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Vuokon Luonnonsuojelusäätiön toimintakertomus vuodelta 2016 
 
 
Yleistä 
 
Vuosi 2016 oli säätiön kymmenes toimintavuosi. Toiminnan keskeinen elementti on 
säätiön toiminta-ajatuksen mukainen apurahojen jako. Kiinnostus säätiön apurahoihin 
jatkui voimakkaana ja hakemuksia tuli runsaasti, 58 kpl. Säätiön onnistuneen 
sijoitusstrategian ansiosta apurahoja pystyttiin jakamaan 25.000 euroa. Säätiön varojen 
keräys yleisökeräyksellä ja lahjoitusten pohjalta on jatkunut. Voimavaroja ohjattiin myös 
tiedottamiseen ja säätiön nettisivuston, Facebook-sivuston ja julkisuuskuvan 
vahvistamiseen. Vuonna 2017 säätiö tulee jatkamaan toimintaansa tarkoituksensa 
mukaisesti, eli pääpaino tulee olemaan apurahojen jaossa. Uutena projektina vuonna 2016 
käynnistettiin Suomen Kansallisperhonen -yleisöäänestyksen valmistelu yhteistyössä 
useiden luontoalan toimijoiden kanssa. 
 
Hallinto 
 
Säätiön hallituksessa ovat jatkaneet KTT, DI Pertti Nupponen puheenjohtajana, FM Antti 
Halkka varapuheenjohtajana, ja 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. 
 
Säätiö palkkasi toukokuun alusta alkaen osapäivätoimisesti yhden henkilön, opiskelija 
Antti Miettisen kehittämään nettisivustoa, some-viestintää ja muuta tiedottamista. 
Alkuvaiheessa työ tehtiin pääosin Oulun yliopiston myöntämän harjoittelutuen avulla, ja 
sen jälkeen säätiön täysin maksamana tuntityöperiaatteella.  
 
Hallitus on vuoden aikana pitänyt kolme kokousta. 
 
Säätiön tilintarkastajana on jatkanut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jyri Heikkinen. Säätiön kirjanpidosta on 
vastannut Kirjanpitotoimisto Harald Oy päävastuullisena Harry Ehrström. 
 
Talous ja varallisuus 
 
Nordea Pankki Suomi Oyj on hoitanut säätiön varoja maltillisesti 
omaisuudenhoitosopimuksen mukaisesti. Valtaosa sijoituksista ja suurin osa tuotoista on 
tullut korkoinstrumenteista, ja osakkeiden osuus pääomasta oli 28 % 31.12.2016. Ottaen 
huomioon talouden epävarmuustekijät valittua strategiaa voi pitää onnistuneena. Säätiön 
sijoitusten arvot olivat tilinpäätöksen mukaan 31.12.2016 seuraavat  

-  Kirjanpitoarvot: yhteensä 366.379,97 euroa, jakaantuen seuraavasti: 
   Osakkeet 19.959,58 €, rahasto-osuudet 346.420,39 €.   

- Markkina-arvot: yhteensä 415.815,38 euroa, jakaantuen seuraavasti: 
  Osakkeet 30.986,04 €, rahasto-osuudet 384.829,34 €. 
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Säätiön henkilöstö- ja muut varsinaiset toiminnan kulut laskivat viime vuoteen verrattuna ja 
olivat yhteensä 10 t€. Tähän sisältyivät panostukset nettisivustoon ja Kansallisperhos-
hankkeeseen.  
 
Lahjoitukset 
 
Säätiön varojen hankinta lahjoitusten, testamenttien tms. kautta on jatkunut vuoden 
aikana. Säätiöllä on ollut erillinen lahjoitustili, johon on saatu Poliisihallituksen lupa. 
Suomen Sudenkorentoseura, jonka toiminta päättyi, lahjoitti säätiölle jäljelle jääneet 
varansa, 3.000 euroa, käytettäväksi sudenkorentojen suojeluun ja tutkimukseen.  
 
Apurahat 
 
Professori Kauri Mikkolan muistoksi perustetun stipendirahaston varoja oli käyttämättä 
vielä 2.000 euroa ja se yhdessä säätiön oman apurahavarauksen kanssa mahdollisti 
jaettavaksi yhteensä 25.000 euroa. 
 
Apurahan hakijoita oli vuonna 2016 yhteensä 58. Projektit, joille rahoitusta haettiin, olivat 
monimuotoisia ja korkeatasoisia ja kohdentuivat hyvin säätiön toiminta-ajatukseen. Haettu 
rahasumma yhteensä oli 114.492 euroa. 
 
Apurahoja myönnettiin 24 hakijalle yhteensä 25.000 euroa, josta Kauri Mikkolan 
muistoapurahan osuus oli 2.000 euroa. Myönnettyjen apurahojen keskimäärä oli noin 1042 
euroa. Jaetuista apurahoista liittyi suoraan tai osittain perhosten tutkimiseen ja suojeluun 
kymmenen projektia. Jos kaikki eliöryhmät otetaan huomioon, kuusi hakemusta liittyi 
vaarantuneisiin tai uhanalaisiin lajeihin ja toisaalta kymmenen hanketta elinympäristöjen ja 
lajien suojeluun. Neljä apurahaa liittyi nuorten luonnonharrastajien projekteihin ja kolme 
apurahaa suoluontoon. Apurahan saajat olivat: 

- Juha Pöyry ja Reima Leinonen: 1.000 euroa, Kongressimatka Hollantiin, 
- Jaakko Kullberg: 600 euroa, Kemiönsaaren Örön perhoslajiston selvitys ja 

elinympäristöjen hoito 
- Asko Oksanen, Janne Liikanen, Simo Korpela ja Olli Virtanen: 600 euroa, 

Perhosselvitys Ahvenanmaan Lemlannissa, 
- Markku Saarikoski ja Juha Lemström: 400 euroa, Kilpisjärven takatunturien 

perhostutkimus, 
- Markku Saarikoski: 600 euroa, Kauhajoen suoluonnon ja uhanalaisten 

perhosten selvitys, 
- Jari Puranen: 600 euroa, Sipoonkorven kansallispuiston 

suurperhostutkimus, 
- Arkipelagia seura ry: 1.500 euroa, Isoapollon esiintyminen ja suojelu 

Saaristomerellä, 
- Ari Järvinen: 300 euroa, Perhoslajiston esiintymiskartoitus Vätsärin 

erämaassa, 
- Ari Aalto: 1.700 euroa, Soiden päiväperhosten esiintyminen Keurusselän 

suojelunarvoisilla soilla, 
- Jouni Tittonen: 2.000 euroa, Salon Somerikon kedon ja niityn 

yöperhoskartoitus, 
- Jouni Sorvari: 500 euroa, Kaupallisesti tuotetun kimalaisen luontoon 

leviäminen – riski luonnonvaraisille kimalaisille?, 
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- Panu Kunttu: 1.000 euroa, Kirjokertun pesimäkannan kartoitus itäisellä 
Ahvenanmaalla, 

- Ostrobothnia Australis rf.: 2.000 euroa, Inventering av svärta på Valsöarna 
2016, 

- Minna Viljamaa: 500 euroa, Linnunpesien havainnointi maatalouspellolta 
infrapunakameralla varustetulla quadrokopterilla, 

- Pertti Koskimies: 1.000 euroa, Tietokirja Parikkalan Siikalahdesta ja 
Suomen kosteikkolinnuista, 

- Jari Kontiokorpi: 1.500 euroa, Rupimanterin kartoitus koillisessa Etelä-
Karjalassa ja itäisessä Etelä-Savossa, 

- Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys: 1.500 euroa, 
Pohjavesivaikutteisten purojen merkitys suojeltavien eläinlajien 
elinympäristönä, case Kylmäojan tilan parantaminen, 

- Olli Manninen: 1.500 euroa, Suojelemattomien valtionmetsien 
maastokartoitukset Lapissa, 

- Martti Rajamäki: 1.000 euroa, Riihimäen suojelemattomien metsien 
uhanalaisten kasvien, kääväkkäiden ja lintujen kartoittaminen yleiskaavaa 
varten, 

- Simo Inkala: 750 euroa, Serpentiinipikkutervakon laikkuverkosto 
Kuusamossa (hakemuksesta luovuttu myöntämisen jälkeen ja apurahaa ei ole 

maksettu),  
- Salpausselän Luonnonystävät ry: 1.300 euroa, Luontoleiri 

luonnonsuojelualueella lapsille, 
- Osuuskunta Myötävoima: 1.000 euroa, Nuorten monikulttuurinen vaellus 

Patvinsuolla, 
- Taimi Kylväjä: 650 euroa, Lasten luonto- ja talkoopäivän järjestäminen 

Korteniemen perinnetilalla, 
- Kaakon Luonto ja Kulttuuri ry: 1.500 euroa, Alle kouluikäisten ohjelman 

suunnittelu ja toteutus Virolahden Arktika-päiville 2016   
 

 
Kaikki apurahat Simo Inkalalle myönnettyä lukuun ottamatta on maksettu vuoden 2016 
aikana hakijoille. Säätiö seuraa projektien etenemistä mm. projektiraporttien avulla.  
 
Luontopiha  
  
Keväällä 2013 käynnistynyttä Luontopiha-hanketta, jonka tarkoituksena on innostaa 
omakotitalojen tai mökkien asukkaita hoitamaan pihojaan luonnonmukaisemmin, jatkettiin 
vuonna 2016, mutta muiden aktiviteettien vuoksi selvästi aikaisempaa kevyemmällä 
tasolla. Hanketta esiteltiin mm. elokuun lopussa Suomen Luonnonpäivän 
päätilaisuudessa, jossa säätiöllä oli oma infopiste. 
 
Keuruun entisen varuskunta-alueen suojelu 
 
Säätiön myöntämät apurahat edesauttavat suomalaisten eliölajien ja elinympäristöjen 
suojelua. Vuodelta 2016 on erikseen mainittava tuntuva luonnonsuojeluvoitto Keski-
Suomessa Keuruulla. 170 hehtaaria arvokasta ja monipuolista metsää siirrettiin pois 
hakkuiden piiristä. Säätiön antamalla apurahalla tehtiin kääväkässelvityksiä, joista saadut 
tulokset indikoivat alueella olevia merkittäviä luonto-arvoja. Näillä tiedoilla oli vaikutusta 
tehtyyn suojelupäätökseen. 
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.  
Suomen Kansallisperhonen 
 
Vuoden 2016 aikana säätiö käynnisti projektin, jonka tavoitteena on kansallisperhosen 
valinta Suomelle yleisöäänestyksellä vuoden 2017 keväällä.  Projektin toteuttamiseksi 
koottiin ryhmä luontoalan toimijoita - säätiön lisäksi Suomen Luonnonsuojeluliitto ry, 
Suomen Luonto -lehti, Suomen Perhostutkijain Seura ry ja Etelä-Karjalan Allergia- ja 
Ympäristöinstituutti. Projektin valmistelu käynnistyi hyvin ja sen suojelijaksi saatiin rouva 
Jenni Haukio. Projektin käytännön valmistelutyössä, mm. projektin nettisivujen luomisessa 
on apuna ollut säätiölle palkattu määräaikainen tiedottaja Antti Miettinen. Lisäksi projektia 
vetänyt työryhmä, johon säätiön hallitus kokonaisuudessaan kuuluu, on kokoontunut 
loppusyksystä alkaen kuukausittain.   
 
Tiedotus ja nettisivusto 
 
Säätiön kotisivut ovat saaneet positiivista palautetta. Toteutettuja projekteja on esitelty 
aikaisempaa enemmän. Sekä kotisivuja että Facebook-sivuja on kehitetty ja päivitetty Antti 
Miettisen ahkeralla työpanoksella. 
 
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.   
 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiöllä on vankka asema ja imago erilaisten luonnonsuojelu- ja 
ympäristötutkimushankkeiden tukijana ja rahoittajana. Olemme vuosien 2007-2016 aikana 
tukeneet yhteensä 221.000 euron apurahoilla noin 144 projektia. 
 
 
 
Helsinki 20.3.2017 
 
Hallitus  


