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1 SÄÄTIÖN TARKOITUS

Tiina ja Antti Herlinin säätiön (y-tunnus 2597856-6) tarkoitus on tukea ja edistää
yhteiskunnallista hyvinvointia, kulttuuria, ympäristöä ja tiedettä sekä niihin liittyvää
tutkimusta ja opetusta. Tätä tarkoitusta varten säätiö myöntää lahjoituksia,
apurahoja ja avustuksia mainittuja aloja koskeville hankkeille ja tieteelliselle
tutkimukselle muiden tukitoimien ja oman toimintansa ohella.

Säätiö toteuttaa säätiötoiminnalle laissa asetettua periaatetta, jonka mukaan
merkittävä osa pääoman tuotosta on vuosittain jaettava säätiön tarkoituksen
mukaisten yleishyödyllisten päämäärien palvelemiseksi. Samalla huomioidaan
säätiön varojen turvaaminen ja pitkäjänteisen toiminnan edellytykset.

Säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudattaa toiminnassaan yhdistyksen
luomaa hyvää säätiötapaa. Säätiön toimintaa ohjaavia periaatteita ovat yhteistyö
ja keskustelevuus, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä säätiötyön jatkuva kehittäminen.

2 SÄÄTIÖN TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

2.1 Säätiön myöntämät lahjoitukset, avustukset ja apurahat sekä muu toiminta

Säätiön merkittävin toimintamuoto on toistaiseksi ollut lahjoitusten, avustusten ja
apurahojen jakaminen säätiön säädekirjan mukaisen tarkoituksen toteuttamiseksi.
Toimintavuoden aikana säätiö myönsi lahjoituksina, avustuksina ja apurahoina
yhteensä 2 497 359 euroa. Merkittävin osa näistä muodostui säätiön
ympäristöohjelman kautta myönnetyistä lahjoituksista ja avustuksista (51%). Covid
19 -pandemian jatkuessa ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan
vuoksi säätiö myönsi poikkeuksellisesti huomattavat lahjoitukset yhteiskunnalliseen
hyvinvointiin liittyviin tarkoituksiin (42%).

Edellä lueteltujen lahjoitusten, avustusten ja apurahojen lisäksi säätiö toteutti
tarkoitustaan jatkaen remonttia omistamassaan kiinteistössä Puistokadulla ja näin
valmistellen tulevaa toimintaansa siellä. Toimintavuoden aikana säätiö aloitti
ensimmäisen oman yhteistyöhankkeensa: Puistokatu 4 -hanke tulee tarjoamaan
tilan ekologista kriisiä koskevalle tutkimukselle, työlle ja keskustelulle, ja se
toteutetaan yhdessä Maj ja Tor Nesslingin Säätiön kanssa. Sekä Puistokatu 4
-hankkeeseen että remonttiin liittyvät menot on esitetty osana säätiön toiminnan
kuluja.

Ylläolevien lisäksi säätiön hallinnoimasta Lasten ja nuorten ilmastorahastosta
myönnettiin lahjoituksina yhteensä 72 740 euroa.

Säätiön lahjoitusten, avustusten, apurahojen ja muiden tukitoimien ja omien
hankkeiden kohteet on valittu säädekirjassa mainitun tarkoituksen mukaisesti.
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Myöntöpäätökset teki säätiön hallitus. Hallitus käytti harkintansa mukaan
päätöksentekonsa tukena ulkopuolisia neuvonantajia. Sekä hallituksen
päätöksenteossa että ulkopuolisten neuvonantajien työssä otettiin huomioon
esteellisyyttä koskevat kysymykset. Säätiön hallitus ei ole perustellut yksittäisiä
avustuspäätöksiä ulkopuolisille.

2.1.1 Ympäristöhankkeet

Säätiö julkaisi syyskuussa 2021 strategiansa mukaisen ympäristöohjelman, joka
ohjasi säätiön ympäristöhankkeiden etsimistä ja rahoittamista vuosina 2021–2022.
Ympäristöohjelmassa määriteltiin hankkeiden kohdealueet ja näitä tukevat
läpileikkaavat alueet. Tällaisia hankkeita voivat olla rahoitetut ja säätiön itse
toteuttamat hankkeet, jotka tukevat säätiön ympäristöohjelman tavoitteita.
Ohjelmassa säätiön toiminnan kohdealueiksi valikoitui päästövähennysten
tavoittelu seuraavilla toimialoilla: hiilineutraalin teräksentuotannon edistäminen,
kaukolämmön päästöjen vähentäminen, metsä- ja meriekosysteemien suojelu,
ruoantuotannon ja -kulutuksen siirtymä ilmasto- ja ympäristökestäväksi sekä hiilen
takaisinotto ilmakehästä eli niin sanottu Direct Air Capture (DAC) -teknologia.
Kohdealueilla identifioiduille hankkeille etsitään samanaikaisesti myös myönteisiä
vaikutuksia biodiversiteetille. Lisäksi edistetään läpileikkaavia hankkeita sellaisten
yhteiskunnallisten keskustelujen ja ratkaisujen puolesta, jotka nopeuttavat
päästöjen vähentämistä.

Vuoden 2021 aikana teräskohdealueelle luotiin kohdealueen vaikuttamisstrategia ja
aktiivinen hankeportfolio, joka ohjasi hankkeiden etsimistä. Teräskohdealueella
säätiön etsivää työtä tuki yhteistyö kansainvälisten säätiöiden kanssa. Säätiö
osallistui säätiöiden kansainvälisessä koordinaatioryhmässä suunnittelemaan
kansainväliseen strategiakokoukseen, joka tukisi teräshankkeiden parissa
työskenteleviä kansalaisjärjestöjä. Tämä kokous pidettiin Saksan Mainzissa
toukokuussa 2022, ja siihen osallistui yli 80 yhteistyötahoa. Säätiö tuki
kansalaisjärjestöjen kuten WWF:n kansainvälistä terästyötä tieteeseen perustuvan
päästövähennyspolun luomiseksi teräsyhtiöille, WWF:n osallistuessa
asiaankuuluvaan SBTI-asiantuntijatyöryhmään. Kansalaisjärjestöjen
teräshankkeista tuettiin myös the Climate Groupin Steelzero hanketta, joka pyrkii
lisäämään vihreän teräksen kysyntää isojen kansainvälisten yritysten keskuudessa.
Säätiö osallistui järjestön yritysseminaariin kesäkuussa 2021. Vastaavasti tuettiin
Sunrise Project -järjestön strategiaprosessia kansainvälistä autoteollisuutta
koskevan kampanjan kehittämiseksi vihreän teräksen hankinnan puolesta.

Teräshankkeiden lisäksi säätiö tuki useita läpileikkaavia hankkeita ja rakensi
säätiön omia ympäristöohjelmaa tukevia hankkeita. Tällaisia hankkeita olivat
Aalto-yliopiston ja Hanna Paulomäen hanke energiainsinöörien oppikirjasta, joka
pyrkii luomaan insinööriopiskelijoille kokonaiskuvan ympäristöhaasteista ja
planeetan rajoista. Hanke on koonnut kansainvälisen kirjoittajakaartin, ja sillä on
kustannussopimus merkittävän kansainvälisen tiedekustantamon kanssa.
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Planeetan rajoja käsittelevään teemaan liittyi myös säätiön tukema Tina Nyforsin
väitöskirjahanke, joka käsittelee kohtuullisen kulutustason haastetta osana
suomalaista ilmastopolitiikkaa.

Säätiö jatkoi myös Global Commons Alliance -hankkeen tukemista, erityisesti
System Change Lab -hankekokokonaisuutta, sekä tuki GCA-kokonaishankkeen
rakenteen ja hallinnoinnin uudelleensuunnittelua. Säätiö tuki Nouhau Oy:n ja Ylen
yhdessä suunnittelemaa Ilmaston muuttajat -dokumenttihanketta, joka käsitteli
teollisuudenalojen päästövähennysstrategioita ja näiden suhdetta
yhteiskunnalliseen muutokseen ja yksilöiden kulutustottumuksiin.

Teollisuuden ilmastostrategian analyysia edistettiin myös säätiön tuella
vapaaehtoisten päästömarkkinoiden mekanismeja mediassa avanneelle
Compensate-säätiölle, joka on keskittänyt tutkimuskapasiteettinsa yritysten
ilmastostrategioiden keinoihin ja erityisesti ilmastokompensaatioiden
ympäristövaikutuksiin.

Säätiö osallistui Hiilivapaa Suomi -ilmastokampanjan toimittajakoulutuksen
suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä Taloustoimittajat ry:n kanssa.
Webinaarisarjana järjestetty toimittajakoulutus antoi toimittajille taustatietoa
yritysten ilmastostrategioista ja pyrki mahdollistamaan niiden asiantuntevan
käsittelyn. Webinaarisarja osallisti laajasti toimittajia lähes kaikista valtakunnan
päämedioista ja saa jatkoa seuraavalla tilikaudella.

Säätiö myös kehitti Climate Move -järjestön kanssa uutta rahoitusmallia, joka
mahdollistaisi ilmastovapaaehtoistyön voimistamisen. Vastaavia innovatiivisia
rahoitushankkeita suunniteltiin laajennettavaksi myös muille ympäristöalueille.

Tämän lisäksi kartoitettiin muita kohdealueita ja säätiön vaikutusmahdollisuuksia
hanke-ehdotusten kautta, jotka toimivat pohjana säätiön kohdealueiden
strategioiden luonnoksille.  Esimerkki tällaisesta on Aalto-yliopiston ja Rambollin
Carbmix-projektin esitutkimus hiilidioksidin varastoimisesta maarakentamisessa
korvaamalla paineilmaa hiilidioksidilla. Lisäksi kartoitettiin mahdollisuuksia tukea
ekosysteemikohdealueen hankkeita.

Säätiön omista hankkeista voidaan mainita säätiön kansainvälisiin sijoittajiin
kohdistuvan työn suunnittelu. Tähän liittyen säätiö järjesti yhteistyökumppanien
kanssa sijoittajakokouksen ja -tapaamisia Oslossa ja Tukholmassa.

Ympäristöohjelman kehyksessä myönnettiin toimintakauden aikana yhteensä 1 327
746 euroa.

Kuluneen tilikauden aikana koottiin ympäristöohjelmaa ja hankkeiden strategista
arviointia tukeva asiantuntijaryhmä. Ryhmä koostuu eri alojen asiantuntijoista ja
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tapaa 4 kertaa vuodessa. Ryhmän tehtäviin kuuluu tukea säätiön kohdealueiden
strategioiden kehittämistä sekä arvioida etsittyjen hankkeiden lisäarvoa strategian
tavoitteiden saavuttamisessa.  Ryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestettiin
toukokuussa 2022.

2.1.2 Kiinteistö Oy Puistokatu 4 - remontti

Säätiön omistukseen perustettu Kiinteistö Oy Puistokatu 4 jatkoi Kaivopuiston
kiinteistön remontointia. Remontti valmistui pääosiltaan alkukesästä 2022. Säätiön
varsinainen toiminta talossa alkaa syksyllä  2022.

2.1.3 Puistokatu 4 -hanke

Puistokatu 4 -hankkeen ensimmäisiä tapahtumia varten remontista kuoriutuvan
talon ensimmäinen osa avattiin yleisölle kesällä 2022, ja talon
tapahtumavalmiuksia testattiin järjestämällä Friendly Demonstration -keskustelu
sekä Eco-anxiety and eco-emotions -tapahtuma rajatulla yleisöllä. Yhteensä näissä
tapahtumissa oli paikalla noin 40 vierasta.

Puistokatu 4 -hankkeen toimintaa kehittämään ja arvioimaan perustettiin keväällä
2022 ohjausryhmä, jonka yksi tärkeä tavoite on myös rakentaa siltaa omiin
sidosryhmiinsä. Ryhmä koostuu 11 jäsenestä ja kokoontuu neljä kertaa vuodessa.
Ohjausryhmän kokoonpanossa on kiinnitetty erityistä huomiota monipuoliseen
joukkoon niin osaamisen, vahvuuksien kuin ikäjakauman puolesta.

2.1.4 Yhteiskunnallinen hyvinvointi ja muut lahjoitukset

Säätiö tuki toimintakauden aikana yhä jatkuneen koronapandemian vuoksi
järjestöjä, jotka auttoivat pandemiasta kärsiviä. Säätiö jatkoi myös tukeaan
valtakunnallisesti toimivan Marttaliiton työlle kotien ja perheiden hyvinvoinnin sekä
kotitalouden arvostuksen puolesta. Lisäksi säätiö jakoi yksittäisiä
hätäapulahjoituksia Tukirahaston kautta. Venäjän hyökkäyssodan puhjettua
Ukrainassa säätiö teki yhteensä 1 000 000 euron lahjoitukset neljälle sodan uhreja
auttavalle kansainväliselle ja suomalaiselle järjestölle. Näiden lisäksi säätiö myönsi
jatkorahoituksia aikaisemmin tukemilleen tieteellisille hankkeille sekä muutamalle
yksittäiselle muulle hankkeelle.

Säätiön lahjoitukset yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tukemiseksi ja muut pienemmät
lahjoitukset olivat yhteensä 1 179 613 euroa.

2.2 Sidosryhmät ja verkostomainen yhteistyö

Säätiö on jäsen Säätiöt ja rahastot ry:ssä, Climate Leadership Coalitionissa,
Philanthropy Europe Associationissa (entinen European Foundation Center) sekä
Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry / E2 Tutkimuksessa. Yhdistysten ja muiden
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verkostojen kautta säätiö kasvattaa sidosryhmiään, kartuttaa osaamistaan ja saa
mahdollisuuden kertoa omasta työstään.

Säätiö jatkoi elokuussa 2020 aloittamaansa tukea kansainväliselle Global
Commons Alliancelle. Kyseessä on verkostomainen suurhanke, joka tuottaa
tieteeseen perustuvia näkemyksiä luonnonsuojelusta, sekä luontoarvoja suojelevia
suosituksia ja tavoitteita yrityksille sekä kaupungeille. Monivuotisen hankkeen
kattotavoitteena on saada ihmiskunnan toiminta pysyttelemään planeetan rajoissa
ja luoda yrityksille ja kaupungeille yhteisiä tieteeseen perustuvia luontotavoitteita
(SBT).

Osana verkostomaista yhteistyötään säätiö on perustanut Sininen pallo
-ympäristöpalkinnon yhdessä kahden muun säätiön kanssa, Maj ja Tor Nesslingin
Säätiön sekä Svenska litteratursällskapet i Finlandin (SLS:n rahoitus Ingrid, Margit
ja Henrik Höijer II -rahastosta). Kolmen säätiön rahoittaman palkinnon voi saada
uraauurtavasta teknologiasta tai tieteellisestä tutkimuksesta, joka auttaa
ihmiskuntaa selviytymään ympäristökriisistä. Säätiöt ovat sitoutuneet
palkinto-ohjelmaan tulevien viiden vuoden ajaksi. Ensimmäinen Sininen pallo
-palkinto myönnettiin keväällä 2022 Härkiksen ja Nyhtökauran kehittäjille.
Molemmat innovaatiot ovat suomalaisia kestävän ruokajärjestelmän uranuurtajia,
jotka ovat avanneet latuja muille toimijoille. Palkinnon tarkoitus ei niinkään ole
nostaa esiin kiinnostavia uutuuksia, vaan palkita suomalaisten kulutustottumuksien
pysyvästä muuttamisesta.

2.3 Viestintä

Tilikauden aikana pääasialliset ulkoisen viestinnän kanavat olivat säätiön
verkkosivut, Twitter ja Facebook. Tärkeimmät tiedotteet julkaistiin uutisina säätiön
verkkosivuilla. Säätiön sivuilla julkaistiin 9 uutista liittyen muun muassa
rekrytointeihin, uusiin yhteistyökuvioihin ja ympäristöohjelmaan sekä 7
blogikirjoitusta ympäristöohjelmasta ja valituista hankkeista.

Julkaisuja jaettiin eteenpäin sosiaalisen median alustoilla ja aktiivisimmin
Twitterissä, jossa seurasimme kolmea tunnuslukua: näyttökertoja, toiminta-astetta
ja seuraajien määrää. Näyttökerrat kertovat, kuinka monta kertaa Twitterin
käyttäjät näkevät julkaisun, ja toiminta-aste kertoo julkaisun kirvoittamien
klikkausten kuten tykkäysten ja jakojen määrän jaettuna näyttökerroilla. Tilikauden
aikana näyttökertoja oli viidensadan tarkkuudella keskimäärin 1000 yhtä julkaisua
kohden, ja julkaisun toiminta-aste oli tyypillisesti pari tai muutaman prosentin.
Eniten näyttökertoja sai rekryilmoitusta koskenut uutinen (16 590, toiminta-aste 4,4
%), ja korkein toiminta-aste oli Compensatea käsitelleellä blogitekstillä (9,3 %,
näyttökertoja 972). Tilikauden aikana uusia seuraajia kertyi 495, ja tilikauden
lopussa heitä oli yhteensä 2285.
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Toukokuussa 2022 säätiön osa-aikaisena viestinnän asiantuntijana aloitti Taneli
Rajala. Verkkosivujen ylläpitämiseksi yhteistyötä La&La-viestintätoimiston kanssa
on jatkettu.

2.4 Lasten ja nuorten ilmastorahasto

Säätiön syksyllä 2019 Mari Pantsarin ja Jouni Kerosen aloitteesta perustama Lasten
ja nuorten ilmastorahasto jatkoi toimintaansa. Se tukee nimensä mukaisesti lasten
ja nuorten ilmastokoulutusta ja omia ilmastotoimia sekä ilmastonmuutokseen
liittyvän tutkimustiedon välittämistä lapsille ja nuorille.

Toimintavuoden aikana rahastoon kerättiin lahjoituksia poliisihallituksen
myöntämän toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan (RA/2021/153) turvin.
Lupa on myönnetty koko Suomen alueelle Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Rahastoon kerättyjä varoja pidetään erillään säätiön muusta varallisuudesta, mutta
rahastoa hallinnoidaan samoin periaattein kuin säätiön muuta toimintaa ja
omaisuutta. Lasten ja nuorten ilmastorahastosta rahoituksen myöntämisen
pääkriteereinä ovat rahoitettavien toimien tavoittavuus, ehdotetun toteutuksen
laatu sekä odotettujen vaikutusten skaalautuvuus.

Toimintavuoden aikana rahasto vastaanotti lahjoituksina yhteensä 2 962 euroa.
Rahastosta myönnettiin toimintavuoden aikana lahjoituksia yhteensä 72 740
eurolla ( jo aikaisemmin vastaanotetuista lahjoituksista).

3 ULKOPUOLISET KONSULTIT

Säätiö hyödynsi kolmen kokeneen konsultin ulkopuolista apua muutamassa
erityisessä tehtävässä. Annina Huhtala osallistui muun muassa ympäristöohjelman
tueksi perustetun asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja tapaamisten fasilitointiin.
Aurora Airaskorpi huolehti Sininen pallo -palkintoon liittyvistä järjestelyistä ja
osallistui myös henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Johanna Lampinen johti
kevään rekrytointiprosessia ja tuki säätiön hallintoa tarpeen mukaan.

4 HALLINTO

4.1 Säätiön hallitus

Säätiön hallituksen jäseninä jatkoivat Antti Herlin (puheenjohtaja), Tiina Herlin
(varapuheenjohtaja), Anna Herlin, Emma Herlin, Iiris Herlin ja Jussi Herlin. Hallitus
kokoontui tilikauden aikana yhteensä kuusi kertaa. Näiden kokousten lisäksi hallitus
teki erillisiä lahjoituspäätöksiä.

4.2 Säätiön henkilöstö

Toimintakauden aikana toimissaan jatkoivat Anna Herlin säätiön osa-aikaisena
kehitysjohtajana, Riikka Ihamuotila säätiön osa-aikaisena asiamiehenä (kesästä
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2022 alkaen tittelillä “hallintojohtaja”) ja Harri Lammi säätiön ympäristöhankkeiden
johtajana.

Säätiössä työskenteli lisäksi kesällä 2021 kaksi yliopistoharjoittelijaa: Jenni
Katajarinne säätiön ympäristöohjelman parissa ja Aku Houttu säätiön viestinnässä.
Aku Houttu jatkoi työtään vielä osa-aikaisena työntekijänä tammikuuhun 2022
saakka.

Säätiön henkilöstö kasvoi merkittävällä tavalla toimintavuoden aikana:

Heinäkuussa 2021 Puistokatu 4 -hankkeen kokemusjohtajana aloitti Nina
Ruotsalainen ja talvella 2022 hankkeen viestinnän asiantuntijana Joel Haapamäki.
Säätiö jakaa Puistokatu 4 -hankkeen työntekijöiden (Nina Ruotsalainen, Joel
Haapamäki) henkilöstökustannukset Maj ja Tor Nesslingin Säätiön kanssa.

Kevättalvella säätiön omistaman kiinteistön talopäälliköksi nimitettiin Vesa Hoikka
ja säätiön osa-aikaiseksi viestinnän asiantuntijaksi Taneli Rajala.

Keväällä 2022 säätiö aloitti rekrytointiprosessin lisävahvistuksen hankkimiseksi
säätiön ympäristöohjelmalle ja hallintoon. Onnistuneen rekrytoinnin tuloksena
Emmi Liulia aloitti kesän alussa säätiön hallintokoordinaattorina ja Minna Vares
tulee aloittamaan säätiön ympäristöhankkeiden koordinaattorina elokuussa 2022.

Säätiön viestintäjohtajana toimi Johanna Laurila elokuusta 2021 helmikuuhun
2022.

4.3 Hallitustyötä tukevat valiokunnat

4.3.1 Työvaliokunta

2021 perustetun työvaliokunnan tehtävänä on ollut perehtyä syvällisemmin
säätiön ympäristöohjelman avustushakemuksiin ennen niiden varsinaista
käsittelyä säätiön hallituksessa, ja valmistella hallitukselle esitykset
avustusmyönnöiksi. Tämän lisäksi työvaliokunta on osallistunut säätiön
ympäristöohjelman strategisen hankekartoituksen ja kehityksen ohjaamiseen.

Työvaliokuntaan kuuluivat varsinaisina jäseninä säätiön hallituksesta sen
puheenjohtajisto ja hallituksen jäsen Anna Herlin, ja säätiön ympäristöohjelman
johtaja Harri Lammi ja viestintäjohtaja Johanna Laurila (viimeksi mainittu talveen
2022 saakka). Heidän lisäkseen säätiön hallituksen muut jäsenet ovat olleet
tervetulleita osallistumaan työvaliokunnan kokouksiin aiheen ja käytettävissä
olevan ajan perusteella.

4.3.2 Talousvaliokunta

2020 perustetun talousvaliokunnan tehtävä on valmistella säätiön hallitukselle
päätettäväksi tulevia säätiön taloutta ja varainhoitoa koskevia asioita.
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Talousvaliokuntaan kuuluivat toimikauden alkaessa Anna Herlin (pj), Iiris Herlin,
Jussi Herlin ja Riikka Ihamuotila. Iiris Herlin päätti kautensa syksyllä 2021 ja hänen
tilalleen nimitettiin Jukka Ala-Mello, Security Trading Oy:n toimitusjohtaja. Talvella
2022 talousvaliokunnan uudeksi jäseneksi nimitettiin Outi Helenius, Security
Trading Oy:n sijoitusjohtaja.

4.4 Tilintarkastus
Säätiön tilintarkastajana jatkoi KHT Pasi Karppinen ja varatilintarkastajana KHT
Heikki Lassila.

5 SÄÄTIÖN TALOUS

5.1 Taloudellinen tilanne ja omaisuusjaottelu

Säätiön taloudellinen tilanne oli hyvä koko tilikauden ajan.

Säätiön omaisuus koostuu pääasiassa KONE Oyj:n B-osakkeista. Toimikauden
loppupuolella säätiö laajensi osakepohjaansa yhteensä 1.76M euron osakeostoilla.
Säätiöllä on näiden pitkäaikaisiksi tarkoitettujen osakeomistusten lisäksi
rahastosijoituksia hajautettuna kolmeen eri korkorahastoon. Kaikkien säätiön
sijoitusten markkina-arvo oli 30.6.2022 yhteensä 70 124 333,61 euroa.

Säätiö myönsi toimintakauden aikana yhteensä 2 497 359 euroa apurahoina,
avustuksina ja lahjoituksina. Tämän lisäksi säätiö edisti remonttia säätiön
kiinteistössä osoitteessa Puistokatu 4 valmistellen tulevaa toimintaansa siellä.
Edellä mainittujen lisäksi säätiön osallistui yhteistyössä Maj ja Tor Nesslingin
Säätiön kanssa toteutettavaan Puistokatu 4 -hankkeen kustannuksiin. Nämä kulut
on esitetty osana säätiön toiminnan kuluja.

Säätiön hallinnoimasta Lasten ja nuorten ilmastorahastosta myönnettiin
lahjoituksina yhteensä 72 740 euroa.

Henkilöstökuluihin säätiö käytti 269 049,60 euroa ja muihin kuluihin 220 556,31
euroa.

Säätiön säädepääoma on 19 308 000 euroa. Toimintavuoden aikana säätiölle
kertyi osinkotuottoja 2 198 780 euroa ja korkotuottoja 3 000 euroa. Tilikauden
ylijäämä oli 17 927 127,01 euroa. Tilikauden lopussa käyttö- ja tuottotilien saldot
olivat yhteensä 267 442,14 euroa.

5.2 Säätiön vastaanottamat lahjoitukset

Säätiö vastaanotti säätiön perustajalta, Security Trading Oy:ltä, lahjoituksena
200 000 kappaletta KONE Oyj:n B-osakkeita sekä 10 miljoonan euron
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käteislahjoituksen. Osakelahjoituksella turvataan säätiön tulevaisuutta,
käteislahjoituksesta huomattava osa tullaan käyttämään säätiön tarkoituksen
toteuttamiseen lähivuosien aikana.

Säätiön hallinnoima Lasten ja nuorten ilmastorahasto vastaanotti toimintavuoden
aikana lahjoituksina yhteensä 2 962 euroa.

5.3 Palkkiot

Säätiö ei ole maksanut hallituksen tai valiokuntiensa jäsenille kokous- tai muita
palkkioita.

Tilintarkastajalleen säätiö on maksanut palkkiona laskutuksen mukaan 7 068
euroa.

Ympäristöohjelman asiantuntijaryhmän jäsenille, Puistokadun ohjausryhmän
jäsenille sekä arvioijilleen säätiö maksoi palkkioina toimintavuoden aikana
yhteensä 2 850 euroa.

5.4 ALV-velvollisuus

Säätiön sataprosenttisesti omistamasta Kiinteistö Oy Puistokatu 4:stä on erotettu
tilat, jotka tulevat arvonlisäverollisen toiminnan käyttöön tai vuokrattavaksi
edelleen arvonlisäverolliselle toimijalle. Näiden tilojen osalta säätiö ja Kiinteistö Oy
Puistokatu 4 hakeutuivat keväällä arvonlisäverovelvollisiksi. Talon muut osat tulevat
toimimaan säätiön yleishyödyllisen toiminnan käytössä.

6 LÄHIPIIRITOIMET

Tilikaudelta ei ole tiedossa, että säätiö olisi myöntänyt apurahoja, avustuksia,
lahjoituksia tai vastikkeettomia tukia säätiön lähipiiriin kuuluville henkilöille tai
yhteisöille.

Säätiöllä on tiedossa tilikaudelta seuraavat taloudelliset toimet säätiön ja sen
lähipiiriin kuuluvien ryhmien välillä:

- Säätiö on saanut osinkoja 2 173 500 euroa omistamistaan KONE Oyj:n
osakkeista.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja on myös KONE Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja, säätiön hallituksen jäsen Jussi Herlin on KONE Oyj:n
hallituksen varapuheenjohtaja ja säätiön hallituksen jäsen Iiris Herlin
KONE Oyj:n hallituksen jäsen.

Kaikki säätiön hallituksen jäsenet ovat KONE Oyj:n pääomistajiin
kuuluvan Security Trading Oy:n hallituksessa.
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- Säätiö on lainannut tytäryhtiölleen Kiinteistö Oy Puistokatu 4:lle yhteensä 11
781 838,61 euroa. Tästä summasta 1 000 000 euroa on muutettu
osakeyhtiölain 12 luvun tarkoittamaksi pääomalainaksi.

Lainalla on rahoitettu osoitteessa Puistokatu 4 sijaitsevan rakennuksen
peruskorjausta (rakennus on säätiön 100-%:sti omistaman Kiinteistö Oy
Puistokatu 4:n omistama).

- Säätiö on maksanut johtohenkilöilleen palkkoja sivukuluineen yhteensä 122
500 euroa.

- Säätiö on maksanut tilintarkastajalleen palkkiona 7 028  euroa.

- Säätiö vastaanotti Security Trading Oy:ltä lahjoituksena 200 000 kappaletta
KONE Oyj:n B-osakkeita sekä 10 miljoonan euron käteislahjoituksen.

Kaikki säätiön hallituksen jäsenet ovat myös säätiön perustajan,
Security Trading Oy:n hallituksen jöseniä. Security Trading Oy on KONE
Oyj:n pääomistajia.

- Säätiön talousvaliokunnan jäseninä toimivat Jukka-Ala Mello ja Outi
Helenius, jotka molemmat ovat Security Trading Oy:n työntekijöitä.

7 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN
VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

7.1 Säätiön toiminnasta yleisesti

Säätiö tulee jatkamaan edellisen toimintakauden kaltaista toimintaansa.
Ympäristöohjelman puitteissa tapahtuvaa tarkoituksen toteuttamista kehitetään ja
henkilökuntaa kasvatetaan 1–3 henkilötyövuodella. Tavoitteena on kasvattaa
säätiön ympäristöohjelman puitteissa jakamien avustusten ja rahoitusten määrää.

7.2 Puistokatu 4 -kiinteistö

Puistokatu 4:n remontti oli tilikauden lopussa viimeistelyä vaille valmis. Tilikaudella
2022–2023 säätiö muuttaa sille Puistokadulta säätiölle varattuihin tiloihin, ja
rakennuksesta tulee näin säätiön uusi virallinen toimipaikka.

Talon toisessa kerroksessa tulevat sijaitsemaan Tiina ja Antti Herlinin säätiön, Maj
ja Tor Nesslingin Säätiön sekä Ympäristötiedon foorumin uudet työtilat. Kerroksessa
työskentelee myös Puistokatu 4:n oma tiimi. Talon kolmanteen kerrokseen aukeaa
syksyllä 2022 Tiedevintti: työpiste, tukikohta ja kohtaamispaikka ekologisen kriisin
tutkijoille eri tieteenaloilta.
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Lisäksi talosta käsin tulee työskentelemään vaihtuva joukko Puistokatu 4:n jäseniä,
toimijoita. Heidän työnsä linkittyy tavalla tai toisella Puistokatu 4:n missioon –
ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseen henkilökohtaisella tasolla,
turvallisemman tilan ja rakentavan keskustelun periaatteita noudattaen.

Talon ensimmäisessä kerroksessa aloitti heinäkuun 2022 alussa toimintaansa
ravintola Elm. Talossa tulee olemaan myös yleisölle avoin kirjasto sekä muita
ulkopuolisille vuokrattavia tiloja.

7.3 Puistokatu 4 -hanke

Elokuussa 2022 Puistokadun muut kuin ravintolatoimintaan tarkoitetut tilat avattiin
yleisölle 14 huonetta -avajaisnäyttelyn myötä. Tiedettä ja taidetta yhdistelleessä
näyttelyssä oli esillä muun muassa ympäristötunteita, empatiaa ja luontokatoa
käsitelleitä teoksia Rosa Liksomilta, Jani Toivolalta, Emilia Hernesniemeltä, Teemu
“Ukkeli” Keisteriltä, Landys Roimolalta, Enni-Kukka Tuomalalta, WAUHAUSilta, Veli
Studiolta, Soil Searchers Collectivelta, Skideiltä, Sivuun Ensembleltä sekä Helsingin
kuvataidelukio Torkkelin ja Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden lavastuksen
opiskelijoilta. Maksuton näyttely oli avoinna 8.–21.8. päivittäin klo 10–17.

Puistokatu 4:n avajaisviikkojen ohjelmaan kuului varsinaisen näyttelyn lisäksi
näyttelyn kutsuvierasavajaiset 5.8., talon toisessa kerroksessa esitetty
Silentopia-esitys 14.8., Taiteiden yönä 18.8. Puistokatu 4:n pihan vallannut Dark
Drag -klubi sekä Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä Huvilanrannassa pidetty
Friendly Demonstration -keskustelu 16.8.

Puistokatu 4 -hanke pääsee aloittamaan varsinaisen toimintansa talossa
järjestettyjen avajaisten jälkeen. Talossa tullaan järjestämään sekä hankkeen että
sidosryhmien järjestämiä tilaisuuksia, joiden kautta tavoitellaan planeetan rajoihin
asettuvan hyvän elämän normalisoimista. Kaikki talon toimijat sekä tilaisuudet
valitaan sillä kriteerillä, että toiminnan tai tilaisuuden keskiössä tulee olla
ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Myös kaikille avoimia
tilaisuuksia painotetaan ohjelman rakentamisessa.

7.4 Säätiön taloudellinen tilanne

Säätiön taloudellisen tilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä. Tilikauden 2022–2023
budjetti tulee perustumaan vuonna 2022 osinkotuloihin sekä edellisiltä tilikausilta
kertyneisiin ylijäämiin.

7.5 Sijoitusstrategia

Säätiön sijoitusstrategiaa tullaan päivittämään toimikauden 2022–2023 aikana.

LIITTEET: LIITE 1 Apurahojen, avustusten ja lahjoitusten saajat 2021-2022
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LIITE 1

APURAHOJEN, AVUSTUSTEN JA LAHJOITUSTEN SAAJAT 2021–2022

YMPÄRISTÖHANKKEET

Aalto-oppikirja / Aalto yliopisto 24 000 €

Aalto-oppikirja #2 - Aalto yliopisto 25 000 €

Aalto-oppikirja / Hanna Paulomäki 35 265 €

Aalto-oppikirja #2 - Hanna Paulomäki 35 265 €

CARBMIX 10 000 €

Climate Move / Ilmastomuuttajat ry 20 000 €

Global Commons Alliance 400 000 €

Helsingin yliopisto, EEAC-konferenssi 10 000 €

Ilmastoisovanhemmat ry 5 000 €

Ilmaston muuttajat -dokumenttisarja YLE/ Nouhau
Productions Oy

80 000 €

Itä-Suomen yliopisto (Torrec Oy) 30 000 €

Kestävä Lahti / I.C.E. -teoksen kumppanuus 9 000 €

Kompensäätiö sr 100 000 €

Maailman luonnon säätiö - World Wide Fund for
Nature, Suomen rahasto sr

60 000 €

Maan Ystävät ry (Hiilivapaa Suomi) 55 000 €

Sininen pallo -ympäristöpalkinto
(Maija itkonen, Reetta Kivelä, Zhong-Qing, Leena
Saarinen, Tarja Ollila), myönnetty palkintosummiin
sekä toteuttamiseen

40 000 €

The Climate Group / Steelzero 53 216 €

The Sunrise Project Australia Limited 300 000 €

Tina Nyfors, väitöskirjatutkimus 26 000 €

Tunne ry 10 000 €
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MUUT LAHJOITUKSET

China Law Center 20 000 €

Havu, Minttu (varaus) 26 000 €

Hautala, Joona (varaus) 26 000 €

Karjalainen, Linda 1 500 €

Luonnonlaidun lihantuottajat ry 25 000 €

Lääkärit ilman rajoja ry 275 000 €

Mannerheimin lastensuojeluliitto,
Uudenmaanpiiri ry

10 000 €

Martat 5 000 €

Mieli ry 25 000 €

Phoenix ry (Startup Refugees), Ukraina 20 000 €

Tukirahasto 12 113 €

Salovaara, Janne 26 000 €

Suomen Punainen Risti 250 000 €

Unicef Suomi 250 000 €

UN World Food Programme 250 000 €

LASTEN JA NUORTEN ILMASTORAHASTO

Nuorten ilmasto- ja luontohuippukokous 2021
(Sara Nyman) - Suomen nuorisoalan kattojärjestö
Allianssi ry 3 000,00 €
Tiedekasvatustoiminta Helsingin yliopiston bio- ja
ympäristötieteellinen tdk / EHDOLLINEN JA
EDELLYTTÄÄ HANKKEEN MUUN RAHOITUKSEN
JÄRJESTYMISTÄ 20 000,00 €

Lasten ja nuorten säätiö (Otto Tähkäpää):
Kasvatus ja koulutus ekologisen
jälleenrakennuksen koulutuspaketissa 49 740,00 €
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