
 

 1 

 
EKOSÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS 
 
Aika: 15. toukokuuta 2017, klo 14:00 alkaen 
Paikka: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Simonkatu 6, 00100 Helsinki 
Läsnä: Markku Aho, Tuuli Hirvilammi, Kari Karanko, Kaisa Karttunen, Osmo Kuusi, Simo Kyllönen, 
Michael Lettenmeier (15:45 saakka), Aleksi Neuvonen, Jukka Noponen, Sauli Rouhinen, Mikko 
Pyhälä, Jukka Salo (14:55 alk.), Arto Salonen, Paul Silfverberg, Juhani Veikkola ja Harri Vertio. 
Osanottajat esittelivät itsensä. 
 
Kokouksen aluksi kuulimme MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan puheenvuoron aiheesta ”Ei 
ruokaa ilman vettä”. Samalla Juha Marttila toivotti osanottajat tervetulleeksi ja kertoi 100 vuotta 
täyttävästä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta. Puheenvuoron referaatti liitteenä. 
 

Vuosikokous: 
 

1. Kokouksen avaus 
Ekosäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Kari Karanko julisti kokouksen avatuksi 
kello 15:10 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Samalla hän totesi, että valtuuskunnan 
kokouksessa läsnä olevilla Ekosenaatin jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja 
puheoikeus. Puheenjohtaja käytti tilaisuutta hyväkseen ja kiitti MTK:n puheenjohtaja 
Juha Marttilaa kiinnostavasta ”Ei ruokaa ilman vettä” – aiheen käsittelystä. Teema on 
ajankohtainen myös Ekosäätiön syksyn seminaarisarjassa ”Vesi – elämän lähteenä”.  

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
Ekosäätiön valtuuskunnan vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Karanko. 

3. Kokouksen sihteerin valinta 
Puheenjohtaja otti vastaan tehtävänsä ja kiitti kokousta luottamuksesta.  
Puheenjohtajan ehdotuksesta kokouksen sihteeriksi valittiin Jukka Noponen.  

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten 
laskijoiksi valittiin Ekosenaatin jäsenet Juhani Veikkola ja Harri Vertio. 

5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle määräajassa 24.4.2017 lähetetyllä 
sähköisellä kutsulla ja läsnä on tarvittava määrä valtuuskunnan jäseniä, joten kokous 
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

6. Hallituksen kertomus vuoden 2016 toiminnasta (liitteenä) 
Puheenjohtajan pyynnöstä hallituksen puheenjohtaja Sauli Rouhinen esitteli säätiön 
toimintakertomuksen vuodelta 2016. Toimintakertomus ja muut kokousasiakirjat 
olivat kokouspaikalla saatavilla monistenippuna.  
Sauli Rouhinen totesi syksyn 2016 luentosarjan olleen korkeatasoinen ja sen 
vahvistaneen säätiön arvoa verkostona. Hän mainitsi merkittävänä tapahtumana 
myös Pekka Kuusi ympäristöpalkinnon luovuttamisen Mika Vanhaselle. Tärkeä on 
ollut sääntöjen päivitys, joka se tehtiin patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) 
vaatimusten mukaisesti. Vuonna 2016 säätiö on alkanut uudistua. 
Kokemusasiantuntijoiden, ”elders”-joukon rinnalle on nostettu nuoria tutkijoita, ja 
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tätä linjaa halutaan jatkaa. Hallitus on kokoontunut työkokouksiin 6 kertaa. Muita 
hallintoelimiä on hyödynnetty luentosarjan valmistelussa, tätäkin halutaan lisätä 
jatkossa.  

7. Tilintarkastajien kertomus ja tilit toimintavuodelta 2016 
Siirryttiin käsittelemään Ekosäätiön tilinpäätöstä 1.1.2016-31.12.2016. 
Ekosäätiön hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Noponen esitteli tilinpäätöksen. 
Merkittävimpinä menoerinä hän mainitsi PRH:n säätiörekisteristä, kirjanpidosta ja 
luentosarjasta muodostuneet kustannukset. Tilikauden alijäämä oli 1733,71 euroa.  
Tämän jälkeen Noponen esitteli tilintarkastusyhteisö BDO:n laatiman 
tilintarkastusasiakirjan 28.4.2017 lukien tilintarkastajien lausunnon soveltuvin osin. 
Asiakirjat olivat jaetussa liitenipussa.  

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
Vahvistettiin tilinpäätös vuoden 2016 osalta. 
Käsiteltiin vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille. Myönnettiin 
vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille. 

9. Valtuuskunnan jäsenten ja hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita ja päätettiin jatkaa 
menettelyä tulevallakin tilikaudella.  

10. Valtuuskunnan jäsenien valinta  
Vuoden 2016 valtuuskunnassa on ollut 16 jäsentä. Sääntöjen mukaan jäsenten 
lukumäärän tulisi olla 15 henkeä. Valtuuskunnan jäsenyys kestää enimmillään kolme 
kolmevuotiskautta.  
Satu Lähteenmäki ja Eeva Primmer ovat toimikautensa päätyttyä ilmoittaneet, 
etteivät ole enää käytettävissä. Niinikään Mikko Rask on ilmoittanut, ettei voi toimia 
valtuuskunnassa työkiireidensä vuoksi. Puheenjohtaja kiitti Satu Lähteenmäkeä, Eeva 
Primmeriä ja Mikko Raskia aktiivisesta osallistumisesta Ekosäätiön työhön ja toivotti 
heille jatkuvaa intoa kestävän kehityksen arvojen edistämisessä mm luentosarjan 
kehittelyssä ja luentojen isännöinnissä. 
Hallitus on ehdottanut, että heidän tilalleen valitaan kaksi uutta valtuuskunnan 
jäsentä: DI Paul Silfverberg ja taiteilija Rosa Liksom (Anni Ylävaara), joista Paul 
Silfverberg oli kokouksessa paikalla. 
Valtuuskuntaan valittiin uusina jäseninä Paul Silfverberg ja Rosa Liksom. 
Valtuuskunnassa on nyt 15 jäsentä. Paul Silferberg esitteli itsensä ”villiksi ja vapaaksi” 
konsultiksi, jolla on vesialan diplomi-insinöörin koulutus. Hän osallistunut 
asiantuntijana useisiin maailmanpankin ja ulkoministeriön vesihankkeisiin.  

11. Valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
Valtuuskunnan puheenjohtaja Kari Karangon toimikausi jatkuu vuoteen 2019 ja 
varapuheenjohtaja Kaisa Karttusen toimikausi jatkuu vuoteen 2018. Ehdotettiin, että 
valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Kari Karanko ja varapuheenjohtajana Kaisa 
Karttunen. Molemmat antoivat suostumuksensa ja heidät valittiin. 
Ekosäätiön valtuuskunnan muodostavat seuraavat henkilöt: Markku Aho, Tuuli 
Hirvilammi, Antero Honkasalo, Kari Karanko PJ, Kaisa Karttunen VPJ, Osmo Kuusi, 
Michael Lettenmeier, Rosa Liksom (Anni Ylävaara), Matti Nummelin, Anja Nysten, Olli 
Salmi, Jukka Salo, Arto Salonen, Paul Silfverberg ja Ilkka Sipiläinen 
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12. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta  
Hallituksessa on kuusi jäsentä. Kokoukselle ehdotettiin, että hallituksen 
puheenjohtajana jatkaisi Sauli Rouhinen ja varapuheenjohtajana Jukka Noponen.   
Hallituksen jäsen Roope Mokka on työkiireidensä vuoksi eroamassa hallituksesta. 
Mikko Pyhälän ensimmäinen kolmivuotiskausi päättyy tänä vuonna. Muiden 
hallituksen jäsenten: Aleksi Neuvonen ja Heli-Maija Nevalan toimikausi jatkuu 
edelleen. 
Ehdotettiin, että Mikko Pyhälä jatkaa toimikauden 2017-2020. 
Niinikään ehdotettiin, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä toimikaudeksi 
2017-2020 Simo Kyllönen.  
Simo Kyllönen antoi suostumuksensa ja esittäytyi: Hän on filosofi, jonka oma 
tutkimusala käytännöllisen filosofian etiikka. Hän on aiemmin toiminut 
ympäristöasioissa mm Dodo ry:ssä. Hän on tutkijatohtori, joka pohtii eettistä 
asiantuntemusta ja ympäristökysymyksiin liittyvää eettistä päätöksentekoa. 
Saatteeksi puheenjohtaja totesi, että hallituksen filosofeilta odotetaan tekstiä 
ympäristöetiikasta säätiön kotisivuille, niiden valmistuttua.  
Puheenjohtaja totesi Ekosäätiön hallituksen kokoonpanoksi: Sauli Rouhinen PJ, Jukka 
Noponen VPJ, sekä jäseninä Simo Kyllönen, Aleksi Neuvonen, Heli-Maija Nevala ja 
Mikko Pyhälä.  

13. Ekosenaatin jäsenet sekä hallituksen nimeämät uudet jäsenet 
Tänä vuonna hallitus ei ole nimennyt uusia jäseniä Ekosenaattiin. Puheenjohtaja 
totesi, että Ekosenaatti on säätiötä vahvistava resurssi. Valtuuskunnasta on usein 
siirrytty Ekosenaattiin, mikä on ollut tärkeä tapa pysyä mukaan toiminnassa ja 
Ekosäätiön tukena. 

14. Ekosäätiön sääntöjen muutos     
 Uusi säätiölaki on edellyttänyt myös Ekosäätiön sääntöjen muuttamista. 

Sääntömuutosesitys, jonka patentti- ja rekisterihallitus esitarkastuksessa hyväksyi 
muutoksin, oli jaettu kokousasiakirjanipussa (liitteenä). 
Ekosäätiön valtuuskunnan kevään 2016 vuosikokouksessa käsiteltiin säätiölain 
muutoksien vuoksi välttämättömät sääntömuutokset. Hallitus on käynyt asian läpi 
PRH:n kanssa, joka esitti säätiön muutosesityksiin vastaehdotuksensa ja sen pohjalta 
hallitus päätyi esittämään Ekosäätiön uusiksi säännöiksi liitteenä olevat säännöt. PRH 
edellytti, että ekosäätiön valtuuskunta vahvistaa uudet säännöt kevään 2017 
kokouksessa.  
Puheenjohtajan ehdotuksesta Ekosäätiön uudet säännöt vahvistettiin liitteenä 
olevien sääntöjen mukaisiksi. 
Ekosäätiön valtuuskunta on päätöksellä muuttunut Ekosäätiön hallintoneuvostoksi. 
Sääntömuutoksesta seuraa muun muassa, että vuosikokous on pidettävä 
huhtikuussa. 

15. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017 
Ekosäätiön hallituksen puheenjohtaja Sauli Rouhinen esitteli hallituksen 
toimintasuunnitelman toimikaudeksi 2017 (liite).  
Sauli Rouhinen totesi muun muassa merkittävänä toiminnan infrauudistuksena 
säätiön kotisivun rakentamisen Metropolia AMK:n kanssa alkusyksyyn mennessä. 
Heinäkuun 9. päivä tulee 100 vuotta Pekka Kuusen syntymästä, mistä johtuen 
tapahtuman kunniaksi järjestetään Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa 
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juhlatilaisuus, jossa puhuvat mm. kansanedustaja Erkki Tuomioja ja professori Juho 
Saari. Syksyn luentosarjan ”Ihmisen eloonjäämisoppi – Elämän vesi” valmistelu on 
meneillään. Sen päätteeksi järjestetään työpaja, jossa tunnetut asiantuntijat arvioivat 
Pekka Kuusen toimintaa, kirjallista tuotantoa ja ekologista ajattelua.  
Esittelystä seurasi vilkas keskustelu erityisestä Pekka Kuusi 100-vuotta tapahtumasta 
antaen eväitä myös laajemmin alkavan vuoden toiminnalle: Luentosarjaan toivottiin 
mukaan näkökulmaa siitä, ”mitä Pekka Kuusi sanoisi tällä hetkellä”. Pekka Kuusi 100 
vuotta tapahtuman kumppaniksi ehdotettiin ja kannatettiin sosiaalipoliittista 
yhdistystä. Laajentuminen ekologisesta sosiologiseen suuntaan pidettiin hyvänä, 
avautuminen yhteiskuntaan on oikea suunta. Todettiin, että Yuval Hararin 
uutuuskirja Homo Deus jatkaa Pekka Kuusen ajatuksia, joita kannattaisi vertailla ja 
nivoa mukaan tämän päivän keskusteluun. Kuusen ajattelussa eri tieteen haarat 
yhdistyvät. Evoluutio-näkökulma, joka on herättänyt erilaisia näkemyksiä, saisi 
edelleen olla mukana. Myös teknologiakysymyksiä ja tekoäly nousivat keskusteluun. 
Lopuksi kysyttiin, miten tieto tapahtumasta saadaan leviämään, ja toivottiin 
hallituksen, hallintoneuvoston ja senaatin yhteistapaamista ja sen yhteydessä 
keskustelua ”kuinka Ekosäätiö tästä eteenpäin”. 

16. Muut esille tulevat asiat    
Jukka Salo kutsui Ekosäätiön Ähtäriin tammikuussa 2018 kuulemaan Panda-
diplomatiasta ja tutustumaan eläinpuistoon ennen kuin pandat tulevat suuren 
yleisön ihailtaviksi.  

17. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti kaikkia kokoukseen osallistuneita sekä vielä kerran MTK:ta, sen 
puheenjohtaja Juha Marttilaa ja johdon assistentti Mirja Perttua mainioista 
kokoustiloista ja tarjoiluista. 
Kokous päättyi klo. 16:04 

 
Helsingissä 15.5.2017      
   
________________________  
Kari Karanko 
Puheenjohtaja 

________________________  
Jukka Noponen  
Sihteeri 

 
Liitteet:  

- Kokousasiakirjat (kutsu, vuosikertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto, 
toimintasuunnitelma) 

- Yhteenveto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan puheenvuorosta ”Ei ruokaa ilman vettä” 
 

Olemme tänään tarkastaneet Ekosäätiön valtuuskunnan (hallintoneuvosto) pöytäkirjan ja 
todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 
 
 
________________________  
Harri Vertio  
Riistavuorenkuja 6 A 7, 00320 Helsinki 

________________________  
Juhani Veikkola 
Kivipadontie 6 C 19 00640 Helsinki 
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