
Säätiön lahjoitukset 2018 

August Ludvig Hartwallin säätiö lahjoitti vuonna 2018 kaikkiaan 247 982,66€. Säätiön omat 
alkuperäiset lahjoitusvarat olivat vuodelle 100 000€, jotka kasvoivat merkittävästi usean 
ison korvamerkityn lisälahjoituksen asioista.  

Hallitus päätti vuonna 2018 keskittyä lahjoituksisaan enemmän avun tarpeessa oleviin 
lapsiin ja nuoriin. Puhtaan ympäristön edistäminen jäi kuluneena vuonna pienemmälle 
tuelle. Vuoden aikana pyrittiin kuitenkin tutustumaan erilaisiin säätiölle uusiin toimijoihin, 
joiden työ on edistää luonnon ja ympäristön hyvinvointia. 

Ennen säätiön peruistamista Hartwallin suku lahjoitti paljon kriisialueilla olevien lasten 
tukemiseen tähtääviin projekteihin (kriisilahjoitukset), tätä osaa säätiö ei aio poistaa 
lahjoitustensa joukosta tulevaisuudessakaan. Tämä historia oli myös yksi syy jatkaa ja 
kehittää eteenpäin yhteistyötä muiden säätiöden kanssa. Happy ja YHDESSÄ-projektit ovat 
tästä mainioita esimerkkejä. HAPPY-pårojekti esiteltiin myös FBN maailmankonferenssissa 
Venetsiassa 10.-13.10.2018 joukolle kansainvälisiä perheyhtiöitä. 
 

Avuntarpeessa olevien perheiden ja henkilöiden tukeminen (66%) 
 
Pääkaupungin turvakoti ry (Asumisyksikkö Kilpola)  

Säätiö lahjoitti yhden lasten kriisityöntekijän palkan verran Pääkaupungin turvakoti ry:n alaisuudessa 
toimivalle asimisyksikkö Kikpolaan. Asumisyksikkö koostuu 18 asunnosta (pieniä yksiöitä tai 
kaksioita), jotka ovat tarkoitettuja turvakodissa vietetyn asumisjakson jälkeiseen asumiseen 
turvallisessa ympäristössä. Yksikön tavoitteena on tukea asiakkaitaan rakentamaan ja ylläpitämään 
välivallatonta elämää. Yksikkö on palvelu, joka auttaa saamaan aikaan muutoksia itsenäisesti. 

Lue lisää tästä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/paakaupungin-turvakoti-ryn-asumisyksikko-kilpola-
sai-joululahjan-alh-saatiolta/?lang=fi 

Unicef/Vietnam (HAPPY-projektet) UNICEF / Vietnam (HAPPY-projekti) 

Säätiö solmi keväällä 2016 kolmevuotisen ohjelmasopimuksen Suomen UNICEFin kanssa, yhdessä 
Pauligin perheen ja Eva Ahlströmin säätiön kanssa, jonka tavoitteena on tukea vammaisten lasten 
koulutusta Vietnamissa. Kyseinen projekti, jonka kolme perhettä rahoittavat, toteutetaan UNICEFin 
toimesta ja sen vaikutus ulottuu jope 1,3 miljoonaan vammaiseen lapseen, heidän vanhempiin ja 
muuhun perheeseen Vietnamissa. Tällä konkreettisella tavalla haluamme osoittaa, että tunnemme 
ja otamme globaalin vastuumme. Haluamme myös inspiroida muita perheitä, säätiöita, yrityksiä ja 
organisaatioita ottamaan osaa globaaleihin filantropisiin projenteihin esimerkiksi kuten me – 
yhdessä. 

Kolme vuotta on lähes täynnä, ja tällä hetkellä on käynnissä projektin viimeinen osa. 

Lue lisää projektista täältä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/yli-300-000-euron-suurlahjoitus-
auttaa-vammaisia-lapsia-vietnamissa/?lang=fi ja täältä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/hartwall-
ahlstrom-ja-paulig-perheet-yhdistavat-voimaansa-tukeakseen-unicefin-tyo-vietnamissa/?lang=fi 
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myös täältä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/inklusiivinen-koulutus-vammaisille-lapsille-
vietnamissa/?lang=fi 

FinFami rf. Nylands ”Start”-projekt 
Lue lisää projektin omalta sivulta: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/alh-saatio-tuki-finfamin-pre-
start-projektin-paakaupunkiseudulla-joka-on-tarkoitettu-nuorille-jotka-ovat-vaarassa-jaada-
sosiaalisesti-syrjaytetyksi/?lang=fi ja FinFami Uudenmaan kotisivuilta: 
https://www.finfamiuusimaa.fi/pre-start/ 
 
Sjukhusclownerna  
Lue lisää tästä: https://sairaalaklovnit.fi 
 
Aseman Lapset  
Lue lisää Aseman Lasten toiminnasta täältä: http://www.asemanlapset.fi/ 
ja säätiön aiemmasta projektista heidän kanssaan täältä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/den-nya-
walkers-bussen-ar-nu-klar/ 
 
Krisjouren för Unga  
Tutustu tästä: https://www.helsingforsmission.fi/ungdomar 
 
Kansainvälinen Hiihtokoulu  
Lue lisää toiminnasta täältä: https://www.kansainvalinenhiihtokoulu.fi/ 
myös säätiön nettisivuilla on enemmän tietoa täällä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/kv-
hiihtokoulu/ 
ja täällä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/kansainvalisen-hiihtokoulun-vierailu/?lang=fi 
 
Veikko ja Lahja Hurstin Laupeuden työ ry 
Lue lisää lahjoituksesta täältä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/alh-saatio-on-mukana-tukemassa-
veikko-ja-lahja-hurstin-laupeudentyo-ryn-yksinaisten-ja-vahavaraisten-joulujuhlaa/?lang=fi 
tutustu myös yhdistyksen omiin sivuihin täällä: http://hurstinapu.fi/ 
 
Poikien Puhelin  
Lisätietoja toiminnasta täältä: 
http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poikien_p
uhelin/ 
 
Poikien Talo  
Tutustu kotisivuihin: https://poikientalo.fi/ 
 
Tyttöjen Talo  
Tyttöjen talomn kotisivut täällä: https://tyttojentalo.fi/ 
 
Shed Helsinki Säätiö  
Tutustu toimintaan täällä: https://www.shedhelsinki.fi/ 
 
Julmat presentkort, Kolari kommun  
Lue lisää lahjoituksesta täältä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/august-ludvig-hartwallin-saation-
perinteinen-pikkujoulujuhlat/?lang=fi 
 
Rädda Barnen, Sportfadder  
Lisätietoja sporttikummitoiminnasta täältä: https://www.raddabarnen.se/stod-oss/bli-fadder/ 
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ja säätiön nuorten jaoston tekemästä oahjoituksesta täältä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/cafe-
mehuhetki-2018/ 
 
Finlands Ungdomsarbete Allians rf   
 
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. 
Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 129 valtakunnallista 
nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Säätiö lahjoitti järjestölle pienen summan, joka ylläpitää tradioita 
sytyttää muistokynttilät edesmenneiden presidenttien haudoille. 
 
Lue lisää toiminnasta täältä: https://www.alli.fi/ 
 

Puhtaan luonnon edistäminen (21%) 
 
Pelikaanikilta 

Pelikaanikilta ry on perustettu 2009 ja siinä on tällä hetkellä 35 jäsentä. Vuonna 2010 kiltalaiset 
huomasivat, että öljyntorjunnassa on selvä aukko, ja että tarvetta useammalle öljyntorjunta-
alukselle on selvästi laivaliikenteen määrien kasvaessa Suomenlahdella.  

Vuonna 2016 merivoimat lahjoitti killalle U-601 luokan veneen. TÄllä hetkellä venettä korjataan ja 
muokataan vastaamaan öljyuntorjuntaveneiden nykyaikaisimpia vaatimuksia. Säätiö on tukenut 
veneen rakennusprojektia yhteensä 100 000€ kahden vuoden ajan.  

Lue lisää projektista http://www.alhartwallsstiftelse.fi/pelikaanikillan-oljuntorjunta-alus-pian-
vesille/?lang=fi 

ja Pelikaanikillasta täältä: http://www.securityeasy.fi/pelikaanikilta/tuki.htm 

WWF, ilmasto  
Lue lisää toiminnasta täältä: https://wwf.fi/uhat/ilmastonmuutos/ 
 

Krisdonation (ca 13%) Kriisilahjoituket (13%) 
 
CMI 
Lue lisää konfliktinratkaisu-organisaation toiminnasta täältä: http://cmi.fi/fi/ 
 
YHDESSÄ (Unicef, Syyrialaiset lapset) 
Lisää tietoa YHDESSÄ.projektista täällä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/yhdessa-lahjoittajat-
unicefin-vieraina-14-2-2018/?lang=fi 
ja täällä: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/alh-deltar-i-unicefs-yhdessa-tacktillfalle/ 
 
Unicef, Etelä-Sudan (nälkäkriisi) 
Lue lisää UNICEFin Sudanin kriisityöstä täältä: https://www.unicef.fi/tue-tyotamme/etela-sudanin-
lapsille/ 
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