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Pyhän Henrikin säätiö on myöntänyt kulttuuripalkinnon Aurinkoinen tulevaisuus ry:lle 
 
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala luovuttaa palkinnon, 
suuruudeltaan 5000 euroa, maanantaina 22.1.2018 klo 11 Turun tuomiokapitulissa pidettävässä 
tilaisuudessa. Tunnustuspalkinnon saa Aurinkoinen tulevaisuus ry. 
 
Aurinkoinen tulevaisuus ry on Salosta ja Kemiönsaarelta käsin toimivien taiteilijoiden, luonnontieteilijöiden 
ja luonnonsuojelijoiden sekä ympäristökasvattajien yhdistys. Sen toiminnan keskiössä ovat yhteisöllisyys, 
ympäristö sekä eri-ikäiset ihmiset. Yhdistys on perustettu vuonna 2004 ja se on järjestänyt muun muassa 
Lasten aurinkojuhlia Kemiön saarella sekä muita työpajoja ja tapahtumia.  
 
Säätiön myöntämisperustelujen mukaan Aurinkoinen tulevaisuus ry on toiminnallaan luonut taiteeseen, 
ekologiaan ja ympäristökasvatukseen liittyvää kulttuuria ja toimintaa, jota on aina ollut ja tulee aina 
olemaan, mutta jonka arvostus on nykymaailmassa kadonnut. Yhdistyksen toiminnassa keskeisiä ovat 
kristilliset arvot kuten perhe, lähimmäisenrakkaus ja toisesta huolehtiminen. Aurinkoinen tulevaisuus ry on 
esimerkiksi saanut lapset ja lapsiperheet innostumaan vanhojen tavaroiden uusiokäytöstä.  Toiminnassaan 
yhdistys on korostanut myös luonnon hyödyntämistä leikeissä ja luonnossa liikkumisen iloa.  
 
Salon seudulla yhdistys on tehnyt yhteistyötä myös seurakunnan kanssa. Seurakunnan ja yhdistyksen 
yhteistoiminta on luonut uusia toimintamalleja, jossa kristillisellä kasvatuksella on ollut iso merkitys. 
 
Puheessaan Aurinkoinen tulevaisuus ry:lle piispa Kalliala toteaa: ”Jotta lasten tulevaisuus olisi aurinkoinen, 
tarvitaan sellaisia aloitteita, sellaista aktiivisuutta ja sellaista näkemystä, jota Aurinkoinen tulevaisuus ry 
edustaa. […] Samalla, kun Aurinkoinen tulevaisuus kasvattaa lapsia aurinkoisempaan tulevaisuuteen, se 
saattaa auttaa aikuisia saamaan kiinni olemisen mielestä. On sanottu, että Aurinkoisen ’silmälaseilla’ 
voimavaroja ja aarteita nähdään kaikkialla; ei ole sattumaa, että Jumalaan uskovan on aivan yhtäläisesti 
katsottu saavan takaisin itselleen maailman, ihmiset ja Jumalan yhtä tuoreina kuin lapsuuden 
kokemuksessa (Tuomo Mannermaa).” 
 
Pyhän Henrikin säätiön kulttuuripalkinnon tarkoituksena on antaa tunnustus taiteen tai muun 
kulttuurielämän alueella tehdystä työstä, joka on merkittävällä tavalla edistänyt kirkollisen 
kulttuuriperinnön vaalimista tai kehittänyt kirkollisen elämän ja kulttuurielämän vuorovaikutusta 
arkkihiippakunnassa. Kulttuuripalkintotoimikuntaan ovat kuuluneet kirkkoherra Pasi Salminen (pj.), 
dir.mus. Helinä Rinne, Turun Sanomien kulttuuri- ja lukemistotoimituksen päällikkö Tuomo Karhu, 
dramaturgi Elina Minn, toimittaja Joona Haarala ja kirkkoherra Marianne Känä. 
 
Tunnustus jaetaan Turun tuomiokapitulissa (os. Hämeenkatu 13, Turku) 22.1.2018 klo 11.  
 
Lisätietoja: Matti Mäkinen p. 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi tai Tuomas Vaura p. 040 6881520, 
tuomas.vaura@evl.fi. 
 
http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/pyhan-henrikin-saatio 
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