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SÄÄKSISÄÄTIÖN APURAHAT VUONNA 2016
Sääksisäätiön hallitus päätti kokouksessaan 27.2.2016 jakaa vuoden 2016
apurahat seuraavasti:
1. Myönnetyt apurahat
1.1 Pertti Koskimies, Kirkkonummi
”Kaakkois-Suomen sääksiprojektin
kenttätyöt”

700,00 €

1.2 Harri Koskinen, Mäntsälä
(Työryhmä:
Sami Lyytinen,
Harri Koskinen,
Ilpo Painilainen,
Tero Niskanen ja
Tuomo Ollila)
”Sodankylän, Inarin ja
Utsjoen sääksiprojektin
kenttätyöt”

700,00 €

1.3 Risto Vilen, Kauvatsa
(Työryhmä:
Jouko Kivelä ja
Antti Pehkonen)
”Sääksiemojen rengastustyö
ja alueen tekopesähankkeet”
Apurahat yhteensä

700,00 €
2.100,00 €

Onnittelemme apurahansaajia ja rohkenemme samalla toivoa, että tämä pieni
taloudellinen tuki edesauttaa osaltaan viemään niitä tärkeitä tutkimus- ja
suojeluhankkeita eteenpäin, mitä itse kukin toteutatte omilla tahoillanne
sääksiemme elinolojen parantamiseksi ja tiedon lisäämiseksi suojelutyön
pohjan lujittamisessa.
Apurahat siirretään hakijoiden pankkitileille toukokuulla 2016.
Pyydämme, että jokainen tässä mainittu apurahansaaja lähettää säätiön
toiminnanjohtajalle sen pankkitilin numeron, jonne apuraha toivotaan
maksettavan. Tilinumeron voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen
juhani.koivu@pp.inet.fi.
2. Apurahakertomukset
Kaikkien apurahansaajien on toimitettava lyhyt selvitys apurahan käytöstä.
Raportista on ilmettävä pääpiirtein toteutetut kenttätyöt ja se, mitenkä
apurahan käyttö on niveltynyt osaksi hankkeen taloutta.
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Sääksisäätiöllä on oltava kaikista myönnetyistä apurahoista selkeät ja riittävän
yksityiskohtaiset näytöt siitä, että apurahat on käytetty tarkoituksenmukaisesti
niihin hankkeisiin, joihin ne on myönnetty.
Apurahakertomus on osoitettava säätiön hallitukselle ja sen on oltava
ehdottomasti perillä säätiön postiosoitteessa 30.11.2016 mennessä.
Säätiö yrittää yhä kerätä myös kuva-aineistoa mahdollista myöhempää käyttöä
varten kaikista niistä hankkeista, joita se on vuosien mittaan tukenut pienin
apurahoin. Kun nykytekniikka ei vaadi kalliita filmikustannuksiakaan, niin
muutama tilannekuva/hanke olisi varmaankin kohtuullisen pienellä
vaivannäöllä mahdollista kuvata armottoman kovan kenttätyön lomassa.
Kysymyksessä eivät ole siis niinkään kauniit lajikuvat sääksestä, vaan
esimerkiksi pesäpaikkojen ympäristökuvat, kuvat tekopesien rakentamisen eri
vaiheista, kuvat pesäpuista, kiipeilykuvat, itse rengastustyötä esittelevät kuvat
jne. Kuvat voi liittää vaikkapa apurahakertomuksen liitteiksi.
Antoisaa maastokautta sääksimaille toivottaa säätiön hallitus!

Säätiön puheenjohtaja

Säätiön toiminnanjohtaja

JAKELU

- apurahansaajat

TIEDOKSI

- Ilmari Häkkinen (sähköposti)

juhani.koivu@pp.inet.fi
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