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Hallituksen toimintakertomus 2016    

Ekosäätiö sr. perustettiin vuonna 1991 toimimaan Pekka Kuusen muistosäätiönä. Säätiön 
tarkoituksena on ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksiä parantavan tieteellisen 
tutkimuksen ja muun toiminnan tukeminen jatkamalla ja edelleen kehittämällä Pekka 
Kuusen jälkeensä jättämää henkistä perintöä.  

Ekosäätiö on merkitty säätiörekisteriin 3.4.1992. Säätiön Y-tunnus on 0893242-7. 

Yleistä 

Vuosi 2016 oli aktiivisen kehittämisen vuosi, mitä kuvaa säätiön hallituksen 
kokoontuminen kuusi kertaa pohtimaan toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden 
vahvistamista. Keskeisiä hallitusasioita olivat säätiölain edellyttämä sääntömuutos, syksyn 
luentosarjan valmistelu, toiminnan rahoituksen ja taloushallinnon kehittäminen sekä 
viestinnän ja näkyvyyden suunnittelu. Valmistelut ovat johtamassa toteutukseen vuonna 
2017 kuten mm.  rahoituskierros ja kotisivun valmistelu.  

Kiinnostus säätiön toimintaa kohtaan on saatu kasvamaan mm. viestimällä toiminnasta 
sosiaalisen median kautta. Suljetussa, kutsuihin perustuvassa, Facebook-verkostossa on 
yli 160 jäsentä ja keskustelijaa. 

Ekosäätiön luentosarja 

Tärkein sidosryhmätapahtuma on edelleen ollut perinteinen syksyn luentosarja, joka 
jälleen toteutettiin Helsingin yliopiston päärakennuksessa Kriittisen korkeakoulun kanssa 
yhteistyössä. Perinteisesti luentosarja oli kaikille avoin ja se kokosi puhujiksi jälleen 
parhaat suomalaiset asiantuntijat.  

Syksyn 2016 luentosarjan yleisteema oli ” Jokapäiväinen leipämme”. Ruoka ja 
hävikkiruoka olivat muutenkin ajankohtaisia aiheita tiedotusvälineissä vuoden aikana. 
Luentojen puheenjohtajina toimivat Ekosäätiön hallituksen ja valtuuskunnan sekä 
Ekosenaatin jäsenet. Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 30-50 teemasta kiinnostunutta 
henkilöä luentoa kohden. 

Ekosäätiö on kiitollinen kaikille luennoitsijoille, jotka toivat uusinta tietoa ja 
asiantuntemuksensa tilaisuuksiin ilman palkkiota. Jälleen kerran meillä oli ilo saada 
luentosarjan 13.12. päätöstilaisuuteen keskustelijaksi presidentti Tarja Halonen.  
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Vuoden 2016 luentosarjassa käsiteltiin seuraavia teemoja.  

Tiistai 4.10. Kumppanuusviljely − urban co-operative farming 
 Luentosarjan avasi Ekosäätiön hallituksen puheenjohtaja Sauli Rouhinen.  

Heidi Hovi, puutarhatalouden hortonomi (AMK), ruokaosuuskunnan 
personal farmer: Kumppanuusmaatalouspellon ekologinen ja sosiaalinen 
ulottuvuus sekä mahdolliset taloudelliset vaikutukset. 

Olli Repo, ruokaosuuskunnan hallituksen varapj. ja yksi perustajajäsenistä: 
Joukkoistaminen ja ruokaketjun lyhentäminen, kuinka kuluttajat otetaan 
mukaan ruuantuotantoon. 

Jarmo Åke, ruokakulttuuriviestinnanä maisteri, lehtori, Ravintolakoulu 
Perho: Kestävää gastronomiaa, ruokaa pellolta pöytään ja 
palveluosaaminen.  

Tiistai 11.10.   Yhden maapallon ruoka  

 Agroekologian professori Juha Helenius, Helsingin yliopisto: Tulevatko 
Maan rajat vastaan - vai ovatko jo tulleet? 

 Neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen, Maa- ja 
metsätalousministeriö: Ruokapoliittinen selonteko - Ruoka 2030. 

 Puheenjohtajana toimi MMT Kaisa Karttunen, Ekosäätiö, Maatalous- ja 
ilmastoasioiden konsultti. 

Tiistai 25.10.  Agroekologiastako uusi tulevaisuus 

 Maatalousyrittäjä Markus Eerola Knehtilän tila, Hyvinkää: Tuottajan arki - 
agroekologiasta uusi tulevaisuus. 

 Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi: Miten jokainen meistä voi 
vaikuttaa maatalouden uudistumiseen ja ekologisen ruoantuotannon 
kehitykseen. ”Syö maailma paremmaksi”.  

 Puheenjohtajana toimi DI Jukka Noponen, Ekosäätiö. 

Tiistai 18.10.  Mikrobit ja kemikaalit ruoassamme  

 Prof. emerita Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin yliopisto: Haitalliset, 
hyödylliset ja välttämättömät mikrobit. 

 DI Anja Nysten, Ekosäätiö: Vieraita aineita lautasella. 

 Puheenjohtajana toimi suurlähettiläs emeritus Mikko Pyhälä, Ekosäätiö.  

Tiistai 1.11. Kuka päättää siitä, mitä syömme?   

 Terveysjohtaja, dosentti Marjaana Lahti-Koski, Suomen Sydänliitto: 
Terveellinen ruokaympäristö - miten sitä ohjataan?  
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 Professori Sirpa Kurppa, Luonnonvarakeskus: Lähiruoan ympäristövaiku-
tukset. 

 Puheenjohtajana toimi LKT Harri Vertio, syöpäjärjestöjen pääsihteeri 
emeritus. 

Tiistai 8.11.  Ruoka ja liiketoiminta  

 Dosentti Markus Vinnari, Tampereen yliopisto Professori Kaisa Poutanen, 
VTT  

 Puheenjohtajana toimi tutkimusprofessori Olli Salmi, Ekosäätiö.  

Tiistai 15.11.  Kouluruoka kunniaan!  

 Erikoistutkija Minna Kaljonen, Suomen ympäristökeskus: Terveellistä ja 
kestävää kouluruokaa. 

 Suunnittelija Maija Sarpo, Palvelukeskus Helsinki: Kasvista kouluissa -- 
kokemuksia Helsingistä. 

 Ruokapalvelupäällikkö Helena Laitinen, Kiuruveden kaupunki: Kouluruokaa 
Kiuruveden tavalla. 

 Puheenjohtajana toimi opetusneuvos Marjaana Manninen, Opetushallitus. 

Tiistai 22.11. Minä, me ja muut: Ruoka ja identiteetti    

 Professori Johanna Mäkelä, Helsingin yliopisto: Ruoka yksilön ja 
kansakunnan identiteetin rakentajana. 

 Elintarviketieteen tohtori Janne Huovila, Helsingin yliopisto: Tieteellinen ja 
kokemuksellinen tieto ”ravitsemussodissa”. 

 Puheenjohtajana toimi kehittämispäällikkö Kaisa Härmälä, Marttaliitto.   

 Tiistai 29.11.  Jokapäiväinen leipämme: ekoteologinen näkökulma     

 Kirkkohallituksen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen asiantuntija, 
apulaisjohtaja Ilkka Sipiläinen: Jokapäiväinen leipämme, miten kirkoissa 
nähdään jokapäiväisen ruuan merkitys, köyhyys ja ympäristön sekä 
ilmaston ongelmat. 

 Köyhyystutkija Maria Ohisalo: Ruokahävikki ja ruokaköyhyys – 
kaksoisongelma ja ratkaisut.  

 Puheenjohtajana toimi suurlähettiläs emeritus Kari Karanko, Ekosäätiön 
valtuuskunnan puheenjohtaja.   

Tiistai 13.12.  Agenda 2030, luentosarjan päätöstilaisuus. 

Päätöstilaisuuden avasi Ekosäätiön hallituksen puheenjohtaja, YTT, 
ympäristöneuvos emeritus Sauli Rouhinen.  
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Tilaisuuden aluksi presidentti Tarja Halonen ojensi yhdessä hallituksen 
puheenjohtajan ja valtuuskunnan puheenjohtajan, suurlähettiläs Kari 
Karangon kanssa vuoden 2016 Pekka Kuusi-palkinnon  ENO-verkkokoululle 
ja sen toiminnanjohtaja Mika Vanhaselle. 

Avausesitelmän piti Helena Kahiluoto, kestävyystieteen professori, LUT, 
aiheesta ”Siirtymät kestävään elintarvikejärjestelmään”. Tämä oli myös 
paneelikeskustelun pääteema.  

Muita keskustelun teemoja olivat: Jokapäiväinen leipämme - ruokaa 
kestävästi kaikille, yhteys globaaleihin ja kansallisiin kestävän kehityksen 
tavoitteisiin, ruokajärjestelmän uudistajat, ja kestävään 
elintarvikejärjestelmään siirtymisen, transformaation vauhdittamisen 
keinot. 

Paneelin osanottajat olivat Presidentti Tarja Halonen, professori Helena 
Kahiluoto, LUT, DI, Samsaran hallituksen jäsen E. Juhani Tenhunen, tutkija 
Alina Raiskila, Dodo ry ja toiminnanjohtaja Mika Vanhanen, ENO-
verkkokoulu. 

Paneelikeskustelun moderaattorina toimi Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki. 

Syksyn luentosarjan luentojen laaja yhteenveto julkaistiin maaliskuussa 2017.  
 
Tiivistelmä seminaarin pohjalta tehdystä julkaisusta: 
 
Kolmannes maapallon maapinta-alasta on maatalouskäytössä. Hyvää maatalousmaata on 
siirtynyt kaupungistumisen, pilaantumisen, eroosion ja suolaantumisen myötä pois 
viljelykäytöstä. Sen korvaamiseksi on raivattu metsää ja yhä huonolaatuisempaa maata 
pelloksi. Nyt maapallon maapinta-alasta olisi otettavissa enää 3 prosenttia lisämaata 
viljelykäyttöön kestävällä tavalla. Kaiken tämän muutosprosessin tuloksena maapallon 
luonnon monimuotoisuus on vähentynyt hälyttävällä vauhdilla.  
 
Suomalaisten on vaikeaa havaita tätä muutosta, koska väkilukumme kasvaa hitaasti ja 
tilaa riittää kaupungistumiselle. Silti, myöskään Suomessa ei peltoja tulisi enää käyttää 
rakennusmaaksi, vaan pitää ne viljelykäytössä tai helposti otettavissa takaisin viljelyyn. 
Kaupunkiviljely- ja kumppanuusmaatalous ovat uusia keinoja yhdistää kestävän 
tuotannon ja kulutuksen tavoitteet. Tästä hyvänä esimerkkinä on mm. Herttoniemen 
ruokaosuuskunta. Meistä kaikista voisi vähitellen kasvaa aktiivisia ruokakansalaisia.  
 
Agroekologinen symbioosi katsoo kokonaisuuksia ja luo yhteyksiä ruuan tuotannon, 
jalostuksen ja kulutuksen välille. Siinä pyritään energian, ravinteiden ja sivutuotteiden 
mahdollisimman laajaan kiertoon ja omavaraisuuteen systeemien sisällä, kuten on tehty 
Hyvinkään Palopurolla. Maatalouselinkeinon heikko kannattavuus pakottaa viljelijöitä 
leikkaamaan kustannuksia ja jopa luopumaan tuotannosta, mikä on yksi lisäperuste 
vaihtoehtoisten toimintamallien kehittämiseen.   
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Suomalaisten ruuan kulutusta ohjataan monilla mm. terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvillä säädöksillä. Suuri merkitys ravitsemuksen kannalta on joukkoruokailulla, siis 
suurkeittiöillä, jotka valmistavat joka päivä n. 2,3 miljoonaa ateriaa. Muutaman vuoden 
välein tar 
 
kistettavat ravitsemussuositukset ovat keskeisessä osassa: ne vaikuttavat niin 
suurkeittiöiden aterioiden koostumukseen kuin verotuspäätöksiin ja hintapolitiikkaan.  
 
Tulevaisuuden suunta on, että ruuantuotanto ja –jalostus keskittyvät yhä harvempiin 
käsiin. Tämä näkyy niin EU:ssa kuin Suomessa. Kysymykseksi jää, miten yhä pienempiin 
osiin erilaistuva kuluttajakunta ja yhä suuremmiksi yksiköiksi keskittyvä tarjoajakunta 
kohtaavat. Voivatko ruuan kuluttajien taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset, 
ympäristölliset ja eläineettiset tavoitteet toteutua? Tuotekehitys ja innovaatiot tuottavat 
ratkaisuja kestävän ruokajärjestelmän ongelmiin: tästä esimerkkinä kasvipohjaiset 
proteiinit, joita voidaan valmistaa myös kaurasta.  
 
Kouluruokailu antaa jokapäiväisen ruuan lisäksi pohjaa koko elämänajan terveelliselle ja 
kestävän kehityksen mukaiselle syömiselle. Koska kouluruokailun järjestäminen on 
pääasiassa kuntien vastuulla, voidaan raaka-ainehankintoja tehdä myös läheltä ja siten 
tukea paikallis- ja aluetaloutta. Tästä on hyviä esimerkkejä mm. Kiuruvedeltä.  
 
Ruokakulttuurimme on elävä kokonaisuus. Nyt puhutaan kestävästä ja yhteisöllisestä 
ruokakulttuurista, Siihen kuuluvat mm. ruokahävikin vähentäminen, yhdessä syöminen ja 
kasvisten osuuden lisääminen ruokalautasilla. Julkisessa keskustelussa yksilön 
kokemuksen perustuva ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva ruokatieto käyvät kisaa. 
Siten tarvitaan media- ja terveyslukutaitoa, jotta osaamme arvioida kokemuksellisen ja 
tieteellisen tiedon luotettavuutta.  
 
Kaikilla ei Suomessa kuitenkaan ole valinnanvaraa. Meillä yli 400 yhteisöä jakaa ruoka-
apua, joka usein koostuu kaupan hävikkiruuasta. Ruoka-apukanavien käyttäminen 
ruokahävikkiongelman ratkaisemiseen herättää paljon kysymyksiä, mm. sosiaaliturvan 
puutteista ja huono-osaisuuden ennaltaehkäisystä sekä siitä, miten ruokajärjestelmässä 
syntyvää hävikkiä saataisiin pienennettyä.  
 
Ruuan turvallisuuden nimissä on saatettu mennä liian pitkälle ja ruuasta on poistettu 
haitallisten lisäksi myös hyödyllisiä mikrobeja. Myös ympäristöstä meihin kohdistuva 
kemikaalikuorma tappaa hyödyllisiä mikrobeja, mikä voi johtaa sairastumiseen. Ruuassa 
itsessään voi olla lisäaineita ja vierasaineita, joita ei aina osata erottaa toisistaan. 
Lisäaineet lisätään tarkoituksella parantamaan jotain ruuan ominaisuutta, kun 
vierasaineet ovat ruokaan ympäristöstä, pilaantumisesta tai pakkauksesta joutuneita ei-
toivottuja aineita.   
 
Ruokapoliittinen selonteko, Ruoka 2030, ohjaa tulevien vuosien ruokapolitiikan tekoa 
Suomessa. Keväällä 2017 eduskunnan käsittelyssä oleva selonteko visioi tulevaisuutta 
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seuraavasti: Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua 
kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus 
tehdä tietoisia valintoja. Kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä 
kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä 
tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö. 
 
Kestävän kehityksen maailmanlaajuisista tavoitteista monet sivuavat suoraan tai 
epäsuorasti ruokajärjestelmiä. Jotta Suomessa päästäisiin kestävän kehityksen mukaiseen 
ruokajärjestelmään, olisi tarve purkaa erilaisia lukkiutumia, kuten avartaa näköaloja 
yksisilmäisyydestä monialaisuuteen, pistää hallinnonalat toimimaan yhteistyössä, 
pehmentää suuria aloituskustannuksia mm. jäte- ja energiajärjestelmissä, ja uudistaa 
tutkimuksen lähtöoletuksia sekä tuottajien että kuluttajien toimintakulttuuria.  
 
Kriittisen korkeakoulun kumppanuus syksyn luentosarjoissa on ensiarvoisen tärkeä, koska 
heidän kauttaan saadaan rahoitus Helsingin yliopiston tilojen vuokralle ja tarvittaessa 
pienille luennoitsijakorvauksille ja matkakustannusten kattamiselle. Periaatteessa syksyn 
luentosarjat toimivat edelleen luennoitsijoiden vapaaehtoisuuden pohjalta ja tästä 
Ekosäätiö on kiitollinen kaikille mukana olleille.  

 

Ekosäätiön julkaisut 

Ekosäätiöllä ei tuotettu omia julkaisuja lukuun ottamatta laajaa luentosarjan yhteenvetoa.  
 
Ekosäätiön aktiivijäsen, suurlähettiläs, emeritus Mikko Pyhälä julkaisi muistelmateoksen 
Valtaa ja Vastarintaa, Valtaa ja Vastarintaa - Myötäelämisen diplomatiaa, 3. 336, Siltala 
2016 2.painos. Sen päätapahtumat liittyivät 1970-luvun konflikteihin ja suuriin poliittisiin 
muutoksiin aktiivisen diplomaatin näkemänä ja kokemana. 
 

Ekosäätiön ympäristöpalkinto 

Ekosäätiö jakaa määrävälein Pekka Kuusi-palkinnon ansioituneille kestävää kehitystä 
edistäneille tahoille tai yksityisille henkilöille, joiden panos ekologisessa ajattelussa ja 
teoissa on ollut merkittävä. Pekka Kuusi -ympäristöpalkintoa on jaettu vuodesta 1993 
lähtien 12 kertaa. 

Ekosäätiö jakoi vuoden 2016 Pekka Kuusi- ympäristöpalkinnon ENO- verkkokoululle ja sen 
perustajalle ja koordinaattorille Mika Vanhaselle. 

Palkinnon luovuttivat presidentti Tarja Halonen, Ekosäätiön puheenjohtaja YTT Sauli 
Rouhinen ja valtuuskunnan puheenjohtaja Kari Karanko säätiön luentosarjan 
päätöstilaisuudessa 13.12.2016 Helsingin yliopistolla.  
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Palkinnon perusteluissa todettiin: ENO-verkkokoulu on tehnyt merkityksellistä 
valistustyötä koulujen ympäristötietoisuuden lisäämiseksi liki 7000 koulussa yli sadassa 
maassa. ENO-verkkokoulun koordinaattori Mika Vanhanen on merkittävällä omalla 
panoksellaan vaikuttanut kansainvälisen verkoston kehittämiseen ja Suomi-tietouden 
levittämiseen kouluverkoston kautta. Kyseessä on erittäin merkittävä ympäristöteko ja 
kestävän kehityksen lippulaivahanke. 

Ekosäätiön hallinto 

Vuosikokous 

Ekosäätiön vuosikokous pidettiin 18.5.2016 Metsähallituksen tiloissa Tikkurilassa. 
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja päätettiin säätiölain muutoksen 
edellyttämiä muutoksia Ekosäätiön säädekirjaan vuodelta 1991 ja nimen muutos 
Ekosäätiö sr:ksi. Pääjohtaja Esa Härmälän estyneenä ollessa metsähallituksen 
kehitysjohtaja Tapio Pouta piti esityksen aiheesta ”Metsähallitus - vastuu kolmasosasta 
Suomea”.  Esitys herätti vilkkaan keskustelun Suomen metsien tilasta, kasvunopeuksista 
sekä metsähallinnon tulevaisuudesta.   

Ekosäätiön valtuuskunnan jäsen, dosentti Osmo Kuusi loi katsauksen Ekosäätiön 
historiaan, koska valtuuskuntaan ja hallitukseen oli tulossa joukko uusia jäseniä. Ekosäätiö 
perustettiin 1991 Pekka Kuusen hautajaisten jälkeen ja perustajien joukko koostui 
nimekkäistä akateemikoista sekä muista ympäristökysymyksiin perehtyneistä henkilöistä. 

Vuosikokouksen päätteeksi Ekosäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Kari Karanko kiitti 
Metsähallituksen edustajia ajankohtaisista katsauksista sekä kokoustiloista ja 
kahvitarjoilusta.  

Ekosäätiön valtuuskunta – uusien sääntöjen mukaisesti hallintoneuvosto. 

Ekosäätiön valtuuskunta valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Toimikaudella 2016 
valtuuskunta muodostui 16 jäsenestä.  Sen puheenjohtajana toimi Kari Karanko ja 
varapuheenjohtajana Kaisa Karttunen. Muina valtuuskunnan jäseninä toimivat Markku 
Aho, Tuuli Hirvilammi, Antero Honkasalo, Osmo Kuusi, Michael Lettenmeier, Satu 
Lähteenoja, Matti Nummelin, Anja Nystén, Eeva Primmer, Mikko Rask, Olli Salmi, Jukka 
Salo, Arto Salonen ja Ilkka Sipiläinen. 

Hallitus 

Ekosäätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut Sauli Rouhinen, 
varapuheenjohtajana Jukka Noponen sekä jäseninä Heli-Maija Nevala (sihteerinä), Roope 
Mokka, Aleksi Neuvonen ja Mikko Pyhälä. Lisäksi kokouksiin on osallistunut 
valtuuskunnan puheenjohtaja Kari Karanko ja valtuuskunnan varapuheenjohtaja Kaisa 
Karttunen.  Hallitus kokoontui toimintavuoden 2016 aikana 6 kertaa. Valtuuskunnan 
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päättäessä Ekosäätiön hallituksesta luovuttiin erityisestä asiamiehen tehtävästä. Hallitus 
vastaa kaikista Ekosäätiön käytännön hallintoon liittyvistä kysymyksistä ml. tilihallinto. 

Ekosenaatti 

Säätiössä on neuvottelukunta, jonka jäsenet valitsee hallitus Ekosäätiön valtuuskunnan 
ehdotuksesta. Neuvottelukunta on nimeltään Ekosenaatti. Ekosenaatin jäseniä ovat Liisa 
Elovainio, Jarmo Heinonen, Janne Hukkinen, Pekka Kauppi, Esko Kuusisto, Tellervo Kylä-
Harakka-Ruonala, Airi Laiho, Eero Paloheimo, Rauno Ruuhijärvi, Armi Temmes, Juhani 
Veikkola ja Harri Vertio. 

Ekosäätiön hallinnossa mukana oleville ei maksettu palkkioita eikä kulukorvauksia.  

Ekosäätiön taloudellinen tila 

Ekosäätiön talous toimii edelleen peruspääoman ja sen vähäisten korkotuottojen avulla. 
Vuoden 2016 aikana valmisteltiin toimia pääoman kartuttamiseksi ja säätiön toiminnan 
kannalta tärkeiden kehittämistoimien kustannusten kattamiseksi. Hallitus ja sen 
taloustyöryhmä selvittivät erilaisia tapoja varallisuuden lisäämiseksi ja päätti 
ensivaiheessa lähestyä varojen kartuttamiseksi alkuperäisiä perustajajäseniä sekä säätiötä 
tukeneita rahastoja ja nykyisiä, toimielimissä mukanaolevia henkilöitä. 

Ekosäätiön peruspääoma oli säätiötä perustettaessa 25 732,76 euroa. Toimintavuoden 
2016 päättyessä (31.12.2016) oma pääoma oli 15 586,37. Toimintavuoden 2016 taseen 
alkusaldo oli 18 015,71 euroa ja taseen loppusaldo 16 771,87 euroa. Toimintavuoden 
kulut koostuivat pääasiassa sääntömuutoksiin liittyvistä patentti- ja rekisterihallituksen 
maksuista ja luennoitsijoiden matkakuluista. 

Ekosäätiöllä on ollut pankkitili Suur-Savon Osuuspankissa, mutta talousasioiden hoito on 
ollut käytännössä hankalaa. Siksi Ekosäätiön siirsi varansa Helsingin Seudun 
Osuuspankkiin, Malmin konttoriin. Ekosäätiön tili on FI395721 9420 2047 50 ja BIC-koodi 
OKOYFIHH. 

Ekosäätiön tilintarkastajat: Ekosäätiön tilintarkastajina toimivat tilintarkastusyhteisö 
BDO:n tilintarkastajat KTM Veli Vanhanen KHT sekä KTM Pertti Hiltunen KHT  

Ekosäätiön toiminnan suunnittelu 

Ekosäätiön hallitus valmistelee toimintasuunnitelman, joka käsitellään vuosikokouksessa. 
Keskeisintä vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa on perinteisen luentosarjan 
toteuttaminen, peruspääoman kasvattaminen mahdollisimman lähelle sen alkuperäistä 
tasoa sekä säätiön verkkosivun valmistelu ja julkaiseminen. Ensi syksynä nostamme 
keskusteluun vesi -teeman globaalisti ja paikallisesti elämän lähteenä, työnimenä "Elämän 
Vesi”.  
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Ekosäätiön lähipiiritoiminta 

Ekosäätiö ei harjoita sääntöjensä mukaisesti liiketoimintaa. Säätiön hallituksen, 
valtuuskunnan tai Ekosenaatin jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä säätiö ole 
maksanut palkkoja. 
Uusi säätiölaki edellytti Ekosäätiöltäkin muutoksia nykyiseen säätiön perusasiakirjaan. 
Nämä muutokset päätettiin periaatteessa valtuuskunnan kokouksessa keväällä 2016 ja 
hallitus valtuutettiin yhdessä Patentti ja Rekisterihallituksen asiantuntijoiden kanssa 
viemään sääntömuutokset maaliin. Sääntömuutokset päätetään lopullisesti 
valtuuskunnan kokouksessa keväällä 2017. 

 

 

Helsingissä 24.4.2017  

 

Sauli Rouhinen   Heli-Maija Nevala              
Hallituksen puheenjohtaja  Hallituksen jäsen ja sihteeri 

 

Roope Mokka    Jukka Noponen              
Hallituksen jäsen    Hallituksen varapuheenjohtaja   

 

Aleksi Neuvonen    Mikko Pyhälä                              
Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen 
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