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SÄÄKSISÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005
1. Yleistä

Vuosi 2005 oli säätiön kuudestoista toimintavuosi.
Töiden selkeä painopiste asettui koko vuoden ajan sääksikeskuksen
rakennustyöhön. Tämä johti vääjäämättä siihen, että monia sääksen
suojelutyön kannalta tärkeitä kenttähankkeita, julkaisutoimintaa,
esitelmätilaisuuksia, retkiä jne. jouduttiin resurssipulan vuoksi työntämään
tuleville vuosille. Jos kohta heti perään onkin herätettävä kysymys siitä, missä
määrin tällaiset tehtävät ylipäätään katsotaan säätiön toiminta-ajatuksen piiriin
kuuluviksi. Ainakin osa tällaisista linnustonsuojelun piiriin kuuluvista
tehtävistä istuisi säätiötä paremmin lintuyhdistyksen tehtävänkuvaan. Toinen
vaihtoehto on se, että säätiö perustaisi lintuharrastajista koottuja
toimintaryhmiä, jotka toteuttaisivat tiettyjä käytännön suojelutoimenpiteitä,
kuten esimerkiksi tekopesien rakentamista.
Säätiön työvaliokunta jatkoi työtään toteuttamalla kevät- ja kesäkauden aikana
”Sääksen kummipesäohjelman”. Hankkeen tavoitteena oli kartuttaa säätiön
toimintavaroja. Lisäksi työvaliokunta järjesti sääksikeskuksessa ”Tornien
taisto” -tapahtuman.
Säätiö sai vuoden aikana merkittävästi myönteistä julkisuutta satelliittisääksi
Mirjan ansiosta. Voidaan hyvällä syyllä todeta, että Mirja-sääksen
muuttomatkaa seurasi huomattava osa koko Suomen kansasta. Tämän teki
mahdolliseksi Helsingin Sanomien juttusarja. Mirja ylitti täydellisesti
uutiskynnyksen. Sen muuttomatkaa esiteltiin televisiossa, eri
maakuntaradioissa ja Helsingin Sanomien lisäksi myös monissa muissa
lehdissä aina pääkirjoituksia myöden. Mirjasta muodostui siis säätiön kannalta
todellinen vuoden uutinen.

2. Säätiön hallitus vuonna 2005
Säätiön hallitukseen kuuluivat:
Juhani Lokki; puheenjohtaja, Helsinki (Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry)
Erkki Korpimäki; varapuheenjohtaja, Masku (petolintututkimuksen asiantuntija, Turun
yliopisto)
Arto Kalliola; jäsen, Lieto (BirdLife Suomi)
Juhani Koivu; asiamies, Hämeenlinna (Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry)
Aimo Korhonen; jäsen, Hämeenlinna (talouselämän asiantuntija)
Alssi Niskanen, jäsen, Riihimäki (Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry)
Terho Poutanen, jäsen, Espoo (Suomen Luonnonsuojeluliitto ry)
Jukka Rahunen, jäsen, Turku (talouselämän asiantuntija)
Torsten Stjernberg, jäsen Kauniainen (Luonnontieteellinen keskusmuseo/Eläinmuseo)
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2.1 Työvaliokunta
Työvaliokunnassa ovat työskennelleet:
- Jukka Rahunen, puheenjohtaja
- Arto Kalliola, sihteeri
- Aimo Korhonen, jäsen
- Alssi Niskanen, jäsen ja
- Juhani Koivu, jäsen
Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaikkiaan seitsemän kertaa.
Kokoukset pidettiin Turussa, Hämeenlinnassa ja Kangasalla. Työvaliokunnan
keskeisenä tehtävänä on edellisen vuoden tapaan ollut säätiön
varainhankintaan tähtäävien hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen.
2.2 Säätiön palveluksessa olleet työntekijät
Sääksikeskuksen oppaana ja huoltomiehenä työskenteli 1.4. – 31.10.2005
Jukka Syrjänen Tampereelta. Hänen palkkauksensa järjestettiin Tampereen
työvoimatoimiston kautta säätiölle myönnetyn yhdistelmätuen avulla. Säätiön
osuudeksi palkkamenoista jäivät sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut.
Oppaan apulaisena toimi eräopasharjoittelija Seppo Vepsä Karkun Kristillisen
kansanopiston eräopaskurssilta. Hän työskenteli sääksikeskuksessa jaksot
6.4. – 8.5. ja 16.5. – 4.6.2005.
2.3 Henkilöstö säätiön muissa tehtävissä
Säätiön tilintarkastajina ovat vuonna 2005 toimineet Heikki Itkonen (HTM) ja
Jouko Astor (K-HLY).
Säätiön pitkäaikainen tilintarkastaja Rainer Lehtinen jäi vuoden 2005 alussa
eläkkeelle ja luopui samalla myös kaikista päätoimensa ulkopuolella olevien
yhteisöjen tilintarkastajan tehtävistä. Säätiö kiittää Rainer Lehtistä hänen
pyyteettömästä ja ansiokkaasta työstään sääksen suojelutyön tärkeänä
taustavaikuttajana.
Säätiön kirjanpitäjänä on toiminut FL Jaakko Ansaharju.
Säätiön kotisivujen ylläpidosta on huolehtinut Arto Kalliola. Säätiön
asiamiehenä, rahastonhoitajana ja EU-hankkeen johtajana on toiminut Juhani
Koivu.
Tiedotusvastaavana on toiminut Terho Poutanen.
3. Säätiön merkittävimmät hankkeet vuonna 2005
3.1 Leader+ kehittämishanke, sääksikeskuksen huoltorakennus ja ulkoalueet
Vuoden 2004 kesällä aloitettu sääksikeskuksen rakennustyö jatkui koko
kuluneen vuoden ajan. Työ jakautui investointien osalta kahteen pääosioon.
Rahalliselta arvoltaan osiot olivat jokseenkin saman suuruiset.
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Toisen alaosion muodosti itse huoltorakennuksen rakennustyö ja toisen
ulkoalueiden monet eri rakennuskohteet.
Huoltorakennuksen runkotyö toteutettiin kevättalven aikana
elementtirakentamisena Humppilassa. Rakennuksen kattotyöt, kylmän
varasto-osan rakentaminen, kuistit, suuri osa eristystöistä ja kaikki
viimeistelytyöt tehtiin paikan päällä Pohtiolammella. Vuoden 2006 puolelle jäi
vielä tehtäväksi lvi-töiden kalustamisosa ja ilmanvaihtojärjestelmän
putkitukset.
Ulkoalueiden osalta on toteutettu:
- sääksikeskukseen johtavien teiden ja pihamaan peruskorjaus,
- sääksialtaille johtavan huoltotien rakentaminen,
- rehuvaraston ja onkilammikon varaston saneeraustyö,
- uuden huoltosillan rakentaminen Wääksynjoen ylitse,
- sääksikalojen varastoaltaan perusparannus,
- ikkunoiden vaihtaminen yleisötorniin,
- yleisötornille johtavan pitkospuusillan (70 m) uusinta ja
- sääksitornin invasillan rakentaminen kokonaan uudelleen.
Kehittämishankkeeseen sisältyy lisäksi pieni kehittämisosio, jonka rahoitus on
mahdollistanut mm. sääksikeskuksen kotisivujen valmistamisen.
Huoltorakennuksen elementit valmisti Jouko Alhainen palkattuna työnä. Niin
ikään maansiirtokoneiden käyttö on jouduttu hoitamaan ulkopuolisena
palveluksenostona. Likipitäen kaikki muu työ on tehty talkootyönä.
Talkootunteja on vuoden 2005 aikana karttunut molemmissa rakennusosioissa
yhteensä:
- Veikko Haake
172 h (sähköammattityöt)
- Harri Salo
73 h
- Tero Niskanen
9h
- Timo Larm
9h
- Matti Aaltonen
16 h
- Pekka Kekki
19 h
- Petri Uronen
33 h
- Juhani Koivu
1148 h
Talkootunteja yhteensä
1492 h
Molempien rakennusosioiden työt jatkuvat kevättalvella 2006. Hankkeen
toteuttamiselle on myönnetty jatkoaika, joka päättyy 31.5.2006.
Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut Juhani Lokin johdolla vuoden aikana
kaksi kertaa.
3.2 Sääksikeskuksen toiminta
3.2.1 Yleistä
Sääksikeskuksen kävijämäärä jäi selvästi vähäisemmäksi kuin kesällä 2004,
jolloin Sarsan 400-juhlavuosi toi alueelle tavanomaista enemmän vierailijoita.
Ulkomaalaisia kuvaajia kävi kuitenkin kohteella runsaasti, varsinkin elokuun
aikana.
Merkittävin vierailu oli varmaankin japanilaisen professori Monabu Abun
tutustuminen sääksikeskuksen toimintaan 16. – 18.7.2005.
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Suuren innostuksen siivittämänä hän viihtyi vaimonsa kanssa piilokojussa
lähes ympäripyöreitä vuorokausia. Lisäksi hän oli kolmena päivänä mukana
sääksitutkimuksen maastotöissä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan takametsillä.
Pofessori Abun johdolla kehitetään parhaillaan sääksen tutkimustyötä
Japanissa. Hänen työryhmänsä tutkii myös mahdollisuuksia perustaa Japaniin
Pohtiolammen kaltainen sääksikeskus.
Sääksien ruokintakaloiksi onnistuttiin ostamaan (vain kasvatusrehukustannus)
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta erä noin 60 grammaa painavia
kirjolohen poikasia. Ne saatiin kasvatettua sääksien ravintokalojen
kokoluokkaan elokuun alkuun mennessä. Koko elokuu olikin vilkasta
sääksiaikaa kohteella. Lisäksi Wääksynjoesta pyydystettiin katiskoilla noin
400 kiloa särkiä, lahnanlisuja ja ahvenia. Sääksitornilla vieraili elokuun aikana
ehken saman verran ihmisiä, kuin koko muuna kesänä yhteensä.
Sääksikeskuksen liikevaihto erilaisten sääksituotteiden (kuvauskojujen vuokrat
ml.) oli yhteensä 4.112,15 €.
3.2.2 Taisto Peuralan näyttely sääksikeskuksessa
Sääksikeskuksessa oli koko kesän ajan ripustettuna seinäjokelaisen Taisto
Peuralan valokuvanäyttely. Näyttely oli kokonaisuudessaan koottu
Pohtiolammella kuvatusta kuvamateriaalista. Näyttelyn avasi säätiön
puheenjohtaja 7.5.2005. Peuralan loistavat kuvat saivat osakseen kesän aikana
monien vierailijoiden vilpittömän ihailun.
3.2.3 Tornien taisto
Säätiön työvaliokunnan johdolla osallistuttiin sääksikeskuksessa nyt
ensimmäistä kertaa BirdLifen valtakunnalliseen Tornien taisto-tapahtumaan.
”Pandion” –joukkueen johtajana toimi Juhani Lokki. Sääksikeskuksen
erikoisuutena oli lasten oma tapahtuma Pohtiolammen rannassa sijaitsevalla
minitornilla.
Ilmeisesti monista seutukunnalla järjestetyistä päällekkäisistä tilaisuuksista
johtuen yleisöä kävi tapahtumassa niukanlaisesti. Sääksikeskuksen joukkue
voitti kattojärjestön suorittamassa arvonnassa 800 €:n arvoisen lahjakortin.
3.2.4 Sääksikerho
Työvaliokunnan ideoimana perustettiin säätiön yhteyteen kaikille sääksen
ystäville tarkoitettu Sääksikerho. Kerho toimii ensisijaisesti ns.
”nettikerhona”. Kerholaisille välitetään informaatiota pääsääntöisesti vain
kotisivujen kautta. Perinteisiä postilähetyksiä vältetään, jotta kerhon
ylläpitokustannukset pysyisivät alhaisina. Kerholla ei ole lainkaan
jäsenmaksua. Kerhon jäsenmäärä asettui vuoden vaihteen tienoilla noin
puoleensataan. Kerholaiset kutsutaan vastaisuudessa säätiön
yleisötapahtumiin: esimerkiksi Tornien taistoon ja tornilla järjestettäviin
sääksien saalistustapahtumien seurantatilaisuuksiin.
Sääksikerhon kerhomestarina toimii Jukka Rahunen.
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3.3 Säätiön osallistuminen erilaisiin linnustonsuojeluhankkeisiin
3.3.1 Sääksien satelliittiseuranta
Niin kuin tämän toimintakertomuksen johdannossa jo mainittiin, saavutti
satelliittilähetintä kantava Mirja –sääksi mittavan julkisuuden, kun sen
kevätmuuttoa seurattiin Helsingin Sanomien juttusarjan välityksellä ympäri
maata. Mirjan vaiheista kootaan aikanaan asianmukainen yhteenveto säätiön
käyttöön.
Mirjan lisäksihän ”Sarsalla” ja ”Laholla” oli vielä kannettavinaan lähettimet,
jos kohta niiden paristot olivatkin hyytyneet jo edellisenä syksynä. Säätiön
asiamies ja Harri Koskinen tekivät noin viikon ajan töitä lähettimien
poistamiseksi, mutta monien yhteensattumien ja epäonnen vuoksi lintuja ei
onnistuttu pyydystämään. Molemmilla linnuilla sen sijaan todettiin lähettimien
olevan yhä edelleen tallella.
3.3.2 Sääksien siirtoistutus Espanjaan
Sääksien siirtoistutushanke jatkui kahden edellisen kesän tapaan. Säätiöstä
lintujen siirtoa edeltäviin kenttätöihin osallistui säätiön asiamies. Työ jatkuu
kesällä 2006.
3.3.3 Muut hankkeet
Säätiö on osallistunut jo vuonna 2004 Evon metsäoppilaitoksen johdolla
aloitettuun Hämeen Metso-projektin verkostokokeiluhankkeisiin. Projektin
verkosto- ja ohjausryhmät ovat kokoontuneet vuoden aikana neljästi. Säätiötä
ja lintuyhdistystä on Metsossa edustanut Juhani Koivu.
Sääkselle tarkoitettuja tekopesiä ennätettiin vuoden aikana säätiön
toimenpitein rakentaa ainoastaan neljä: Padasjoelle, Lopelle, Hauholle ja
Anjalankoskelle, siis yksi kuhunkin pitäjään. Rakennustyön toteuttivat Harri
Koskinen, Harri Salo, Jorma Kirjavainen ja Juhani Koivu.
Säätiö jatkoi aikaisempien talvien tapaan Retulansaaren talviruokintapaikan
ylläpitoa. Toiminto on sisällytetty Retulansaari –hankkeen ympäristöosioon.
Projektia on toteutettu säätiön asiamiehen toimenpitein.
4. Kokoukset

Säätiön vuosikokous järjestettiin 22.2.2005. Hallituksen puhelinkokouksia on
järjestetty kahdesti.
Säätiön työvaliokunta on pitänyt yhteensä seitsemän kokousta.

5. Säätiön apurahat vuonna 2005
Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 22.2.2005 seuraavat apurahat:
Työryhmä Sami Lyytinen (Yläne),
Ilpo Painilainen (Hämeenlinna),
Tero Niskanen (Hämeenlinna) ja
Tuomo Ollila (Rovaniemi)
”Sodankylän ja Inarin sääksitutkimuksen kenttätyöt”

1.500,00 €
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Olli-Pekka Karlin, Rovaniemi
”Itä-Lapin sääksitutkimukseen”

300,00 €

Mikko Hannonen, Anjalankoski
”Pohjois-Kymenlaakson sääksien
tutkimus- ja suojelutyö”

250,00 €

Pertti Koskimies, Kirkkonummi
”Kaakkois-Suomen sääksien tekopesäverkoston
rakennustyö”
Apurahat yhteensä

400,00 €
2.450,00 €
=======

6. Tiedotustoiminta, retket, luennot ja yleisötilaisuudet
6.1 Tiedottaminen
Apurahoista tiedotettiin aikaisempaa tapaa noudattaen Terho Poutasen
laatimalla lehdistötiedotteella.
Erityisesti ”Mirjan” kevätmuutto herätti runsaasti tiedusteluja eri
tiedotusvälineiden taholta. Helsingin Sanomat julkisti asiasta yli
kaksikymmentä pientä uutista ja kaksi kokooma-artikkelia, joista toinen
ilmestyi tosin vasta vuoden 2006 tammikuun kuukausiliitteessä, vaikka
koskikin edellisen kesän tapahtumia. Mirja ”pääsi” myös useaan otteeseen tvja radio-ohjelmiin sekä Helsingin sanomien lisäksi myös moniin muihin lehtiin
ja jopa taiteilijoiden teoksiin saakka.
Sääksen suojelutyötä valottavista laajahkoista artikkeleista mainittakoon EteläSuomen Sanomien ja Hämeen Sanomien varsin näyttävät jutut, jotka
molemmat aiheuttivat myös yhteydenottoja suurelta yleisöltä säätiön suuntaan.
Yhteyshenkilönä ja oppaana artikkeleiden valmistelutyössä toimi säätiön
asiamies.
Säätiön kotisivut ovat lunastamassa tärkeätä paikkaansa säätiön
tiedotustoiminnassa. Niiden tiimoilta on edelleen tullut useita tiedusteluja
säätiölle. Esimerkiksi kuvaajat kaipaisivat ehdottomasti kuvauskojujen
varauslistaa jossakin muodossa ko. sivuille. Ongelmana on sivujen
päivittäminen ja täydentäminen tuoreilla sääksiuutisilla.
6.2 Säätiön esite ja toimitustyön alla oleva suojelutyön julkaisu
Säätiön uusittu esite jaettiin käytännöllisesti katsoen loppuun vuoden aikana.
Tämä johtui pitkälti siitä, että kummipesäprojektin yhteydessä jaettiin noin
2000 esitettä. Nyt jäljellä oleva esitemäärä kattaa juuri ja juuri
sääksikeskuksen alkukevään tarpeen.
Sääksen suojelutyötä esittelevän julkaisun toimitustyötä jouduttiin edelleen
siirtämään eteenpäin, koska säätiön asiamiehen työpanos on koko vuoden ajan
ollut sidottuna EU-hankkeeseen.
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6.3 Luennot, retket ja muut yleisötilaisuudet
Sääksen suojelutyön ja sääksikeskuksen toiminnan esittely, luento 2 h
- Evon metsäopisto 3.2.2005, Juhani Koivu
Kuvasarja ”Sääksen suojelutyö”, oli esillä ympäristönsuojelua käsittelevässä
näyttelyssä:
- Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinna12. –20.3.2005
Seppo Poropudas (kuvat Juhani Koivu)
Sääksitornin avaaminen yleisölle
- Pohtiolampi, sääksikeskus 2.4.2005, Juhani Koivu
Vaeltaja kohtaa sääksen, luento 2 h
- Tunturikerho Kavtsin (Suomen Latu ry) kerhoilta 16.4.2005, Helsinki,
Juhani Koivu
Tornien taisto, valtakunnallinen lintuharrastuspäivä
- Pohtiolampi, sääksikeskus 7.5.2005, työvaliokunta
- kilpailujoukkueen johtajana Juhani Lokki
Linnuston suojeluun painottuva retki (sääksi esimerkkilajina), mukana kaksi
Hämeenlinnan Kirkonkulman koulun luokkaa opettajineen ja muutamine
oppilaiden vanhempineen, 4 h
- Evon valtionpuisto 9.5.2005, Juhani Koivu
Yölaulajaretki, yleisötilaisuus (noin 90 henkilöä)
- yhteistyöhanke lintuyhdistyksen ja Tyrväntö-seuran kanssa, 10.6.2005
- Retulansaari, tilaisuuden johtajana Juhani Lokki
Sääksen ilta, yleisötilaisuus (6 tuntia)
- Pohtiolampi 18.8.2005, Juhani Koivu
Sääksen aamu, Aulankokeskuksen lintukurssin avaustilaisuus luokanopettajille
- Pohtiolampi 20.8.2005, Panu Villanen ja Juhani Koivu (6 tuntia)

Sääksen aamu, HML:n lyseon Calupso-kerho
- Pohtiolampi 27.8.2005 Jaakko Kanerva ja Juhani Koivu (6tuntia)
7. Kummipesähanke

Työvaliokunnan päähanke oli rengastajien kanssa yhteistyössä toteutettu
”kummipesäohjelma”. Hankkeen valmistelutöihin osallistui ulkopuolisena
markkinointiavustajana Mikko Laine Turusta.
Kummipesäohjelman ensimmäisessä vaiheessa käännyttiin noin 200 yrityksen
puoleen ja toivottiin niiden ”lunastavan” itselleen joko yhden tahi useamman
sopivaksi katsottavan kummipesän. Kummilahjana toivottiin esimerkiksi 300
– 500 euron suuruista tukilahjoitusta.
Hankkeen toisessa vaiheessa lähetettiin vastaava vetoomus pienille ja/tai
keskisuurille yrityksille. Ainoana periaatteellisena erona oli se, että
kummilahjan suuruuden suosituksessa lähdettiin nyt liikkeelle muutaman
kymmenen euron suuruusluokasta. Hankkeen tämän osion toteutti Arto
Kalliola.
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Vaikka hanke oli valmisteltu todella huolella, niin kampanjan taloudellinen
tulos oli masentavan huono. Näyttää siltä, että yrityksissä ei tällä haavaa ei ole
valmiuksia osallistua tämän kaltaisen suojelutyön tukemiseen.
Kampanjan rahankeräystä varten oli haettu asianmukainen lupa Etelä-Suomen
lääninhallitukselta. Säätiö on toimittanut lääninhallitukselle lupaehtojen
mukaisen tilityksen. Säätiö kiittää Mikko Lainetta ja Arto Kalliolaa, jotka
kantoivat suurimman työtaakan kampanjan läpiviennissä.
8. Säätiön saamat lahjoitukset
8.1 Materiaalilahjoitukset ja muu vastaava tuki
Rehuraisio Oy
- noin 3000 kg (2.700,00 €) kalarehua, järjestelyistä vastasi Jukka Rahunen
Liha-Saarioinen Oy, Kymppi-Maukkaat Oy
- 200 annosta hernekeittoa, 200 grillimakkaraa, 200 pakastepasteijaa,
erä mehutetroja, Tornien taisto, järjestelijänä Jukka Rahunen
- tapahtuman jälkeinen tuotteiden loppuerän tuotto noin 400 €
Erkki Laine, Parola
- moottorisaha (käytetty, mutta hyväkuntoinen) sääksikeskukselle,
arvo noin 70,00 €
Juhani Salminen, Kangasala
- DVD-soitin sääksikeskukselle, uusi, arvo 162,00 €
- CD-levy, Pohtiolammen linnut, © Juhani Salminen/Sääksisäätiö
Juhani Koivu, Hämeenlinna
- televisio sääksikeskukseen, uusi, arvo 310,00 €
- erä sekalaisia työkaluja sääksikeskukseen, arvo 60,00 €
EU-hankkeeseen saadut lahjoitukset, jotka neuvoteltu osin jo 2004, mutta
joiden suuruus tarkentui vasta tavarantoimitusten yhteydessä vuonna
2005
Uponor Oy, Lahti
- huoltorakennuksen vesi- ja viemäriputket (2004)

1.560,71 €

UPM-Kynmmene Metsä, Valkeakoski
- rakennuspuutavaraa, laskutettu arvo

2.762,61 €

Puukeskus Oy, Tampere
- rahteja, erikoisalennuksia, tuotteiden järjestämistä suoraan
tehtaalta jne., tarkka arvo vaikea määritellä, ehken noin

500,00 €

Vattenfall Verkko Oy, Tampere (Helsinki)
- oma sähköliittymä sääksikeskukseen, arvo
- asennustyö
- mittarin vaihto

3.150,00 €
70,00 €
80,00 €
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Katepal Oy, Lempäälä
- aluskatteet, pintakate ja apumateriaalit sääksikeskuksen
uudisrakennuksen kattoon + rahti, arvo
Uula Oy,
- uudisrakennuksen ulkomaalit, arvo noin
Taigabird Oy, Humppila
- sähkötaulut 2 kpl, sähkötarvikkeita, ikkunat 4 kpl,
heloja ym. pientarvikkeita, lattiamatto yht.

2.983,00 €

450,00 €

1.680,00 €

Turner-Door Oy, Kalajoki
- nosto-ovi, kylmään varastoon

850,00 €

Empower Oy, Kangasala
- painekyllästettyjä pylväitä, 15 x 45 =

675,00 €

Lahjoituksena saadut ammattityöt:
Huoltorakennuksen piirustukset, Aarno Raaska
500,00 €
LVI-suunnittelu ja –piirustukset, Petri Hämäläinen
950,00 €
LVI-työnjohtaja, Petri Hämäläinen
900,00 €
Sähkösuunnittelu- ja –piirustukset, Ilkka Heinonen
800,00 €
Sähköurakoitsija (vastaava työnjohtaja ja tarkastaja), Pekka Aalto
450,00 €
Rakennustyön hyväksytty vastaava työnjohtaja, Jukka Kelovesi
1.200,00 €
EU-hankkeen lahjoitukset neuvotteli Juhani Koivu..
8.2 Rahalliset lahjoitukset
Jouko Astor, Hämeenlinna
- lahjoitti merkkipäivänsä muistamiset säätiölle
Jukka Rahunen, Turku
- kummipesäkampanjan postimaksuihin
Juhani Koivu, Hämeenlinna
- kuvapalkkioita, jotka lahjoittanut säätiölle

1.318,10 €

66,00 €

130,00 €

Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenet ovat aikaisempien vuosien tapaan lahjoittaneet säätiölle
mm. kaikki säätiön asioiden hoidon yhteydessä syntyneet matkakulunsa (esimerkiksi
kokous-, neuvottelu- yms. työmatkat) ja suuren osan muista pienistä kulueristä, jotka ovat
syntyneet säätiön asioiden hoitamisessa.

9. Merkkipäivät, edustukset, huomionosoitukset
-

Kantri ry:n vuosikokous 29.3.2005, säätiötä edusti säätiön asiamies

-

Graafikko Tapio Soivion palkitseminen sääksitaululla ja kunniakirjalla
n:o 1; 11.6.2005, sääksikeskus, Juhani Lokki ja Juhani Koivu

-

Jouko Astor 50v. 2.9.2005, säätiön onnittelun esittivät Aimo Korhonen ja
Juhani Koivu. Säätiön lahjana Jouko Astorille luovutettiin Dick Forsmanin
”Lentävä sääksi” –grafiikka.

10
-

Sääksikeskuksen ehken aktiivisin asiakas ja toimintamme innokas tukija,
kangasalalainen Juhani Salminen menehtyi heinäkuun lopulla
pitkäaikaisen sairauden murtamana.

.
Juhani Salminen oli ansiokas videokuvaaja, joka tallensi sekä still-kuviksi
että videonauhoille satoja tunteja sääksiaineistoa Pohtiolammelta. Hän
ennätti juuri ennen poismenoaan lahjoittamaan sääksikeskukselle
Pohtiolammen lintuja esittelevän CD-levyn.
Sääksisäätiö muistaa lämmöllä vilpitöntä sääksen ystävää ja sääksen
suojelutyön pyyteetöntä tukijaa.
Kangasalan Luonnonsuojeluyhdistys ry palkitsi sääksikeskuksen
matkailuyrittäjän Jouko Alhaisen ”Suojelun kärki” -palkinnolla. Näin
palokärkipatsas oli sääksikeskuksessa kaksi vuotta peräkkäin, säätiöhän sai
saman tunnustuksen vuonna 2004 (kunnassa vuosittainen kiertävä
tunnustuspalkinto).
10. Säätiön omistamat asunto-osakkeet
Säätiön omistamat huoneistot, Hämeentie 4 B 24 ja Ruutikellarintie 1 A 7,
ovat olleet vuokrattuina koko vuoden ajan. Tosin vuokralainen vaihtui
Ruutikellarintien osakkeessa kesken vuotta. Nyt yksiössä asuu Anne
Kiviharju.
Vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä asunnossa tehtiin ns. pintaremontti.
Työn toteutti korvauksetta uusi vuokralainen, mutta säätiö maksoi maalit ym.
tarvikkeet. Asunto-osakeyhtiö Hämeentie 4:ssä puolestaan tehtiin
kattoremontti ja nyt vuoden vaihteen tienoilla uusittiin puhelin- ja
antenniverkko.
Hämeentie 4:ssä suunnitellaan parhaillaan koko kiinteistön kattavaa täydellistä
putkiremonttia. Sen valmistelevat osiot toteutetaan vuonna 2006.
Säätiön asiamies on edustanut säätiötä Asunto-osakeyhtiö Hämeentie 4:n
hallituksessa. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana viidesti.
Asunto-osakkeista saatava vuokratuotto muodostaa yhä edelleen säätiön
vuosittaisen tulonmuodostuksen rungon. Remonttikuluista johtuen tämä tuotto
jäi vuonna 2005 aikaisempia vuosia heikommaksi.
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Säätiön puheenjohtaja

Juhani Lokki

Säätiön asiamies

Juhani Koivu

