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Antero ja Merja Parman säätiö sr.      

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

 

 

Antero ja Merja Parman säätiö sr. perustamiskirja allekirjoitettiin 30.3.2020 ja säätiö rekisteröitiin 
säätiörekisteriin 14.7.2020. Vuosi 2020 oli säätiön ensimmäinen toimintavuosi. 

Säätiön hallitus koostuu kolmesta jäsenestä jotka on valittu kolmivuotiselle toimikaudelle 2020-2022 :  
Antero Parma, puheenjohtaja, sekä varsinaiset jäsenet KTM Merja Parma ja FT  Juha Flinkman.  Varsinaisen 
toiminnan käynnistyttyä rekisteröinnin jälkeen hallitus kokoontui 15.12.2020 päättämään avustuskohteista. 
Sitä aiemmin hallitus kokoontui säätiön perustamiseen, rekisteröintiin sekä hallintoon liittyvissä asioissa.  

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa toimintaansa varten lahjoituksia. Verottaja on vahvistanut lahjaverotuksen  
verovähennysoikeuden ennakkoratkaisupäätöksellä 18.2.2020.   

Säätiö on yleishyödyllinen jonka verottaja on vahvistanut tuloverotuksen ennakkoratkaisupäätöksellä 
24.1.2020, päätös koskee verovuosia 2020 ja 2021.  

Kuluvana toimintavuotena säätiö on toteuttanut toimintansa tarkoitusta jakamalla avustuksia ja apurahoja 
säätiön ensisijaiseen toiminnan tarkoituksen kohteisiin: 

Säätiön tarkoituksena on ensisijaisesti edistää ja tukea Suomen rannikko- ja vesiympäristöjen -säilymistä 
elinvoimaisina ja monimuotoisina sekä eläimistön ja ekosysteemien suojelua 

-meribiologista, meriekologista ja meriarkeologista sekä hylkyihin ja merenkulkuun keskittyvää tutkimusta 
ja toimintaa sekä  

-muidenkin luontoalueiden ympäristö- ja ekosysteemien tutkimusta ja toimintaa, joka tähtää rannikko- ja 
vesialueiden elinkelpoisuuteen.  

 

Vuoden 2020 avustuskohteet  
 
Helsingin Yliopisto/ Bio- ja Ympäristotieteellinen tiedekunta  
75.000 Tutkimussukelluskoulutuksen järjestämiseen  
 
Apuraha työryhmälle Ulla Klemelä, Päivi Pihlanjärvi, Irma Lounatvuori/  
25.000  Suomen Meriargeologian historia kirjahanke 

 

Näkymät vuodelle 2021 

Säätiö tulee jatkamaan sääntöjensä toiminnan tarkoituksen mukaista toimintaa vuonna 2021. 
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Ohjeet avustusten hakijoille julkaistaan säätiön nettisivuilla samoin kuten päättyneellä toimintavuotena. 
Kevätkauden hakemukset pyydetään toimittamaan 30.4.2021 mennessä ja loppuvuoden hakemukset  
30.11.2021 mennessä ja hallitus kokoontuu touko- ja joulukuun aikana päättämään avustuskohteista.  
Lisäksi seurataan toteutuneiden avustuskohteiden edistymistä, projektit ovat useampivuotisia. 

         

Lähipiiritoimet 

Vuoden 2020 aikana ei maksettu palkkoja eikä palkkioita. Hallitus on päättänyt että säätiön 
perustajajäsenille ei makseta palkkioita sekä päättänyt hallituksen ulkopuolisen jäsenen palkkioksi 
vuosilta 2020-2021 1000 eur/v, jotka molemmat maksetaan v. 2021 puolella.  Säätiö ei ole tehnyt muita 
säätiölain tarkoittamia lähipiiritoimia. 

        

 

 

Helsingissä, 29.päivänä tammikuuta 2021 

 

Antero Parma  Merja Parma  Juha Flinkman  

 

 

 

 

 

 

 

Luettelo lähipiiristä: 

Hallituksen jäsenet: 

Antero Parma, hallituksen puheenjohtaja, perustaja 

Merja Parma, hallituksen jäsen, perustaja 

Juha Flinkman, hallituksen jäsen  

Tilintarkastaja: 

Ari Pitkänen, KHT 

 


