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Esityksessä käydään läpi lyhyesti
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• Metsämiesten Säätiö
• Kasööri
• Sopimus
• Maksut
• Panttiraha
• Tiedote
• Raportti
• Materiaalipankki
• Esimerkkejä
• Hyvän viestinnän hyödyt hankkeelle



Metsämiesten Säätiöstä lyhyesti

• Pääoma saatu 1940-luvun savottajätkiltä 
Metsätyömaiden muonitustoimiston 
lakkauttamisen myötä

• Täysin itsenäinen, yleishyödyllinen,                                                          
apurahoja jakava säätiö

• Sääntöjen mukainen tehtävä metsäalan 
kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalalla 
toimivien ihmisten hyvinvoinnin 
edistäminen

• Apurahojen hakuaika vuosittain 1.12 - 31.1 
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Metsämiesten Säätiöstä lyhyesti                                       

• Strategiassa vahva ihmisnäkökulma – Metsäosaaja 2030
• Apurahoja vuosittain 1,7 miljoonaa euroa
• 300 euron stipendejä metsäalan opinnoista valmistuville nuorille
• 500 euron stipendejä työyhteisön hyville tyypeille

• Varat apurahoihin ja muuhun toimintaan saadaan omasta                                        
sijoitustoiminnasta sekä lahjoituksista

• Viime vuosina 4 pienempää säätiötä sulautunut Metsämiesten Säätiöön

• Kolmen hengen organisaatio: kehityspäällikkö Veikko Iittainen, palvelupäällikkö 
Aija Järnstedt ja toimitusjohtaja Ilari Pirttilä
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Valtaosa haetusta apurahasta jää rahoittamatta
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65 %

35 %

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖLTÄ 2022 HAETUT APURAHAT YHTEENSÄ 4,8 
MILJOONAA EUROA

Rahoitus ei riittänyt

Myönnetty



Apurahan haku- ja hallintajärjestelmä Kasööri

Kasöörissä hoidetaan:
• apurahan hakeminen
• apurahan käytön sopimuksen teko
• apurahahankeen raportointi ja tilitys-> RAPORTTILOMAKE
• tiedotteiden anto-> TIEDOTELOMAKE
• omien yhteystietojen ylläpito

Kasöörissä näet tekemäsi hakemukset, antamasi raportit, sopimukset ja tiedotteet

Kasöörin ulkopuolelta (esim. sähköpostitse) ei pidä lähettää Säätiöön tiedotteita tai 
raportteja (-> panttirahan menetys)!
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Apurahan käyttösopimus, muista nämä

• Muokkaa sopimuksen sisältö myöntöä vastaavaksi, muista y-tunnus tai sotu

• Lisää mahdolliset myönnön lisämääreet osaksi sopimusta

• Lisää maksatustiedot (tilinumero)

• (Raportin ja) tiedotteen päivämäärän lisääminen

• Lähetä Säätiöön tarkastettavaksi ajoissa, huomioi ensimmäinen maksuerä

• Sopimuksen oltava Säätiössä viimeistään 30.11. muodoltaan hyväksyttävässä 
muodossa, muuten hanke tulkitaan peruuntuneeksi

• Tarkemmat ohjeet kotisivuilla www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-
saajalle/ohjeet-kayttosopimuksen-tekoon.html
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Panttiraha 

• Säätiö pidättää apurahasta 10 %:n suuruisen panttirahan, jonka se laittaa 
maksuun vasta, kun hanke on valmistunut ja apurahansaajan velvoitteet  
tiedotteen (ja raportin) osalta on hoidettu apurahasopimuksen mukaisesti

• Panttierän suuruus on vähintään 100 euroa ja enintään 1000 euroa

• Kasööristä lähtee sähköpostitse muistutusviesti kun tiedotteen tai raportin 
eräpäivä on ohitettu

• Mikäli raporttia tai tiedotetta ei ole toimitettu apurahasopimukseen kirjatuista 
päivämääristä 2 kk kuluessa Kasöörin kautta, palautuu panttiraha Säätiön 
käyttöön eli apurahamyöntö mitätöityy panttierän suuruiselta osalta

• Panttiraha otettiin käyttöön 2019 koska tiedotteita ja raportteja jäi osin 
palauttamatta

25.4.2022 Metsämiesten Säätiö 8



Tiedote

• Kaikilta hankkeilta edellytetään Kasöörin kautta lähetettävä tiedote

• Kasöörin tiedotteen lisäksi on huolehdittava hankkeen muusta viestinnästä

• Tiedote pitää palauttaa sopimukseen merkittyyn eräpäivään mennessä

• Muista merkitä hankkeen oikea hankekoodi, esim. 22MK011KE

• Opintomatkoista tiedotettaessa pitää tiedotteesta käydä ilmi osallistujamäärä

• Tarkemmat ohjeet kotisivuilla www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-
saajalle/tiedottaminen.html

• Hanke tiedottaa silloin, kun sillä on aidosti kerrottavaa, vaikka useamminkin
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Tiedotteen jättäminen 
Kasöörissä
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Raportti 

• Raportti vaaditaan kaikilta vähintään 1 700 euron hankkeilta lukuunottamatta
opiskelijoiden matka- ja opintoapurahahankkeita

• Raportti ja tilitys palautetaan Kasöörin raporttilomakkeella, voit lisätä myös liitteitä

• Raportti pitää palauttaa sopimukseen merkittyyn eräpäivään mennessä Kasöörin
kautta

• Muista oikea hankekoodi, esim. 21MK011KE

• Hankkeen vastuullisen johtajan on säilytettävä kuitit mahdollista tarkastusta 
varten

• Käyttämättä jäänyt apuraha on kerrottava tilityksessä

• Ohjeet kotisivuilla www.mmsaatio.fi/apurahat/apurahan-saajalle/raportointi-ja-
tilitys.html
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Raportin jättäminen Kasöörissä
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Materiaalipankki

• Löytyy kotisivuilta www.mmsaatio.fi/saatio/materiaalipankki.html

• Säätiön tunnus ladattavissa eri versioina ja linkit Säätiön videoihin

• Apurahahankkeissa Metsämiesten Säätiön rahoitus kerrotaan jommalla
kummalla seuraavista teksteistä:

a) Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja 
säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan 
vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

b) Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja 
säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan 
vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

• Säätiön tunnusta käytetään mikäli se on mahdollista
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Missä Säätiön tunnusta ja tekstiä voi käyttää?

• Hankkeen kotisivuilla

• Somessa

• Tilaisuuden PP-esityksessä 

• Esitteissä, kirjahankkeissa ja muissa painotuotteissa 

• Tilaisuuksissa voi myös näyttää Säätiön videon (Säätiön YouTube-kanavalta)

• Videoilla ja podcasteissa alku- ja/tai lopputeksteissä
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Esimerkkejä  
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Hyvin hoidetun viestinnän hyödyt hankkeelle 
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• Hankkeen tunnettuus kasvaa ja vaikuttavuus lisääntyy 
• Lisärahoitusta jatkohankkeille tai uudelle hankkeelle helpompi saada
• Uudet verkostot ja yhteistyökumppanit tulevat tietoiseksi hankkeesta
• Lisääntynyt luottamus

Kun Säätiön mukanaolo on lisäksi selkeästi esillä hankeviestinnässä
• Tiedetään, että hanke on läpäissyt tiukan seulan ja on todettu tärkeäksi ja 

ulkoisen rahoituksen arvoiseksi hankkeeksi
• Hankkeen luottamus ja arvo nousevat muiden rahoittajien silmissä
• Tukee Säätiön lahjoitusvarojen keruuta -> enemmän jaettavaa tulevaisuudessa, 

koska lahjoitukset käytetään täysimääräisesti lahjoittajan toivomaan kohteeseen 
metsäalalla

Huomioi lisäksi, että Säätiön some-kanavat ovat hyödynnettävissä hankkeiden 
viestinnässä



Viisi tärkeintä asiaa, muista ainakin nämä

• Lähetä sopimus hyvissä ajoin ennen marraskuun loppua muodoltaan 
hyväksyttävässä muodossa Säätiöön

• Lähetä hankkeen tiedote aina kun on tiedotettavaa, kuitenkin viimeistään 
sopimukseen merkittyyn eräpäivään mennessä

• Jos saamasi apuraha on vähintään 1700 euroa niin lähetä myös raportti ja tilitys 
eräpäivään mennessä

• Muista viestiä hankkeesta ja sen tuloksista monipuolisesti

• Muista käyttää viestinnässä Säätiön tunnusta ja tekstiä 
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Viisi tärkeintä asiaa tiedotteesta

• Viesti ajankohtaisesti. Kasööriin voi jättää useita tiedotteita hankkeen eri 
vaiheissa

• Jos julkistettavaa, isompi tapahtuma, seminaari tai tiedotustilaisuus tulossa, ole 
Säätiöön etukäteen yhteydessä: Veikko Iittainen veikko.iittainen@mmsaatio.fi
Voimme sopia etukäteen yhtäaikaisesta tiedottamisesta myös Säätiön kanavissa

• Lataa hankkeesta kuva Kasööriin (max 3Mt) kuvat ovat tärkeitä tiedotettaessa. 
Jos kuvat ovat liian suuria, voit laittaa niitä myös sähköpostitse 
toimisto@mmsaatio.fi tai laittaa Kasööriin linkin kuvakansioosi.

• Viesti hankkeesta monipuolisesti myös somessa, Säätiön videoita voi myös 
hyödyntää, linkit videoihin löytyy materiaalipankista

• Muista jättää tiedote viimeistään sopimukseen merkittynä eräpäivänä
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Seuraa Metsämiesten Säätiötä somessa!

• Säätiön Twitter-tili
• Säätiön Facebook-tili
• Säätiön Instagram –tili
• Säätiön YouTube-kanava
• Säätiön LinkedIn –tili

Säätiöllä on paljon seuraajia, hyvällä tiedotteella 
hanke saa mahdollisesti lisänäkyvyyttä Säätiön 
kanavissa. 

#mmsaatio @mmsaatio

Tägätessäsi Säätiön saamme seurannassa siitä 
tiedon ja voimme omissa kanavissamme jakaa 
hankkeen viestiä! 
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Kiitos jo etukäteen hyvin toteutetuista ja hoidetuista 
hankkeista!

www.mmsaatio.fi


