
PERNIÖKULTTUURI -SÄÄTIÖ 12.2.2012

TOIMINTAKERTOMUS 2011

HISTORIA

Yhteensä 10 perniöläistä yksityishenkilöä ja Perniön kotiseutuyhdistys ry perustivat 
3.9.2008 Perrniökulttuuri -säätiön. Samassa kokouksessa hyväksyttiin säätiön sääde-
kirja 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 on säätiön 3. 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 kulttuuri-
tapahtumia ja muutoinkin tukemalla paikallista kulttuuriperintöä ja sen tekijöitä. 
Säätiö voi myöntää apurahaoja 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 vuonna 2011 yhteensä neljä kertaa: 22.2.2011, 12.4.2011, 
25.7.2011 ja 15.11.2011. Kaikki kokoukset pidettiin entisen Perniön alueella.

Tilintarkastajat
Säätiön tilintarkastajana on Harri Leino HTM varamiehenään Matti Koivisto HTM.
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Toimihenkilöt

Säätiön asiamiehenä on toiminut Antero Peijonen, taloudenhoitajana Risto Lehtinen 
ja kirjanpitäjänä Salon OP-kiinteistökeskus lkv ISA (Pia Koskinen).

SÄÄTIÖN TOIMINTA

Säätiön taideomaisuus oli kertomusvuonna edelleen pääosin sijoitettuna entisissä 
sijoituspaikoissaan. 

Säätiö järjesti 26.7. – 13.8.2011 taidenäyttelyn Perniön maa- ja kotitalousnaiset ry:n 
Lainamakasiinissa. Näyttelyssä, nimeltään ”Perniöläisiä muotokuvissa II” oli säätiön 
kokoelmasta esillä 12 jo edesmennyttä perniöläistä vaikuttajaa.

XXXIV Laurin markkinoilla säätiö järjesti nuorisolle kohdistetun konsertin,
jossa esiintyjinä olivat Perniön Yhteiskoulun orkesteri ja Markus Niemi.
Konserttia haittasi sateinen sää, mutta sillä oli paikkansa paikallisessa 
tapahtumakokonaisuudessa.

Kertomusvuoden aikana säätiölle hankittiin yksi Kalle Kaarnan taideteos
hintaan 263,00 €.

Kertomusvuonna jatkettiin varainkeräystä säätiölle.

TALOUS JA TILINPÄÄTÖS

Toiminnan kulut olivat toimintakautena yhteensä 2 263,49 €.
Taidenäyttelyn kulut olivat 577,14 € ja konsertin kulut 830,90 €.
Lisäksi kirjapidossa näkyy edelliseltä toimintavuodelta kirkkokonsertin
kuluja 540,13 €.

Hallituksen jäsenille eikä toimihenkilöille ole maksettu palkkioita.

Rahoitustoiminnan korkotuottoja on tilikaudella 51,89 €.
Omaisuuden hoitokuluja ja muita sijoituskuluja ei ollut.
Säätiö sai lahjoituksia toimintavuoden aikana yhteensä 360,00 €.

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

Säätiön omaisuus on vakuutettu Lähivakuutus Etelässä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Säätiön toiminta pyrkii olemaan vuonna 2012 vähintään kertomusvuoden tasoa. 
Tarkoitus on jatkaa kesänäyttelyitä ja esitellä siellä säätiön taidetta. Säätiö varautuu 
toiminnassaan siihen, että osalle taiteesta on löydettävä uusi sijoituspaikka.
Säätiö tuottaa ainakin yhden konsertin.
Kotisivuja kehitetään ja niiden sisältöä monipuolistetaan
Säätiön varallisuutta hoidetaan edelleen riskittömästi ja huolella. 
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