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SÄÄKSISÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006
1. Yleistä

Vuosi 2006 oli säätiön seitsemästoista toimintavuosi.
Edellisen vuoden tapaan toiminnan painopiste asettui selkeästi
sääksikeskuksen rakennustyöhön. Vuoden aikana EU-hanke saatiin
päätökseen. Uutena rakennuskohteena käynnistettiin sääksikeskuksen pato- ja
huoltosiltahankkeet. Niihin haettiin Leader+ -tukirahoitusta, mutta rahoitusta
ei säätiölle myönnetty. Padon runkotyöt saatiin valmiiksi vuoden loppuun
mennessä, mutta viimeistelytöitä jäi vielä keväällä toteutettavaksi runsaasti.
Huoltosilta saatiin täysin valmiiksi.
Vuosi oli säätiölle äärimmäisen raskas. Sääksikeskuksen matkailuyrittäjän
sairastuminen haittasi oleellisesti koko vuoden ajan monien käytännön töiden
toteuttamista sääksikeskuksen kehittämisessä. Merkittävä takaisku oli niin
ikään kala-altaiden veden paha saastuminen, mikä johti noin 7000 sääksikalan
menehtymiseen. Tämä johtui siitä, että Sahalahden kevyen liikenteen väylän
rakentajien läjitysaltaiden suojavalleihin tuli pahoja murtumia ja liete pääsi
karkaamaan sääksialtaisiin. Vuodoista aiheutui säätiölle yli kahden viikon
mittaiset välilliset työt. Onneksi maansiirtourakoitsija kantoi vastuunsa
kutakuinkin asiallisesti ja korvasi säätiölle vahingon välittömät kustannukset.
Sen sijaan korvaamatta jäivät altaiden liettymisestä aiheutuneet ja yhä vielä
aiheutuvat haitat. Käytännössä on jokseenkin mahdotonta toteennäyttää se,
mikä osa kala-altaiden liettymisestä on johtunut nimenomaan läjitysalueen
vuodoista. Niin ikään Keisarinharjun näkötornin tuhopoltto tulee kesällä 2007
näkymään kielteisesti varmasti myös Pohtiolammen kävijämäärissä.
EU-hankkeen ala-arvoinen hallinto teetti runsaasti ylimääräistä työtä. Säätiö
joutui peräämään oikeuksiaan mm. kahdella eri valituksella, joista toisen
käsittely maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa on yhä kesken.
Patohankkeesta saatiin kielteinen päätös, mutta säätiö hakee siihen muutosta
vielä korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Pohtiolammen onkipaikka täytti kesällä 40 vuotta. Kohde on maamme
vanhin suurelle yleisölle tarkoitettu onkipaikka, jossa maksua vastaan voi
kalastaa kirjolohia.
Sääksitutkimuksen kenttätöitä tuettiin aikaisempaan tapaan pienillä
apurahoilla. Tuen painopiste asettui edelleen Lapin sääksitutkimuksen
kenttätöiden tukemiseen. Tämä johtui yksinomaan siitä syystä, että Lapin
työryhmä järjesti itse aikoinaan säätiölle ao. apurahojen varat urakoimalla
säätiön lukuun pari lintutornia, joista saadut tulot on sittemmin ohjattu Lapin
sääksitutkimuksen tukemiseen vuosittaisina apurahoina.
Säätiö osallistui aikaisempien vuosien tapaan mm. Espanjan sääksiprojektiin
liittyvään poikasten siirto-operaatioon Hämeestä Espanjaan. Nyt siirrettiin
yhteensä viisi poikasta.
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2. Säätiön hallitus vuonna 2006
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)
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 yhteensä seitsemän kertaa.
Kokoukset järjestettiin Turussa, Kangasalan Pohtiolammella ja
Hämeenlinnassa. Kokouksissa on kuultu asiantuntijoina Sami Lyytistä, Hannu
Vainiopekkaa ja Panu Villasta.
2.2 Säätiön palveluksessa olleet työntekijät
Sääksikeskuksen huoltomiehenä työskenteli 1.5. – 31.5.2006 Veijo Hänninen.
Vastaavassa huoltomiehen tehtävässä aikavälillä 1.8. – 30.11.2006 toimi Kari
Pajula. Eräopasharjoittelija Seppo Vepsä oli kohteella harjoittelijana 2. –
12.5.2006.
Oppaiden palkkaukseen saatiin täysimääräinen työmarkkinatuki, koska oppaat
olivat ns. pitkäaikaistyöttömiä.
2.3 Henkilöstö säätiön muissa tehtävissä
Säätiön tilintarkastajina vuonna 2006 toimivat Heikki Itkonen (HTM) ja
Jouko Astor (K-HLY).
Säätiön kirjanpitäjänä on toiminut FL Jaakko Ansaharju.
Säätiön kotisivujen ylläpidosta on aikaisempien vuosien tapaan huolehtinut
Arto Kalliola. Tiedotusvastaavana on toiminut Terho Poutanen. Säätiön
asiamiehenä, rahastonhoitajana ja EU-hankkeiden johtajana on toiminut
Juhani Koivu.
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3. Säätiön merkittävimmät hankkeet vuonna 2006
3.1 Leader+ kehittämishanke, sääksikeskuksen huoltorakennus ja ulkoalueet
Sääksikeskuksen huoltorakennus ja ulkoalueiden eri työkohteet saatiin
hankesuunnitelman mukaisesti kuntoon 31.5.2006 mennessä. Hankkeen
loppumaksatusta haettiin elokuussa. Kohteen lopputarkastus pidettiin TEkeskuksen toimesta kuitenkin vasta 7.11.2006.
Lopputarkastuksen tuloksena säätiöltä leikattiin jo myönnetystä hanketuesta
ulkoalueiden osiosta yhteensä 20 %. Säätiö valitti asiasta. Valitus on tätä
kirjoitettaessa edelleen vireillä maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa.
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kerran.
3.2 Patohanke
Wääksynjoen alempi pato, jonka avulla säädellään veden juoksutusta sekä
onkilammikoille että sääksien ravintoaltaille, todettiin keväällä lähes täysin
lahoksi. Pato päätettiin uusia. Hankkeelle haettiin Kantri ry:n kautta EU-tukea,
mutta sitä ei myönnetty säätiölle.
Wääksyn kartano lupautui rahoittamaan hankkeen siten, että säätiö tekee
kaikki käytännön työt. Padon rakennukseen tähtäävät valmistelutyöt aloitettiin
elokuun lopulla. Pato saatiin lähes valmiiksi vuoden lopulla. Kevääksi jäi
kuitenkin sulkuporttien teko ja padon kansirakenteiden valmistaminen.
Huoltosilta saatiin täysin valmiiksi.
3.3 Säätiön eri hankkeilleen saama talkootyön tuki
Lähes kaikki säätiön työt kentällä: niin sääksikeskuksessa kuin tekopesien
rakennushankkeissa ja muissa suojelutehtävissä toteutetaan käytännöllisesti
katsoen kokonaisuudessaan talkootyön voimin. Vuoden 2006 aikana säätiön
eri hankkeissa kirjattiin talkootyön tunteja seuraavasti:
- Veikko Haake
22 (sähkötyöt)
- Harri Salo
34
- Jouko Alhainen
252
- Petri Uronen
16
- Ilpo Painilainen
53 (putkityöt)
- Jukka Syrjänen
24
- Seppo Vepsä
10
- Janne Kähkönen
5
- Harri Koskinen
20
- Juhani Koivu
802
Talkootunteja yhteensä 1238
Edellä olevaan listaukseen on koottu ainoastaan sääksikeskuksen rakennustyöt
ja niihin rinnastettavissa olevat käytännön työt kentällä. Tilastosta puuttuvat
kokonaisuudessaan kaikki hallinnolliset työt, aineistojen suunnittelu, kuvienkäsittely, kirjoitustyöt, kotisivujen valmistelu, tiedottaminen jne. Tällaisista
taustatöistä karttuu yhteensä varmasti suurin piirtein saman verran tunteja,
kuin mitä edellä on kirjattu käytännön kenttätöiden kokonaistuntimääräksi.
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Näin erityisesti siitä syystä, että tällaisiin taustatöihin on osallistunut
käytännöllisesti katsoen koko hallitus ja jossain määrin vieläpä täysin säätiön
ulkopuolisia henkilöitäkin.
3.4 Sääksikeskuksen toiminta
Saarioinen Oy:n aikoinaan perustama Pohtiolammen onkipaikka täytti kesällä
40 vuotta. Pienimuotoinen juhlatilaisuus järjestettiin sääksikeskuksessa
muisteluiden ja onginnan merkeissä 28.6.2006.
Sääksikeskuksessa vieraili kesän aikana kävijöitä suurin piirtein saman
verran kuin parina edellisenäkin kesänä. Erityisesti elokuussa paikalla kävi
runsaasti ulkomaalaisia luontokuvaajia.
Näyttelytilaan oli koko kesän ajan ripustettuna taiteilija Rauni Niemisen
sääksi- ja lintuaiheisia öljyväritöitä.
Sääksikeskuksen toimintaa vaikeutti oleellisesti tienrakentajien läjitysaltaista
tapahtunut lietevuoto, joka johti tuhansien kalojen kuolemaan. Onneksi kaloja
oli sen verran runsaasti, että ne tappiosta huolimatta riittivät sääksien
ravintokaloiksi koko loppukesän ajaksi. Maansiirtourakoitsija korvasi
asianmukaisesti säätiölle aiheutuneet tappiot, poisluettuna altaiden
liettyminen.
Joulukuun alussa Vesijärven ja Längelmäveden vedet nousivat sateiden
myötä nopeasti yli tulvarajojen. Tämä puolestaan johti Wääksynjoella
ennätystulviin. Sääksialtailla ja onkilammikoilla tilanne kehittyi lähes
katastrofaaliseksi. Teimme pari viikkoa todella pitkiä päiviä, jotta tilanne
saatiin vesien juoksutuksen osalta asianmukaisesti hallintaan. Ilmaston
lämpenemisen myötä vastaava tilanne voi tulevina talvina myös toistua. Tästä
syystä pyrimme jo ensi keväänä rakentamaan padon ohituskanaviin
ohitusjuoksujärjestelmän, jonka avulla ainakin pahimmat ongelmat voidaan
poistaa.
Sääksikeskuksen liikevaihto asettui noin 6.000 euron tietämille.
3.5 Muut tapahtumat
Säätiön joukkue osallistui professori Juhani Lokin johdolla nyt toista kertaa
BirdLife Suomen järjestämään Tornien taisto-kisaan.
Perinteisiä yleisölle tarkoitettuja ”Sääksen aamuja” ja ”Sääksen iltoja”
järjestettiin yhteensä kuusi kertaa. Yleisöä oli paikalla aivan sopivasti.
Aamutilaisuuksissa vain muutama henkilö tilaisuutta kohden, mutta
iltatilaisuuksissa vierailijoiden määrä asettui keskimäärin parinkymmenen
hengen tietämille iltaa kohden. Yksi tilaisuuksista oli suunnattu nimenomaan
Sääksikerholaisille.
Sääksikerho vakiinnutti asemaansa säätiön toiminnallisessa kentässä.
Kerhon jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana siten, että vuodenvaihteessa jäseniä
kirjattiin olevan jo 75 henkilöä. Täytyy toivoa, että kerholaisista saataisiin
vähin erin myös lisävoimaa nimikkolintumme suojelutyön käytännön
kuvioihin. Sääksikerhon kerhomestarina on edelleen toiminut Jukka Rahunen.
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3.6 Säätiön osallistuminen erilaisiin linnustonsuojeluhankkeisiin
Mirja-sääksen kevätmuuttoa saatiin seurata vielä aivan Karjalan porteille
saakka. Valitettavasti lähetin hiipui vähin erin siten, että viimeiset varmat
havainnot linnusta tehtiin Venäjän puolelta Jaakkiman ja Kurkijoen rajamailta.
Ilmeisesti lintu asettui pesimään juuri noille tienoille Laatokan
luoteisrannoille. Mirja aiheutti vielä keväällä melkoisen uutispiikin eri
tiedotusvälineissä, mutta tilanne tasoittui nopeasti kesän myötä, kun
lisäinformaatiota ei linnusta enää saatu. Kaikkiaan on kuitenkin todettava, että
Mirja toi merkittävästi myönteistä julkisuutta lajitovereittensa suojelutyössä
hyödynnettäväksi. Kokonaan eri asia on se, mitenkä tuota julkisuutta osataan
esimerkiksi säätiössä käyttää hyväksi.
Säätiö osallistui vanhaan tapaan sääksien siirtoistutusprojektiin: poikasten
valinta, ruokakalojen järjestäminen, kuljetukset jne. Espanjaan siirrettiin
luvanmukaiset viisi pesäpoikasta.
Tekopesiä rakennettiin ydintutkimusalueelle kaikkiaan neljä. Niillä korvattiin
lähinnä myrskytappioita.
Hämeen Metso-projekti saatiin niin ikään päätökseen. Säätiötä ja
lintuyhdistystä hankkeessa on edustanut Juhani Koivu. Säätiö jatkoi myös
Retulansaaren talviruokintapaikan ylläpitoa osana Retulansaari –hankkeen
ympäristöosiota.
Säätiö osallistui yhteistyössä Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen ja
Hämeenlinnan Seudun Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa vastustamaan
Ilamon sorakuoppien muuttamista moottoripyörien harjoitusradaksi.
Hietanevan sääksipari pesii alle 400 metrin etäisyydeltä hiekkakuopista.
Säätiö antoi oman lausuntonsa asiasta. Viranomaiset järjestivät asiasta pari
yleisötilaisuutta, joissa säätiön asiamies alusti aihetta sääksen suojelutyön
näkökulmasta. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöosasto teki asiasta päätöksen, jonka mukaan motoristeilta kielletään
kokonaisuudessaan alueen käyttö enduroajon harjoitusratana. Tämän hetkisen
tiedon mukaan moottoripyöräkerholaiset eivät ole valittaneet päätöksestä.
Prosessi oli kaikkiaan varsin suuritöinen, mutta lopputulos oli aivan
erinomainen. Sääksisäätiötä hankkeessa edusti säätiön asiamies.
4. Kokoukset

Säätiön vuosikokous järjestettiin 23.2.2006. Puhelinkokous pidettiin
24.5.2006.
Säätiön työvaliokunta kokoontui kaikkiaan seitsemän kertaa.

5. Säätiön myöntämät apurahat vuonna 2006

Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 23.2.2007 seuraavat apurahat:
Ylä-Lapin sääksitutkimuksen työryhmä: Sami Lyytinen,
Ilpo Painilainen, Tero Nioskanen, Tuomo Ollila ja
Harri Koskinen, projektin kenttätöiden jatkaminen

550,00
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Siirto

550,00

Veikko Tarsa, Virkkala
”Lohjan ympäristön tekopesäverkoston
täydentäminen”

200,00

Jouni Lamminmäki, Vantaa
”Sääksen pesinnän seuraaminen
pesäkameran avulla. Seurantapesä
sijaitsee Virroilla.”

800,00
1.550,00 €
=======

Apurahojen saajat ovat lähettäneet raporttinsa apurahojen käytöstä säätiölle
määräaikaan mennessä.
6. Tiedotustoiminta, retket, luennot ja yleisötilaisuudet
6.1 Tiedottaminen
Apurahojen jakamisesta tiedotettiin Terho Poutasen laatimalla
lehdistötiedotteella.
Alkuvuodesta ”Mirjan” muuttomatka oli vielä moneen otteeseen esillä
useissa eri tiedotusvälineissä. Helsingin Sanomat julkaisi Tammikuun
kuukausiliitteessä varsin näyttävän kokooma-artikkelin ”Mirjan seikkailuista”.
Sääksen suojelutyötä valottavia pieniä lehtijuttuja oli vuoden aikana useissa
eri lehdissä. Samoin paikallisradioissa (Radio-Häme ja Tampereen radio)
olimme esillä useita eri kertoja.
Pohtiolammen 40-vuotispäivä Veikko Neuvonen teki noin 20 minuuttia
pitkän ohjelman luontoradioon.
Säätiön kotisivut ylittivät 10.000 kävijän rajan. Sivuista tuli paljon kiitosta,
mutta myös kritiikkiä, joka kohdentui nimenomaan sivujen päivitykseen.
Tämä koski erityisesti kuvauskojujen varauslistaa, joka tahtoi olla aina
kolmisen viikkoa myöhässä todellisesta tilanteesta. Muutoin varauslistan
näkymistä netissä pidettiin hyvänä ratkaisuna. Ulkomaalaiset toivoivat myös
sivujen englanninkielistä versiota.
6.2 Säätiön esitteet
Sääksikeskuksen esite valmistui ja sitä jaettiinkin eri tilaisuuksissa yhteensä jo
yli tuhat kappaletta. Esitteestä otettiin myös englanninkielinen painos.
Säätiön perusesite jaettiin loppuun vuoden aikana. Alssi Niskanen suunnitteli
ja taittoi esitteelle kokonaan uuden rakenteen. Esitteen sisältö pidettiin
pääsääntöisesti entisellään. Uusi esite menee painoon helmikuulla 2007.
Suojelutyön vihkosen valmistuminen työntyi monista eri syistä niin ikään
kevättalvelle 2007.
Kangasalan torilla sijaitsevan infopisteen ja www.suomi-info.net tiedoston
sääksikeskusta koskevat tiedot päivitettiin (voimassa 3 vuotta).
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6.3 Luennot, retket ja muut yleisötilaisuudet
- ”Tornien taisto” 6.5.2006 sääksitornilla
- joukkueen johtajana toimi Juhani Lokki
- ”Torni-demo”, ryhmä padasjokilaisia vaikuttajia säätiön
vieraina tutustumassa säätiön rakentamiin eri torneihin (Hämeenlinna,
Janakkala, Hauho) 6.6.2006, esittelijänä Juhani Koivu
-

Erämessut 7. – 11.6.2007
säätiö oli kuvasarjalla esillä Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin ja
Lopen Luonnonystävien osastolla, yhteyshenkilöinä Alssi Niskanen ja
Juhani Koivu

-

Pohtiolampi 40 vuotta 28.6.2006, isäntinä Markku Heinonen, Jukka
Rahunen ja Juhani Koivu

-

Yölaulajaretki Retulassa, yhteistyöhanke (Tyrväntö - Seura, K-HLY ja
Sääksisäätiö, retken johtajana Juhani Koivu

-

”Sääksen aamu” ja ”Sääksen ilta”, yhteensä kuusi yleisötornilla järjestettyä
johdettua tilaisuutta, vetäjänä Juhani Koivu ja Sääksikerhon tilaisuudessa
lisäksi isäntänä Jukka Rahunen (heinä-/elokuu), oppilaiden mukana
ohjaajana Jaakko Kanerva

-

”Linnustoselvitykset ja säätiön yhteistyö kaupunkien ja kuntien kanssa”
luento ja harjoitus 4 h HAMK:n kurssilaisille, Juhani Koivu

7. Säätiön saamat lahjoitukset
7.1 Materiaalilahjoitukset ja muu vastaava tuki
Rehuraisio Oy
- noin 3000 kg kalarehua (arvo noin 2.700 €), yhteyshenkilönä Jukka
Rahunen
Liha-Saarioinen Oy ja Kymppimaukkaat Oy
- noin 100 annosta hernekeittoa, grillimakkaraa ja pakastepasteijoita, erä
mehutetroja, järjestäjänä Jukka Rahunen
- tuotteiden myyntituotto noin 300 euroa
Juhani Koivu, Hämeenlinna
- painepesuri letkuineen, arvo noin 130 € (Sääksikeskus)
- erä työkaluja, arvo noin 70 € (Sääksikeskus)
- merkkipäivän muistamisia 200 €
Wääksyn kartano, Kangasala
- koko pato- ja huoltosiltahankkeen kaikki materiaalihankinnat, kone- ja
kuljetuskustannukset, vaihtomaat jne.
- tuen lopullinen suuruus ratkeaa kuitenkin vasta keväällä 2007, kun
hanke saadaan täysin valmiiksi
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-

työ on tehty talkootyönä ja tunnit on tilastoitu edellä kohtaan 3.3 tähän
merkittävään lahjoitukseen palataan vuoden 2007 toimintakertomuksessa,
hanke valmistuu vasta vuonna 2007, jolloin lahjoituksen todellinen
suuruus voidaan määritellä

Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenet ovat yhä entiseen tapaan lahjoittaneet
säätiölle mm. kaikki säätiön asioiden hoidon yhteydessä heille syntyneet
matkakustannukset: työ-, kokous- ja neuvottelumatkoiltaan. Kysymyksessä on
varsin mittava tuki säätiölle, sillä oman auton käytöstä vuoden 2006 aikana on
hallituksen jäsenille karttunut yhteensä selvästi pitkälti yli 30.000
ajokilometriä säätiön lukuun. Hallituksen jäsenet ovat niin ikään edelleen
lahjoittaneet säätiölle monet pienet kuluerät, kuten CD-levykkeet,
postimaksuja, toimistokuluja, säätiön vieraiden kahvituksia jne.
8. Merkkipäivät, edustukset ja huomionosoitukset
-

-

-

säätiön pitkäaikaisen tilintarkastajan Rainer Lehtisen palkitseminen
Dick Forsmanin sääksitaululla ja säätiön kunniakirjalla n:o 4
”Sääksen aamu” ja muistelutilaisuus Pohtiolammella 23.8.2006,
säätiötä edusti Juhani Koivu
Kangasalan Ratsastajien Pohtiolammen ratsastuskeskuksen
toimitilarakennuksen vihkiäistilaisuus 29.9.2006, säätiön tunnustuslevyke,
säätiötä edustivat Jouko Alhainen ja Juhani Koivu
säätiön asiamies on edustanut säätiötä H-SLSY:ssä, Metso-hankkeessa ja
Retulansaaren Ylikartanohankkeessa, viimemainitussa pääedustus on
siirtynyt Juhani Lokille
säätiön asiamies on edustanut säätiötä Asunto-osakeyhtiö Hämeentie 4:n
hallituksessa aina syyskokoukseen saakka, missä jäi vuotta 2007 ajatellen
hallituksen varajäseneksi

9. Säätiön kiinteä omaisuus ja asunto-osakkeet
9.1 Sääksikeskus
Sääksikeskus käsittää vuoden 2006 lopussa seuraavat rakennukset ja
rakenteet:
-

Sarsan opastuskeskus ja sääksikeskus (päärakennus)
huolto- ja toimistorakennus
sääksitorni, pitkospuineen (yleisötorni)
huoltosilta
3 kuvaus- ja tarkkailukojua
1 kuvaustorni
lasten leikkikenttä laitteineen
3 varastokoppia

Kaikki rakennukset ja rakenteet sijaitsevat Wääksyn kartanon omistamalla
maalla, joka on vuokrattu Sääksisäätiölle.
9.2 Asunto-osakkeet
Säätiön omistamat yksiöt, Hämeentie 4 B 24 ja Ruutikellarintie 1 A 7, ovat
olleet vuokrattuina koko vuoden ajan.
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Asunto-osakeyhtiö Hämeentie 4:ssä aloitettiin vuonna 2006 laajan remontin
esivalmistelut, joista maksettiin jo pieni osa yhtiövastikkeen korotuksella.
Vuonna 2007 ja 2008 remontti laajenee käsittämään täydelliset putki- ja
sähkötyöt, sekä hissien saneeraamisen.
Asunto-osakkeista saatava vuokratuotto muodostaa edelleen säätiön
vuosittaisten tulojen rungon.
10. Säätiön taloudellinen tila ja arvio säätiön talouden todennäköisestä tulevasta kehityksestä
10.1 Säätiön talouden tunnuslukuja
Sääksikeskuksen rakennushankkeen toteuttamiseksi otettu 35.000 euron
suuruinen laina on kokonaisuudessaan maksettu pois. Säätiöllä ei ole siis
lainkaan velkaa.
Säätiöllä oli vuoden 2006 päättyessä
varoja eri pankkitileillä yhteensä noin
Vuoden 2007 juoksevat menot (apurahat,
sääksikeskuksen huoltomiehen palkkaus,
hallintokulut, sääksituotteiden hankinta,
kalahankinnat jne.) tulevat vaatimaan
yhteensä noin
Jää jäljelle noin

18.000 €

15.000 €

Vuoden 2007 tuotto (vuokratuotot,
sääksituotteiden myynti, valokuvauskojujen vuokra) yhteensä noin
Varaston arvo ehken noin
Arvio talouden tilanteesta vuoden 2007 päättyessä

3.000 €

5.000 €
3.000 €
11.000 €

Sääksikeskuksen investoinnit ovat nyt päättyneet rakennusvaiheen myötä
toistaiseksi ohitse. Näin ollen säätiön talous tältä osin tasapainottuu jokseenkin
samalle tasolle, jossa se oli vuonna 2000. Toki sääksikeskuksen rakennusten ja
rakenteiden vaatima vuosittainen huolto tulee vaatimaan jonkin verran varoja:
ennalta arvioiden ehken 1.000 – 2.000 euroa/vuosi. Reaalisesti voidaan
kuitenkin arvioida, että sääksikeskuksen omista vuosittaisista tuloista voidaan
vastedes irrottaa tämä huoltotoimenpiteiden vaatima summa.
Säätiö pystyy kuitenkin aivan erinomaisen hyvin toteuttamaan
sääksikeskuksesta käsin sääntöjen määrittämää laaja-alaista sääksen
suojelutyötä. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua omakohtaisesti lajin
käyttäytymiseen sääksikeskuksen kala-altailla, saada lajin suojelutyötä
koskevaa monipuolista informaatiota ja osallistua niin halutessaan vaikkapa
sääksikerhon toimintaan.
10.2 Arvio säätiön talouden todennäköisestä kehittymisestä lähivuosina
Pienen säätiön on äärimmäisen vaikeata nostaa taloutensa tulopuolta nousuun.
Säätiön työvaliokunta on nyt tehnyt kaksi vuotta vakavasti töitä uusien
tulonlähteiden löytämiseksi, mutta mitään ”viisasten kiveä” talouden
nykyisten tunnuslukujen kohentamiseksi ei toistaiseksi ole löydetty.
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Työvaliokunta etsii kuitenkin kaiken aikaa keinoja säätiön talouden
saattamiseksi nykyistä vakaammalle pohjalle.
Nykyisellä tulopohjalla säätiön toiminta on vakiinnutettava selvästi alle
10.000 euron vuosittaiseen tulo- ja menokehykseen. Tämä merkitsee sitä, että
apurahojen taso on jäädytettävä nykyiselleen. Niin ikään säätiön kaikista
juoksevista menoista on yhä etsittävä säästökohteita. Lisäksi säätiön omin
toimenpitein kentällä toteutettavat tutkimus- ja suojelutoimenpiteet (tekopesät,
seurantakamerat, tutkimusaineistojen keruu jne.) on rajoitettava minimitasolle.
Yhteisön talous on kuitenkin sikäli vakaalla pohjalla, että säätiöllä ei ole
lainkaan velkaa. Lisäksi säätiöllä on tämän hetkisen näkemyksen mukaan noin
5.000 – 6.000 euron vuositulot. Niin ikään talkootyön ja pienten
tukilahjoitusten myötä toivotaan vuosittain saatavan kokoon noin 3.000 4.000 euron arvoinen tukipaketti. Näin päästään edellä esitettyyn noin 10.000
euron suuruiseen vuosibudjettiin.
Säätiön hallitus katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Säätiö pystyy
sääntöjensä edellyttämällä tavalla tukemaan nimikkolajiinsa kohdistettua
suojelutyötä sangen monipuolisesti myös tulevina vuosina. Toki on todettava,
että toiminta on kokonaisvaltaisesti mitoitettava varsin pienimuotoiseksi ja
suunnattava tukitoimenpiteet käytettävissä olevien vähäisten resurssien
rajaamalla tavalla vain suojelutyön kaikkein tärkeimpiin kohteisiin.

Säätiön puheenjohtaja

Juhani Lokki

Säätiön asiamies

Juhani Koivu

