
 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2015 
 

 

 

 

 Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö 

 Tilikausi 1.1. – 31.12.2015 
 

 

 Perustehtävän mukainen toiminta 
 

Säätiön perustehtävänä on tukea taloudellisesti eläinsuojelutyötä sekä metsäriistan ja 

kalakantojen hoitoa. 

 

Säätiö hoitaa myös Linnea Tuuliaisen testamenttiin perustuvaa epäitsenäistä rahastoa, jonka 

tarkoituksena on myöntää avustuksia syrjäytyneiden tai sen vaarassa olevien ihmisten 

elämisen edellytysten parantamiseen. 

 

Vuosi 2015 oli säätiön 25. toimintavuosi. Säätiön hallitus piti vuoden aikana kuusi kokousta ja 

teki yhteensä 73 tuki- ja avustuspäätöstä. Myönteisten päätösten yhteisarvo oli 530 895 

euroa. Siitä oli Linnea Tuuliaisen rahaston osuutta 56 000 euroa, mistä 32 000 euroa 

kohdistuu vuoteen 2016. Hakemusten määrä ja laatu pysyivät edellisenä vuonna saavutetulla 

hyvällä tasolla. 

 

Tuuliaisen luontopalkinto 10 000 euroa myönnettiin Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle 

tunnustuksena sen uudesta vihreästä strategiasta, jossa korostuu puhtaan luonnon arvostus 

ja siihen kytkeytyvä kannattava liiketoiminta. 

 

Osa tukipäätöksistä tehtiin toimintavuoden jälkeen alkaviin taikka useita vuosia jatkuviin 

hankkeisiin. Niissä tuet kirjautuvat kuluiksi hankkeiden edistymisen ja raportointiin 

perustuvien vuosittaisten maksupäätösten mukaan. Tulosvaikutteisesti toimintavuoden 

kuluiksi kirjattiin tukia ja avustuksia yhteensä 510 313 euroa. Talousarviossa vahvistettu 

tavoite oli 500 000 euroa. 



 

Suurimman tuen kohteena olivat edelleen Saimaan vesistö ja sen uhanalaiset eläimet 

saimaannorppa, nieriä, järvilohi ja jokirapu. Toisena suurena kohderyhmänä olivat 

suomalaiset luontoelokuvat ja –kirjat, jotka kasvattavat ihmisten luontosuhdetta ja edistävät 

näin perustehtävän toteutumista. Lasten luontokerhot ja nuorten eräkerhot jatkoivat ja 

laajensivat toimintaansa säätiön tuella. 

 

Linnea Tuuliaisen rahaston suurimmat tuen kohteet olivat nuorten ehkäisevä päihdetyö, A-

kiltatoiminta ja vähävaraisten perheiden lasten harrastetoiminta. 

 

 Tukipäätösten erittely 
 

Säätiön myöntämä tuki eläin- ja luonnonsuojeluun: 

- Annikki Herrero, ilvestutkimus 2015, 34 800 €. 

- Itä-Suomen yliopisto, saimaannorpan tutkimus 2015, 60 000 €. 

- Tarmo Muuri, täpläravun haitalliset vaikutukset, 700 €. 

- Liisa Alaoutinen, kalan immunisaation tutkimus, 600 €. 

- Sari Kanala, Saippa satukirja saimaannorpasta, 10 000 €. 

- Kaakkois-Suomen ely-keskus, rajajokien kunnostus, 10 000 €. 

- Kaakkois-Suomen ely-keskus, kaupunkipuron kutusorastus, 6 995 €. 

- Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Kuuksenen kunnostus 2015, 10 000 €. 

- Lappeenrannan nuorkauppakamari ry, puuhakirja norpasta, 400 €. 

- Viivi Häkkinen, valokuvateos liikenteessä menehtyneistä eläimistä, 3 000 €., 

- Mika Honkalinna, luontokirja Korppiretki, 6 000 €. 

- Metsähallituksen luontopalvelut, saimaannorpan pesälaskenta, 800 €. 

- Metsähallituksen luontopalvelut, Laatokan norpat, 5 000 €. 

- Kari Hautanen, dokumentti Suomen linnuista, 7 500 €. 

- Savonlinnan kv. luontoelokuvafestivaali ry, järjestelytuki 2015, 4 000 €. 

- Mari Heimala, Uusi punahilkka – satukirja, 1 500 €. 

- Kuolimon kalastusalue, emonieriöiden pyynti 2015, 6 000 €. 

- Hilkka Mattila, Väliväylän uitot ja luonto, 500 €. 

- Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry, lasten luontokerhot lukuvuosi 2015 – 

2016, 40 000 €. 

- Panu Kunttu, Ahvenanmaan uhanalaiset rantavallit, 2 000 €. 

- Pidä Saaristo Siistinä ry, siisti biitsi –kampanja, 5 000 €. 

- Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry, maakunnan luontokartoitukset, 6 800 €. 

- Mar Cabeza ym., kirjoverkkoperhonen, 8 000 €. 

- Uimin Erä ry, riistanhoito 2015, 1 800 €. 

- Lemin koulukeskuksen koulut, luontostipendit, 400 €. 

- Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, paahdeympäristöjen hyönteiset, 6 000 €. 

- Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, ratapihojen kasviselvitys, 1 000 €. 

- Salon seudun 4H yhdistys ry, Lepakot tutuksi, 8 900 €. 

- Ruomin Metsästysyhdistys ry, riistanhoito 2015, 1 000 €. 



- Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue, hoitokalastus 2015, 10 000 €. 

- Itä-Suomen yliopisto, Saimaan järvilohi 2015, 30 000 €. 

- Kytölän Eräveikot ry, riistanhoito 2015, 1 000 €. 

- Sari Kanala, kouluvierailut teemana tietokirjoittaminen ja luonnonsuojelu, 5 000 €. 

- Jyväskylän yliopisto, jokihelmisimpukan tutkimus 2015, 5 960 €. 

- Santtu Välilä, jokihelmisimpukan tutkimuksen apuraha 2015 – 2016, 20 040 €. 

- Vainikkalan Seudun Erästäjät ry, riistanhoito 2015, 1 200 €. 

- Saipa ry:n juniorit, kuuttiturnaus 2015, 1 100 €. 

- Suomen Metsästäjäliitto ry, nuorten riista- kalakerhot lukuvuosi 2015 – 2016, 15 000 €. 

- Itä-Suomen yliopisto, metsäjäniksen ja rusakon risteymät, 9 600 €. 

- Kymenlaakson Pystykorvakerho ry, kansallisen riistakoiran kannan vahvistaminen, 500 

€. 

- Katharsis Films Oy, luontoelokuva Suomenlahdesta, 20 000 €. 

- Itä-Suomen yliopisto, saimaannorpan tutkimus 2016 – 2017 periaatepäätös, 80 000 €. 

- Kari-Matti Vuori, tutkimushanke luonnollisesta veden puhdistuksesta 2016 – 2020, 

periaatepäätös 15 000 €. 

- Filmimaa Oy, luontoelokuva Sielunmetsä, 30 000 €. 

- Hanna Maria Laakso, luontoaiheiset elokuvatyöpajat koululaisille, 5 000 €. 

- Etelä-Karjalan liitto, maakuntahistorian Saimaan osuus, 10 000 €. 

- SK Vuoksi ry, maakunnan kouluille kartat lähiluonnosta, 3 vuotta yhteensä 6 000 €. 

- Jyväskylän yliopisto, vapaa-ajankalastajien asenteet Saimaan vesistössä, 5 000 €. 

- Pro Puruvesi ry, suojelukumppanuus 2016, 1 500 €. 

- Metsähallitus luontopalvelut, Saimaannorppa-LIFE 2015, 5 000 €. 

- Itä-Suomen yliopisto, LIFE+CrayMate eli rapukamu 2015, 15 000 €. 

- Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry, valkoselkätikkojen ruokinta talvella 2015 – 

2016, 1 800 €. 

- Jarmo Mäntykangas, luontokuvanäyttely Lappeenrannassa ja Ruokolahdella, 1 000 €. 

- Panu Kunttu, kurtturuusun kartoitus ja torjunta Saaristomerellä, 5 000 €. 

- Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Kuuksenen kunnostus 2016, 10 000 €. 

- Pasi Lensu, vedenalainen kuvauskalusto luontokuvauksiin, 2 500 €. 

 

Linnea Tuuliaisen rahastosta myönnetyt avustukset: 

- Lions Club Lappeenranta Kanava, sotaveteraanit ja vanhukset, 1 000 € 

- Pelastakaa Lapset ry, Eväitä elämälle, 15 000 €. 

- Santtu Määttänen, pakolaistarinoita, 1 000 €. 

- Pelastakaa Lapset ry, joulukeräys 2015, 5 000 €. 

- Sotainvalidit Lappeenrannan Seutu ry, veteraanien kotiapu ja kuntoutus,  1 000 €. 

- Elämäni Sankari ry, nuorten ehkäisevä päihdetyö 2016, 15 000 €. 

- Etelä-Saimaan A-Kilta ry, kuntouttava leiritoiminta 2016, 10 000 €. 

- Lemin musiikkiyhdistys ry, vanhusten ja perheiden konsertit 2016, 7 000 €. 

- Kansan Raamattuseuran säätiö, joulukeräys lapsille Suomessa ja Pietarissa, 1 000 €. 

 

 



Varainhoito 
 

Säätiö toimii periaatteessa ikuisesti ja tekee sen vuoksi vain pitkäaikaisia sijoituksia. 

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada vuosittain tuottoa määrä, joka on riittävä 

perustehtävän toteuttamiseen. Toisena yhtä tärkeänä tavoitteena on varojen reaalisen arvon 

säilyminen. 

 

Säätiön sijoitustoiminnassa on metsävaroilla suuri merkitys, koska metsäluonnon hyvä hoito 

tukee perustehtävän toteutumista. Metsäsijoitusten periaatteet vahvistettiin hallituksen 

kokouksessa 22.10.2015.  

 

Vuoden aikana ostettiin Lemin Uimilta 21 hehtaarin määräala ja Mikkelin Suomenniemeltä 65 

hehtaarin metsätila. Puumalan Sopalan kylässä suojeltiin pysyvästi 11,2 hehtaarin suuruiset 

metsäalueet. Säätiö omistaa nyt metsämaata yhteensä 1 180 hehtaaria, mistä 73 hehtaaria on 

pysyvästi suojeltu luonnonsuojelualueiksi. 

 

Vuoden päättyessä metsätilojen hankintameno oli 5,6 miljoonaa euroa ja vuokralla olevien 

huoneistojen hankintameno 5,5 miljoonaa euroa. Pörssissä noteerattujen osakkeiden käypä 

arvo oli 2,0 miljoonaa euroa, korkosijoitusten 0,9 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisten 

sijoitusten 0,1 miljoonaa euroa. Lisäksi säätiö on sijoittanut paikallisiin tuulivoimayhtiöihin 

TuuliSaimaa Oy:öön ja LähiTuuli Oy:öön 0,5 miljoonaa euroa osakepääomaan ja saman verran 

pääomalainaan sekä aurinkovoimayhtiö GreenEnergy Finland Oy:öön pääomalainaa 50 000 

euroa. Viimeksi mainitut sijoitukset tukevat säätiön perustarkoituksen toteuttamista. 

 

Sijoituksista kertyi vuoden mittaan tuottoja yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja kuluja 0,6 

miljoonaa euroa. Vuotuinen nettotuotto ilman arvonnousua oli 0,8 miljoonaa euroa eli 5,3 % 

sijoitusten vuoden lopun käyvistä arvoista tai sen puuttuessa hankintamenoista. 

 

Säätiö omistaa kokonaan Asunto Oy Lappeenrannan Tykin ja Kiinteistö Oy Pietarintien 

osakekannat. Osakkeet kuuluvat sijoitusomaisuuden huoneisto-osakkeisiin. Omistuksilla ei ole 

mitään tekemistä säätiön perustarkoituksen toteuttamisen kannalta. Säätiöllä on yhtiöiden 

rahoituksesta taseen liitetiedoista ilmenevät vastuut. Konsernitilinpäätöstä ei ole tehty. 

 

Tilinpäätös 31.12.2015 
 

Taseen loppusumma oli 16 002 516 euroa ja oma pääoma 15 968 142 euroa. Tilikauden 

ylijäämä verojen jälkeen oli 153 729 euroa. Avustuskulut olivat 510 313 euroa ja olivat 

talousarvion tavoitteen tasolla. Säätiön perustehtävään kohdistuneet avustukset olivat 

yhteensä 454 481 euroa ja erillisen Linnea Tuuliaisen rahaston avustukset 55 832 euroa. 



 

Ylijäämällä kasvatetaan säätiön riskinkantokykyä ja varmistetaan perustehtävän mukaisen 

toiminnan kehittyminen tulevina vuosina.  

 

 

Hallinto ja lähipiiri 
 

Säätiön hallitukseen kuuluivat Raija Tuuliainen puheenjohtajana, Teemu Aho 

varapuheenjohtajana sekä Risto Kiljunen jäsenenä. Kiljunen vastasi toiminnanjohtajana 

säätiön juoksevien asioiden hoitamisesta ja hallituksen sihteerin tehtävistä. 

 

Hallituksen kokouspalkkio oli 500 euroa kokoukselta. Hallinnon henkilöstökulut olivat 

yhteensä 97 396 euroa. Toiminnanjohtajalle kuuluu puhelinetu. Muita luontaisetuja ei ole. 

Toiminnanjohtajalle ei makseta kokouspalkkioita. Säätiön hallintoon kuuluvilla ei ole erityisiä 

eläke-etuja. Säätiö on vuokrannut toimistohuoneiston Risto ja Eija Kiljuselta. Huoneiston 

pinta-ala on 70 neliömetriä ja kuukausivuokra 675 euroa. Säätiö on alivuokrannut puolet 

huoneistosta William ja Ester Otsakorven säätiölle 325 euron kuukausivuokrasta. Vuokrien 

tavanomaisuudesta on tehty asiantuntijan arviot. 

 

Säätiön lähipiiriin kuuluvien kanssa ei ole tehty muita taloudellisia sopimuksia. Heille ei ole 

annettu avustuksia taikka muita vastikkeettomia taloudellisia etuja. Säätiö ei ole antanut 

lähipiiriin kuuluville myöskään lainoja tai vastuusitoumuksia heidän puolestaan. 

 

Tilintarkastajana oli KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka vastuullisena tarkastajana toimi KHT 

Heikki Tuomi. 

 

 

 Katsaus vuoteen 2016 
 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätetään säätiön sääntöjen muuttamisesta uuden 

säätiölain periaatteiden ja säännösten mukaisesti. Samalla muutetaan hallinnon ohjesääntö ja 

vahvistetaan siihen sisältyvä lähipiiriohje. 

 

Maakunnan heikentynyt taloudellinen tilanne kasvattaa riskiä säätiön liikehuoneistojen 

vuokratuottoihin. Vuonna 2016 merkittävää tuottojen vähentymistä ei kuitenkaan synny. 

Tavoitteena on jakaa avustuksia edelleen vähintään 500 000 euroa. 



 

 

Säätiön taloudellisen tuen keskipisteessä tulee edelleen olemaan Saimaan vesistö, sen 

uhanalaiset eläimet, luontodokumentit, lasten luontokerhot ja nuorten erätaidot. Linnea 

Tuuliaisen rahaston tuen kohteena on päihdevalistustyö ja vähävaraisten lasten elämisen 

edellytysten parantaminen Suomessa ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkomailla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


