
 

Anders Chydenius -säätiö 

 

Toimintakertomus 2005 
 

Vuonna 2005 Chydenius-säätiö teki avauksen uudella toimintakentällä, kun säätiön 
julkaisusarjan ensimmäinen nide ilmestyi.  Keskeisiä saavutuksia vuoden aikana on 
säätiön aloitteesta syntyneen Chydeniuksen kootut teokset –hankkeen käynnistyminen 
ja rahoituksen varmistuminen. Myös säätiön varainhankinta on saanut lisää vauhtia. 
Kiinnostus Chydeniusta ja säätiön tavoitteita kohtaan tuntuu olevan edelleen kasvussa. 

 

Seminaarit 
 

Säätiö järjesti kirjan julkistamisen yhteydessä torstaina 7.4.2005 Helsingissä 
seminaarin Hallinnon julkisuus – periaateko vain? Tieteiden talolla järjestetyn 
seminaarin ohjelma oli seuraava: 
 

Avaussanat ja kirjan esittely 
puheenjohtaja Gustav Björkstrand, Anders Chydenius-säätiö 
 
Tietämisen vapaus - Anders Chydenius 
ja julkisuusperiaatteen synty 
professori Juha Manninen 
 
Avoimuuden merkitys oikeusvaltion rakentamisessa 
KHO:n presidentti Pekka Hallberg 

 
 Seminaarin puheenjohtajana ja paneelikeskustelun vetäjänä toimi tutkija Matti 
Kalliokoski.   
 
Seminaarissa oli osallistujia n. 60. 

Julkaisut 
  

Säätiön ensimmäinen julkaisu Yhteinen vapaus - Anders Chydeniuksen ajatukset 
nykyajassa julkistettiin 7.4. Helsingissä. Teos koostuu pääasiassa juhlavuonna 2003 
syntyneistä Chydenius käsittelevistä artikkeleista ja puheista. Kirjoittajina ovat 
Tasavallan Presidentti Tarja Halonen, professori Juha Manninen, maaherra Anders 
Björck, rehtori Gustav Björkstrand,  professori Pauli Kettunen, professori Ilkka 
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Niiniluoto, dosentti Raija Julkunen ja arkkipiispa emet. John Vikström. Teos on täysin 
kaksikielinen.  Painos oli 700 kappaletta. Teosta on jaettu kirjastoille, yliopistoille, 
tiedotusvälineille, eri sidosryhmille ja muuten aihepiiristä kiinnostuneille tahoille. 
 
 

Kootut teokset 
 

Säätiön aloitteesta liikkeelle lähtenyt Anders Chydeniuksen kootut teokset –hanke 
eteni vuoden aikana suotuisasti, ja se voidaan käynnistää vuoden 2006 alusta. 
Hankkeen valmistelua varten muodostettiin yhteishanke Chydenius-instituutin kanssa, 
ja käytännön työ on tehty Chydenius-instituutissa. 
 
Hankkeen toteutus perustuu Chydenius-säätiön, Chydenius-instituutin 
kannatusyhdistyksen ja Chydenius-instituutin väliseen sopimukseen, joka 
allekirjoitettiin 28.11.2005. Säätiön roolina tulee olemaan lähinnä hankkeen 
rahoituksen edistäminen. Säätiön tavoitteellinen rahoitusosuus on 82 400 €, ja 
hankkeen kokonaisbudjetti on 877 500 €. Puheenjohtaja Gustav Björkstrand tulee 
toimimaan hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. 
 
Puheenjohtaja Björkstrand, kaupunginjohtaja Isotalus ja asiamies kävivät 7.4. 
esittelemässä hanketta Suomen Pankissa johtaja Sinikka Salolle, ja pankin 
johtokunnalle tehtiin avustusanomus. Suomen Pankki myönsi 6.7.2005 säätiölle 
40 000 euron avustuksen käytettäväksi koottujen teosten englanninkielisen laitoksen 
toteuttamiseen.  
 
Kokkolan kaupunki varasi vuoden 2006 talousarvioon 10 000 euroa myönnettäväksi 
avustuksena hankkeelle, ja teki myös periaatepäätöksen samansuuruisen avustuksen 
myöntämisestä vuosittain 2007-2010. 
 
Säätiön varainhankinnassa on vuoden aikana  keskeisenä tehtävänä ollut hankkeelle 
saatavan rahoituksen kokoaminen. 
 
SanomaWSOY:n hallitus teki 4.5.2005 säätiölle 10 000 euron lahjoituksen hankkeen 
toteuttamista varten.   
 

Chydenius-palkinto 
 

Kokkolan kaupunki myönsi vuonna 2005 viidennen Anders Chydenius –palkinnon. 
Kokkolan kaupunki ehdotti Anders Chydenius-säätiön hallitukselle, että 
palkintolautakunta muodostettaisiin siten, että siihen kuuluisivat hallituksen jäsenet 
sekä Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 
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puheenjohtaja ja Chydenius-instituutti - Kokkolan yliopistokeskuksen johtaja. 
Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Gustav Björkstrand ja sihteerinä asiamies. 
Palkintolautakunta kokoontui säätiön kesäkokouksen yhteydessä Kokkolassa 
17.6.2005. Palkinnon saajaksi valittiin oik.lis. Jacob Söderman. Palkintojuhla 
järjestettiin Kokkolassa 9.12.2005. 

 

Yhteistyö 
Säätiö on osallistunut Snellman-juhlavuoden 2006 ohjelman suunnitteluun 
Kokkolassa. Säätiön ensi vuoden seminaari liittyy J.V.Snellmanin juhlavuoteen. 
Seminaarin teema on ”Snellmanilaisen kansallisvaltion globaalit haasteet” ja se 
järjestetään 16.6.2006 Kokkolassa. Juhlavuoden kansallisen valtuuskunnan 
puheenjohtaja, puhemies Paavo Lipponen on lupautunut avaamaan seminaarin. Muita 
puhujia ovat pääjohtaja Asmo Kalpala, pankinjohtaja Sinikka Salo, toiminnanjohtaja 
Pauliina Arola, sekä professorit Pauli Kettunen, Sverker Gustavsson ja  Juha Sihvola.   

 

Verkkosivut 
 
www.chydenius.net –sivustoa on käytetty aktiivisesti säätiön tiedotuksessa.  Myös 
säätiön julkaisu on sivuilta saatavissa sähköisessä muodossa. 
 
Verkkosivujen kautta on säätiön postituslistalle rekisteröitynyt tähän mennessä 83 
henkilöä.  Vuoden aikana lähetettiin yksi tiedote, jossa kerrottiin mm. Hallinnon 
julkisuus – periaateko vain? –seminaarista sekä säätiön uudesta julkaisusta. 

Hallinto 
 

Hallituksen kokoonpano on vuonna 2004 ollut seuraava: 
 
Gustav Björkstrand puheenjohtaja 
Sverker Gustavsson varapuheenjohtaja 
Martti Eurola  jäsen 
Antti Isotalus  jäsen 
Asmo Kalpala jäsen 
Kristiina Kouros jäsen 
Sirkka Hämäläinen jäsen (17.6.2005 asti) 
Raimo Sailas  jäsen 
Krister Ståhlberg jäsen (17.6.2005 alkaen) 
Sinikka Salo  jäsen  (20.9.2005 alkaen) 
 
Kokkolan kaupungin nimeämä professori Sverker Gustavsson aloitti hallituksessa 
vuoden 2005 alusta. Erovuoroisia jäseniä olivat vuonna 2005 Kokkolan kaupungin 
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nimeämät Gustav Björkstrand ja Lasse Koivu sekä Chydenius-Instituutin 
kannatusyhdistyksen nimeämä Asmo Kalpala.  Björkstrand ja Kalpala nimettiin 
uudelleen hallitukseen. Koivu sen sijaan ilmoitti jättävänsä tehtävän eläkkeelle 
siirtymisen johdosta. Hänen tilalleen säätiö valitsi johtaja Krister Ståhlbergin. Sirkka 
Hämäläiselle myönnettiin ero hallituksesta säätiön kesäkokouksessa, ja Kokkolan 
kaupunki nimesi hänen tilalleen johtaja Sinikka Salon. 
 
Hallitus on kokoontunut kolme kertaa. Vuosikokous pidettiin 18.2.2005 Helsingissä.  
 
Asiamiehenä on toiminut Pertti Hyttinen. 
 
Tilintarkastajina ovat toimineet Mikael Forss (HTM) ja Kai Karjaluoto ja 
varatilintarkastajina Sirpa Pihlajaniemi (HTM) ja Veli Vatanen. 
 

Talous ja varainhankinta 
 

Säätiön tilikausi oli  19 177,46  € ylijäämäinen.   
 
Verohallitus myönsi 7.1.2005 verovapauden säätiölle vuosina 2004-2006 tehtäville 
lahjoituksille. Alin verovähennykseen oikeuttava lahjoitussumma on 850 euroa ja 
suurin 25 000 euroa. Lahjoitetut varat on käytettävä tieteen tukemiseen.   
 
Säätiö on siten voinut käynnistää varsinaisen varainhankinnan, jonka tavoitteena on 
ollut lahjoitusten saaminen sekä toiminnan tukemiseen että pääoman kartuttamiseen.  
Vuoden aikana on lähestytty kaikkiaan 48 yritystä. 
 
Säätiö on saanut vuoden 2005 aikana seuraavat lahjoitukset: 
 

SanomaWSOY Oyj 4.5.2005  10 000 (koottujen teosten toteuttamiseen) 
Nokia Oyj 1.11.2005  10 000 
Tapiola 6.10.2005  2 000 
Fortum Oyj 21.11.2005  5 000 
 
Yhteensä 27 000 

 
Avustukset: 
 

Kokkolan kaupunki  15 000 
 
 
Säätiön varat on sijoitettu lyhyen koron instrumentteihin.  Säätiön pääoma on vuoden 
lopussa  64 525,86 €. 
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