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Talonpoikaiskulttuurisäätiön toimintakertomus 2010, 72. toimintavuosi
Yleistä
Vuoden 2010 aikana säätiön näkyvintä toimintaa oli Kekristä kansanjuhla –hankkeen eri
tapahtumat. Vuoden aikana lisäksi koottiin jäsenten ajatuksia säätiön tulevasta toiminnasta
ja uudistettiin perinteisen rakentamistavan kunniakilven myöntämisperusteita. Kunniakilven
lisäksi säätiö jatkossa myöntää myös kunniakirjoja.
Toiminta
Säätiö tuki Seurasäätiön tekemää kirkkoveneen rakentamisesta tehtyä dokumenttifilmiä
”Kyrkösjärven kymmenhauka II”. Filmin käsikirjoittaja on säätiön jäsen Teppo Korhonen ja
toteuttaja/ohjaaja säätiön jäsen Mirja Metsola. Filmi näytettiin kahdeksi TV 1.ssä ja oli
nähtävillä Yle-Areenalla.
Säätiö tuki lisäksi SKS:n kustantamaa Leena Sammallahden ja Marja-Liisa Lehdon kirjaa
Kalusteita kammareihin.
Perinteisen rakentamistavan kunniakilpi
Uusia perinteisen rakentamistavan kunniakilpiä myönnettiin vuoden 2010 aikana 3 kpl
uuteen kohteeseen. Kilpiraati ja hallitus hyväksyivät kilpiraadin ehdotuksen, että
kunniakilpi varataan jatkossa maatilatalouden käytössä olevalle tai olleelle rakennukselle
tai rakennusryhmälle. Kunniakilven myöntämisen edellytyksenä on, että kohteen
alkuperäisyys on olennaisilta osiltaan säilytetty. Kunniakilven rinnalla päätettiin myöntää
kunniakirjoja maatilatalouden ohella myös perinteiseen talonpoikaiseen asutukseen ja
toimintoihin kuuluneille koti- ja pienteollisuuden harjoittamiseen käytetyille rakennuksille ja
rakennelmille (esim. mylly, paja, verstas, työtila / talousrakennus). Kunniakirjan
myöntämisen edellytyksenä on, että kohteen alkuperäisyys on säilytetty kohtuullisessa
määrin ja että se on perinteisen miljöön osa.
Kekrikemut - kekristä kansanjuhla –hanke
Säätiö toteutti Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistyrahaston ja Koneen Säätiön
apurahojen tuella kekrin perinteen uusintamiseen keskittyvää Kekristä kansanjuhla –
hanketta. Säätiö käytti myös omaa rahoitustaan hankkeeseen.
Vuoden 2010 aikana valmisteltiin ja toteutettiin kaksi Kekrikemut-juhlakonseptia, toinen
Ruovedellä, Tapolan kylätalossa paikallisten ihmisten ja lähialueen ruoantuottajien
voimannäytteenä ja toinen Helsingissä ravintolakonseptina yhteistyössä Ravintola
Lasipalatsin kanssa. Ruoveden kekrikemujen pääosassa oli paikallinen lähiruoka, jota
kokki Markus Maulavirta kehui ja ylisti. Maulavirran puheenvuoro nostatti yleisössä
olleiden paikallisten ruoan tuottajien ja jalostajien itsetuntoa, ja ruoka maistui puheen
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jälkeen erinomaiselta. Juhlamenun huippuhetki koettiin, kun kokonainen palvattu, vielä
lämmin sika saapui saliin.
Lasipalatsin kemuissa pääosassa oli hankkeen kekrimenukilpailun voittanut menu, jonka
suunnittelijat Elisa Loponen ja Hanna Kuivisto palkittiin kemuissa. Lasipalatsin kemuissa
pientuottajien ruokaa ylisti Eeropekka Rislakki, köyrimörkönä esiintyi Arto Tuominen ja
musiikista vastasivat Heidi Haapoja ja Amanda Kauranne. Illalliskortin lunastaneita ja
kutsuvieraita oli paikalla 60 henkilöä, joista moni teki alustavan varauksen jo seuraavan
syksyn kekrikemuihin.
Vuoden aikana säätiö jätti lisäksi kekrilogon tavaramerkin rekisteröintihakemuksen. Kekrin
viestintämateriaali, esite ja kuvapankki sekä säätiön omistamat kotisivut kekri.fi;
kekrimenu.fi, kekrikemut.fi ja kekrirokki.fi valmistuivat syksyllä 2010. Hankkeessa aloitettiin
vuonna 2010 lasten kekritarinoiden,- leikkien ja –pelien suunnittelu ja selviteltiin erilaisia
toteutusvaihtoehtoja.
Säätiön hankkeen ja toiminnan ansiosta kekri sai erittäin paljon julkisuutta
tiedotusvälineissä loka-marraskuussa 2010. Kekristä kirjoitettiin sanoma- ja
aikakauslehdissä ja puhuttiin radiossa sekä valtakunnallisissa että alueellisissa medioissa.
Tiedotusvälineiden kiinnostus kekriin vahvistivat uskoa siihen, että kekri ja sen myötä ja
rinnalla esiin nousevat trendit kuten paikallisuus, yhteisöllisyys, sesonginmukainen ruoka
ja lähiruoka sekä kansallisesta perinteestä nousevat tarinat ja leikit ovat osa vahvasti
kasvussa.
Kekristä kansanjuhla –hankkeelle haetaan jatkorahoitusta ja hanke jatkuu ainakin vuosina
2011 – 2012. Hankkeen tuottajana on kulttuurituottaja Päivi Rajakari.
Kansainvälinen talonpojan päivä 27.5.2010
Kansainvälisen talonpojan päivän merkeissä säätiön jäsenet tutustuivat Jari Vesasen ja
Riitta Rantasen pohjalainen talo –projektiin Sipoossa. Pohjalaistalo on siirretty
Kauhavalta ja Vesanen-Rantanen on halunnut säilyttää talossa mahdollisimman pitkälle
alkuperäisen tunnelman. Taloon ja kunnostusprojektiin voi tutustua osoitteessa
www.varpula.fi. Osanottajat evästivät kilpiraatia ja säätiön hallitusta perinteisen
rakentamistavan kunniakilven myöntämisperusteiden uudistustyössä.

Viestintä
Jäsenille lähetettiin vuoden aikana kolme kirjettä. Tiedotteiden jakelussa käytettiin
tiedotus.com –palvelua, jonka kautta tavoitettiin lähes 800 tiedotusvälinettä. Säätiön
kotisivuilla www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi tiedotettiin tapahtumista.
Jäsenet ja hallinto
Jäsenistö
Päätettiin kutsua uusiksi jäseniksi FT Kati Mikkola, arkkitehti Markku Mattila, FM Ari
Sirén, toiminnanjohtaja Paula Yliselä, kirjailija Risto Isomäki ja professori Karl-Eric
Mickelsen.
Kokoukset
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Säätiön vuosikokous pidettiin 18.3.2010 OP-Pohjola –keskuksen tiloissa. Kokoukseen
osallistui 22 jäsentä ja jäsenten puolisoa. Pankinjohtaja Panu Kallio piti esitelmän OPPohjolasta. Professori Karl-Eric Mickelsen esitelmöi Metsien taloudellisen hyödyntämisen
kehityskaaresta Suomessa.
Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen puheenjohtaja toimi VTM Matti Kalliokoski, varapuheenjohtajana professori
Hanna Snellman sekä jäseninä tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ympäristökirjalija Juha
Kuisma ja professori Juhani U.E.Lehtonen. Hallituksen varajäseninä toimivat DI Lasse
Ristikartano, yliarkkitehti Raija Seppänen, kulttuurituottaja Raija Kallionen, MMK Heimo
Tuomarla ja toiminnanjohtaja Ulla Piela. Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana neljä
kertaa.
Säätiön tilintarkastajina toimivat KTM Juha Tuomala (KHT) ja kauppatieteiden tohtori h.c.
Antti Helenius. Varatilintarkastajat ovat Pentti Savolainen (KHT) ja maanviljelysneuvos
Raimo Tammilehto.
Kilpiraati
Kilpiraadin jäseninä toimivat dosentti Teppo Korhonen (pj), professori Juhani
U.E.Lehtonen, arkkitehti Matti Vuorio, filosofian kandidaatti Pekka Kärki, arkkitehti
Heikki Kukkonen, arkkitehti Pentti Toivari ja arkkitehti Raija Seppänen. Kilpiraati
kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.
Toimihenkilöt
Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimi johdon erityisavustaja, MMM Paula
Viertola. Kilpiraadin sihteerinä toimi FM Elina Anttonen. Rahastonhoitajana ja
kirjanpitäjänä Kirsti-Helena Saarinen, JS-Ekonomia Oy.

Säätiön talous
Toimintavuoden 2010 aikana säätiö sai Keskitien Tukisäätiöltä toiminta-avustusta
20 000,00 euroa. Kekristä kansanjuhla –hankkeeseen saatuja tukia tuloutettiin 20 000,00
euroa, vuonna 2009 oli tuloutettu 8 400,00 euroa. Kekristä kansanjuhla –hankkeen
kustannukset olivat 27 864,00 euroa
Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.
Tilikauden alijäämä on 1 983,01 € ( vuonna 2009 ylijäämä oli 14 991,11 €)
Säätiön oma pääoma oli vuoden vaihteessa 63 127,04 € ja tasearvo 63 854,95 €.

