
Lahjoitukset 

 
August Ludvig Hartwallin säätiö tukee vuosittain organisaatioita jotka toimivat päämääränään tukea perheitä ja henkilöitä jotka 
yhteiskunnallisista, lääketieteellisistä tai iän takia, taikka muista ennakoimattomista syistä ovat avun tarpeessa sekä organisaatioita joiden 
päämääränä on puhtaan ympäristön edistäminen. Säätiö harjoittaa tarkoituksenmukaista toimintaansa pääasiassa Suomessa, mutta voi tehdä 
sitä myös maailmanlaajuisesti. 
 
Säätiö on Hartwallin suvun kanava yhteiskunnan tukemiseksi. Pyrimme osallistumaan eri projekteihin pitkäjänteisinä tukijoina, tavalla joka 
mahdollistaa työn hyvän tuloksen ja hyödyn myös tulevaisuudessa. Tästä syystä säätiöllä ei ole erillistä lahjoitusten hakumenettelyä, eikä 
lahjoita suoraan yksityishenkilöille. 
 
Olemme kuitenkin aina kiinnostuneita uusista aloitteista, ja meihin saa mielellään ottaa yhteyttä eri projektien tiimoilta, 
info@alhartwallsstiftels.fi. 
 

 

Lahjoitukset 2019 
 

August Ludvig Hartwallin säätiö lahjoitti 2019 kaikkiaan 153 550€. Säätiön omat alkuperäiset lahjoitusvarat olivat vuodelle  

124 000€ ja loput 29 550€ koostuu useista korvamerkityistä lahjoituksesta. 
 
Hallitus suunnitteli vuonna 2019 keskittyä lahjoituksistaan enemmän avun tarpeessa oleviin perheisiin ja henkilöihin, erityisesti lapsiin ja 
nuoriin, kuin puhtaan luonnon edistämiseen. Samaan aikaan hallitus tutustui eri organisaatioihin joiden työ on edistää luonnon ja ympäristön 
hyvinvointia. Vuoden 2019 lahjoituksista 61% meni avuntarpeissa olevien perheiden ja henkilöiden tukemiseen ja 29% puhtaan luonnon 
edistämiseen. 
 
Ennen säätiön perustamista Hartwallin suku lahjoitti kriisialueilla olevien lasten tukemiseen tähtääviin projekteihin (kriisilahjoitukset), tätä 
osaa säätiö on jatkanut. Vuoden 2019 lahjoituksista 10% oli kriisilahjoituksia. 
 



Lahjoitukset jakautuivat 2019 Suomeen 58% ja Maailmanlaajuisesti 41%, joka on isompi määrä maailmanlaajuisesti kuin suunniteltu. Niinä 
kuutena vuonna kuin säätiö on lahjoittanut varoja, jakauma on 70%/30%, tämä jakauma on lähempänä jakaumaa joka säätiö on suunnitellut 
pitää pitkän ajan tähtäimellä. 
 



    

ALH lahjoittanut 2019 Määrä Päämäärä 

   

Avuntarpeissa olevien perheiden ja henkilöiden 
tukeminen      

BF&HAPPY/Unicef  Lue lisää 40 000,00 € 
Improved quality of care to reduce maternal and newborn mortality in 
Rwanda 

Poikien talo  Lue lisää 10 000,00 € Poikien talon toiminta 

Käpy ry Lue lisää 10 000,00 € Surevan kohtaaminen -hanke 

Krisjouren för unga  Lue lisää 7 000,00 € 
Ryhmätoimintaa Tamine-teatterin yhteydessä ruotsinkielisissä kouluissa 
pääkaupunkiseudulla  

Hope ry   Lue lisää 5 000,00 € 12 polkupyörää ja Linnanmäki-päivä 70 lapselle  

Shed   Lue lisää 5 000,00 € Shedin toiminta 

Kolarin kunta 2 050,00 € Ruoka-lahjakortteja 

Suomen Nuorisoseurat ry  Lue lisää 500,00 € Kynttilöitä Suomen presidenttien haudoille 5.12 

Yhteensä 94 550,00 €   

      

Puhtaan luonnon edistäminen      

John Nurminen säätiö, Itämeri   Lue lisää 20 000,00 € Itämeri-projekti 

https://www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2019/viisi-suomalaista-perhetta-sijoittaa-unicefin-hankkeeseen-aiti-ja-lapsikuolleisuuden-vahentamiseksi/
https://poikientalo.fi/
https://kapy.fi/
https://www.helsinkimissio.fi/nuorten-kriisipiste
https://hopeyhdistys.fi/
https://www.shedhelsinki.fi/
https://nuorisoseurat.fi/
https://johnnurmisensaatio.fi/itameren-suojelu/


 

WWF, ilmasto   Lue lisää 15 000,00 € Ilmastomuutoksen estäminen 

Suomen Luonnonsuojeluliitto  Lue lisää 9 000,00 € Uhanalaiset eläimet Suomessa 

Yhteensä 44 000,00 €   

     

Kriisilahjoituksia     

Unicefin hätärahasto Lue lisää 10 000,00 €   

Unicef  5 000,00 € 
Mosambik, Malawi ja Zimbabwe,  taifuuni Idai jälkeinen kriisi  

Yhteensä 15 000,00 €   

 
Yhteensä 2019 153 550,00€      

https://wwf.fi/
https://www.sll.fi/
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/hataapu/

