Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sr:n toimintakertomus vuodelta 2015
Yleistä
Vuosi 2015 oli säätiön yhdeksäs toimintavuosi. Toiminnan keskeinen elementti on
edelleen ollut säätiön tarkoituksen eli toiminta-ajatuksen mukainen apurahojen jako.
Kiinnostus säätiön apurahoihin jatkui ja hakemuksia tuli ennätysmäärä. Voimavaroja
ohjattiin myös tiedottamiseen ja säätiön nettisivuston, Facebook-sivuston ja julkisuuskuvan
vahvistamiseen. Myös Luontopiha-projekti eteni. Säätiön varovainen sijoitusstrategian
ansiosta apurahoja pystyttiin jakamaan 26.000 euroa. Säätiön varojen keräyksessä on
onnistuttu hyvin. Vuonna 2016 säätiö tulee jatkamaan toimintaansa tarkoituksensa
mukaisesti, eli pääpaino tulee olemaan apurahojen jaossa.
Hallinto
Säätiön hallituksessa ovat jatkaneet KTT, DI Pertti Nupponen puheenjohtajana ja FM Antti
Halkka varapuheenjohtajana sekä kolmantena hallituksen jäsenenä FT, ympäristöneuvos
Petri Ahlroth. Luottamustoimisena asiamiehenä on jatkanut Vesa Lepistö. Asiamiehelle on
maksettu tehdystä työstä 3.000 euron vuosipalkkio. Hallituksen jäsenille ei makseta
palkkiota. Säätiön lähipiirin kuuluville ei ole annettu apurahoja, avustuksia, eikä muita
taloudellisia etuja eikä heidän kanssaan ole tehty muita taloudellisia toimia. Lähipiirin
kuuluville ei ole annettu rahalainoja, vastuita tai vastuusitoumuksia.
Hallitus on vuoden aikana pitänyt kuusi kokousta.
Säätiön tilintarkastajana on jatkanut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jyri Heikkinen. Säätiön kirjanpidosta on
vastannut vuoden 2015 alusta Kirjanpitotoimisto Harald Oy päävastuullisena Harry
Ehrström.
Hallituksen entinen pitkäaikainen jäsen professori Kauri Mikkola menehtyi äkillisesti
vuoden 2014 lopussa. Säätiön edustajat osallistuivat Kauri Mikkolan muistotilaisuuteen.
Hänen omaisensa päättivät ohjata muistotilaisuuden yhteydessä saadut lahjoitusvarat
Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle käytettäväksi apurahoihin.

Talous ja varallisuus
Nordea Pankki Suomi Oyj on hoitanut säätiön varoja maltillisesti
omaisuudenhoitosopimuksen mukaisesti. Valtaosa sijoituksista ja suurin osa tuotoista on
tullut korkoinstrumenteissa, ja osakkeiden osuus pääomasta on vaihdellut tasolla 25-28 %.
Ottaen huomioon talouden epävarmuustekijät valittua strategiaa voi pitää onnistuneena.
Säätiön sijoitusten arvot olivat tilinpäätöksen mukaan 31.12.2015 seuraavat:
- Kirjanpitoarvot: yhteensä 395.274,70 euroa, jakaantuen seuraavasti:
Osakkeet 26.149,00 €, rahasto-osuudet 369.125,70 €.
- Markkina-arvot: yhteensä 445.649,39 euroa, jakaantuen seuraavasti:
Osakkeet 41.399,39 €, rahasto-osuudet 404.250,00 €.

Säätiön henkilöstö- ja muut varsinaiset toiminnan kulut suhteessa jaettuun
apurahasummaan olivat noin 50 %. Ilman Luontopiha-projektiin liittyneitä kertaluonteisia
7000 euron kuluja prosentti oli 27 %, jota voidaan pitää kohtuullisena.
Lahjoitukset
Säätiön varojen hankinta lahjoitusten, testamenttien tms. kautta on kehittynyt selvästi
vuoden aikana. Säätiöllä on erillinen lahjoitustili, johon on saatu Poliisihallituksen lupa.
Kauri Mikkolan muistolahjoituksia saatiin noin 4.000 euroa. Edesmenneen professori
Tuomo Mannermaan muistolahjoituksia saimme noin 850 euroa, ja Eero Peltoselta säätiö
sai merkittävän 10.000 euron lahjoituksen. Erkki ja Tuula Kellomäki lahjoittivat (50 %) ja
testamenttasivat (50 %) Virroilla sijaitsevan kesämökkikiinteistönsä säätiölle vuoden
lopulla.
Apurahat
Professori Kauri Mikkolan muistoksi perustettu stipendirahasto kartutti säätiön käytössä
olevaa apurahoihin tarkoitettua avustussummaa 4.000 eurolla ja näin jaettavana oleva
kokonaissumma oli 28.000 euroa.
Vuonna 2015 oli apurahan hakijoita ennätysmäärä, yhteensä 61. Projektit, joille rahoitusta
haettiin, olivat tälläkin kertaa monimuotoisia. Korkeatasoiset hakemukset kohdentuivat
hyvin säätiön toiminta-ajatuksen mukaisiksi hankkeiksi. Haettu rahasumma yhteensä oli
142.000 euroa.
Apurahoja myönnettiin 24 hakijalle yhteensä 26.000 euroa, josta Kauri Mikkolan
muistoapurahan osuus oli 2.000 euroa. Myönnettyjen apurahojen keskimäärä oli noin
1.100 euroa. Jaetuista apurahoista liittyi suoraan tai osittain perhosten tutkimiseen ja
suojeluun kahdeksan projektia. Jos kaikki eliöryhmät otetaan huomioon, neljä hakemusta
liittyi vaarantuneisiin tai uhanalaisiin lajeihin ja toisaalta kahdeksan hanketta suoraan
elinympäristöjen ja lajien suojeluun. Kolme apurahaa liittyi nuorten luonnonharrastajien
projekteihin ja kolme apurahaa suoluontoon. Apurahan saajat olivat:
-

-

Petri Mäntynen ja Jussi Murtosaari 500 euroa: Ilmastomuutoksen vaikutus
perhoslajistoon Ahvenanmaalla 2009-2015
Asko Oksanen, Janne Liikanen,Simo Korpela, Olli Virtanen 500 eroa:
Perhosselvitys Lemlannin Nåtössä Ahvenenmaalla
Jaakko Kullberg 500 euroa: Kemiönsaaren Örön perhoslajiston seuranta,
elinympäristöjen hoito ja suojelu
Markku Suoknuuti 2400 euroa: Uhanalaisen Suoruuhikasperhosen esiintymien
kartoitukset Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella
Mar Cabeza, Marjo Saastamoinen, Marko Nieminen 2250 euroa:
Kirjoverkkoperhosen (direktiivilaji) esiintymän kartoitus ja tutkimus Sipoon
Linnanpellossa
Markku Saarikoski, Juha Lemström 600 euroa: Harmoyökkösten tutkimus
Kuusamo-Salla-Savukoski alueella
Markku Saarikoski 600 euroa: Kauhajoen suoluonnon uhana-alaisten perhosten
selvitys
Eerikki Rundgren 500 euroa: Ylä-Savon suuperhoskartoitus

-

Tapani Järveläinen 1300 euroa: Korpilamminsuo-Seitsemänlamminsuo ja
Heinisuon Natura-alueiden hyönteisselvitys
Heli Vainio 500 euroa: Euran Metsolan luonnonsuojelualueen kovakuoriaiskartoitus
Juho Paukkunen 2000 euroa: Suomen kultapistiäistenmäritysopas
Pertti Koskimies 2000 euroa: Tunturihaukan suojelubiologia ja suojelukeinot
Pohjois-Fennoskandiassa
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 1000 euroa: Maakunnallisesti
tärkeiden lintualueiden tietojen julkaisu
Timo Paasikunnas 1000 euroa: Vaskitsan levinneisyys ja geneettinen variointi
Fennoskandiassa
Aurora Prättälä 300 euroa: Limasieniyhteisöt erilaisilla kasvualstoilla
Julia Palorinne 800 euroa: Nokineulalajiston monimuotoisuus ja ekologia
pystyynkuolleella koivulla
Keurusselän Luonnonystävät 1300 euroa: Kääväkässelvityksiä Keuruulla
suojelemattomissa arvometsissä
Virtain luonnonsuojeluyhdistys 1250 euroa: Virtain metsälehmusten 50vuotiskartoitus
Birthe Veijola 1200 euroa: Luontoarvojen kartoitus ja suojeluesitys Vaasan
kaupungin metsistä
Natur och Miljö 2000 euroa: Biodiversitetsvandringar – Lumoretkiä, opastus
luontoarvojen tunnistamiseen maatiloilla
Joensuun seudun luonnonystävät 500 euroa: Viinijärven asemanseudun niityn hoito
Savo-Karjalan luontopiiri 1500 euroa: Lasten ja nuorten luontoleirit kesällä 2015
Vuoksenniskan koulun tukiluokka 500 euroa: Suomen vesistöt ja kalalajit tutuksiprojekti tukiluokan oppilaille.

Kaikki apurahat on maksettu vuoden 2015 aikana hakijoille. Säätiö seuraa projektien
etenemistä mm. projektiraporttien avulla.
Apurahojen varsinaisen hakuajan ulkopuolella säätiö sai kaksi avustuspyyntöä:
 Lapin luonnonsuojelupiiri haki Ruotsin Övertorneå Naturskydsföreningenin kanssa
apurahaa luonnonarvojen inventointileiriin luonnoltaan arvokkaalla Rompaksen
alueella, joka osittain kuuluu Naturaan. Mawson Ltd kaivosyhtiö on tehnyt
varauksia ja valmistellut kullan ja uraanin kaivamisista alueella. Kun leiri oli
toteutettu ja tiedot kirjattu tietokantoihin, säätiö myönsi hankkeelle 700 euron
avustuksen.
 Juha Pöyry ja Reima Leinonen hakivat apurahaa osallistuakseen huhtikuun alussa
2016 pidettävään perhostutkimuskongressiin Hollannissa ja esitelläkseen siellä
Suomen valtakunnallisen yöperhosseurannan tuloksia. Säätiö myönsi 1000 euron
avustuksen, joka maksettiin vuoden 2016 puolella ja kirjataan osaksi vuoden 2016
apurahoja ennakkomaksuna.
Luontopiha
Keväällä 2013 käynnistynyttä Luontopiha-hanketta, jonka tarkoituksena on innostaa
omakotitalojen tai mökkien asukkaita hoitamaan pihojaan luonnonmukaisemmin, jatkettiin
vuonna 2015. Hankkeen omia nettisivuja ja Facebook-sivuja päivitettiin. Ne kertovat
yleisölle monipuolisesti Luontopiha-ideasta, mm. luontopihojen yhteydestä
terveystekijöihin. Projektia on toteutettu JK-Toimistopalvelujen (Johanna Kare-Haavisto)
avustuksella ja työpanoksella.

Luontopihaprojektin päätapahtuma oli Helsingin Messukeskuksessa pidetyt
Kevätpuutarhamessut 26-29.3.2015, jossa säätiö oli mukana Luontopiha-idean ja säätiön
toiminnan esittelemiseksi yleisölle. Tällä kertaa oli koottu luontoalan suojelu- ja
harrastusjärjestöjä yhteiseen messuosastoon, jolloin saatiin parempi näkyvyys ja voitiin
jakaa kustannuksia. Ratkaisua pidettiin onnistuneena. Noin 2500 vierasta
kävi osastolla tutustuen näytteilleasettajien tarjontaan. Vuokon Luonnonsuojelusäätiön
esitteitä ja infokortteja jaettiin yhteensä noin 1500 kpl.
Säätiö osallistui pienellä infotiskillä myös Suomen Luonnon päivään 2015 Espoon
Nuuksiossa luontokeskus Haltiassa 29. elokuuta.
Tiedotus ja nettisivusto
Säätiön kotisivut ovat saaneet positiivista palautetta. Toteutettuja projekteja on esitelty
aikaisempaa enemmän. Säätiön omat Facebook-sivuja on myös päivitetty.
Apurahojen jaosta tiedotettiin laajasti suoraan eri medioille ja intressiryhmille erillisellä
tiedotteella. Kohteina olivat mm. STT, sähköiset viestimet, yleislehdistö, paikallislehdet,
luontolehdet, luontojärjestöt ja ympäristöhallinto sekä yksittäiset luontotoimittajat. Tämän
lisäksi säätiö julkaisi logollisen ilmoituksen Luonnonsuojelija-lehdessä ja pikkuilmoituksen
Suomen Luonto -lehdessä.
Vuokon Luonnonsuojelusäätiöllä on vankka asema ja imago erilaisten luonnonsuojelu- ja
ympäristötutkimushankkeiden tukijana ja rahoittajana. Olemme vuosien 2007-2015 aikana
tukeneet yhteensä 196.000 euron apurahoilla noin 120 projektia.

Helsinki 10.3.2016
Hallitus

