
Donationer 

August Ludvig Hartwalls stiftelse bistår årligen aktörer som verkar för familjer och personer som av 
sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp, samt för att 
främja en ren natur. Stiftelsen är Hartwall-släktens kanal för att bistå och stöda samhället. Vi strävar 
till att delta som långsiktiga finansiärer i projekt så att vi kan se arbetets resultat och nytta på sikt. Av 
den här orsaken har stiftelsen ingen särskild ansökningsprocess för donationer. Merparten av de 
projekt i vilka stiftelsen deltar härstammar från tidigare projekt som utförts av den filantropiska grupp 
som tidigare verkat inom familjen.  

Vi är alltid intresserade av nya initiativ, och därför får man gärna meila oss uppgifter om diverse 
projekt, info@alhartwallsstiftelse.fi  

Under de tidigare åren har familjen stött projekt i regi av bl.a. SOS-barnbyföreningen, Övergivna Barn 
rf, John Nurminens stiftelse samt Nya Barnsjukhuset 2017.  

I det här avsnittet vill vi berätta hurdana projekt det handlat om, hur de framskridit och med vilka 
resultat. 

PROJEKT  
SOS-barnbyarna och Segelfartygsstiftelsen i Finland , seglingsevenemang 
Självständighetsseglats på Östersjöns vågor  

Sexton ungdomar som omhändertagits och vuxit upp utanför sina hem fick delta i en oförglömlig 
seglats med skonaren Helena från Riga till polska Szczecin som en del i Tall Ships Race. Utöver att 
seglatsen gjordes inom ramen för tävlingen fanns också ett viktigt tema för resan: att bli självständig. 
Ungdomarna, som befinner sig i övergången till vuxenvärlden, fick under resans gång råd och 
vägledning för detta viktiga skede i livet, av sakkunniga anställda vid SOS-barnbyarna och Kota rf.  

Med på seglatsens fanns utöver ungdomarna fyra handledare, ett filmteam bestående av tre personer 
samt skonaren Helenas femhövdade bemanning under befäl av kapten Bent Lindfors. Under 
seglingsäventyret var avsikten att ungdomarna skulle få lära sig segla, förbättra sina språkkunskaper, 
träna sig i att fungera i grupp, få nya upplevelser, lufta sina tankar om att bli självständig, och lära sig 
något om sig själva och om andra människor.  

Seglatsen pågick 28.7–3.8.2013 och dess framfart följdes varje vecka via SOS-barnbyföreningens 
Facebook-sida. Dokumentären som gjordes om seglatsen visades på TV senaren under hösten.  

http://www.sos-lapsikyla.fi 
http://www.staf.fi/SE 
  
Övergivna Barn rf, julklappsprojekt  

Det är lätt att skänka barn glädje!  

Jul och nyår innebär alltid en fest för barn. Tiden är fylld av under och överraskningar. Men för 
barnhemsbarn är dessa lediga dagar inte alltid det våra egna barn är vana vid. Ryska staten delar ut 
en liten mängd donationer per varje barn som bor i barnhem, vilket vanligtvis bara räcker till en 
chokladstång eller ett par kex för jul- och nyårshelgerna.  

http://www.sos-lapsikyla.fi/�
http://www.staf.fi/SE�


Som tur är har Övergivna Barn rf bland sina frivilliga särdeles fina människor, nästan trollkarlar, som 
detta år skänkte Idritsa-barnhemmets små invånare en oförglömlig julfest! Det stod klart att det är lätt 
att samla ihop julgåvor och att de smidigt kan skickas per post från Finland till det ryska barnhemmet. 

Vi är väldigt tacksamma till alla er som hjälpte till med att ordna en oförglömlig julfest i Idritsas 
barnhem!  http://www.hylatytlapset.fi 
 

 
Människor med stora hjärtan beslöt att samla ihop julklappar till barnen i ett ryskt barnhem och ge 
varje barn en egen gåva. 

 
Ett litet kramdjur och ett kort. Vid bad om uppgifter från barnhemmet om barnens åldrar och namn, 
vilka föreståndaren skickade oss. 
 

 
Donatorerna fyllde för varje låda i en tullblankett. Som mottagare stod barnhemmet Idritsas 
föreståndare. 

   

http://www.hylatytlapset.fi/�


 
Leksakerna är fint förpackade. 4 lådor leksaker till barn i åldern 0–3 år. 
 

 
Vi fick ett meddelande från föreståndaren att paketen anlänt och att presenterna delas ut till barnen vi 
nyårsfirandet. Och så fick vi bilder från nyårsfesten. 
 

 
 
Oj så mycket glädje och lycka de här barnen upplevde! Vilken lycka att få en leksak direkt från den 
finska Jultomten! Tack alla ni som gjorde detta möjligt. 

John Nurminens Stiftelse, Östersjöprojektet 

Styrelsen för John Nurminens stiftelse var oroliga över Östersjöns tillstånd och beslöt 2004 att höra 
ledande sakkunniga i havsmiljö, för att reda ut huruvida stiftelsen kunde inta en konkret roll i 
skyddandet av Östersjön. Enligt de sakkunniga vore det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet 
att förbättra Östersjöns tillstånd att effektivera avlägsnandet av fosfor vid de vattenreningsverk som 
befinner sig på avrinningsområdena.  

Som första föremål för åtgärder valdes St. Petersburgs tre största reningsverk, eftersom 
fosforbelastningen kunde minskas med nästan 27 % genom att vid de här reningsverken förbättra 
avlägsnandet av fosfor som annars rinner ut i Finska viken och blir tillgängligt för alger. Enligt 
Finlands miljöcentral är detta det mest kostnadseffektiva och snabbaste sättet att förbättra tillståndet i 
det öppna havet i Östersjön, om man jämför alla tänkbara vattenskyddsåtgärder i Finland och 



Ryssland. Åtgärden minskar algmängden i Finska viken märkbart redan inom loppet av några år, 
såvida övriga omständigheter inte ändras väsentligt. http://www.johnnurmisensaatio.fi/  
 
Nya barnsjukhuset 2017, insamlingsjippon 
  
Familjen Hartwalls medlemmar har redan under två års tid arrangerat olika evenemang och jippon till 
stöd för Nya barnsjukhuset 2017-projektet. Som det mest traditionella evenemanget har man redan 
två år ordnat ”Café Mehuhetki” som öppnar sina portar för en dag i maj på Restaurangdagen. 
Intäkterna för de två dagarna är uppemot 2 000€. Alla intäkter intill sista cent donerades till Nya 
Barnsjukhuset 2017. I tillägg till caféverksamheten har vi samlat in kläder och leksaker bland familjen 
och sålt dem på lopptorg, flera familjemedlemmar har också bett om uppvaktning på 
bemärkelsedagar i form av insättningar till förmån för sjukhusinitiativet. Snart har vi ett nytt och 
fint Barnsjukhus byggt med gemensamma krafter! 
 

http://www.johnnurmisensaatio.fi/�
http://www.uusilastensairaala2017.fi/�
http://www.uusilastensairaala2017.fi/�
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