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Vuosi sitten, 4.2.2014, perustettiin August Ludvig 
Hartwallin säätiö. Kaikki August Ludvig Hartwallin 
perilliset, suoraan alenevassa viidennessä ja 
kuudennessa polvessa,  allekirjoittivat säätiön 
perustamisasiakirjan ja hyväksyivät samalla 
säätiön säännöt.  
 
Säätiön tavoitteena on tukea perheitä ja 
henkilöitä, jotka sosiaalisista, terveydellisistä tai 
iästään johtuvista syitä ovat avun tarpeessa. 
Säätiön tavoite on myös puhtaan ympäristön 
edistäminen. 
 
Säätiön ensimmäiseen hallitukseen valittiin Maria 
Bondestam, Henrik Therman, Alexandra Tallqvist, 
Vladmira Belik, Pia Hartwall, Susanna Tallqvist ja 
Pia Alsi. Hallitus valitsi Pia Alsin 
puheenjohtajakseen ja Henrik Thermanin 
varapuheenjohtajakseen. Kuluneen vuoden 
aikana hallituksella on ollut kahdeksan kokousta. 
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Logo ja kotisivu alkavat muotoutua 
Kotisivujen ja logon luominen ovat teettäneet 
paljon työtä kuluneen vuoden aikana. Logo on nyt 
valmis, mutta kotisivuja työstetään vielä kevään 
2015 aikana.  
 
Tapahtumarikas aktiivinen ensimmäinen vuosi 
Säätiö järjesti yhteistyössä Eva Ahlströmin säätiön 
kanssa 30.9.2014 teemaillan aiheesta 
“sosiaalinen vastuu”. Kutsuttuina olivat 
molempien säätiöiden hallitukset sekä sukujen 
nuorempi sukupolvi, Next Gen. Osallistujia oli 
yhteensä 17, jotka kaikki kokivat illan todella 
antoisana ja onnistuneena.  
 
Säätiö osallistui 1.10.2014 Suomen ensimmäisen 
säätiöpäivään. Säätiön hallitus osallistui vuoden 
2014 aikana eri kokoonpanoilla Nordean 
säätiöseminaariin, John Nurmisen säätiön Pelasta 
Itämeri purjehdukselle Gråharaan ja 
Suomenlinnaan, sekä SOS lastenkylän 
seminaareihin. 
 
Säätiö keräsi joululahjoja 33lapselle ja nuorelle 
Lahdenpohjan lastenkotiin Venäjälle.  
 

 
Hyvää Joulua toivotta Lahdenpohjan lastenkoti. 
 
 
 



Tammikuussa 2015 säätiö vieraili koko suvun 
kanssa Parantavat Vedet -näyttelyssä 
WeeGee:ssä.  Näyttelykierroksella tutustuttiin 
veden historiaan. Vierailimme Hartwallin 
nostalgisella vesikioskilla, tutustuimme Hartwallin 
aikaisempaan historiaan sekä monenlaiseen 
kylpyläkulttuuriin  ja paljon muuhun 
mielenkiintoiseen. 
http://www.espoonkaupunginmuseo.fi/fi-
FI/KAMU_WeeGee/Parantavat_vedet_nayttely_K
AMUssa_249201(42033) 
 
 
 

 
Hartwallin vesikioski Parantavat Vedet näyttelyssä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lahjoitukset 2014  
Säätiö on päätti jakaa lahjoitukset vuonna 2014 
kahden päätavoitteensa mukaisesti: Tukea avun 
tarpeessa olevia yksilöitä ja perheitä sekä edistää 
luonnon puhtaana pysymistä. Säätiö jakoi vuonna 
2014 yhteensä 100 000 € tukemaan 
yllämainittuja toimia, joista 65 % osoitettiin avun 
tarpeessa olevien perheiden ja yksilöiden 
tukemiseen ja 35 % puhtaan luonnon 
edistämistavoitteeseen.  
 
Tulevat tapahtumat 
Ravintolapäivänä 16.5 järjestetään 
Cafe´Mehuhetki Helsingin Merikadun 
leikkipuiston kupeeseen. Tuotto menee 
lyhentämättömänä Uusi Lastensairaala 2017 
hankkeelle.  
 

 
Cafe´Mehuhetki 2013 
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