
 

 

LAHJOITUKSET 2017  

 

August Ludvig Hartwallin säätiö lahjoitti vuonna 2017 yhteensä 198 644,20 €. Säätiöllä oli 

käytettävissä 100 000€ lahjoituksia varten säätiön ”omia rahoja” ja loput varat on 

kohdennettu korvamerkittyinä lahjoituksiin vuonna 2017.  

 

Säätiön toimintasuunnitelmassa (18.05.2017) lausutaan: Säädöksistä voidaan lukea että 

”Säätiön tarkoituksena on tukea perheitä ja yksilöitä, jotka sosiaalisista, terveydellisistä, 

ikääntymiseen liittyvistä tai muista odottamattomista syistä ovat avun tarpeessa. Säätiön 

tarkoituksena on myös puhtaan ympäristön edistäminen. Toissijaisesti tavoitteena on 

tukea toimintaa, jolla tuetaan yrittäjyyttä. Säätiö tukee myös tutkimuksia edellä mainituilla 

aloilla. Säätiö harjoittaa tarkoituksenmukaista toimintaansa pääasiassa Suomessa, mutta 

voi tehdä sitä myös maailmanlaajuisesti. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan siten, että hallitus 

valitsee edunsaajat, jotka ovat ensisijaisesti organisaatioita ja toissijaisesti yksittäisiä 

henkilöitä. Säätiö voi myös tukea sairaaloiden, päiväkotien, vanhainkotien ja muiden 

vastaavien tilojen rakentamista ja ylläpitoa sekä tukea säännöissä kuvattuja tarkoituksia 

palvelevaa tiedettä ja koulutusta. Tämän lisäksi säätiö voi järjestää tapahtumia, tuottaa 

julkaisuja, tarjota vuokra-asuntoja tai -kiinteistöjä ja toimia muin vastaavin tavoin 

tarkoituksensa toteuttamiseksi.” 

 

Vuonna 2017 hallitus suunnittelee lahjoittavansa enemmän perheille ja henkilöille jotka eri 

syistä tarvitsevat apua, kuin puhtaan luonnon edistämiseen.  

 

Ennen säätiön perustamista Hartwallin perhe lahjoitti pieniä summia kriisialueille ja 

ensisijaisesti niiden haavoittuvaisille lapsille (n.k. kriisilahjoitukset), säätiö aikoo jatkaa tätä. 

Säätiö jatkaa myös muiden säätiöiden kanssa tehtävää työtä, niin kutsuttua HAPPY-

projektia.  

 

Tuki perheille ja henkilöille jotka tarvitsevat apua (43%)  

 

SOS-lapsikylät  

Lahjoitus SOS-lapsikylille, jonka ALH-säätiö teki vuonna 2014, on nyt käytetty Vantaalla 

sijaitsevan SOS-lapsikylän perhekuntoustus-asuntojen remontointiin. Kaksi säätiön 

hallituksen jäsentä vieraili perhekuntoutuksen tiloissa keväällä. He pääsivät tutustumaan 

hienoihin valoisiin asuntoihin, jotka olivat toimivia ja sisustettu hyvällä maulla. 

Perhekuntoutuksessa olevat perheet voivat asua näissä asunnoissa perhekuntoutukseen 

osallistumisensa ajan.  

 

HAPPY (Unicef / Vietnam)  

Vuonna 2016 August Ludvig Hartwallin säätiö, Eva Ahlströmin säätiö ja Pauligin perhe  

yhdistivät filantropiset voimansa ja aloittivat UNICEF:in kanssa kolme vuotta kestävän 

HAPPY-projektin. HAPPY on lyhenne sanoista: Hartwall Ahlström Paulig Perheet 



 

 

Yhdessä. Tämän projektin kautta haluamme näyttää esimerkkiä ja ottaa globaalia 

vastuuta.  

 

Helmikuussa 2016 ALH säätiö allekirjoitti kolmivuotisen sopimuksen Suomen UNICEFin 

kanssa tukeakseen vammaisia lapsia Vietnamissa. Kolmen perheen voimin rahoitettavan 

projektin ja UNICEFin toteuttaman projektin piiriin kuuluu 1,3 miljoonaa vammaista lasta 

perheineen Vietnamissa. Tällä konkreettisella tavalla haluamme näyttää että tunnemme ja 

otamme globaalin vastuumme. Haluamme myöskin inspiroida muita perheitä, 

organisaatioita, yksilöitä ja yrityksiä ottamaan osaa globaaleihin filantropisiin projekteihin. 

 

Spel Ett  

Spel Ett on Niilo Mäki Instituutin luoma peli, joka auttaa lapsia Suomessa oppimaan 

ruotsia hauskalla tavalla esikouluissa, kouluissa, kuin myöskin kotoa käsin. Peli on 

olemassa sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta rahan puutteen vuoksi ruotsinkielinen versio 

on vanhentunut,  eikä siitä ole ollut formaatissa, jota esikoulut ja alaluokat voisivat käyttää. 

Peli on käyttäjille ilmainen. Sitä käytetään ahkerasti suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa 

ympäri maata.  

 

Niilo Mäki Instituutti sai säätiöltä lahjoituksen, jotta olemassa oleva versio pelistä voitiin 

päivittää niin, että sitä voi käyttää mobiilissa ja tableteilla. Tämän jälkeen toiveena on 

päivittää koko peli, uudistaa sen sisältöä ja samalla parannella graafista ulkoasua.  

Säätiön kokouksessa 13.12.2017 päätettiin, että säätiö lahjoittaa Niilo Mäki Instituutille 

summan, jolla ruotsinkielisen pelin voi päivittää mobiilissa ja tableteilla toimivaksi. Säätiö 

sitoutui myös lahjoittamaan vuonna 2018 vastaavan suuruisen summan Niilo Mäki 

Instituutille, mikäli instituutti saa kerättyä loppuosan rahoituksesta koko ohjelmiston 

päivittämiseen itse.  

 

Kansainvälinen hiihtokoulu  

Kansainvälinen hiihtokoulu on syyskuussa 2015 alkanut projekti jossa autetaan ja 

integroidaan maahanmuuttajalapsia suomalaiseen yhteiskuntaan. Ensimmäisenä talvena 

14 lapselle esiteltiin parasta mitä Suomen talvella on tarjota: maastohiihto. Ohjaajat 

opettivat lapsia hiihtämään ja tarjosivat heille myös omat hiihtovälineet. Hiihtokoulun 

opettajina toimivat mm. Aino-Kaisa Saarinen, Marjo Matikainen-Kallström, sekä Matti 

Jylhä. Lapsille järjestettiin myös leiri Pajulahdessa ja Kiilopäällä Lapissa.  

 

Yhteinen talvi hiihtoladuilla lasten kanssa oli uskomaton elämys. Lapset eivät ainoastaan 

oppineet hiihtämään, vaan he saivat uusia ystäviä ja kokivat uusia asioita turvallisessa 

seurassa. Lapset oppivat myös suomea, nauttien talvesta. 

 

Toiminta jatkuu ja tavoite vuosille 2018-2020 on kyetä tarjoamaan hiihtomahdollisuus 200 

lapselle; sekä maahanmuuttajalapsille että syrjäytymisvaarassa oleville suomalaisille 

lapsille. Kansainvälinen hiihtokoulu toivoo myöskin saavansa mukaan toimintaan joitakin 

vanhempia, erityisesti maahanmuuttajaperheiden äitejä ja naisia, jotka voivat ottaa osaa 

harjoituksiin ja leirille.  



 

 

 

 

Aseman Lapset  

Aseman Lapset on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton maanlaajuinen yhdistys, joka 

perustettiin vuonna 1990. Sen toimintaideologiaan kuuluu tukea lasten ja nuorten tervettä 

kasvua, samalla tukien nuorten ja aikuisten välistä luonnollista vuorovaikutusta. 

Strategiassaan Aseman Lapset määrittelee tehtäväkseen lisätä aikuisten läsnäoloa 

nuorten arjessa.  

 

Yksi tapa tavoittaa nuoria ja kyetä reagoimaan heidän tarpeisiin pääkaupunkiseudulla on 

Walkers-bussi, joka on kahvilaksi sisustettu linja-auto. Bussin avulla Aseman Lapset 

tavoittaa nuoria joita ei välttämättä muuten saataisi tavoitettua. Hyvänä tuloksena voidaan 

pitää esim. vähentyneitä poliisitehtäviä alueilla joilla bussi on ollut liikenteessä. Säätiö 

lahjoitti vuonna 2016 summan uutta bussia varten, ja päätti vuonna 2017 lisätä rahoitusta 

uuden bussin muokaamiseksi entistä toimivammaksi.  

 

Krisjouren för unga (Nuorten kriisipiste) 

Krisjouren för unga tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista kriisityöntekijän kanssa 

käytävää keskusteluapua 12–29-vuotiaille nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen. 

Toiminta on erittäin matalan kynnyksen toimintaa, nuoret voivat pysyä anonyymeina, 

eivätkä he tarvitse lähetettä tai kotiosoitetta Helsingissä voidakseen tulla vierailulle tai 

osallistua ryhmätoimintaan. 

 

Krisjouren för unga:n suunnitelmissa on rakentaa ryhmätoiminnan konsepti, jonka avulla 

useammat nuoret saavat tukea. Säätiö päätti tukea ryhmän perustamista ja sitoutui 

tekemään lahjoituksen, kun ryhmä aloittaa.  

 

Poikien Talo  

Poikien Talo on turvallinen paikka, jossa 10-28 -vuotiaat pojat ja miehet voivat viettää 

aikaa muiden poikien/miesten ja luotettavien aikuisten kanssa ilman syrjintää tai 

kiusaamista. Poikien Talossa on myös mahdollisuus kokeilla uusia asioita ja opetella 

erilaisia taitoja.  

 

Pelastakaa Lapset ry 

Pelastakaa lapset ry on aatteellinen suomalainen kansalaisjärjestö, joka pyrkii 

parantamaan koko lapsiväestön tilannetta ja edistää työtä lasten oikeuksien eteen.  

ALH säätiön hallitus päätti lahjoittaa vuoden 2017 Café Mehuhetken tulot 

lyhentämättöminä Pelastakaa Lapset ry:n Sporttikummi-toimintaan. 

 

Joululahjoja Lapsille Kolarin kunnassa 

Marraskuussa säätiö järjesti jo kolmatta vuotta peräkkäin suvun pikkujoulujuhlat, joissa 

noin 50 vanhempaa ja nuorempaa suvun jäsentä kokoontuvat yhteen leipomaan 

piparkakkuja ja pakkaamaan joululahjoja Kolarissa asuville vähävaraisten perheiden 

lapsille. Kiitos avokätisten lahjoitusten, säätiö onnistui kokoamaan 39 henkilökohtaista 



 

 

lahjaa ja tarpeeksi rahaa, joilla ostettiin ruokalahjakortteja paikalliseen ruokakauppaan 

Kolarissa. Pikkujoulujuhlien jälkeen lahjat lähetettiin matkaan ja ne tavoittivat 

yhteyshenkilömme, joka kiitti suuresta ilosta jonka he voivat näin välittää kunnan lapsille ja 

heidän vanhemmilleen jouluksi.  

 

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi rf  

Allianssi on kansallinen nuorisotyön palvelu- ja etujärjestö. Säätiö lahjoitti varoja, jotta 

Allianssi voi sytyttää hautakynttilät presidenttien haudoille Itsenäisyyspäivän aattona 

05.12.2017.  

 

Ympäristön puhtauden edistäminen (25%)  

 

Pelikaanikillan öljyntorjuntaprojekti 

Pelikaanikilta on yhdistys, joka perustettiin vuonna 2009. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 35 

jäsentä. 2010 kilta havaitsi, että on olemassa tarve useammille öljyntorjuntaveneille kuin 

mitä Itämeren alueella on käytössä. Samalla kun he halusivat olla mukana auttamassa, 

mikäli Itämerellä sattuisi öljykatastrofi.  

Vuonna 2016 merivoimat lahjoitti yhdistykselle käytöstä poistetun U-601 -veneen, joka 

siirrettiin Pelikaanikillan omistukseen. Alus ei ollut siinä vaiheessa ollut aktiivinen pitkään 

aikaan ja mm. moottori täytyi uusia täysin. Tämän lisäksi alus täytyi myös remontoida 

kokonaisuudessaan, jotta se olisi käyttökelpoinen öljyntorjuntatoiminnassa. Alus tulee 

olemaan toiminnassa Suomen rannikkoalueilla. Säätiö on lahjoittanut kokonaisuudessaan 

100 000€ veneen konnostamista varten.  

 

Kriisilahjoitukset (32%)  

CMI, ”Älä kerro Martille”  

CMI, Crisis Management Initiative, on itsenäinen suomalainen järjestö joka työskentelee 

väkivaltaisten konfliktien ennaltaehkäisyn ja ratkaisun saralla, sovittelun ja keskinäisen 

dialogin keinoin. CMI:n perusti vuonna 2000 Nobelin rauhanpalkinnon saaja ja Suomen 

entinen presidentti, Martti Ahtisaari.  

 

Martti Ahtisaaren 80-vuotissyntymäpäivän kunnioittamiseksi CMI järjesti ”Älä kerro 

Martille” –keräyksen, jonka tavoitteena oli lahjoittaa Martti Ahtisaarelle mahdollisimman 

monta rauhanvälityskierrosta. Hartwallin perhe oli mukana kampanjassa ja lahjoitti yli 

yhden kokonaisen rauhanvälityskierroksen. Koko keräys tuotti yhteensä 631 877€, mikä 

tarkoittaa 15,80 rauhanvälityskierrosta. 

 

YHDESSÄ  

Marraskuussa 2017 suomalaiset perheyritykset ottivat vastaan haasteen 

yhteistyökampanjassa YHDESSÄ. YHDESSÄ on suomalaisten perheyritysten kannanotto 

tasavertaisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kampanja tuki 

UNICEFin työtä syyrialaisten lasten eteen Syyriassa ja lähimaissa.  

 

 



 

 

Unicef / Syyria 

Keväällä 2017 säätiö otti osaa Eva Ahlströmin säätiön aloittamaan haasteeseen, jolla 

kerättiin lahjoituksia Unicefin työlle Syyriassa. Kampanjalla kerättiin kaikkiaan 135 000€. 


