Anders Chydenius -säätiö

Toimintakertomus 2006
Vuonna 2006 Anders Chydenius -säätiön toiminnan painopisteenä oli Chydeniuksen
kootut teokset –hankkeen käynnistäminen, painovapauden 240-vuotisjuhlavuoden
viettäminen sekä kansainvälinen toiminta.
Juhlavuoden merkeissä säätiö järjesti ensimmäisen kansainvälisen seminaarinsa ja
julkaisi ensimmäisen englanninkielisen kirjansa. Kansainväliselle kiinnostukselle
Chydeniusta ja säätiön tavoitteita kohtaan tuntuu olevan kasvupohjaa. Säätiön uusi
asiamies aloitti tehtävässään vuoden alussa. Säätiön hallitus kävi syksyn alussa
strategiakeskustelun toiminnan linjoista vuosille 2007-2009.

Kesäseminaari
Säätiö järjesti yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja Kokkolan yliopistokeskuksen
kanssa J.V.Snellmanin juhlavuoden seminaarin Snellmanilaisen kansallisvaltion
globaalit mahdollisuudet Kokkolassa 16.6.2006. Kokkola-salissa järjestetyn
seminaarin ohjelma oli seuraava:
Tervetulotoivotus
Anders Chydenius –säätiön puheenjohtaja Gustav Björkstrand
Mahdolliset maailmat. Chydenius, Snellman ja globalisaatio
Puhemies Paavo Lipponen
”Kansallisen” muuttuvat muodot
Professori Pauli Kettunen
Globaali yritystoiminta ja kansalliset arvot
Pääjohtaja Asmo Kalpala
Globaali talous – globaali talouspolitiikka?
Pankinjohtaja Sinikka Salo
Kansallisvaltio eurooppalaisesta näkökulmasta
Professori Sverker Gustavsson
Lokalisaation aikakausi? Globaalin kansalaistoiminnan tila ja tulevaisuus
Toiminnanjohtaja Pauliina Arola
Maailmankansalaisuus – utopia vai mahdollisuus?
Professori Juha Sihvola
Seminaarin puheenjohtajana ja paneelikeskustelun vetäjänä toimi tutkija Matti
Kalliokoski. Seminaarissa oli osallistujia n. 100.
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Painovapauden 240-vuotisjuhlavuoden tilaisuudet
Painovapauden 240-vuotisjuhlavuoden teemaksi valittiin julkisuusperiaatteen
toteutuminen Euroopan unionissa. Tähän liittyen säätiö lähetti kirjeen Suomen
pääministerille ja oikeusministerille Suomen EU-puheenjohtajuuden
julkisuustavoitteista. Asiaan liittyvien tapahtumien toteuttamiseen säätiö sai
ulkoministeriön Eurooppa-tiedotukselta 3.000 euron avustuksen.
Yleisöluento Kokkolassa
Säätiö järjesti yleisöluennon Euroopan unioni ja kansalaiset - toimiiko
julkisuusperiaate? Kokkolassa 11.4.2006. Chydenius-instituutilla järjestetyssä
tilaisuudessa alustajana oli Euroopan parlamentin jäsen Alexander Stubb. Tilaisuuden
puheenjohtajana toimi Pertti Hyttinen.
Kansainvälinen seminaari Helsingissä
Säätiö järjesti yhteistyössä Kansainvälisen Eurooppa-liikkeen (International European
Movement) ja Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa kansainvälisen seminaarin
Democracy and Transparency in the European Union Helsingissä 1.12.2006.
Seminaari oli englanninkielinen. Seminaarin yhteydessä julkaistiin myös
englanninkielinen juhlajulkaisu. Eduskunnan lisärakennuksen auditoriossa järjestetyn
seminaarin ohjelma oli seuraava:
Tervetulosanat
Anders Chydenius -säätiön puheenjohtaja Gustav Björkstrand
Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtaja Jari Vilén
Kansainvälisen Eurooppa-liikkeen pääsihteeri Henrik Kröner (Belgia)
Perustuslaillisesta kriisistä kohti demokraattista Eurooppaa
Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen
Euroopan parlamentin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Jo Leinen
(Saksa)
Avoimuus ja Suomen EU-puheenjohtajuus
Eurooppa-asioiden ministeri Paula Lehtomäki
EU:n avoimuuden tulevaisuuden näkymät
Entinen Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman
Professori Sverker Gustavsson (Ruotsi)
Kansanedustaja Heidi Hautala
Yhteenveto
Ministeri Charles-Ferdinand Nothomb (Belgia)
Seminaarin puheenjohtajana ja paneelikeskustelun vetäjänä toimi asiamies Juha
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Mustonen. Seminaarissa oli osallistujia n. 150. Heistä nelisenkymmentä oli
kansainvälisiä vieraita.

Julkaisut
Säätiön ensimmäinen englanninkielinen julkaisu The World's First Freedom of
Information Act - Anders Chydenius´ Legacy Today julkistettiin 1.12. Helsingissä.
Kirjassa julkaistaan vuoden 1766 painovapausasetus ensimmäistä kertaa
englanninkielisenä käännöksenä.
Teos sisältää myös professori Juha Mannisen artikkelin painovapausasetuksen
taustasta ja Chydeniuksen roolista asetuksen valmistelussa. Lisäksi kirja sisältää
ajankohtaiset puheenvuorot julkisuusperiaatteen tilasta Suomessa, Euroopassa ja
maailmassa: kirjoittajia ovat professori Olli Mäenpää, Statewatchin johtaja Tony
Bunyan (UK) ja National Security Archiven johtaja Thomas Blanton (USA). EUpuheenjohtajamaan tervehdyksen on laatinut oikeusministeri Leena Luhtanen.
Painos oli 1000 kappaletta. Julkaisun toimitti säätiön asiamies. Teosta on jaettu
kansainvälisille yhteistyökumppaneille, kirjastoille, yliopistoille, tiedotusvälineille, eri
sidosryhmille ja muuten aihepiiristä kiinnostuneille tahoille.

Kootut teokset
Säätiön aloitteesta liikkeelle lähtenyt Anders Chydeniuksen kootut teokset –hanke
käynnistyi vuoden 2006 alusta. Hankkeen valmistelua varten muodostettiin
yhteishanke Chydenius-instituutin kanssa (yhteistyösopimus 28.11.2005). Käytännön
työ on tehty Chydenius-instituutissa.
Säätiön roolina on ollut lähinnä hankkeen rahoituksen edistäminen. Hankkeen
kokonaisbudjetti on 877 500 €, ja säätiön tavoitteellinen rahoitusosuus on 82 400 €.
Vuoden aikana on saatu seuraavia avustuksia: Kokkolan kaupunki (10.000 €,
31.1.2006), Nordea-pankki (1.500 €, 20.4.2006) ja Suomen pankki (10.000 €,
14.9.2006). Kun otetaan huomioon SanomaWSOY:n edellisen vuoden avustus
(10.000 €), hankkeelle saatu rahoitus on tällä hetkellä 31.500 €.
Tämän lisäksi Kootut teokset -hankkeen on tehty merkittäviä rahoituspäätöksiä, jotka
toteutuvat myöhemmin. Suomen Pankin myöntämästä 40.000 euron avustuksesta
loput (30.000 €) suoritetaan tulevina vuosina. Kokkolan kaupunki on tehnyt
periaatepäätöksen 10.000 euron vuosiavustuksista vuosina 2007-2010 (yhteensä
40.000 €). Vuoden aikana säätiö sai myönteisen päätöksen myös kahdelta
merkittävältä ruotsalaiselta rahoittajalta. Riksbankens Jubileumsfond myönsi 370 000
kruunua ja Kungl. Vitterhets Akademien 300 000 kruunua käytettäväksi koottujen
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teosten toimitustyöhön. Vuoden aikana säätiö teki kahden yrityksen, Metso Oyj:n
(1000 €) ja Pohjolan Voima Oy:n (10.000 €) kanssa sopimukset tuesta säätiölle.
Vastineeksi yritykset saavat näkyvyyttä säätiön nettisivuilla ja ne mainitaan tukijoina
myös kootuissa teoksissa.
Lisäksi hankkeeseen voidaan käyttää avustuksia, jotka on saatu sekä koottuihin
teoksiin että muuhun säätiön toimintaan. Marraskuussa säätiö siirsi Chydeniusinstituutille Kootut teokset -hankkeeseen 35.000 euroa.
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Gustav Björkstrand on toiminut hankkeen
ohjausryhmän ja toimituskunnan puheenjohtajana. Ohjausryhmä ja toimituskunta ovat
vuoden 2006 aikana kokoontuneet kaksi kertaa.

Yhteistyö
Painovapauden 240-vuotisjuhlavuoden merkeissä säätiö on luonut yhteyksiä ja tehnyt
yhteistyötä useiden kansainvälisten kumppanien kanssa (International European
Movement, Statewatch, National Security Archive, UNESCO). Lisäksi
Elinkeinoelämän valtuuskunnan kanssa on suunniteltu Chydenius-seminaaria IsoonBritanniaan.
Säätiö on osallistunut Snellman 200 -juhlavuoden ohjelman toteutukseen Kokkolassa.
Toimintavuonna säätiö on myös osallistunut Suomen itsenäisyyden 90vuotisjuhlavuoden ohjelman suunnitteluun Kokkolassa. Säätiö on valmistellut
Chydenius-mitalin luovuttamista tunnustuksena avoimuusperiaatteen hyväksi tehdystä
työstä yhteistyössä Journalistiliiton ja Helsingin Sanomien säätiön kanssa.

Verkkosivut
www.chydenius.net –sivustoa on käytetty aktiivisesti säätiön tiedotuksessa. Myös
säätiön julkaisut on sivuilta saatavissa sähköisessä muodossa.
Verkkosivujen kautta on säätiön postituslistalle rekisteröitynyt tähän mennessä 83
henkilöä. Vuoden aikana lähetettiin neljä uutiskirjettä.

Hallinto
Hallituksen kokoonpano on vuonna 2006 ollut seuraava:
Gustav Björkstrand
Sverker Gustavsson

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
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Martti Eurola
Antti Isotalus
Asmo Kalpala
Kristiina Kouros
Raimo Sailas
Sinikka Salo
Krister Ståhlberg

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Erovuoroisia jäseniä olivat vuonna 2006 Kokkolan kaupungin nimeämät Martti Eurola
ja Sverker Gustavsson sekä Chydenius-Instituutin kannatusyhdistyksen nimeämä
Raimo Sailas. Heidät nimettiin uudelleen hallitukseen.
Hallitus on kokoontunut neljä kertaa. Vuosikokous pidettiin 16.2.2005 Helsingissä.
Asiamiehenä on toiminut Juha Mustonen. Hänen sijaisenaan on toiminut Pertti
Hyttinen (hallituksen vuosikokous 1/2006).
Tilintarkastajina ovat toimineet Mikael Forss (HTM) ja Kai Karjaluoto ja
varatilintarkastajina Sirpa Pihlajaniemi (HTM) ja Veli Vatanen.

Talous ja varainhankinta
Säätiön tilikausi oli 6.465,02 € voitollinen. Verohallitus myönsi 7.1.2005
verovapauden säätiölle vuosina 2004-2006 tehtäville lahjoituksille. Säätiön haki
toimintavuonna tieteen tukemiseen käytettävien lahjoitusten verovapausoikeutta myös
vuosille 2007-2009. Säätiö on jatkanut varainhankintaa, jonka tavoitteena on ollut
lahjoitusten saaminen sekä toiminnan tukemiseen että pääoman kartuttamiseen.
Merkkipäivälahjoitukset muodostivat keskeisen osan säätiön varainhankinnasta.
Pääjohtaja Antti Tanskasen syntymäpäivälahjoitukset tuottivat säätiölle 32.760 euroa.
Johtaja Mikko Viitasalon syntymäpäivälahjoitukset tuottivat 1205 euroa.
Säätiö on saanut toimintavuonna seuraavat lahjoitukset Kootut teokset -hankkeelle:
Kokkolan kaupunki
10.000
Nordea-pankki
1.500
Suomen Pankki
10.000
Yhteensä

21.500

Säätiö on saanut toimintavuonna seuraavat lahjoitukset säätiön toimintaan:
Kokkolan kaupunki (vuosiavustus)
15.000
YIT-yhtymä
2.000
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Rautaruukki Oyj
Kesko Oyj
Pricewaterhouse Coopers
Huhtamäki Oyj
Ulkoministeriö/ Eurooppa-tiedotus

1.500
500
1.500
2.000
3.000

Yhteensä

26.500

Säätiön säädepääoma (40.000 €) on sijoitettu lyhyen koron instrumentteihin. Säätiön
kokonaisvarallisuus vuoden lopussa on 70.990,88 €.
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