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SÄÄKSISÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003
1. Yleistä

Vuosi 2003 oli säätiön neljästoista toimintavuosi. Toiminnallisesti vuosi oli
erittäin monipuolinen ja vilkas. Edellisten vuosien tapaan toimintaa
harjoitettiin aktiivisesti myös talvikaudella. Satelliittisääkset ja sääksien
siirtoistutushanke teettivät varsin runsaasti töitä koko kesäkauden ajan.
Vuoden alussa toiminnan painopiste asetettiin tietoisesti säätiön talouden
taustatekijöiden kartoittamiseen ja taloudellisten resurssien
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tämä työ saatiin vuoden aikana vasta
alulle, jos kohta joitakin erillisosioita kehittämisajatuksista onnistuttiin jo
toteuttamaankin.
Säätiön ainoa varma tulonlähde muodostuu edelleen yhteisön omistamien
kahden yksiön vuokratuotosta. Näin saatavat varat riittävät juuri ja juuri
vuosittaisiin apurahoihin ja hallinnon keskeisimpiin menoihin. Uuden,
säännönmukaisesti tuloja tuottavan kohteen/toimintatavan löytäminen
säätiölle on näin ollen keskeisen tärkeätä, jotta toimintaa ylipäätään voidaan
kehittää ja laajentaa koskemaan entistä suurempaa osaa suojelutyön kentästä.
Sääksikeskukselle voidaan toki asettaa merkittävä odotusarvo yhtenä
säätiön tulevaisuuden tulonlähteistä, mutta sitä ennen on kohteen investoinnit
saatava kuoletettua. Lisäksi kohteelle on kehitettävä sellaisia uusia myyntituotteita, joiden markkinointi on mahdollista toteuttaa käytettävissä oleviin
matkailuyrittäjän palveluihin tukeutuen. Esimerkki hyvästä tuotteesta on
kuvauskojujen vuokraus. Näin siitäkin huolimatta, että kuvauspalvelut ovat
kohdennettavissa vain äärimmäisen pienelle käyttäjäryhmälle.
Säätiö tarvitsee ehdottomasti sellaisen myyntituotteen, joka soveltuu sekä
sääksikeskuksessa että erilaisissa yleisötapahtumissa markkinoitavaksi ns.
”jokamiehentuotteena”. Tällaisessa tuotteessa pitäisi olla sopiva kytkös
sääkseen ja sen hinta saisi olla pari, kolme euroa. Koko tuotteen idea olisi
siinä, että se ”suorastaan tarttuisi” jokaisen kohteella/tapahtumassa vierailevan
käteen. Hallituksen jäsenille jätettiin tämän asian kehittely haasteeksi kevään
työkokouksessa, mutta päättynyt vuosi ei ole tuonut minkäänlaista ratkaisua
asiaan: tuotteen kehittely siirtyi näin ollen vuodelle 2004.
Vuoden 2003 aikana säätiön varoja onnistuttiin toki kartuttamaankin, mutta
edelleen lähinnä sellaisilla keinoilla, jotka avautuivat enemmän tahi
vähemmän yllättäen ja sattumanvaraisesti vasta päättyneen vuoden aikana.
Tällaisia tulonhankkimiskohteita olivat varsin työvaltaiset hankkeet, kuten
Hattelmalanjärven lintutornin peruskorjaus, kaupungin puistoalueiden
pönttöprojekti ja Evon valtionpuiston liito-oravan pöntöt. Niin ikään säätiön
puheenjohtajan yhteisöllemme lahjoittama merkkipäiväkeräys kartutti
huomattavasti säätiön varoja.
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2. Säätiön hallitus vuonna 2003
Säätiön hallituksessa tapahtui vuoden aikana yksi henkilövaihdos
Veikko Tammisen jättäessä hallituspaikkansa. Hänen tilallensa tuli K-HLY:n
Alssi Niskanen (vrt. vuoden 2002 toimintakertomus) .
Juhani Lokki; puheenjohtaja, Helsinki (Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry)
Erkki Korpimäki; varapuheenjohtaja, Masku (Suomen Lintutieteellinen yhdistys ry)
Arto Kalliola; jäsen, Lieto (BirdLife Suomi)
Juhani Koivu; asiamies, Hämeenlinna (Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry)
Aimo Korhonen; talouselämän asiantuntija, Hämeenlinna
Alssi Niskanen; jäsen, Riihimäki (Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry)
Terho Poutanen; jäsen, Helsinki (Suomen Luonnonsuojeluliitto ry)
Jukka Rahunen; talouselämän asiantuntija, Turku
Torsten Stjernberg; jäsen, Kauniainen (Luonnontieteellinen keskusmuseo/Eläinmuseo)
3. Säätiön palveluksessa olleet palkatut työntekijät
Sääksikeskuksen oppaana ja huoltomiehenä työskenteli 3.6. – 2.9.2003
Ari-Pekka Ahokas. Hänen palkkauksensa onnistuttiin järjestämään tällä
kolmen kuukauden aikajaksolla säätiölle myönnetyn yhdistelmätuen avulla.
Säätiön osuudeksi palkkauksessa jäi näin ollen sosiaali- ja vakuutusmaksut.
Pitkäaikaistyöttömän henkilön löytäminen tähän tehtävään osoittautui lähes
ylivoimaisen vaikeaksi, vaikka hanke käynnistettiin yhteistyössä
työvoimaviranomaisten kanssa jo tammikuulla.
4. Säätiön keskeisimmät hankkeet vuonna 2003
4.1 Sääksikeskuksen toiminta
Pohtiolammen ylläpidossa ja toiminnassa noudateltiin edellisen kesän
suuntaviivoja. Huoltomiehen puuttuminen huhti- ja toukokuulla aiheutti
merkittäviä vaikeuksia päivärutiinien hoidon osalta. Säätiön asiamies pyrki
paikkaamaan tämän vajeen työskentelemällä kohteella pari - noin puolen
päivän mittaista - työjaksoa viikoittain. Tilanne helpottui kesäkuulla, kun
keskukseen onnistuttiin palkkaamaan pitkäaikaistyötön huoltomieheksi.
Sääksitornilla vieraili ehken hieman edellistä kesää vähemmän matkailijoita.
Vieraskirjaan karttui noin 2000 nimeä, mikä on kolmisensataa vähemmän
kuin edellisenä kesänä. Sähköistä laskuria ei tornilla ollut, koska se vaurioitui
edellisen syksyn ukkosmyrskyissä. Kaikkiaan tornilla saattoi vierailla noin
8000 kävijää (vuonna 2002 noin 10 000).
Kuvaajavieraista merkittävin oli saksalainen Fritz Pölking, joka kuvasi
kohteella sääksiä kahdessa erillisessä jaksossa. Hän lähetti säätiölle syksyllä
kymmenkunta kuvanäytettään Pohtiolammen sääksistä. Ne on tarkoitus
ripustaa sääksikeskuksen näyttelyyn kaikkien vieraiden ihailtaviksi. .
Hän piti Pohtiolampea kiistattomasti maailman parhaana sääksien
saalistustapahtuman kuvauspaikkana.
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Kohteen kävijämäärää vähensi oleelliselta osaltaan se, että kesän
mansikkasato jäi alle kaikkien odotusten. Mansikanpoimijoiden
vähäisyys näkyi myös tornilla ja sääksikeskuksessa vierailevien määrässä.
Sääksialtaan kalahuolto onnistui hyvin. Kirjolohia käytettiin noin 2500
kiloa, mikä riitti juuri ja juuri syyskuun alkuun. Joesta pyydystettyä
”katiskakalaa” saatiin altaaseen noin 500 kiloa.
4.2 Sääksien satelliittiseurantahanke
Sääksien satelliittiseuranta toi säätiölle runsaasti myönteistä julkisuutta.
Harri-sääksen legendaarinen muuttomatka Utsjoelta Afrikan eteläisimpään
kärkeen ja keväällä takaisin Utsjoelle oli myös suuren yleisön seurattavissa
sekä museon kotisivuilla että TV 1:n ylläpitämässä tekstitelevisiossa.
Aamulehti seurasi tapahtumaa laatimalla siitä 11 pikku-uutista.
Uusia lähettimiä asennettiin viidelle linnulle. Valitettavasti näistä kaksi on
saattanut menehtyä jo syysmuutossa. Vain yksi edellisenä vuonna
asennetutuista lähettimistä onnistuttiin poistamaan.
Säätiön asiamiehen johdolla käytiin 9. – 11.8.2003 tarkastuskäynnillä
Utsjoella Harri-sääksen pesällä. Tavoitteena oli poistaa linnulta lähetin.
Siinä kuitenkin epäonnistuttiin, koska lintu ei pesinyt lainkaan. Se ei ollut
onnistunut hankkimaan uutta puolisoa muuttomatkalla menehtyneen
puolisonsa tilalle. Harri-sääksi kuitenkin nähtiin vanhan pesäpaikkansa lähellä
ja todettiin, että sillä oli lähetin edelleen virheettömästi selässä.
4.3 Sääksien siirtoistutus Espanjaan
Professori Pertti Saurolan johdolla käynnistettiin myös maamme
ensimmäinen sääksien siirtoistutushanke. Tavoitteena on siirtää viiden vuoden
aikana kaikkiaan 30 sääkseä Espanjaan. Ympäristöministeriö on myöntänyt
luvan siirtää 4-5 sääksen pesäpoikasta vuosittain istutusalueelle Andalusiaan.
Poikaset siirretään Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueella sijaitsevista pesistä.
Säätiön asiamies osallistui hankkeen kenttätöihin.
4.4 Säätiön osallistuminen linnustonsuojelua palveleviin eri hankkeisiin
Säätiön työryhmä kävi 13.4.2003 rakentamassa Virroille Heikki Tiaisen
omistamalle maalle sääksen tekopesän. Pesä on seudun ensimmäinen tekopesä
ja sitä on tarkoitus käyttää esimerkkikohteena alueen tekopesähankkeissa.
Säätiön asiamies kävi 10.4.2003 rakentamassa Kurun metsäopiston
oppilaiden kanssa mallipesän Ruoveden Helvetinjärvelle.
Tässä mainittujen maakunnan ulkopuolelle rakennettujen tekopesien lisäksi
korjattiin oman tekopesäverkoston muutamia pesiä lähinnä myrskytappioiden
osalta.
Säde Andstén kiersi edellisen kesän tapaan säätiön UPM:n metsiin asentamat
800 pikkupönttöä ja tilastoi pesimätulokset.
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4.5 Hattelmalanjärven lintutornin peruskorjaus
Säätiö voitti tarjouskilpailun Hattelmalanjärven lintutornin peruskorjauksesta.
Torni kunnostettiin kevättalven aikana. Professori Juhani Lokki vihki tornin
uudelleen käyttöön otettavaksi 30.5.2003. Paikalla oli parisenkymmentä
kutsuvierasta.
Tornin kunnostus ja läheisen luonnonsuojelualueen siivoustyö vaati säätiöltä
yli 400 miestyötuntia. Työ toteutettiin EU:n maakuntakohtaiseen NAPAhankkeeseen liittyvänä alaprojektina. Säätiö sai projektista 3.100,00 €:n
korvauksen.
4.6 Pönttöjen valmistus- ja ripustushankkeet
Säätiö toteutti yhteistyössä paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa
kaupungin eri ulkoilualueille suunnatun pönttöhankkeen. Kaikkiaan
rakennettiin 105 pönttöä. Ne ripustettiin Tervaniemeen, Hattelmalanjärvelle,
Hakovuorelle, Muummunmäki/Kihtersuo alueelle ja Katumajärvelle.
Pöntöt rakensi ja kiinnitti säätiön asiamies. Luonnonsuojeluyhdistys oli
vähäisellä panoksella mukana kiinnittämässä Hattelmalanjärven suojelualueen pönttöjä. Varat hankkeeseen saatiin Hämeenlinnan Lyseon yläasteen
taksvärkkikeräyksellä. Saatu korvaus jaettiin siten, että Hämeenlinnan Seudun
Luonnonsuojeluyhdistys ry. sai 100 € ja Sääksisäätiö 800 €.
Sääksisäätiö voitti myös tarjouskilpailun Evon Natura-alueen liito-oravan
pöntöistä. Evolle rakennettiin ja ripustettiin kaikkiaan 101 liito-oravalle
soveltuvaa pönttöä. Pöntöt sijoitettiin Natura-alueelle metsähallituksen
osoittamille kuvioille ja verkostosta laadittiin tarkka koordinaattiluettelo.
Jokaisen pöntön paikka määritettiin GPS-paikannuksella.
Säätiö sai hankkeesta kokonaiskorvauksena 1.900,00 €. Summasta jouduttiin
kuitenkin käyttämään matka- ja rakennuskustannuksiin noin 400 euroa.
4.7 Sääksilennot perustutkimusalueen lounaisosissa
Vuosien tauon jälkeen kokeiltiin pesien tarkastusta ja uusien pesien
etsintää myös lentokonetta apuna käyttäen. Kahdella lennolla tähystettiin
likipitäen kaikki Lopen, Tammelan ja Kalvolan alueilla sijaitsevat pesäpaikat.
Varat lentoon hankittiin jo vuonna 2002, jolloin Ilpo Painilainen ja säätiön
asiamies laativat selvityksen Vanajanlinnan lähialueen kolopuista.
Vanajanlinna maksoi työstä tekijöille 400 euroa, jonka he lahjoittivat säätiölle.
Nyt lentoon käytettiin ko. summasta noin puolet.
5. Kokoukset

Säätiön vuosikokous pidettiin 19.2.2003. Hallituksen ideointi- ja
neuvottelupäivä pidettiin Hauhon Ilorannassa 31.3.2003.
Säätiön syyskokous pidettiin 28.10.2003 Hämeenlinnassa.
Työvaliokunta on lisäksi pitänyt muutamia puhelinneuvotteluita,
joista ei ole laadittu pöytäkirjoja.
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6. Säätiön myöntämät apurahat
Säätiön hallitus myönsi 19.2.2003 pitämässään vuosikokouksessa
seuraavat apurahat:
Työryhmä Matti Suopajärvi ja Kari Oittinen
- Lapin sääksitutkimuksen kenttätöiden kuluihin

500.00 €

Työryhmä Sami Lyytinen, Ilpo Painilainen,
Tero Niskanen ja Tuomo Ollila
- Sodankylän ja Inarin sääksitutkimuksen
kenttätöiden kuluihin

1.330,00 €

Antti Aholainen, Rovaniemi
- Rovaniemen seudun sääksitutkimukseen
Yhteensä

170,00 €
2.000,00 €

7. Tiedotustoiminta, retket, luennot ja yleisötilaisuudet
7.1 Tiedottaminen
Apurahoista tiedotettiin jo vakiintuneen tavan mukaisesti Terho Poutasen
laatimalla lehdistötiedotteella.
Satelliittisääksien vaiheista julkaistiin monta pikku-uutista eri päivälehdissä.
Pertti Saurola kirjoitti lisäksi lintualan julkaisuihin ainakin kaksi eri artikkelia
asiasta. Satelliittisääkset olivat niin ikään esillä useaan otteeseen sekä
television että radion uutislähetyksissä. Teksti tv:ssä saattoi seurata Harrin
muuttomatkaa lähes koko talvikauden 2002/2003 ajan.
Säätiön, sääksen suojelutyön ja sääksikeskuksen ajankohtaisia asioita esiteltiin
ainakin neljässä eri lähetyksessä Radio Hämeessä, Tampereen Radiossa ja
Radio Moreenissa.
Saimaan alueen tekopesäohjelman tuloksia ja sääksensuojelutyön
yhteensovittamista metsätalouteen käsittelevä tiedotustilaisuus järjestettiin
yhteistyössä UPM-Kymmene Metsän ympäristöosaston kanssa Sulkavan
Iitlahdessa 28.8.2003. Tilaisuus sai myönteisen vastaanoton maakunnan
tiedotusväen keskuudessa. Asiasta uutisoitiin sekä paikallisradiossa että
maakuntalehdissä. Säätiötä edusti asiamies.
Kangasalan torin matkailuinfotaulut uusittiin kokonaisuudessaan vuoden 2003
aikana. Infotauluilla on likipitäen kaikkien Kangasalan keskeisten
matkailukohteiden palvelu- ja yhteystiedot näkyvissä. Sääksisäätiö ja
Taigabird Oy osti Pohtiolammen nimellä yhden ilmoitusruudun.
Merkittävä edistysaskel säätiön omassa tiedotustoiminnassa tapahtui, kun
säätiön kotisivut saatiin avattua. Sivut suunnitteli ja toteutti Arto Kalliola.
Vuoden 2004 aikana sivuja on tarkoitus täydentää ja monipuolistaa.
7.2 Luennot Vanajaveden Rotaryklubi 13.2.2003
- Sääksi, Kanta-Hämeen maakuntalintu
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HAMK/Evo, metsätalousinsinöörikurssi 4.4.2003
- Sääksen suojelutyö
Case: Sääksikeskus osana suomalaista lintumatkailua, 4 tuntia
Kurun metsäoppilaitos 10.4.2003
- Sääksen suojelutyö talousmetsissä, 2 + 6 tuntia
Edellä mainitut luennot piti säätiön asiamies.
Hämeenlinnan yhteiskoulun 125-vuotisjuhlaviikko, 6.11.2003
- Maakuntalintu sääksi
Pitäjänä Sami Lyytinen
Hämeenlinnan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry:n luontoilta, 19.11.2003
- Sääkset satelliittiseurannassa
Pitäjinä Pertti Saurola ja Juhani Koivu
KHLY:n kevätkokous, Oitti, 27.2.2003
- Satelliittisääkset
Esitelmän piti Pertti Saurola.
7.2 Retket ja erilaiset yleisötilaisuudet
Sininen hetki, erätapahtuma, Evo, 29.3.2003
- säätiöllä ja lintuyhdistyksellä yhteisosasto
- Ilpo Painilainen, Väinö Valkeila ja Juhani Koivu
- tapahtumassa vieraili noin 500 eränkävijää ja luonnonystävää
Pohtiolampi, Sääksikeskus, 29.3.2003
- sääksitornin avajaiset, Jouko Alhainen
- tornilla vieraili noin 30 henkilöä
Keski-Suomen Ilmailumuseo, Tikkakoski, 24.5. – 31.8.2003
- Siivet – Wings luontokuvanäyttely
- Juhani Koivu, Arto Komulainen ja Jouni Ruuskanen
- teemana lentävä lintu, yksi kokonaisuus muodostui lentävästä
sääksestä
- näyttelyyn tutustui noin 11000 kävijää, säätiön esitteitä jaettiin
noin 400 kappaletta
Sääksikeskus, 12.4.2003
- pönttöpäivä yleisölle
- tilaisuudessa kävi vain kolmisenkymmentä ihmistä
(tiedotuskatkos ja monia päällekkäisiä tapahtumia paikkakunnalla)
- säätiön asiamies
Sääksikeskus, 9.8 ja 6.9.2003
- yleisötapahtumat tornilla
- tilaisuudet tavoittivat vain kourallisen ihmisiä (tiedottaminen)
- säätiön asiamies
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Retulansaaren Ylikartanohankkeen tiimoilla ei vuoden aikana järjestetty
yhtään yleisötapahtumaa. Säätiö vastasi kuitenkin katajakedon talviruokintapaikan ylläpidosta (Juhani Koivu, Tero Niskanen ja Harri Salo).
8. Yhteistoiminta

Säätiölle on muodostunut vuosien kuluessa sangen laaja yhteistyöverkosto.
Yhteistyömuodot ovat monien tahojen kanssa hyvinkin pienistä asioista
koostuvia, mutta esimerkiksi suojeluasioiden kannalta keskeisen tärkeitä.
Säätiön asiamies on toiminut yhteyshenkilönä sekä K-HLY:n että
Hämeenlinnan Seudun Luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksissa.
Muita yhteistyöorganisaatioita ovat olleet E-HLSP, BirdLife Suomi,
Hämeen ympäristökeskus, Metsähallitus, UPM-Kymmene Metsä,
Luonnontieteellinen keskusmuseo, Hämeenlinnan kaupungin
luonnonhoitotoimisto, Evon ja Kurun metsäoppilaitokset, Kangasalan
kunta, Mobilia, Wääksyn kartano, Suomen Luontokuva Akatemia ja
Vattenfall Oy.

9. Leader+ kehittämishanke, sääksikeskuksen huoltorakennus ja ulkoalueet
Säätiö jätti jo vuoden 2002 joulukuussa Pirkanmaan TE-keskukselle
EU-varojen saantia koskevan hakemuksen, joka koski Pohtiolammen
huoltorakennuksen rakennustyötä. Päätöstä asiasta ei ole vieläkään saatu.
Vuoden aikana on tehty joitakin valmistelevia töitä itse kohteella, jätetty
sisään rakennuslupahakemus ja neuvoteltu Museoviraston kanssa
eräistä hanketta koskevista yksityiskohdista. Kangasalan kunta on ilmoittanut,
että rakennuslupa ratkeaa vuoden 2004 alkupuolella.
10. Sarsan 400-vuotisjuhlan valmistelut
Vuonna 2002 perustettu Sarsan juhlavuotistoimikunta kokoontui vuoden
aikana kaikkiaan seitsemän eri kertaa. Todettakoon, että juhlavuoden
valmistelut ovat edenneet jokseenkin suunnitellussa aikataulussa.
Säätiötä (Pohtiolampea) ovat toimikunnassa edustaneet Juhani Lokki,
Juhani Koivu ja Jouko Alhainen. Juhani Lokki on johtanut lisäksi
varsinaisen pääjuhlan järjestelytoimikuntaa.
Pohtiolammella aloitettiin syksyllä vesistösimulaattorin pohjatyöt.
Noin viikon aikana raivattiin ja tasoitettiin tulevan simulaattorialueen
paikka. Tämä työvaihe toteutettiin Jouko Alhaisen ja säätiön asiamiehen
toimenpitein. Maansiirtokoneet ja kuorma-autot järjestyivät Huutijärven
kylätoimikunnan osittaisena talkoopanoksena.
11. Säätiön saamat lahjoitukset
11.1 Materiaalilahjoitukset ja muu tuki
Taimen Oy lahjoitti sääksien ruokinta-altaaseen noin 2500 kg lajittelussa
eroteltuja kirjolohia. Rehuraisio Oy lahjoitti sääksialtaiden kalojen
ravinnoksi tarvittavan rehuerän 2300 + 500 kg. Lahjoituksen käytännön
järjestelyt hoiti Jukka Rahunen.
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Toisveden Saha lahjoitti säätiölle erän pönttölautaa. Hämeenlinnan
kierrätyskeskukselta puolestaan saatiin lahjoitusteitse erä filmivaneria
käytettäväksi pönttöjen pohja- kattomateriaaleina.
Aikaisempien vuosien tapaan ovat monet yksityishenkilöt tukeneet säätiötä
lahjoittamalla oman työpanoksensa, matka- ja työkalukulunsa sekä osin
materiaalejakin säätiön työvaltaisiin hankkeisiin. Ilman tällaista pyyteetöntä
tukea ei esimerkiksi Hattelmalanjärven lintutornin laaja peruskorjaus olisi
ollut mahdollista.
Näin saadun tuen arvo nousee vuoden 2003 hankkeissakin varmasti
tuhansiin euroihin. Tässä puheena oleviin työkohteisiin saatiin erilaista apua
kaikkiaan lähes kymmeneltä henkilöltä, mutta erityisen kiitoksen
ansaitsevat Ilpo Painilainen, Tero Niskanen ja Harri Salo.
11.2 Rahalahjoitukset
Säätiön puheenjohtaja lahjoitti merkkipäiväkeräyksensä tuoton
lyhentämättömänä säätiölle. Suojelutyön rahastoon karttui kaikkiaan
7.726,45 euroa. Säätiö kiittää puheenjohtajaansa saamastaan merkittävästä
tuesta.
Säätiön asiamies lahjoitti suojelutyön rahastoon 200 euroa.
12. Merkkipäivät, edustukset ja huomionosoitukset
- 26.6.2003 Arto Kalliola 50 v.
- 7.7.2003 Juhani Lokki 60 v.
- 8.7.2003 Torsten Stjernberg 60 v.
- 20.9.2003 Aimo Korhonen 70 v.
- edellä mainituille hallituksen jäsenille ojennettiin säätiön syyskokouksessa
Dick Forsmanin sääksitaulu, säätiön koruttomat onnittelut esitti asiamies
- 25.9.2003 toimitussihteeri Erkki Laine 50 v.
- Erkki Laine on toimittanut monia säätiölle myönteisiä
artikkeleita ja uutisia Hämeen Sanomiin säätiön alkuajoista lukien
- onnittelukäynnillä kävi säätiön asiamies, sääksitaulu
- DI Jouko Mättö kuoli pitkäaikaisen sairauden murtamana 22.7.2003
- Mättö oli suuri sääksen ystävä ja johti vuosikymmenten ajan koko Savon
alueen sääksiin kohdistettua suojelutyötä
- siunaustilaisuudessa 9.8.2003 Harjun kappelissa Mikkelissä säätiötä
edustivat Juhani Koivu ja Pekka Pouttu
- YLE-Radio Häme 25- vuotta 26.11.2003
- juhlavastaanotolla säätiötä edustivat Alssi Niskanen ja Juhani Koivu
- tunnustukseksi hyvästä yhteistyöstä säätiön ja lintuyhdistyksen kanssa
ojennettiin paikallisradiolle sääksitaulu

9
13. Säätiön omistamat asunto-osakehuoneistot
Hämeentie 4 B 24 (yksiö) ja Ruutikellarintie 1 A 7 ovat molemmat olleet
vuokrattuina koko vuoden ajan. Säätiön asiamies on edustanut säätiötä
taloyhtiön kokouksissa.
Taloyhtiö Hämeentie 4:n vuosikokouksessa todettiin, että taloon joudutaan
tekemään vuoden 2004 aikana laajahkoja remontteja, jotka koskevat
lämmitysjärjestelmää, hissejä ja mahdollisesti putkistoja. Säätiön asiamies
valittiin taloyhtiön hallitukseen.
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Säätiön puheenjohtaja

Juhani Lokki

Säätiön asiamies

Juhani Koivu

