jaan: Innovative approaches to deve-
loping leadership capabilities through 
coaching in contemporary local and glo-
bal organizations. 24.000

Kauppatieteiden maisteri Tiina-Kaisa Kuuru 
väitöskirjaan: Kehollinen asiakaskokemus ja 
sen johtaminen palvelualoilla 12.000

Kauppatieteen maisteri Lauri Laine väi-
töskirjan ”Metaentrepreneurship” viimeis-
telyyn 7.000

Master of Arts in Futures Studies Sara 
Moqaddamerad väitöskirjaan: Business 
Model Innovation on the Verge of Emer-
ging Disruptive Technologies 6.000

Kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden 
kandidaatti Oskari Rintala väitöskirjaan: 
The role of social agency in supply chain 
management decision-making 12.000

Valtiotieteiden maisteri Joonas Tuhkuri 
väitöskirjaan: Essays on Labor  Economics 
12.000

YHTEENSÄ 73.000

TEKNISET TIETEET

Tekniikan tohtori Tommi Paul Erik Grön-
dahl väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen: 
Kieliteknologian johtavien mallien kielitie-
teellinen tulkinta 28.000

Diplomi-insinööri Riikka Mikkonen väitös-
kirjaan: Hydrofobisten materiaalien hyö-
dyntäminen painettavan elektroniikan so-
velluksissa 12.000

Master of Science Mikhail Roiz väitöskir-
jaan: Highly sensitive massively parallel 
detection of trace gases with advanced 
laser spectroscopy 24.000

Master of Science (Technology) Alek-
sandra Zienkiewicz väitöskirjaan: Nonin-
vasive monitoring of human cardiovas-
cular system in neuroimaging 12.400

YHTEENSÄ 76.400

TEOLOGIA

Teologian tohtori Suvielise Nurmi post 
doc -tutkimukseen ”Relationaaliset ym-
päristövastuut. Enaktivismin merkitys 
kompleksisten ympäristöongelmien vas-
tuita ja niiden oikeuttamista koskevaan 
keskusteluun” 28.000

VIESTINTÄ

Filosofian maisteri Mikko Hautakangas 
väitöskirjaan: Neuvotteluja journalismin 
roolista polarisoituvassa yhteiskunnas-
sa. Sovittelujournalismin käsite ja kokei-
lut Suomessa 2015–2021 12.000

TkL Olli-Jaakko Kupiainen väitöskirjaan: 
Setting the same goals but travelling to 
different futures 8.000

Yhteiskuntatieteiden maisteri Mika Ren-
vall väitöskirjaan: Journalismi tutkimuk-
sena: John Deweyn pragmatistinen jour-
nalismikäsitys 12.000

YHTEENSÄ 32.000

TIETEET YHTEENSÄ 74 APURAHAA, 
1.200.000 EUROA.
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Kirjailija Maija Muinonen kolmannen ro-
maanin kirjoittamiseen 12.000

Filosofian maisteri Anna Maria Mäki ro-
maanin kirjoittamiseen 12.000

Taiteen maisteri Meiju Niskala uuden au-
tofiktiivisen romaanin kirjoittamiseen ja 
esityksen sekä elokuvan työstämiseen 
edellisten kirjojeni pohjalta 24.000

Osuuskunta Poesia Poesiavihkot -vihko-
sarjan julkaisemiseen 6.600

Filosofian maisteri Sirkku Peltola näytel-
mäsarjan kirjoittamiseen eeppiseen muo-
toon 12.000

Yhteiskuntatieteiden maisteri, kirjailija 
Pontus Purokuru romaanin kirjoittami-
seen 12.000

Runoilija, kirjansitojamestari Kaija Ranta-
kari runokirjan kirjoittamiseen 12.000

Psykologian maisteri Marisha Rasi-Koski-
nen kaunokirjallisen romaanin ”Elävä” kir-
joittamiseen 24.000

Kirjailija Katja Raunio romaanin ja pie-
noisromaanin kirjoittamiseen 24.000

Kirjailija, f.yo Saila Susiluoto proosateok-
sen ”Ada” ja runoteoksen ”Mana” kirjoit-
tamiseen 24.000

Kirjailija, filosofian maisteri Pauli Tapio 
teokseen ”Jäte” 24.000

Runoilija, HuK Miia Toivio runokokoelman 
ja esseeteoksen kirjoittamiseen 24.000

YHTEENSÄ 450.000

SIRKUSTAIDE

Grus Grus Teatteriyhdistys ry Toiset aivot 
-klovneriaesityksen valmistamiseen 8.000

irkustaiteilija Sanja Kosonen ja työryhmä 
”Mad in Finland”,10-vuotisjuhlakiertueen 
järjestämiseen 16.000

Osuuskunta Sirkus Aikamoinen Circus 
I love you nykysirkusesityksen Suomen 
kiertueen kuluihin 10.000

YHTEENSÄ 34.000

NÄYTTÄMÖTAIDE

Dramatic Combat Finland pohjoismaisen 
näyttämötaistelutyöpajan järjestämiseen 
16.000

Nukketeatteriohjaaja Ishmael Falke ja 
työryhmä näyttämöteoksen Extra neit-
syt evankeliumin valmistamiseen 5.000

HIT Helsinki yhdistys ry teokseen Jonni 
joutava 4.000

Jalostamo-kollektiivi ry, Studio Total 
Studio Totalin Die Wohnung -näyttämö-
teoksen toteuttamiseen suomalais-sak-
salaisena yhteistyönä Müncheniin 
30.000

Teatteritaiteen maisteri, kuvataiteen 
maisteri Mia Kivinen valosuunnittelijana 
toimimiseen 24.000

Teatteritaiteen maisteri Mari Lehtonen 
taiteelliseen työskentelyyn 12.000

Musiikkiteatteri NYT ry Hissi musikaali-
kantaesityksen valmistamiseen 16.000

Dramaturgi Seppo Parkkinen näytel-
mään arkeologi ja keräilijä Lauri Naute-
lan elämästä työnimellä Krakeloitunut 
rakkaus 5.000

TeM, OTM Janne Pellinen ja työryhmä 
Ensimmäinen käsky -esityksen rakenta-
miseen, lämmitykseen ja esityskauden 
toteuttamiseen Teatteri Takomolla 8.000

Saimaan Teatteri ry Ripari -esityksen to-
teuttamiseen laivakiertueena Saimaalla 
kesällä 2022 15.000

Työväen Näyttämöiden Liitto ry Nuori 
Näyttämö -hankkeen kolmen näytelmän 
kirjoittamiseen 4.000

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) An-
na Uschanov ja teatteri-ilmaisun ohjaa-
ja (amk) Jenni Rutanen Marras-teoksen 
valmistamiseen ja toteuttamiseen 5.000

Näytelmäkirjailija, ohjaaja, teatteritai-
teen maisteri Paavo Westerberg Marcel 
& Man -näytelmän kirjoittamiseen 18.000

Kasvatustieteen maisteri, teatteri-ilmai-
sunohjaaja Jonna Wikström taiteelliseen 
työskentelyyn teoksissa Jätkäsaaren sy-
dän - Kaupunkiesitys (Viirus teatteri), 
Pussauskoppi (Totem teatteri) ja ”Et sä 
kumminkaan mitään tajuu” (Kapsäkki) 
24.000

YHTEENSÄ 186.000

KIRJALLISUUDEN 
SUOMENTAMINEN

Filosofian maisteri Laura Kulmala Elin 
Cullhedin romaanin Eufori suomentami-
seen 5.000

Osuuskunta Kirjasin, Kustannusliike 
Parkko arabialaisen runouden antologi-
an suomentamiseen ja toimittamiseen 
14.000

Kirjailija, kääntäjä Cristina Sandu Ilya 
Kaminskyn runokokoelman Dancing in 
Odessa suomentamiseen 11.000

YHTEENSÄ 30.000

KIRJALLISUUS YHTEENSÄ 45 APU
RAHAA, 700.000 EUROA.

TAITEET 2021

ARKKITEHTUURI

arkkitehti Johanna Brummer Arkkitehdin 
arjesta kertovan sarjakuvateoksen toteu-
tusvaiheeseen 7.500

arkkitehti Tuuli Kanerva ja arkkitehti Leo 
Lindroos taiteelliseen työskentelyyn ja 
kuluihin 15.000

Taiteen maisteri Jaana Partanen ja ark-
kitehti Heikki Lamusuo kirjan julkaisemi-
seen 6.400

Master of Science in Architecture Mi-
reia Pujol for the production of physi-
cal and digital material for an exhibition 
at the Architecture Museum of Helsin-
ki 6.000

Tad ry tapahtumallisen Pietilä-arkkiteh-
tuurikierroksen järjestämiseen osana val-
takunnallista Arkkitehtuurin ja muotoilun 
päivän tapahtumaa 4.000

YHTEENSÄ 38.900
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VALOKUVA- JA VIDEOTAIDE

Mediataiteilija FM Aimo Hyvärinen ja työ-
ryhmä Tampere Dok -projektin kuvausten 
viimeistely, päänäyttelyn ja näyttelyluet-
telon toteuttaminen 30.000

Kuvataiteen maisteri (KuM, TaM) Kristian 
Jalava taiteelliseen työskentelyyn Kääntei-
nen maailma -valokuvaprojektissa 12.000

Kuvataiteilija (AMK) Juho Järvi taide-
näyttelyiden järjestämiseen 5.000

Taiteen maisteri Laura Konttinen taiteelli-
seen työskentelyyn 24.000

Kuvataiteilija YAMK Jussi Matilainen tai-
teelliseen työskentelyyn, teoskokonaisuu-
den Grand Tour (työnimi) toteuttamiseen 
ja näyttelyn järjestämiseen 12.000

Mediataiteilija Simo Rouhiainen posthu-
manistisen ajattelun tutkimus ja uuden 
vuorovaikutteisen teoksen työnimeltään 
”Eliö” valmistamiseen 5.000

Kuvataiteilija (AMK), VTM Marja Saleva 
taiteelliseen työskentelyyn 12.000

YHTEENSÄ 100.000

KUVATAIDE

Kuvataiteen maisteri Kristoffer Ala-Keto-
la taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyi-
den järjestämiseen 24.000

Kuvataiteilija Inka Bell taiteelliseen työs-
kentelyyn 24.000

Kuvataiteen maisteri Eeva-Riitta Eerola 
taiteelliseen työskentelyyn 24.000

Kuvataiteen maisteri Jenni Eskola taiteel-
liseen työskentelyyn ja näyttelyn valmis-
tamiseen 24.000

Kuvataiteilija Roy Haapakoski taiteelli-
seen työskentelyyn 24.000

Taiteen maisteri Bo Haglund taiteelliseen 
työskentelyyn ja yksityisnäyttelyiden jär-
jestämiseen 24.000

Kuvataiteen maisteri Mari Hallapuro tai-
teelliseen työskentelyyn 24.000

Kuvataiteilija Paavo Halonen taiteelliseen 
työskentelyyn, näyttelyn valmistamiseen 
ja kirjan julkaisuun 12.000

Kuvataiteilija AMK Aaron Heino taiteelli-

seen työskentelyyn 24.000

Meisterschüler, MA, BA Anne Koskinen 
taiteelliseen työskentelyyn ja materiaa-
likuluihin 24.000

Kuvataiteen maisteri Laura Könönen tai-
teelliseen työskentelyyn ja materiaaliku-
luihin 24.000

Kuvataiteilija, muusikko Maximilian Latva 
taiteelliseen työskentelyyn ja taiteellisen 
toiminnan kuluihin 12.000

Kuvataiteen maisteri Niina Lehtonen 
Braun taideprojektini ”My body is my 
primary studio” sekä siihen liittyvien 
näyttelyiden toteutukseen 24.000

Kuvataiteen maisteri Iisa Maaranen tai-
teelliseen työskentelyyn 24.000

Kuvataiteilija Jaakko Niemelä yksityis-
näyttelyn työskentely-, väline- ja mate-
riaalikustannuksiin 24.000

Kuvataiteen maisteri, koreografian mais-
teri Anna Nykyri taiteelliseen työskente-
lyyn 24.000

Master of Arts Ilya Orlov for artistic work 
and material expenses for solo exhibi-
tion ’Artwork’ at Forum Box 12.000

Taidegraafikko Tuukka Peltonen taiteelli-
seen työskentelyyn 24.000

Taiteen maisteri Sirkku Rosi taiteelliseen 
työskentelyyn, residenssityöskentelyyn 
sekä materiaalikuluihin 24.000

Kuvataiteilija Timo Ryhänen taiteelliseen 
työskentely ja näyttelyiden järjestämi-
seen 24.000

Kuvataiteilija, AMK Fanny Varjo näytte-
lyn teosten valmistamiseen ja materiaa-
likuluihin 12.000

Taiteen maisteri Jenni Yppärilä taiteelli-
seen työskentelyyn 24.000

YHTEENSÄ 480.000

MUSIIKKI

Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry 
kuoro-oopperan toteuttamiseen Voca-
lEspoo-festivaalilla 2022 15.000

Etno-Espa yhdistys ry Etno-Espa 2022 
-nykykansanmusiikkitapahtuman järjes-
tämiseen 13.000

Musiikin kandidaatti Pia Freund Dialogia! 
-tapahtumasarjan toteuttamiseen 15.000

Musiikin maisteri Mikko Haapoja taiteelli-
seen työskentelyyn 12.000

Helsingin Jazz-utopia ry We Jazz 2022 
-festivaalin järjestämiseen Helsingissä 
4.–11.12.2022 6.000

Muusikko AMK Turkka Inkilä, maisteri 
Sade Risku ja maisteri Jenni Pystynen 
teoksen Maria Prophetissima valmiste-
luun ja materiaalikuluihin 5.300

Musiikin maisteri Anna Kuvaja ja master 
of arts Hanna Hohti taiteelliseen työs-
kentelyyn ja duon levyn tuotantokului-
hin 15.000

Musiikin maisteri Johanna Kärkkäinen 
alttohuilun hankintaan 11.000

Musiikkipedagogi AMK Jessika Lampi ja 
työryhmä kulttuurihyvinvointia tukevien 
tapahtumien tuotantokuluihin 8.500

Musiikin maisteri Henri Lyysaari taiteelli-
seen työskentelyyn 12.000

Musiikin tohtori Elina Mustonen, pianisti, 
säveltäjä, kapellimestari Olli Mustonen ja 
teatteritaiteen maisteri Johanna Freund-
lich ”Ljubimaja Olga” - Näyttämötaiteili-
ja Olga Knipperistä ja Anton Tšehovista 
kertovan solistisen musiikkiteatteriteok-
sen valmistamiseen 15.000

Musiikin maisteri Ilkka Puputti ja työryhmä 
puhallinkvintettojen tilaamiseen 9.000

Rauman Konserttiyhdistys ry kamarimu-
siikkifestivaali Rauma Festivon järjestä-
minen vuonna 2022 20.000

Pianisti, Sibelius-Akatemian kamarimus-
iikin lehtori Martti Rautio Einar Englun-
din sonaattien äänitykseen ja julkaisuun 
CD:nä 10.000

Musiikin maisteri, kasvatustieteen mais-
teri Reetta Ristimäki taiteelliseen työs-
kentelyyn: kolmen musiikkiteatteri- ja 
oopperaesityksen sekä festivaalin to-
teuttamiseen 24.000

Sinfoninen puhallinorkesteriyhdistys Si-
su ry osallistumiseen ja konsertoimi-
seen koulutus- ja kilpailuperiodilla Tam-
pereella 7.–8.5.2022 (Puhallinorkesterien 
SM-kilpailut) 3.000

Sointi Jazz Orchestra ry kansainvälisty-
mistä edistävien solistikonserttien järjes-
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tämiseen ja uuden big band -materiaalin 
tilaamiseen 9.000

Musiikin maisteri Minna-Liisa Tamme-
la sooloalbumin ja konsertin säveltämi-
seen jouhikolle, laululle ja äänimaisemil-
le sekä neljälle vierailevalle muusikolle 
17.000

Tyttöjen rokkileiriyhdistys ry transihmi-
sille, muunsukupuolisille ja cis-naisille 
suunnatun bändikerhohankkeen toteut-
tamiseen 3.300

Muusikko, musiikkipedagogi, tuottaja 
Kaisamaija Uljas ja työryhmä Arkkityypit 
-konserttisarjan järjestämiseen 18.000

Viulisti, musiikin maisteri Jukka Untama-
la ja työryhmä kahden jousikvartetto-
teoksen sävellystilaukseen 20.000

YHTEENSÄ 261.100

TANSSI

Tanssitaiteen maisteri Jenna Broas tai-
teelliseen työskentelyyn 12.000

Tanssitaiteilija, tanssitaiteen kandidaatti 

Samuli Eric Emery ja tanssija, esiintyjä, 
koreografi Sanni Kriikku for artistic work 
and related expenses 8.000

Tanssitaiteen maisteri Reetta-Kaisa Iles 
taiteelliseen työskentelyyn 12.000

Tanssinopettaja (AMK), tanssija Hanna 
Poikela ja työryhmä Raakaa tradia -työ-
ryhmän taiteelliseen työskentelyyn ja ku-
luihin 30.000

Tanssitaiteilija Valtteri Raekallio taiteelli-
seen työskentelyyn 24.000

Tanssitaiteen maisteri Esete Sutinen tai-
teelliseen työskentelyyn 24.000

YHTEENSÄ 110.000

TAITEENALOJEN 
TOHTORINTUTKINTO

Master of Music Paola Livorsi taiteena-
lojen tohtorintutkintoon: Human voice 
and instrumental voice: an investigation 
of voicelikeness 20.000

Maisema-arkkitehti, taiteen maisteri Saa-
ra Pyykkö taiteenalojen tohtorintutkin-

toon: Colour design of new neighbour-
hoods 20.000

YHTEENSÄ 40.000

TAIDETEOLLISUUS JA -KÄSITYÖ

Taiteen maisteri, filosofian maisteri Soile 
Hovila taiteelliseen työskentelyyn gobe-
liinitekniikalla 16.000

Taiteen maisteri Eliisa Isoniemi taiteelli-
seen työskentelyyn 14.000

Muotoilija TaM Tero Kuitunen taiteelliseen 
työskentelyyn: Hidden -näyttelyn teosten 
toteuttamiseen 12.000

Taiteen maisteri Anna-Mari Leppisaari tai-
teelliseen työskentelyyn 12.000

Taiteen maisteri Johanna Pöykkö taiteel-
liseen työskentelyyn 16.000

YHTEENSÄ 70.000

TAITEET YHTEENSÄ 68 APURAHAA, 
1.100.000 EUROA.

KANSANVALISTUS 2021

JOUKKOVIESTINTÄ

Filosofian maisteri Ringa Aflatuni ja työ-
ryhmä Suomen johtavan ADHD-aiheisen 
podcastin tekemiseen ja siihen liittyvän 
toiminnan kehittämiseen 6.000

Sisällöntuottaja Aracelis Correa ja sisäl-
löntuottaja Téri Zambrano POC-lukupii-
riin 28.500

Filosofian maisteri Outi Hytönen ja työ-
ryhmä Suomen kirjallisuuskartta -sivus-
ton lähdetyöhön ja valmisteluun 10.000

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto 
Kultti ry 30 vuotta täyttävän Kultti ry:n 
juhlajulkaisuun 16.500

Viestintä ja kehitys -säätiö s.r. Moninai-
sempi media – ratkaisuja vaikeisiin haas-
teisiin Toimittajilta toimittajille pod-
cast-sarjaan 12.000

Voima-lehti, Voima Kustannus Oy ta-
lousjournalististen Voima/Talous -eri-
koisjulkaisujen sisällön tuottamiseen, 

julkaisemiseen ja levittämiseen laajalle 
yleisölle 18.000

Ohjaaja Niko Väistö, toimittaja Jussi 
Konttinen ja ohjaaja Elias Kahla Löytäjä 
saa pitää -dokumenttielokuvaan 14.000

YHTEENSÄ 105.000

TIETOKIRJALLISUUS

Valtiotieteiden maisteri Taina Ahtela tie-
tokirjaan konkursseista ja suomalaisesta 
yrittäjäkulttuurista 12.000

Valtiotieteen tohtori, dosentti Jari Eh-
rnrooth tietokirjalliseen työskentelyyn: 
Vastuullinen individualismi. Liberalismin 
kolmas aalto ja ihmisvelvollisuuksien ju-
listus 12.000

Taiteen maisteri Amanda Hakoköngäs 
ja valtiotieteiden tohtori Eemeli Hako-
köngäs Ryhmä Kemi -tietokirjaan poh-
joissuomalaisesta taiteilijaryhmästä 
1960–1980-luvuilla 12.000

Filosofian tohtori Tero Halonen Helsingin 
yliopiston filosofisen tiedekunnan pro-
mootioiden historiaa käsittelevän tieto-
kirjan kirjoittamiseen 5.000

Filosofian tohtori Karin Hemmann tieto-
kirjalliseen työskentelyyn: Suomenhevo-
sen maa 12.000

Tietokirjailija Markus Hotakainen tieto-
kirjalliseen työskentelyyn: Tähtitieteen 
naiset / Women in Astronomy 6.000

Filosofian maisteri Paula Hotti matkakir-
jallisuuden historiaa käsittelevän tieto-
kirjan kirjoittamiseen 8.000

Psykologian tohtori, psykologian do-
sentti Jukka Häkkinen salaliittoja käsit-
televään tietokirjaan 12.000

Filosofian tohtori Oona Ilmolahti tieto-
kirjalliseen työskentelyyn: Olga Alek-
sandra: Kehollisuus ja vaikeneminen 
erään äitilinjan näkökulmasta 12.000

Yhteiskuntatieteiden maisteri Johanna 
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Järvinen tietokirjalliseen työskentelyyn: 
KAIKKI MIEHET ON ROTTII!: Naiset suo-
malaisessa punk- ja indieskenessä 1977-
2020 12.000

Filosofian tohtori, dosentti Maijastina 
Kahlos tietokirjalliseen työskentelyyn: 
Aikakirja - Magia antiikin Kreikassa ja 
Roomassa 5.000

Filosofian tohtori Jenny Kangasvuo suo-
malaista pan- ja biseksuaalisuutta käsit-
televän tietokirjan kirjoittamiseen 12.000

Musiikin maisteri Anna Karvonen Stadin 
kadonneet styget - Helsingin kadonneet 
kansanlaulut. Helsingin kansanmusiikin 
historiaa käsittelevän tietokirjan kirjoit-
tamiseen 24.000

Filosofian maisteri Silja Koivisto tietokir-
jaan satamakaupungin prostituoiduista 
1930-luvulla 6.000

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Pa-
nu Kunttu kirjaan saaristoluonnon tutki-
musretkestä Pentti Linkolan jäljillä 8.000

Yhteiskuntatieteiden tohtori Sari Kuu-
sela tietokirjaan pyöräilyn ja maiseman 
merkityksestä 12.000

Filosofian maisteri Taru Luojola kieltä ja 
kielitiedettä käsittelevään tietokirjaan 
nuorille 12.000

Martta Wendelin seura ry taidekirjan 
kirjoittamiseen Martta Wendelinistä 
8.000

Filosofian tohtori Harri Mäcklin esteetti-
sen kokemuksen filosofiaa käsittelevän 
tietokirjan kirjoittamiseen 24.000

Filosofian maisteri Jyrki Nissi keskiai-
kaista kuolinhetkeä käsittelevän tietokir-
jan kirjoittamiseen 24.000

Master of Science in Agricultural Deve-
lopment Tuuli Orasmaa ja työryhmä tie-

tokirjaan ”Tulisitte edes käymään - Oi-
keudenmukainen siirtymä kestävämpään 
maatalouteen” 24.600

Filosofian tohtori Minerva Piha, filo-
sofian maisteri Mariann Bernhardt ja 
monitaiteilija Heidi Gauriloff suoma-
lais-ugrilaisia kieliä käsittelevän nuorille 
lukijoille suunnatun tietokirjan kirjoitta-
miseen 23.400

Oikeustieteen tohtori, dosentti Katariina 
Simonen asevalvonnan historiaa koske-
van tietokirjan kirjoittamiseen 12.000

Toimittaja Hannu Sokala ja toimittaja 
Juha- Pekka Raeste maailman vaikutus-
valtaisimpia sukuja käsittelevän tietokir-
jan kirjoittamiseen 21.000

Suomen Majakkaseura - Finlands 
Fyrsällskap ry merimerkkien, luotsauk-
sen ja haaksirikkojen historiaa Peräme-
rellä käsittelevän tietokirjan kirjoittami-
seen ja julkaisemiseen 19.000

Valtiotieteiden tohtori Sanna Tirkkonen 
psykiatristen potilaiden taideteoksia 
käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen 
24.000

Filosofian tohtori Mari Tossavainen 
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun ku-
vanveistäjiä käsittelevän tietokirjan kir-
joittamiseen 12.000

Filosofian tohtori Antti Vallius valoku-
vaaja Matti Poutvaaran elämää ja taidet-
ta käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen 
16.000

YHTEENSÄ 390.000

ELINIKÄISEN OPPIMISEN 
EDISTÄMINEN

Äänisuunnittelija Niklas Eurén suoma-
laisten perinnesoitinten virtualisoimi-
seen 24.000

Kuvataiteilija, kulttuurituottaja Marika 
Kaipainen hankkeeseen Agenda - Art 
2030, Tulevaisuudelle! Nuorten taiteili-
joiden teossarjan kuratointiin ja näytte-
lyyn tulevaisuuden taitojen ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden puolesta 23.000

Myymäläpäällikkö Petra Kakko ja tuot-
taja Heikki Savolainen Kulttuurikanava 
-projektiin 25.500

Kalevalaisten Naisten Liitto ry Kalevalal-
le Euroopan kulttuuriperintötunnus -we-
binaarin järjestämiseen 10.000

Lapin taiteilijaseura lappilaisten tarinoi-
den kohtaaminen ja tulkinta osallista-
vassa monitaiteellisessa, moniaistisessa 
ja kokemuksellisessa taidetoiminnassa 
-hankkeen toteuttamiseen 30.000

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia) Ilma-
ri Leppihalme ja työryhmä Aikamatka 
ja legendat - Valentin Vaala -elokuva-
festivaalin 30.6.-3.7.2022 monitaiteisten 
osuuksien sekä asiantuntijaluentojen to-
teuttamiseen 30.000

Taiteen maisteri Midori Tsunoi-Salo ja 
tekstiili-/yhteisötaiteilija, taidepedago-
gi Annukka Mikkola Kudottu Silta – kan-
sainväliseen ja taiteilijalähtöiseen luo-
vuuskasvatushankkeeseen japanilaisia 
perinnekäsityötekniikoita tähän päivään 
soveltaen 30.000

Tuffi Films Oy Yksittäistapaus-verkko-
sivuston vapaan ja ilmaisen käytön, se-
kä sen toiminnallisuuden turvaamiseen 
21.500

Turun Suurtorin keskiaika ry elävöitetyn 
pyhiinvaelluksen järjestämiseen osana 
Keskiaikaisia markkinoita 2022 11.000

YHTEENSÄ 205.000

KANSANVALISTUS YHTEENSÄ 44 
APURAHAA, 700.000 EUROA.
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HELINÄ WÄHÄN RAHASTO

Lastenlääkäri, LT, lastenkardiologiaan 
erikoistuva Minna Mecklin lapsuusiän 
supraventrikulaarisen takykardian (SVT) 
ennustettavuutta parantavaan tutkimuk-
seen 14.000

SUOMEN SÄVELTAITEEN 
TUKIRAHASTO 

MusM, TM, oopperalaulaja Olga Heikkilä 
Suomen säveltaiteen tukirahaston apu-
raha taiteelliseen työskentelyyn: Pierrot 
lunaire in conTEXT, Puhelaulun uudet 
mahdollisuudet 24.000

GUST. KOMPAN RAHASTO

Filosofian maisteri, kemisti Johanna Ala-
ranta konferenssimatkaan 1.500

Filosofian maisteri Elisa Atosuo matka-
apu raha Belgiassa kesällä 2022 järjes-
tettävään atomikerroskasvatuskonfe-
renssiin ”The AVS 22nd International 
Conference on Atomic Layer Deposition 
(ALD 2022)” 1.100

PhD Pia Damlin, prof. Carita Kvarnström 
ja Msc. Adefunke Koyejo Cellulose-ba-
sed hybrid materials for the electrocata-
lytic reduction of carbondioxide (CO2) 
to fuel 2.790

DI Juha-Pekka Hieta materiaalikuluihin: 
Mass spectrometry analysis of chemo-
sensitive and chemoresistant ovarian 
cancer cells at the single cell level 2.000

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu 31. 
Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun 
(JSS) kemian kurssien luennoitsijoiden 
matkakuluihin 3.200

FM Jiri Jäntti tutkimusvierailuun Bosto-
nin yliopistoon osana väitöskirjatyötä: 
”Nanovarjoaine nivelrikon tietokoneto-
mografiassa” 4.000

FM Jutta Koskinen kansainväliseen plas-
maspektrokemian konferenssiin osallis-
tumiseen väitöskirjatutkimuksen tueksi: 
”The 10th Nordic Conference on Plasma 
Spectrochemistry” 1.950

Filosofian tohtori Mari Napari mat-
ka-apuraha American Vacuum Societyn 
AVS 68th International Symposium & 

Exhibition -konferenssiin Pittsburghissa, 
Yhdysvalloissa 6.-11.11.2022 2.900

Filosofian maisteri Heta-Elisa Nieminen 
matka-apuraha väitöskirjatyöhön liitty-
vään, Belgiassa pidettävään ALD-konfe-
renssiin 1.000

Suomen Katalyysiseura ry Espoossa 
6-8.6.2022 järjestettävän kansainväli-
sen 19th Nordic Symposium on Catalysis 
-konferenssin ulkomaisten kutsuttujen 
puhujien matka- ja majoituskustannuk-
siin 4.000

Filosofian maisteri Ronja Suvela Nor-
jan Loenissa 12.-15.6.2022 järjestettä-
vän 10th Nordic Conference on Plasma 
Spectrochemistry -konferenssin osallis-
tumismaksuun ja matkakustannuksiin 
2.000

Väitöskirjatutkija, FM Juulia Talvitie kor-
keatasoiseen orgaanisen synteesikemian 
konferenssiin osallistumiseen ja posteri-
esityksen pitämiseen 1.000

Jatko-opiskelija Juho Toivola mat-
ka-apuraha ECMM2022 -konferenssiin 
Rennesiin 4.-7.7.2022 460

Jyväskylän partiolaiset ry Jaakko Paasi-
virta -palkinto kemian tunnettuuden li-
säämisen eteen tehdystä työstä 2.000

Yhteensä 29.900

HUITTISTEN RAHASTO  

Huittisten musiikkiopisto | Hullu Puhallus 
-tapahtuma valtakunnalliseen Huittisten 
kaupungin ja Huittisten Musiikkiopiston 
järjestämään Hullu Puhallus – puhallin-
musiikkitapahtumaan 26.600      

HYVINKÄÄN RAHASTO

Hakasirkus ry Hyvinkään rahaston pal-
kinto 2022 luovan ja taiteellisen toimin-
nan edistämisestä 2.000

Kuvataiteilija Sini Suodenjoki ja opiske-
lija Tanja Apajamies Hyvinkään rahasto 
palkinto 2022 luovan ja taiteellisen toi-
minnan edistämisestä 1.500

Kulttuuritalo Villa Artun toimijat 
Lasten ja Nuorten taidekeskus ry Hyvin-
kään rahaston palkinto 2022 luovan ja tai-

teellisen toiminnan edistämisestä 1.000

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Hy-
vinkään rahaston palkinto 2022 luovan 
ja taiteellisen toiminnan edistämisestä 
1.000

Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä- 
Suomi Hyvinkään rahaston palkinto 
2022 luovan ja taiteellisen toiminnan 
edistämisestä 1.000

Yhteensä 6.500

JYVÄSKYLÄN RAHASTO

Elokuvaohjaaja Matleena Jänis elokuva-
teoksen ”Saarelaiset” materiaalikuluihin 
1.000

Tanssija Anne-Maarit Kinnunen ja työ-
ryhmä Haukanmaan kesäteatterikol-
lektiivin Häriö-teoksen toteuttamiseen 
2.000

FM, YTM Minnamaria Koskela arkkiteh-
tuuriaiheisen artikkelin taustatyöhön ja 
kirjoittamiseen 1.000

Nuorjyvän Osuuskunta Soiva Keski-Suo-
mi konserttisarjaan 1.000

YTM, opetus- ja tutkimusavustaja, muu-
sikko Sauli Okker ja toimintaterapeutti, 
lavarunoilija Salla Partala Näkymättö-
mät-taidekollektiivin runoteoksen äänit-
tämisen, visuaalisen ilmeen ja masteroin-
nin kuluihin 1.000

Master of Culture and Arts Netta Reuna-
nen taiteelliseen työskentelyyn nykysir-
kustaiteilijana 2.000

Kuvataiteilija amk Jonna Suurhasko 
näyttelyn järjestämiseen 2.000

YHTEENSÄ 10.000

NOKIAN RAHASTO

Puhallinyhtye Oktaavi (Nokian puhallin-
musiikki ry) Nokian rahaston palkinto 
2022 pitkäaikaisesta ilon tuottamisesta 
ja laadukkaista musiikkielämyksistä no-
kialaisille 3.000

Kulttuuriyhdistys Ossi Somma ry Ossi 
Somman veistospuisto tunnetuksi -aloi-
tushankkeeseen 6.000
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Nokialive-työryhmä (Pasi Heino, Saija 
Viljanen, Jussi Jeskanen, Mikko Korho-
nen ja Päivi Koskinen) ja työryhmä uu-
den yhteisöllisen, osallistavan ja matalan 
kynnyksen kaupunkimedian perustami-
seen 2.300

Filosofian maisteri Sami Varvio nuorten 
musikaalin sävellys-, sovitus ja kirjoitus-
työhön 3.200

Roosa Lahdenranta Minun Nokiani valo-
kuvauskilpailun palkinto tunnustuksena 
ansioituneesta taiteellisesta työstä (1. si-
ja 13–17) 1.250

Siiri Mäkipelto Minun Nokiani -valokuva-
uskilpailun palkinto tunnustuksena an-
sioituneesta taiteellisesta työstä (2. sija 
13–17) 750

Kiira Ojala Minun Nokiani -valokuvaus-
kilpailun palkinto tunnustuksena ansioi-
tuneesta taiteellisesta työstä (3. sija 13–
17) 250

Reetu Akkanen Minun Nokiani -valoku-
vakilpailun palkinto tunnustuksena an-
sioituneesta taiteellisesta työstä (3. sija 
13–17) 250

Valtteri Jormanainen Minun Nokiani -va-
lokuvakilpailun palkinto tunnustuksena 
ansioituneesta taiteellisesta työstä (3. 
sija 13–17) 250

Onni Rantanen Minun Nokiani -valokuva-
uskilpailun palkinto tunnustuksena ansi-
oituneesta taiteellisesta työstä (1. sija 18–
23) 1.250

Olli Toivainen Minun Nokiani -valokuva-
kilpailun palkinto tunnustuksena ansioi-
tuneesta taiteellisesta työstä (2. sija 18–
23) 750

Siiri Ala Minun Nokiani -valokuvauskil-
pailun palkinto ansioituneesta taiteelli-
sesta työstä (3. sija 18–23) 250

YHTEENSÄ 19.500

RAAHEN RAHASTO

Funky Hall SODAP ry Raahen TULI-tans-
sit -tapahtuman kehittämiseen 2.000

Impin Ystävät ry pakinakirjailija Impi 
Aronaho -äänikirjaan 1.600

Yrittäjä Mikko Kettukangas Saloisten 
Siniluodon sataman historiasta rahti-
satamavaiheesta vuosilta 1900–1952 

tehtävän kirjan viimeistelytyöhön ja pai-
natukseen 3.000

Kuvataiteilija, varhaiskasvatuksen opet-
taja Milka Metsäpolku taiteelliseen työs-
kentelyyn: Raahe-aiheisen paperinukke-
kirjan kuvitus, Raahe-tarrojen kuvitus ja 
painatus sekä lastenkirjan HURLUMPSIS 
- Runoja pikkukelmeille ja pienenpienille 
kuvitustyöhön 3.000

Kasvatustieteen maisteri, musiikkipeda-
gogi (AMK) Anna Peltomaa ja työryhmä 
Kelluvat konserttiretket merillä -hank-
keeseen (Peltokurki-yhtye & SUP Sini-
aalto) 2.900

Pytinki-kuoroyhdistys ry suomalaisen, 
neliäänisen sävellysteoksen tilaamiseen 
2.500

Raahen Suzuki-soittajien kannatusyhdis-
tys ry Pop up -esiintymisten järjestämi-
seen ja niihin valmistautumiseen 1.000

Raahen Teatteri ry lastenteatteriproduk-
tion puvustukseen ja lavastukseen 1.000

Toimitusjohtaja, kirjakauppias Reetta 
Ronn käsikirjoituksen Tuoksut vanamon 
ja varjot veen viimeistelyyn 1.200

Yhteensä 18.200

RAUMAN RAHASTO

Osuuskunta Arctic Ensemble Katusirkus-
karnevaali-sirkustapahtuman järjestämi-
seen 3.000

Opiskelija Aaro Kustaa Elsilä kontrabas-
son ja jousen hankinta opiskelu-, har-
joitus-, esiintymis- ja opetuskäyttöön 
3.000

Musiikin maisteri, kitarataiteilija Jonne 
Grans soolokitararesitaalin järjestämi-
seen Kordelinin kappelissa, Raumalla ke-
väällä 2022 500

Musiikkipedagogi, musiikin opiskelija 
Veera Katariina Katila perinnepuhalti-
mien hankintaan 3.000

Lukiolainen Ilmari Kuusisto marimban 
hankkimiseen tavoitteelliseen soittohar-
rastukseen 2.500

Nyplääjät ry perinteisen raumalaisen pit-
sin nypläystyynyjen ja materiaalin han-
kintaan 1.000

Kuvataiteilija AMK Meri Pauniaho taiteel-

liseen työskentely ja näyttelyihin valmis-
tautumiseen 3.000

Runoilija, kasvatustieteiden maisteri Ni-
na Rintala merirunojen kirjoitustyöhön 
sekä MERIRATAS-runoesityksen dra-
matisointiin ja järjestämiseen Raumalla 
2.600

YHTEENSÄ 18.600

SAVONLINNAN RAHASTO

Filosofian maisteri, lavarunoilija Jonna 
Nummela ja valokuvaaja Veera Konsti 
Raikuu Art Museum (RAM): kokeellisen 
taidetilan kuratoimiseen 1.800

Savonlinna-kuoro ry Savonlinna-kuoron 
toimintaan vuonna 2022 2.000

Tanssitaiteilija, kulttuurituottaja Inka 
Wallis paikkasidonnaiseen tanssilliseen 
videoteokseen, jossa Savonlinnassa toi-
mivat taiteilijat tulkitsevat kollektiivista 
Saimaan kulttuurimaisemaa 1.500

YHTEENSÄ 5.300

SEINÄJOEN RAHASTO

Ylioppilas Jules Ahokas musiikkialbumin 
tuotantokuluihin 1.000

Elokuvayhdistys filmiä ja valoa ry Filmiä 
ja valoa -elokuvafestivaalin järjestämi-
seen Seinäjoella, Ylistarossa elokuvate-
atteri Matin-Tuvassa 3.430

DI, freelancer urheilutoimittaja Jari Ha-
kala Seinäjoen Palloseuran 90-vuotishis-
toriikin aineiston koostaminen kirjapai-
noa varten 600

Opiskelija Viljo Harju pianon ja urkujen 
soiton opiskeluun 1.000

Tanssinopettaja Susanna Isotalo lapsil-
le ja nuorille suunnatun tanssityöpajan 
toteuttamiseen syrjäytymisen ehkäise-
miseksi taidepedagogisesta kontekstis-
ta 3.000

Opiskelija Nea Joensuu tanssitaiteen laa-
jan oppimäärän päättötyöhön 600

Jucat Oy Seinäjoen rahaston teknologia-
palkinto omaperäisestä, ajankohtaisesta 
ja kaupallistamiskelpoisesta teknologi-
sesta innovaatiosta 5.000

Konsti ry näyttelyn järjestämiseen 1.000
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VUOSIKERTOMUS 2022

Valokuvaaja Joni Kuusisto Seinäjoen ky-
lien ja maaseudun paikkojen taltiointiin 
valo- ja äänitaiteen keinoin 1.000

Kuvataiteilija Jukka Nokua näyttelyn pi-
tämiseen 470

Tietokirjailija Anssi Orrenmaa pohjalai-
sen kirjallisuuden verkko-oppaan ja kä-
sikirjan julkaisemiseen 2.000

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK) Juulia 
Soidinaho, näyttelijä, ohjaaja Rami Mäki-
laine ja näyttelijä Jussi Lampi Mielensä-
pahoittaja, Iloosia aikoja -näytelmän to-
teuttamiseen 3.000

Lasitaiteilija Teija Takala näyttelyteosten 
valmistamiseen 1.000

YHTEENSÄ 23.100

VIRON RAHASTO

FM (suomen kieli ja kulttuuri) Kristiina 
Kass Vuokko Hurmeen Kaipaus ja Kei-
kaus -lastenromaanien virontamiseen 
3.000

Germaaninen ja romaaninen filologi Ilo-
na Kolberg YLE:n pitkäaikaisen Balti-
an-kirjeenvaihtajan Risto Vuorisen ro-
maanin ”Vastarannan lumo” viron kielelle 
kääntämiseen 1.800

Kääntäjä, toimittaja Piret Kooli ”Perinne-
vegeä” kirjan käännökseen 800

BA, auktorisoitu kielenkääntäjä Sander 
Liivak Antto Terraksen Stockmann Yard: 
Myymäläetsivät muistelmat -kirjan viron-
tamiseen 3.000

Filosofian tohtori Jyri Valge Lauri Ket-
tusen matkapakinan ”Toinen matka Vep-
sään, kesällä 1934” kääntämiseen viron 
kielelle, kommentoimiseen ja julkaisemi-
seen Akadeemia-aikakauskirjassa 1.200

YHTEENSÄ 9.800

URHEILUN TUKI-RAHASTO

Eläkeläinen Heli Paalosalo Lasten ja 
nuorten valmentajapalkinto ansioitu-
neesta ja pyyteettömästä vapaaehtois-
työstä lasten ja nuorten liikkumisen edis-
tämiseksi uinnin parissa 2.000

Eläkeläinen Toivo Sillanpää Lasten ja 
nuorten valmentajapalkinto ansioitu-
neesta ja pyyteettömästä vapaaehtois-
työstä lasten ja nuorten liikkumisen edis-
tämiseksi painin parissa 2.000

YHTEENSÄ 4.000

JAAKKO KOLMOSEN RAHASTO

Luomukarjatila Mantereen Tila Jaakko 
Kolmosen ruokakulttuuripalkinto tun-
nustuksena suomalaisen ruoan tunnet-
tuuden ja ruokakulttuurin edistämises-
tä 5.000

Keittiömestari Maija Silvennoinen Jaak-
ko Kolmosen ruokakulttuuripalkinto tun-
nustuksena suomalaisen ruoan tunnet-
tuuden ja ruokakulttuurin edistämisestä 
5.000

YHTEENSÄ 10.000

KAUPUNKI JA KOHDE RAHASTOT 
 YHTEENSÄ 83 APURAHAA JA 
 PALKINTOA 219.500 EUROA

SUURET KULTTUURIHANKKEET -APURAHAT 2022 

POST DOC- POOLI 

UUDET KLASSIKOT -RAHASTON PERUSTAMISEEN 300.000

Kansalliskirjasto Saamelaiskielten tuki di-
gitaalisissa palveluissa. 240 000

Luonnonvarakeskus  Metsäpatologia osa-
na Suomen metsäkulttuuria – koko Suomi 
tutkii 130 000

PhD Aripekka Junno vuoden (12 kk) 
apuraha arkeologian alan post doc -tut-
kimukseen ”Kivikautisen Fennoskandian 
kulttuurikehitys varhaisimpien saviastioi-
den orgaanisissa jäänteissä” Tukholman 
yliopistossa. 48.000 

Säätiö osallistui kertaluontoisesti valtion 
ja neljän säätiön kanssa määräaikaisen 
rahaston perustamiseen. Uudet  klassikot 
-rahaston tarkoituksena on tukea suo-

Turun yliopisto Suomalaisen kirjallisuuden 
atlas 300 000

Åbo Akademi Suomen taidehistoria uu-
sin silmin. Uuteen tutkimukseen perustu-
va yleiskatsaus taiteesta Suomessa esihis-
toriasta nykypäiviin. 240 000

VTT Joonas Martikainen vuoden (12 kk) 
apuraha filosofian alan post doc -tutki-
mukseen ”Solidaarisuus poliittisen toimi-
juuden kokemuksen perustana” Kööpen-
haminan yliopistossa. 48.000 

SUURET KULTTUURIHANKKEET 
YHTEENSÄ 4 APURAHAA, 910.000 
EUROA.

POST DOCPOOLI YHTEENSÄ  
2 APURAHAA, 98 000 EUROA.

malaisen taiteen kentällä asemansa jo 
vakiinnuttaneiden taidealan toimijoiden 
työskentelyn ja kasvun edellytyksiä.
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2021

Arkkitehtitoimisto Livadylle tavoittees-
taan elinkaarettomaan rakentamiseen

Julkistalouden professori Roope Uusita-
lolle ansioistaan riippumattoman, tutki-
mustietoon pohjautuvan tiedon välittä-
misestä talouspoliittiseen keskusteluun

Kirjailija Kaari Utriolle elämäntyöstään 
kirjailijana, kustantajana ja yhteiskunnal-
lisena vaikuttajana

2020

Kirjailija Kari Aronpurolle tunnustuksena 
elämäntyöstään kokeellisena runoilijana, 
prosaistina ja kääntäjänä

Pohjois-Euroopan ja Baltian kielten pro-
fessori Anneli Sarhimaalle tunnustuk-
sena työstään monikielisyyden ja suo-
malais-ugrilaisten vähemmistökielten 
tutkijana

Valokuvataiteilija Marja Pirilälle tunnus-
tuksena monipuolisesta valokuvataiteel-
lisesta työstään

Aikuiskasvatustieteen professori Jyri 
Manniselle tunnustuksena kansansivis-
tyksen, aikuiskasvatuksen ja erityisesti 
vapaan sivistystyön tutkimuksen parissa 
tehdystä työstään

2019

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

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

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

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

2018

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

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

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

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

2017

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

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

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

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

2016

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

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

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

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

2015

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

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

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

Nuorisotutkimusseuralle akateemisesti 
korkeatasoisesta nuorisotutkimuksesta 
ja ansioista yhteiskunnallisena keskus-
telijana

ALFRED KORDELININ PALKINNON SAAJAT 
VUODESTA 2015 ALKAEN



88

EUR 5 MILLION FOR SCIENCE AND CULTURE

€5.6 MILLION TO SCIENCE 
AND CULTURE
In this Annual Report, we include information on the events 
for the reported year 1 September 2022 – 31 August 2022. 
During the reported year, the Foundation used €5.6 million for 
its ordinary operations – i.e. grants, prizes, distribution costs 
and cultural activities.

 I n this Annual Report, we include informa-
tion on the events for the reported year 1 
September 2022 – 31 August 2022. During 
the reported year, the Foundation used €5.6 
million for its ordinary operations – i.e. 
grants, prizes, distribution costs and cultu-

ral activities.

August: Main application round 2021  
and 2022
The August grant application round and the de-
cisions on awarded grants fall on two different re-
ported years. We begin by reporting on the grant 
recipients from the August 2021 main round, with 
decisions made by the Board in October 2021. The 
Foundation awarded €3.7 million in support of sci-
ence, the arts, and society in general. Focus areas 
were full-year (€24,000) and half-year (€12,000) 
working grants for individuals, and grants of max. 
€30,000 for working groups. In the August 2021 
round, 7.6% of grant applications were accepted, 
and the average awarded sum was €16,000. The Au-
gust 2022 grant application round took place from 1 
to 15 August, and the Foundation received a total of 
3,111 applications. 

November: Alfred Kordelin Prizes

The concept of the Alfred Kordelin Prize was revam-
ped. Nominees were selected from a wider sphere, 
and a total of 80 stakeholders, including all Finnish 

universities, artist and culture associations, and 
other nominated parties, such as the Foundation’s 
trustees, could make proposals. For the purpose of 
preparing for Prize nominee selection, a six-strong 
committee, with four members from outside the 
Foundation, was appointed. Three Alfred Kordelin 
Prizes were awarded by the Foundation: the Prize, 
with a value of €50,000, was awarded to Kaari Ut-
rio, author; Roope Uusitalo, professor; and Livady 
Architects. The Prize recipients were published on 6 
November 2021.

January: Major cultural projects and funds

The Major cultural projects grant application round 
was organised from 1 to 31 January 2022. A total 
of 146 applications were sent. Four collectives re-
ceived grants with a value ranging from €100,000 
to €300,000, totalling at €0.9 million, for research 
projects during a two-year work period. In Janua-
ry, the Foundation accepted applications also for its 
16 city-specific and dedicated funds. In March, the 
Foundation awarded 83 grants and smaller prizes, to-
talling at €0.2 million.

The Foundation participated in establishing a one-
off, fixed-term fund, created by the state and four 
foundations. The purpose of the New Classics fund is 
to support the work and opportunities for growth of 
those stakeholders in the arts who have already estab-
lished themselves in the Finnish cultural environment. 
The share of the Kordelin Foundation was €0.3 million.
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March: Out to the world via the Post  
Doc Pool
In autumn and spring, the Kordelin Foundation par-
ticipated in the Post Doc Pool, a shared initiative of 
various Foundations, and, through its participation, 
helped two researchers work for a one-year period 
in a non-Finnish top university. Approximately €0.1 
million was given out as Post Doc grants.

June: Natural Forms in Naantali

In addition to its grant operations, the Foundation 
has small-scale cultural activities of its own. The Na-
tural Forms sculpture exhibition, organized through 
the cooperation of the Office of the President of Fin-
land and the Alfred Kordelin Foundation, was held 
at the park of the presidential summer residence Kul-
taranta in Naantali. The Natural Forms exhibition 
presented five contemporary sculptors who have been 
inspired by plants in nature, the organic shapes of flo-
ra and fruit, and the use of natural materials. During 
the reported year, the Foundation used €0.1 million 
in its own cultural activities.
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