
PERNIÖKULTTUURI -SÄÄTIÖ 16.2.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009

HISTORIA

Yhteensä 10 perniöläistä yksityishenkilöä ja Perniön kotiseutuyhdistys ry:n edustaja 
valtuutettuna päättivät kokouksessaan 3.9. 2008 perustaa Perniökulttuuri -säätiön. 
Samassa kokouksessa hyväksyttiin säätiön säädekirja sekä säätiölle laaditut säännöt. 
Patentti- ja rekisterihallitus antoi 10.9. 2008 luvan säätiön perustamiseen ja vahvisti 
laaditut säännöt. Säätiörekisteriin säätiö merkittiin 24.10. 2008. Kulunut vuosi oli siis 
säätiön 1. toimintavuosi. 

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää perniöläisyyttä, sen kulttuuria sekä tietoa 
sen historiallisista juurista. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan säilyttämällä ja asettamalla 
julkisesti esille pääosin perniöläisvaikutteista taide-esineistöä, järjestämällä 
kulttuuritapahtumia ja muutoinkin tukemalla paikallista kulttuuriperintöä ja sen 
tekijöitä. Säätiö voi myöntää apurahoja sekä tukea tutkimusta ja julkaisutoimintaa.

HALLINTO

Hallitus

Säätiön hallituksen kokoonpano toimintavuonna oli:

Juhani Ali-Melkkilä
Lasse Jokinen
Juha Kaarlonen
Pekka Laurila
Ilkka Leikkonen
Esko Lindstedt
Antero Peijonen
Lasse Ristikartano
Arja Saaristo

Hallituksen puheenjohtajana toimi Lasse Ristikartano, varapuheenjohtajana 
Esko Lindstedt ja asiamiehenä Antero Peijonen.

Kokoukset

Säätiön hallitus kokoontui 3.9. 2008–31.12. 2009 välisenä aikana yhteensä neljä 
kertaa:  30.9. 2008, 18.2. 2009, 26.5. 2009 ja 12.10. 2009.

1



Tilintarkastajat

Hallituksen kokouksessaan 3.9. 2008 valitsema tilintarkastaja on Harri Leino HTM 
varamiehenään Matti Koivisto HTM.

Toimihenkilöt

Säätiön asiamiehenä toimii Antero Peijonen, taloudenhoitajana Risto Lehtinen
ja kirjanpitäjänä Salon OP-Kiinteistökeskus Oy (Virpi Kuokkanen).

SÄÄTIÖN TOIMINTA

Säätiön perustamisen syynä oli huoli perniöläisille tärkeän taideomaisuuden ja
siihen verrattavan kulttuuriperinteen kohtalo kymmenen kunnan kuntaliitoksen
ja samanaikaisesti tapahtuvan seurakuntaliitoksen toteutuessa. Myös osuuspankin 
tiedossa oleva liitos yhdessä jo toteutuneen säästöpankkifuusion kanssa vaikutti 
asiaan. Säätiön perustamisen jälkeen ensimmäinen tehtävä oli varmistaa kyseisen 
taideomaisuuden siirto säätiölle.

Perniön kunta teki 6.10. 2008 päätöksen taideomaisuuden lahjoittamisesta ja se 
toteutettiin 22.12. 2008. Myös seurakunta päätti ja toteutti lahjoituksen vuoden
2008 puolella. Sekä Perniön Osuuspankki että Someron Säästöpankki toteuttivat 
lahjoituksensa vuoden 2009 alkupuolella.  

Säätiön tarkoituksena on pitää taideomaisuus perniöläisten nähtävillä vähintään
siinä laajuudessa, kuin mitä oli aiemmin. Pääosin sen sijainti on edelleen entisellä 
paikallaan mutta lähivuosina jouduttaneen tätä uudelleen järjestämään. 

Saatu taideomaisuus on luetteloitu, merkitty, sijoitus tarkistettu sekä kunkin taulun tai 
muun taide-esineen arvo arvioitu. Arvioinnin teki antiikkiasiantuntija Kari Toivonen. 

Säätiö käynnisti yleisen paikallisen varojen keräyksen. Tavoitteena on vahvistaa 
säätiön pääomaa varmistamaan pitkäjänteinen ja aktiivinen toiminta. Vuoden 2009 
loppuun mennessä yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoittama määrä oli 4 390 €. 
Keräys jatkuu vielä lähes vuoden 2010 loppuun. 

Erityisen merkittävää tulevalle toiminnalle on Perniön Osuuspankin 20 000 € 
lahjoituksella sekä Someron Säästöpankin 3 000 € lahjoituksella.  

Perniönseudun Lehti antoi säätiölle ilmoitustilaa ja yhteistyössä sen ja Perniön koti-
seutuyhdistys ry:n kanssa säätiölle luotiin väliaikaiset internet -sivustot osoitteessa 
http://www.pernionseudunlehti.fi/sivut/index.php/pernioekulttuuri-saeaetioe.
Säätiön kotisivuilla on esitetty taideteokset pääosin kuvina. Taiteilijoista sekä 
muotokuvissa olevista henkilöistä on alustavat esittelytekstit. Kotisivujen kehittämi-
sessä on aloitettu yhteistyö Perniön Yhteiskoulun atk- ja mediakoulutuksen kanssa.
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TALOUS JA TILINPÄÄTÖS

Toiminnan kulut olivat toimintakautena yhteensä 1 136,03 €. Toiminnasta 
aiheutuneet kulut ovat pääosin olleet perustamiseen sekä rahankeräykseen liittyviä. 
Hallituksen jäsenille eikä toimihenkilöille ole maksettu palkkioita.

Rahoitustoiminnan korkotuottoja on tilikaudella 850,01 €. Omaisuuden hoitokuluja ja 
muita sijoituskuluja oli 237,70 €. Varojen keräys tuotti yhteensä 27 390 € . 
Varsinaisen keräyksen tuotto oli 4 370 €. Keräyksen kulut olivat 294 €. Keräys jatkuu 
lähes vuoden 2010 loppuun. Säätiön taideomaisuuden arvo taseessa on 87 000 €.  

Säätiön varat ovat toimintavuonna pääosin olleet sijoitettuna korkoinstrumentteihin 
tai niihin verrattaviin rahastosijoituksiin. Toimintavuonna korkojen alhaisuudesta 
johtuen sijoitustuotot jäivät vähäisiksi.

Säätiön omaisuus on vakuutettu Lähivakuutus Etelässä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Säätiön toiminta tulee olemaan vuonna 2010 perustamisvaihetta aktiivisempi. 
Tarkoitus on vuoden aikana esitellä perniöläisille taideomaisuutta sekä järjestää 
ainakin yksi konsertti. Kotisivuja kehitetään ja niiden sisältöä monipuolistetaan. 

Säätiö tulee varautumaan taideomaisuuden sijoituspaikkojen muutoksiin seurauksena 
kaupungin kiinteistöjen käyttötarpeiden muutoksista.

Varojen hankintaa jatketaan sekä omaisuutta hoidetaan hyvin.  Pääoman tuoton 
oletetaan olevan kulunutta kautta paremman. 
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