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P ER N I Ö K U L T T U U R I  -S Ä Ä T I Ö
                 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012  
25.2.2013

HISTORIA
Perniökulttuuri  -säätiön  perustivat  3.9.2008  10  perniöläistä  yksityishenkilöä  sekä  Perniön 
kotiseutu-yhdistys ry. Samassa perustavassa kokouksessa hyväksyttiin säätiön säädekirja sekä 
säätiölle  laaditut  säännöt.  Patentti-  ja  rekisterihallitus  antoi  10.9.2008  luvan  säätiön 
perustamiseen  ja  vahvisti  laaditut  säännöt.  Säätiö  merkittiin  säätiörekisteriin  24.10.2008. 
Kulunut vuosi oli säätiön 4. toimintavuosi.
Säätiön  tarkoituksena  on  ylläpitää  ja  edistää  perniöläisyyttä,  sen  kulttuuria  ja  tietoa 
historiallisista  juurista.  Säätiö  toteuttaa  tarkoitustaan  säilyttämällä  ja  asettamalla  julkisesti 
esille  pääosin  perniöläis-vaikutteista  taide-esineistöä,  järjestämällä  kulttuuritapahtumia  ja 
tukemalla paikallista kulttuuri-perintöä ja sen tekijöitä. Säätiö voi myöntää apurahoja sekä 
tukea tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

HALLINTO 
Hallitus       
      Säätiön hallituksen kokoonpano toimintavuonna oli seuraava:

 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 2012 yhteensä viisi kertaa: 15.2.2012, 26.3.2012, 
7.6.2012, 21.6.2012 ja 26.11.2012. Kokouksista 7.6.2012 pidettiin Suomusjärven 
Kettulassa MTK:n säätiön tilalla varapuheenjohtaja Esko Lindstedtin kutsumina, muut 
entisen Perniön alueella.

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



Toimihenkilöt
Säätiön asiamiehenä on toiminut Antero Peijonen, taloudenhoitajana Risto Lehtinen
ja kirjanpitäjänä Salon OP kiinteistökeskus lkv ISA (Pia Koskinen) .
Kirsti Leikkonen on ollut mukana kokouksissa 7.6. lähtien.
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SÄÄTIÖN TOIMINTA
Säätiön taideomaisuus on ollut kertomusvuonna edelleen pääosin sijoitettuna entisiin 

paikkoihinsa.
Säätiö järjesti 25.6–21.7. välisenä aikana taidenäyttelyn LainaMakasiinissa aiheena Perniön 
kirkot. Näyttelyn teokset olivat sekä säätiön omia että yksityiskokoelmista.
Säätiön maalauksia lainattiin ”Matildan maalarit” näyttelyyn säätiön määrittämin ehdoin.
Laurin Markkinoiden yhteydessä järjestettiin kaksi konserttia, toinen All Boys Duo -yhtyeen 
ja toinen Perniön yhteiskoulun orkesterin toteuttamana.
Kertomusvuoden aikana Perniökulttuuri -säätiö sai kaksi maalauslahjoitusta, Mikko Miettisen 
lahjoittama ”Latokartanon koski” ja Jaana ja Jouko Viitasen ”Perniön Yhteiskoulu”, joista 
jälkimmäinen sijoitettiin Perniön Yhteiskoulun tiloihin.

TALOUS JA TILINPÄÄTÖS
Toiminnan kulut olivat tilinpäätösvuonna yhteensä 2037,90 euroa. Tästä taidenäyttelyn kulut 
olivat 607,14 euroa ja konserttien kulut 661,90 euroa.
Toiminnan aikana välttämättömiä valtionhallinnon kuluja oli 518,42euroa.
Lisäksi vuoden aikana muistettiin henkilöitä ja lisäksi maksettiin kirjanpito ja 

tilintarkastuskuluja.
Rahoitustoiminnan korkotuottoja oli tilikaudella 54,07euroa. Omaisuuden hoito ja muita 
sijoitus-kuluja ei ollut. Lahjoituksia säätiö sai kertomusvuonna 100euroa.      
Säätiön varat ovat toimivuonna pääosin olleet sijoitettuna korkoinstrumentteihin tai niihin 
verrattaviin rahastosijoituksiin. Korkojen alhaisuudesta johtuen sijoitustuotot jäivät vähäisiksi
jopa pääomaa syöden.
Säätiön omaisuus on vakuutettu LähiTapiolassa.

TULEVAISUUS
Säätiön toiminta pyrkii olemaan v. 2013 kertomusvuoden tasoa. Tarkoitus jatkaa 
kesänäyttelyitä
ja järjestää ainakin yksi konsertti. Osalle taidetta on löydettävä uusi sijoituspaikka. Taulut 
kuvataan uudelleen ja avataan uudet kotisivut, joiden välityksellä myös säätiön taiteeseen voi 
tutustua.
Säätiön varallisuutta hoidetaan edelleen riskittömästi ja huolella.


