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Talonpoikaiskulttuurisäätiön vuosikertomus 2016
78. toimintavuosi
Yleistä
Toimintavuoden aikana säätiön uudet hankkeet ovat edenneet merkittävästi. Kylä 2020 hankkeessa on tuotettu vuoden aikana ideasuunnitelma Sipoon Talman pilottiprojektille. Kestävä
talo -hanke tuotti Puuinfo Oy:n PUU-lehden erikoisnumeron. Mökillä -kirjoituskilpailu tuotti
ennätysmäärän mökkeily-aiheisia tekstejä Suomen Kirjallisuuden Seuran arkistoon ja kilpailu oli
hyvin esillä vuoden aikana eri medioissa. Lisäksi säätiön monivuotinen Kekristä kansanjuhla -hanke
jatkui monipuolisin toimintamuodoin. Vanhojen perinteisen rakentamisen kunniakilpien
kartoitustyö käynnistyi Kuortaneen alueella ja samalla kunniakilpien ja -kirjojen myöntämistä
jatkettiin. Jäsenretki järjestettiin 26.8.2016 ja se suuntautui Saaren kartanoon sekä Louhisaaren
kartanon hyötypuutarhaan. Säätiö myönsi 1000 euron apurahan Elina Kilkulle Ahmattien yö näytelmän käsikirjoitussynopsiksen laatimista varten.
Perinteisen rakentamistavan kunniakilpi
Talonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakilpi tai kunniakirja on tunnustus maaseudun perinteisen,
hyvän rakentamistavan vaalimisesta ja kannustus sen jatkamiseen. Rakennukselta tai
rakennusryhmältä edellytetään, että se on edelleen tai se on ollut maatilakäytössä ja sijaitsee
tasapainoisessa maaseutuympäristössä. Kunniakirja voidaan myöntää varsinaisen maatilatalouden
rakennuskannan ohella myös perinteiseen maaseutuasumiseen ja maaseutuelinkeinoihin
liittyvälle kohteelle, esimerkiksi kotitarveteollisuutta ja muuta pienimuotoista tuotantotoimintaa
palvelevalle tai palvelleelle rakennukselle tai rakennusryhmälle. Kunniakilpi tai kunniakirja voidaan
myöntää lisäksi 1950-luvun jälleenrakennuskauden kohteille ja erityisistä syistä myös tämän
jälkeen rakennetulle tai alkuperäiseltä paikaltaan siirretylle rakennukselle tai rakennusryhmälle.
Kuluneen toimintavuoden aikana myönnettiin yksi kunniakilpi (Salmen tila, Lohja).
Kilpiä on myönnetty 1930-luvun lopulta lähtien, ja liki 80 vuoden aikana kohteiden perustiedot
ovat voineet suurestikin muuttua. Toimintavuonna tehtiin pilotointi kunniakilpiä saaneiden
kohteiden tietojen päivittämiseksi. Oulun yliopiston arkkitehtuurin historian laitosta konsultoiden
Talonpoikaiskulttuurisäätiö palkkasi pilotointityötä tekemään 5,5 viikon ajaksi ( 29.6.– 8.7., 18.7.–
12.8.2016) arkkitehtiylioppilas Vilma Karjalaisen Oulun yliopistosta. Kohdekunnaksi valittiin
Kuortaneen kunta, jossa säätiön kunniakilpikohteita on luettelon mukaan yli 60. Kuortaneen kunta
antoi korvauksetta käyttöön työhuoneen, ja kunnan virkamiehet erityisesti rakennusvalvonnasta
ja kulttuuritoimesta auttoivat kunnassa olevien viranomaisaineistojen hyödyntämisessä.
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Karjalainen selvitti yhteensä 56 kunniakilpikohteen sijainnin ja päivitti muun muassa niiden
omistus-, kiinteistötunnus- ja osoitetiedot. Karjalainen vieraili 13 kohteessa ja valokuvasi 10
kohdetta.1 Kuortaneen kunnan ohella arvokasta käytännön tietoa päivitystyöhön saatiin
Kuurtanes-seuralta sekä MTK-Kuortaneen yhdistykseltä. Päivitystyön päättyessä näiden tahojen
kanssa pidettiin työn esittely- ja arviointitilaisuudet, joihin Karjalaisen ohella säätiöstä osallistui
kilpiraadin puheenjohtaja Raija Seppänen. Kilpiraadin sihteeri ja puheenjohtaja ohjasivat
Karjalaisen työtä lukuisissa puhelinpalavereissa ja materiaaliarvioinnein. Paikallislehti Viiskunta
laati laajan arktikkelin työstä ja sen tuloksista.
Kilpiraadin puheenjohtaja Raija Seppänen esitteli pilotoinnin tuloksia 8.10.2016 Seinäjoella EteläPohjanmaan Lotta Svärd-museolla rakennusperintöseminaarissa ”Meidän paikka, oma
kotiseutuni” sekä kirjoitti Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n ”Muuriankkuri” -lehteen artikkelin
säätiön kunniakilpitoiminnasta. Talonpoikaiskulttuurisäätiö on hakenut kilpikohteiden kartoitus- ja
päivitystyölle jatkorahoitusta.
KYLÄ 2020
Kylä 2020 -hankkeella kehitetään konsepti uudesta suomalaisesta kylästä, joka on ekologisesti ja
esteettisesti kestävä. Helppo ja monistettava toimintamalli soveltuu etenkin taajamien reunaalueille. Kylä 2020 -hankkeella on tarkoitus yhdistää hyvän asumisen ja kestävän kehityksen
ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset tavoitteet. Talonpoikaiskulttuurisäätiön
näkemyksen mukaisesti hyvä asuminen toteutuisi parhaiten kylämäisessä yhteisössä, jonka
paikalliset asukkaat voivat muodostaa esimerkiksi taajamien reuna-alueille tai maaseutukylään.
Hyvä asuminen koostuu säätiön näkemyksen mukaan kestävällä tavalla rakennetun asunnon lisäksi
pihapiiristä, suhteista naapureihin, lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan sekä suhteesta luontoon. Kylä
2020:ssa asuntojen energialähteet ovat uusiutuvia, jätteet ja ravinteet kierrätetään ja asukkaat
voivat hoitaa puutarhaa ja viljellä ruokaa sekä vaalia luonnon monimuotoisuutta ja
perinnebiotooppeja. Asuntojen rakentamistapa perustuu uusiutuvien rakentamismateriaalien
käyttöön, materiaalien kierrättämiseen sekä - jos mahdollista - perinteisten rakennusten
uusiokäyttöön ja siirtämiseen.
Hankkeen ohjausryhmässä ovat toimineet Ilkka Haavisto, Maija Mäki, Siru Perälä, Raija
Seppänen, Jari Vesanen ja Paula Viertola. Toimintavuoden aikana valmistui Sipoon Talman
pilottiprojektin ideasuunnitelma, jonka teki Oy Arkkitehdit Lång-Kivilinna & Larikka Arkitekter Ab.

Vilma Karjalainen kertoo omin sanoin pilotointityökokemuksistaan Talonpoikaiskulttuurisäätiön wwwsivuilla; http://www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi/tapahtumat-ja-uutiset/109-kunniakilpikohteidenkartoitustyota-kuortaneella
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Vuoden aikana käytiin myös aktiivisesti neuvotteluja Sipoon Talman pilottiprojektiin liittyen.
Neuvottelut Sipoon kunnan kanssa jatkuvat vuonna 2017.Paula Viertola ja Siru Perälä esittelivät
Kylä 2020 -hanketta IX Kansatieteen päivillä Turussa 17.-18.3.2016.
Kestävä talo
Kestävä talo -hanke sai Salaojituksen Tukisäätiöltä sekä MTK:n säätiöltä apurahat ja hankkeessa
tuotettiin PUU-lehden ylimääräinen erikoisnumero, joka ilmestyi marraskuussa 2016. Puu-lehden
erikoisnumeron kirjoittajiin kuuluivat Risto Isomäki, Jyri Seppälä, Jarmo Heimo, Harri Metsälä,
Timo Heikkinen, Matti Särkelä, Seppo Nikkanen ja Juha Kuisma. Lehti lähetettiin yli PUU-lehden
yli 8 000 tilaajan lisäksi Talonpoikaiskulttuurisäätiön jäsenistölle.
Hankkeessa kestävällä talolla tarkoitetaan talon systeemianalyysiä, jossa selvitetään talon
kestävyyttä kaikissa mahdollisissa tulevaisuuksissa. Kestävä talo on uusiutuvista materiaaleista
rakennettu, maa-, vesi- ja biosysteemeihin kytketty asumisratkaisu. Hankkeella tavoitettiin
valtakunnallisesti yli 9000 puurakennusalan harrastajaa, suunnittelijaa ja arkkitehtia. Hanke
vahvistaa puutalojen asemaa ekologisen asumisen perusteltuna vaihtoehtona. Hankkeen johtajana
toimi toimintavuoden aikana Juha Kuisma. Hankkeessa järjestetään vuonna 2017 seminaari.
Mökillä -kirjoituskilpailu
Mökillä -hanke on valtakunnallinen, kaikille avoin kirjoituskilpailu, jonka aihepiirinä on mökkeily.
Hanke sai vuoden 2015 syksyllä rahoitusta Alfred Kordelinin säätiöltä (15 000 euroa) ja
mökkeilymuistoja keräävä kirjoituskilpailu oli käynnissä 1.11.2015-31.8.2016. Kilpailu on saanut
hyvin medianäkyvyyttä; radiohaastatteluja on tehty Ylelle (Paula Yliselä) sekä Ylen
Kultakuumeeseen (Maija Mäki) ja lehtijuttuja kilpailusta on ollut muun muassa Maaseudun
Tulevaisuudessa sekä Turun Sanomissa. Kirjoituksia kilpailuun saapui yhteensä 875 kpl ja kuviakin
lähetettiin lähes 800 kpl. Kilpailukirjoitusten esiluenta (Lauri Oino ja Marja-Leena Jalava) saatiin
valmiiksi joulukuun lopussa 2016 ja tuomariston työskentelyaika on tammi-helmikuussa 2017.
Kirjoituskilpailun pääpalkinto on 5 000 euroa. Lisäksi jaetaan 2 500–500 euron rahapalkintoja ja 10
kpl Meidän Mökki -lehden vuoden tilausjaksoja. Kilpailun tulokset julkistetaan huhtikuussa 2017 ja
samalla julkaistaan parhaista töistä koottu kirja, jonka kustantaa Maahenki. Kilpailun järjestävät
yhteistyössä Talonpoikaiskulttuurisäätiö, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Maaseudun
Sivistysliitto, Maahenki-kustantamo ja A-lehdet. Kilpailun tuomaristoon kuuluvat hallituksen
puheenjohtaja Ilkka Haavisto (TPKS), arkistotutkija Marja-Leena Jalava (SKS), kustantaja Liisa
Heikkilä-Palo (Maahenki Oy), YTT Kati Pitkänen, kirjailija Roman Schatz, päätöimittaja Mervi
Turunen ja asiamies Maija Mäki (TPKS). Kilpailukutsu löytyy osoitteesta:
http://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/hankinta-ja-kokoelmapolitiikka/keruut/mokilla.
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Talonpoikaiskulttuurin 80 kasvoa
Helsingin Yliopiston Kulttuuriperinnön opintokokonaisuuden Työelämä -kurssilla valmisteltiin
kevään 2016 aikana ”Talonpoikaiskulttuurin 80 kasvoa” -hankesuunnitelma. Opiskelijat Jenni
Luonuankoski, Heidi Hemming ja Eino Heikkilä suunnittelivat kurssina aikana
Talonpoikaiskulttuurisäätiön 80-vuotisjuhlavuotta varten toteutettavan juhlasivuston sisältöjä ja
toteuttamistapoja. Hankkeen toteuttamiseksi haetaan rahoitusta vuonna 2017.
Kekristä kansanjuhla -hanke
Vuoden 2009 alkupuolella aloitettu Kekristä kansanjuhla -hanke on tuottanut tulosta ja säätiöllä
on vankka asema kekrin osaajana ja kekritiedon välittäjänä. Kekrin vietto syysjuhlana on
vakiintumassa monissa yhteisöissä sekä kaupungeissa että maaseudulla. Kekrijuhlien ja -kemujen
järjestäminen eri puolilla maata on säätiön kekrihankkeen siivittämänä ilahduttavasti lisääntynyt.
Kekri on erityisesti lokakuun viimeisen viikon aikana suosittu aihe mediassa. Säätiön rakentama
kekrikonsepti sisältää kekrikemut, kekrimenu, kekrirokki, kekritarinat ja kekrileikit. Säätiö on lisäksi
tuottanut kotisivut www.kekri.fi ja rekisteröinyt kekri-tavaramerkin.
Toimintavuoden aikana kekri on ollut esillä medioissa huomattavan paljon
Talonpoikaiskulttuurisäätiön aktiivisuuden ansiosta. Kekriteemaisia juttuja on ollut Iltalehdessä,
Koti ja maaseutu -lehdessä, Pirkassa, Kirkko ja kaupunki -lehdessä, Kodinkuvalehdessä, Valomerkki
-lehdessä sekä Kotitalousopettajien ja ammattikeittioosaajien lehdissä. Lisäksi kekristä on tehty
radiojuttu Kultakuume -ohjelmaan. Kekri.fi -sivuja on päivitetty mm. muutamalla kekrireseptillä.
Kekri.fi -sivujen opetusmateriaalisivusto on linkitetty Helsingin kaupungin KULTUS.fi -sivulle, jolta
opettajat etsivät materiaaleja ja kulttuuritapahtumia.
Naantalin pääkirjastossa järjestettiin 4.–5.10.2016 koululaisille kekriaamupäivät, joissa koristeltiin
kekripipareita. Lapsia oli tilaisuuksissa yhteensä lähes 60, lisäksi kirjaston henkilökuntaa 5 ja neljä
opettajaa. Helsingin Annantalossa järjestettiin 16.10.2016 lasten kekripiparipaja ja kekrinaamarin
askartelua. Näyttelijä Mari Rantasila kävi lukemassa Ahmattien yö -tarinan. Osanottajia – lapsia ja
vanhempia – päivän aikana oli yhteensä noin 90.
Näyttelijä Mari Rantasilan kanssa vierailtiin lokakuussa 2016 kymmenellä koululla (Helsinki,
Vantaa ja Porvoo) lukemassa Rantasilan dramatisoimaa Ahmattien yö -kirjaa. Lukuhetkiä oli
yhteensä 21. Lukuhetkillä tavoitettiin yhteensä 823 lasta ja 48 opettajaa. Lukuhetket onnistuivat
hyvin ja niistä saatiin erinomaista palautetta.
Kansatieteen opiskelijat Jenni Luonuankosken johdolla toteuttivat 28.10.2016 kekriflashmobin eli
jakoivat iltapäivällä kekripipareita ja pienen kekriesitteen rautatieasemalla. Tempaus onnistui
hyvin ja piparit jaettiin nopeasti ohi kulkeneelle yleisölle.
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Säätiön perinteiset kekrikemut järjestettiin 3.11.2016 Kalevala kartanossa Helsingissä.
Yhteistyökumppanina olivat Kalevalaisten Naisten Liitto ja MTK-Helsinki ry. Kemuissa esiintyi
Ämmät äänessä -yhtye. Kemuihin osallistui yhteensä 70 jäsentä ja yhteistyökumppanien jäsentä.
Säätiö myönsi 1000 euron apurahan Elina Kilkulle Ahmattien yö -näytelmän
käsikirjoitussynopsiksen laatimista varten. Vuonna 2017 tullaan jatkamaan Ahmattien yö näytelmäproduktion rahoitushakua.
Talonpoikaiskulttuurisäätiön kekrityöryhmään kuuluvat Ilkka Haavisto, Maija Mäki, Paula
Viertola, Juha Kuisma ja Pia Olsson. Paula Viertolan osuus toimintavuoden kekrin edistämistyössä
on ollut merkittävä.
Ahmattien yö -kirjaa myytiin suoraan säätiöstä sekä Maahengen verkkokaupasta. Kirja on myös
usean kirjakaupan valikoimassa, 153 koulussa ja päiväkodissa sekä 200 kirjastossa ympäri Suomea.
Kirjaa on myyty ja lahjoitettu lähes 2000 kpl.
Opinnäytepalkinto
Talonpoikaiskulttuurisäätiö myönsi ensimmäisen kerran 1000 euron opinnäytepalkinnon
parhaasta talonpoikaiskulttuuria käsittelevästä opinnäytetyöstä. Palkinto myönnettiin 31.3.2016
säätiön vuosikokouksen yhteydessä Turun yliopiston uskontotieteestä valmistuneelle Juha
Huviselle pro gradu -tutkielmastaan ”Kodinhaltija, noidan liittolainen ja Tuonelan musta peto.
Elätti- ja haltijakäärmetarinat ikkunana suomalaiseen käärmeperinteeseen.” Lisäksi säätiö jakoi
kaksi kunniamainintaa, jotka saivat Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekuntaa edustava Juhani
Alasalmen diplomityö ”Raution vanhan osuuskaupan korjaussuunnitelma” sekä Aalto yliopiston
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitosta edustava Mikki Ristolan diplomityö
”Petäjäveden vanhan kirkon opastuskeskus”. Kunniamaininnoista myönnettiin 250 euron
palkinnot. Valinnan voittajatöistä teki dosentti Teppo Korhonen.
Jäsenretki Saaren kartanoon ja Louhisaaren kartanon hyötypuutarhaan
Kesäretki suuntautui Koneen säätiön omistamaan Saaren kartanoon sekä Louhisaaren kartanon
hyötypuutarhaan. Retki toteutettiin 26.8.2016 ja sille osallistui 36 säätiön jäsentä. Saaren kartanoa
esitteli Koneen säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen. Lounas nautittiin Louhisaaren
kartanon ravintolassa ja oppaan johdolla tutustuttiin kartanon vuonna 2016 yleisölle avattuun
kalmilaiseen hyötypuutarhaan.
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Viestintä
Jäsenille lähetettiin tapahtumakutsuja. Lehdistötiedotteita jaettiin STT:n palvelun kautta.
Säätiön kotisivuilla www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi tiedotettiin toiminnasta, kunniakilvistä ja kirjoista sekä säätiön tapahtumista. Säätiön ylläpitämillä kotisivuilla www.kekri.fi viestittiin
kekristä kansanjuhla -hankkeen tapahtumista. Lisäksi aktiivisessa käytössä olivat säätiön omat
facebook- ja instagram -profiilit.
Tiedotettiin jäsenistöä vuoden mittaan Aleksis Kiven Seuran Kivi täällä -instagramkuvakilpailusta.
Palkinnoksi lahjoitettiin 10 kpl Ahmattien yö -kirjaa.
Arkisto
Toimintavuoden aikana arkistomateriaalia koottiin Keskustan ja maaseudun arkistoon sekä MTK:n
Tapiolan varastosta että säätiön toimistosta MTK:n Simonkadulta. Toimitettu arkistomateriaali
järjestetään vuoden 2017 aikana.
Jäsenistö ja vuosikokous
Säätiön vuosikokous pidettiin 31.3.2016 UPM Kymmene Oyj:n tiloissa. Kokoukseen osallistui 19
säätiön jäsentä. Vuosikokouksen yhteydessä UPM:n puheenvuoron piti Stefan Sundman (Vice
President, Public and Media Relations) aiheesta “Pelastaako biotalous Suomen?”. Lisäksi vuoden
opinnäytepalkinnon saanut Juha Huvila piti esitelmän pro gradu -tutkielmastaan ja Teppo
Korhonen valotti palkintojen jakoon liittynyttä päätöksentekoprosessia.
Säätiön uusiksi jäseniksi valittiin 31.3.2016 pidetyssä vuosikokouksessa toiminnanjohtaja Aila
Nieminen, ylitarkastaja Juuso Kalliokoski, toiminnanjohtaja emeritus Heikki Koljonen, professori
MMT Sami Myyrä, maakuntajohtaja Asko Peltola, dosentti FT Pirjo Korkiakangas, professori FT
Helena Ruotsala sekä MML Jarmo Vaittinen. Uusille jäsenille lähetettiin tervetuloa säätiön
jäseneksi -kirje ja materiaalia säätiön toiminnasta. Säätiön jäsenmäärä oli 174 vuonna 2016.

Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen puheenjohtaja toimi tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, varapuheenjohtajana
ympäristökirjailija Juha Kuisma, hallituksen jäseninä yliarkkitehti Raija Seppänen,
toiminnanjohtaja Paula Yliselä ja DI Jari Vesanen. Hallituksen varajäseninä toimivat VTL Riitta
Mäkinen, professori Pia Olsson, FM Ari Siren, ympäristöjohtaja Liisa Pietola ja MMK Paula
Viertola.
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Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Hallituksen sihteerinä toimi asiamies Maija Mäki.
Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet Olavi Ala-Nissilä KHT ja tilintarkastusyhteisö BDO,
varatilintarkastajat ovat Hannu Riippi KHT ja tilintarkastusyhteisö BDO.
Kilpiraati
Kilpiraadin puheenjohtajana toimi yliarkkitehti Raija Seppänen ja jäseninä arkkitehti Heikki
Kukkonen, arkkitehti Pertti Toivari ja professori Pia Olsson. Kilpiraati piti sähköpostikokouksia ja
kokoontui vuoden aikana yhden kerran.
Toimihenkilöt
Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä on toiminut FM Maija Mäki. Kilpiraadin sihteerinä
toimi 15.5.2016 asti FM Aura Kivilaakso, jonka jälkeen kilpiraadin sihteerinä on toiminut Huk Jenni
Luonuankoski. Rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä toimi Kirsti-Helena Saarinen, JS-Ekonomia Oy.
Lähipiiritoimet
1.12.2015 voimaan tuleen uuden säätiölain mukaisesti Talonpoikaiskulttuurisäätiön lähipiiriin
kuuluvat:
1) hallituksen jäsenet, säätiön asiamies ja tilintarkastajat,
2) kohdassa yksi mainittujen henkilöiden perheenjäsenet (avio- ja avopuoliso, oma ja puolison
lapsi ja tämän jälkeläiset sekä oma ja puolison vanhempi, isovanhempi ja tämän vanhempi),
3) kohdissa 1 ja 2 mainittujen henkilöiden muut lähisukulaiset (sisarus, sisar- ja velipuoli sekä
heidän avio- ja avopuoliso, lapsi, lapsen jälkeläinen, vanhempi ja isovanhempi), sekä
4) kohdissa 1-3 mainittujen ihmisten tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva
yhteisö ja säätiö.
Toimintavuoden aikana ei ollut tilanteita, joissa säätiön lähipiiriin kuuluva henkilö tai yhteisö olisi
ollut avustuspäätöksen kohteena. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita eikä lähipiirin
kanssa tehty taloudellisia toimia.
Säätiön talous
Edellisvuosien tapaan säätiön taloudelliset toimintaedellytykset olivat riippuvaiset ulkopuolisesta
rahoituksesta. Toimintavuoden aikana säätiö sai Keskitien Tukisäätiöltä toiminta-avustusta 30 000
euroa sekä 8 000 euron apurahan Kestävä talo-hankkeeseen MTK:n säätiöltä. Säätiö rahoitti
toimintaansa osin myös edellisen toimintavuoden jälkipuolella saamillaan apurahoilla Alfred
Kordelinin säätiötä (15 000 euroa, Mökillä-hanke) ja Salaojituksen Tukisäätiöltä (10 000 euroa,
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Toimintakertomus 2016
– luonnos vuosikokoukselle 30.3.2017
Kestävä talo-hanke), sekä vuonna 2014 saamiensa apurahojen loppuosista (Wihurin säätiö ja
MTK:n säätiö, Kylä 2020-hanke).
Hankeapurahoista tuloutettiin vuoden aikana yhteensä 35 724,80 euroa.
Talonpoikaiskulttuurisäätiölle tehtiin varainkäyttö- ja sijoitussuunnitelma, jota alettiin toteuttaa
myymällä säätiön yhdistelmärahasto-osuudet ja sijoittamalla vapautuneet varat pörssiosakkeisiin.
Varainkäyttö- ja sijoitussuunnitelman toteuttamista varten perustettiin vuonna 2016 neuvoaantava varallisuudenhoitotyöryhmä, johon kuuluvat Raimo Tammilehto, Lasse Ristikartano ja Ilkka
Haavisto.
Tilikauden alijäämä on 8 708,07 euroa.
Säätiön oma pääoma oli vuoden vaihteessa 80 401,58 euroa ja taseen loppusumma oli 104 656,42
euroa.
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