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LAUTTASAAREN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
DRUMSÖSTIFTELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017
Säätiön 72. toimintavuosi Stiftelsens 72. Verksamhetsår
1. LAUTTASAARI VUONNA 2017 JA KEHITYSNÄKYMÄ
1.1 Kehitysnäkymä
Odotusarvot kansantalouden kasvulle nousivat merkittävästi vuoden 2017 aikana.
Julkaistuja kasvuennusteita korotettiin merkittävästi vuoden aikana ja kotimaisen
kysynnän lisäksi vientikin on elpynyt.
Länsimetron valmistuminen ja käyttöönotto sekä asemia ympäröivien katujen ja
rakennusten normalisoitunut liikenne on parantanut ja vilkastuttanut asuinympäristöä.
Asuinrakentamisen
odotetaan
lähivuosina
keskittyvän
vanhojen
osien
täydennysrakentamiseen, sillä uudessa yleiskaavassa esitetty Länsiväylän
bulevardisointi toteutunee aikaisintaan ensi vuosikymmenen lopulla.
1.2 Tilastotietoa 1
Säätiö seuraa jatkuvasti Lauttasaaren yhdyskunnan kehitystä, mm. väkilukua,
ikäjakaumaa ja valmistuneita asuntoja. Näin se voi ottaa muutokset huomioon
suunnitellessaan toimintansa painopistealueita.
Vuoden 2017 alkaessa Lauttasaaressa asui 23 226 henkilöä. Väkiluku kasvoi 2 ,7 %
edellisvuoteen verrattuna (vuosi 2016 +1,4 %). Kasvu siis kiihtyi merkittävästi
edellisestä vuodesta. Ruotsinkielisiä oli 3209. Vuonna 2016 2 Lauttasaaressa syntyi 313
lasta, mikä oli 16,4 % edellisvuotta (vuosi 2015 syntyneitä 269) enemmän.

Kaavio 1: Väestörakenteen kehitys Lauttasaaressa
1
2

Lähde: Helsingin seudun aluesarjat-tietokanta
Vuoden 2017 tieto ei ole vielä saatavilla
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Väestöennusteita on päivitetty jonkin verran alaspäin eikä 25 000 asukkaan raja tämän
hetken käsityksen mukaan ole vielä rikkoutumassa. Ennusteiden mukaan
Lauttasaaressa tulee olemaan vuonna 2019 yli 24 000 asukasta ja vuonna 2027 lähes
24 500 (Kaavio 1). Merkille pantavaa on se, että peruskouluikäisiä ennustetaan olevan
vuonna 2022 lähes 500 enemmän kuin vuonna 2017.
Vuonna 20163 Lauttasaareen valmistui 243 asuntoa (Kaavio 2). Luku oli edellisvuotta
hieman alhaisempi (vuosi 2015 asuntoja valmistui 282).

Kaavio 2: Asuntotuotanto Lauttasaaressa 200 - 2016
1.3 Palvelut
15-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten määrä on kasvanut Helsingissä viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Lasten lukumäärä on kasvanut erityisesti Lauttasaaressa.
Kasvu asettaa haasteita alueen päiväkodeille ja kouluille. Tilannetta helpottamaan
aloitettiin uuden päiväkodin rakentamistyöt Isokaaren ja Hakolahdentien välissä
olevalle tontille. Vuoden 2019 alussa valmistuvaan päiväkotiin, ”Päiväkoti Lauttasaari –
daghemmet Drumsö” tulee tilat 160 suomenkieliselle ja 90 ruotsinkieliselle lapselle.
Myllykallion koulu sai syksyllä 2016 lisätiloja Hedengrenin talosta. Helsingin kaupunki on
tekemässä vuokrasopimusta lisätiloista Hedengrenin talossa. Hedengrenin talon tilat
tulevat olemaan koulun käytössä vuoteen 2024 saakka. Pajalahden koulun tilat
remontoidaan lähivuosina, jolloin Hedengrenin talon tilat toimivat myös väistötiloina
remontin ajan. Pajalahden koulun remontin jälkeen Myllykallion kouluun tullaan
tekemään peruskorjaus. Myllykallion koulun pihalla olevat parakit tulevat jäämään
toistaiseksi paikoilleen ja niihin sijoitetaan mm. koulun teknisen työn tilat.
Palvelujen parantamiseksi Helsingin kaupunki on päättänyt rakentaa omistamalleen
tontille Vattuniemenkuja 4:seen uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen. Rakennukseen
tulee koulutilat 600 oppilaalle ja päiväkotitilat yli 200 hoitolapselle. Uuteen
rakennukseen tullaan suunnittelemaan monipuoliseen käyttöön soveltuvia tiloja, jotka
ovat myös asukkaiden käytössä iltaisin. Uudisrakennuksen paikalla oleva vanha
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rakennus on tarkoitus purkaa. Rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta (katso
1.4 Kaavoitus).
Kauan odotettu länsimetro valmistui vihdoin ja aloitti liikenteen lauantaina 18.11.2017.
Bussiliikenne Kamppiin jatkui kuitenkin vielä tammikuun alkupäiviin saakka, minkä
vuoksi metron käyttäjämääristä ei vielä saatu oikeaa kuvaa vuoden 2017 aikana.
Metroliikenteen alkamisviikonloppuna pääkaupunkiseutulaiset kävivät sankoin joukoin
tutustumassa uuteen metrolinjaan ja sen varrella oleviin uusiin asemiin. Lauttasaaren
kaksi asemaa, Lauttasaari ja Koivusaari, ovat saaneet kiitosta raikkaasta ulkoasustaan ja
valoisuudestaan. Kummankin aseman on suunnitellut arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy.
Lauttasaaren metroaseman teemana on lumi ja jää. Teema näkyy suurissa pinnoissa ja
pienissä yksityiskohdissa. Asemalla on myös valotaideteos, jota on mielenkiintoista
seurata metroa odotellessa. Koivusaaren metroaseman teemana on puolestaan vesi ja
meri. Asemahallista avautuu kaunis näköala merelle. Koivusaaren asema sijaitsee meren
alla ja siellä on myös Suomen pisimmät liukuportaat.
Metroliikenteen alkaminen vilkastutti selvästi kauppakeskuksen toimintaa. Myös
liikenne Gyldenintiellä palasi ennalleen metroaseman valmistumisen myötä.
Kauppakeskusta vastapäätä sijaitseva kiinteistö valmistui myös syksyn aikana.
Rakennustöiden päätyttyä Lauttasaarentien liikennejärjestelyt sekä erityisesti
jalankulkijoiden reitti terveysasemalla helpottuivat. Uuteen kiinteistöön saatiin myös
ravintolapalveluja.
1.4 Kaavoitus
Helsingin kaupunginvaltuuston 27.10.2017 hyväksymä yleiskaava oli esillä vielä
kuluneen vuoden 2017 puolella. Yleiskaavan valtuustokäsittelyssä esitettyjä
toivomusponsia käsiteltiin kahdessa kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa
kevättalvella 2017. Kaupunginvaltuuston hyväksymästä Helsingin uudesta yleiskaavasta
tehtiin hallinto-oikeuteen yhteensä 50 valitusta. Kaupunginhallitus hyväksyi 22.5.2017
kokouksessaan hallinto-oikeudelle oman lausuntonsa, jonka mukaan valitukset tulisi
hylätä tai joiltakin osin jättää tutkimatta. Asian käsittely on vielä kesken.
Asemakaavoituksessa on meneillään useita muutoksia yksittäisten tonttien kohdalla.
Merkittäviä kaavoituskohteita ovat ns. Kuva-Sammon talon tontin toimitilarakennuksen
muuttamisen koulu- ja päiväkotikäyttöön, jonka kaavoitusprosessi käynnistyi
syyskuussa sekä Pajalahdentien kirjaston tontin muutos ala-asteen kouluksi ja
päiväkodiksi, jonka kohdalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä viime
keväänä.
Paljon huomiota herättänyt Lohiapajalahden asemakaava hyväksyttiin valtuustossa
1.2.2017, mutta se ei ole vielä lainvoimainen useiden valitusten johdosta. Lisää uusia
asuntoja tullaan mahdollistamaan kohteissa, joissa nykyistä rakennusta korotetaan tai
toimitiloja muutetaan asuinkäyttöön.
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2. LAUTTASAAREN SÄÄTIÖN TOIMINTA VUONNA 2017
2.1 Säätiön toiminnan tarkoitus
Säätiön tarkoitus on edistää ja tukea lauttasaarelaisten paikallisia etuja ja lauttasaarelaisia hyödyttävää harrastustoimintaa sekä Lauttasaaren kotiseututoimintaa ja
kehitystä.
2.2 Tarkoituksen toteuttaminen
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan seuraamalla Lauttasaaren ja sen lähialueiden kehitystä ja
lauttasaarelaisten yhteisiä tarpeita. Säätiö pyrkii parantamaan ja kehittämään
liikunta-, kulttuuri-, sivistys- ja muun harrastustoiminnan edellytyksiä harjoittamalla
yhteistyötä viranomaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Säätiö myöntää näille
yhteisöille avustuksia ja stipendejä sekä tekee kotiseututyötä ja muutoinkin tukee
taloudellisesti säätiön päämäärien mukaisia pyrkimyksiä.
2.3. Toimintatuet
Lauttasaaren säätiöltä haetut toimintatuet olivat aikaisempia vuosia keskimääräistä
suurempia, joten myönnettyjä tukia jouduttiin merkittävästi karsimaan. Rahallisesti
tukea haettiin lähes kaksinkertainen määrä (72 400 euroa) verrattuna jaossa olevaan
tukeen (40 000 euroa). Kaikki hakemukset täyttivät säätiön määrittelemät vaatimukset
ja olivat hyvin perusteltuja, joten jokaiselle hakijalle voitiin myöntää tukea.
Toimintatukihakemuksia tuli 36 yhteisöltä, jotka jakaantuivat seuraavasti: kasvatus ja
koulutus (15), kulttuuri ja kotiseututyö (4), urheilu ja liikunta (7), muu harrastus ja
virkistystoiminta (10). Eniten hakemuksia tuli kasvatus- ja koulutussektorilta, jossa
varhaiskasvatus painottui eniten. Rahallisesti tukea jaettiin seuraavasti: kasvatus ja
koulutus (28 %), kulttuuri- ja kotiseututyö (30%), urheilu ja liikunta (28%), muu virkistys
ja harrastustoiminta (14%).
Tukia myönnettäessä otettiin huomioon hakemusten perustelut, toiminnan laajuus ja
laatu, hakijayhteisön ikärakenne ja muilta tahoilta saadun rahoituksen osuus.
Hakemuksia pyrittiin käsittelemään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Päätöksen
teossa painotettiin mm. seuraavia tekijöitä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samantyyppistä toimintaa harjoittavien yhteisöjen tuki on tasapuolista
tukea annetaan yhteisöille, joiden saama julkinen tuki ei kata kaikkia toiminnan
kustannuksia
toiminnan piirissä merkittävä osa saaren nuorista
hakijayhteisöllä kustannuksia aiheuttava merkkivuosi
toiminta rikastuttaa merkittävästi saaren kulttuurielämää
toiminta lisää saaren yhteisöllisyyttä
toimii saaren asukkaiden edustajana viranomaisiin päin
tuki mahdollistaa monipuolisen nuorisourheilun harrastamisen
tuetaan kaikkein ikäryhmien erityisesti senioreiden harrastus- ja virkistystoimintaa.

Itsenäisyyden juhlavuotena säätiö halusi erityisesti tukea projekteja, joilla osallistuttiin
”Lauttasaari juhlii – Suomi 100 vuotta - Drumsö firar” – hankkeeseen. Tukihakemuksissa
kerrottiin ilahduttavan runsaasti monenlaisista toiminnoista, joita lauttasaarelaiset
yhteisöt suunnittelivat toteuttavansa merkkivuoden kunniaksi.
Itsenäisyyttä
juhlistettiin paikallisesti mm. konserteilla, vierailuilla, opintoretkillä, seminaareilla,
asiantuntijaluennoilla, stipendeillä ja kirjahankinnoilla.
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HAKIJA
Kasvatus, koulutus
Barnavårdsförening i Finland Drumsö eftis
FF daghemmet Tärnan
Folkhälsan på Drumsö r.f. daghemmet Tallen
Kielikylpypäiväkoti Sälenin vanhempainyhd.
Lauttasaaren ala-aste 5 A
Lauttasaaren ala-aste 5 C
Lauttasaaren ala-aste, vanhempainyhdistys
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys
Lauttasaaren yhteiskoulu 8 D
Lauttasaaren yhteiskoulu 9 C
MLL Lauttasaaren paikallisyhdistys r.y.
Päiväkoti Lokin vanhempainyhdistys
Päiväkoti Melkon vanhempaintoimikunta
Päiväkoti Särjen vanhempaintoimikunta
The Lauttasaari English Playschool
Yhteensä
Osuus avustuksesta
Kulttuuri
Lauttasaaren Laulajat ry
Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys
Lauttasaaren orkesteriyhdistys ry
Lauttasaari-Seura ry
Yhteensä
Osuus avustuksesta
Urheilu, liikunta
Dicken
Lauttasaaren kipparit ry
Lauttasaaren Kisa-Siskot ry
Lauttasaaren Pyrintö ry
Nyländska Jaktklubben (NJK) r.f.
Suomen Moottoriveneklubi
Topola
Yhteensä
Osuus avustuksesta
Muut harrastus ja virkistystoiminta
Drumsö pensionärer rf
Lauttasaaren Luotsitytöt
Lauttasaaren Martat
Lauttasaaren Senioritalo
Lauttasaaren Senioritalon kannatusyhdistys
Lauttasaaren Shakkikerho ry
Lauttasaaren VPK nuoriso-osasto
Naisliitto Unioni
Sjöscoutkåren Seaboys
Vikingarnas Garantiförening r.f.
Yhteensä
Osuus avustuksesta
Kaikki yhteensä

KÄYTTÖTARKOITUS

TUKI

teatterivierailu
kevättapahtuma
toiminta-avustus
konsertti "Muumi, Suomi"
leirikoulu
leirikoulu
Suomi 100 lastenkirja
stipendit, luokkaretket ym.
oppilasvaihto
opintomatka
kuvataidetoiminta
teatteriesitys (40 v.)
ulkoilutapahtuma
tablettitietokoneet
muutto, retki

400
500
600
800
100
300
800
4000
500
500
600
500
500
500
800
11 400
28 %

toimintatuki
vapaaoppilaat, stipendit
toimintatuki
Lauttasaari-Suomi 100

1500
3500
3000
4000
12 000
30 %

junioritoiminta Lauttasaari
koulutuspurjehdus
toimintatuki
toimintatuki
junioritoiminta Koivusaari.
veneilytapahtuma
salivuokra, valmennusakatemia

3000
500
800
800
1000
500
4500
11 100
28 %

kevätmatka
partiokämpän uudisrakennus.
toimintatuki
isoruutuinen televisio
toimintatuki
toimintatuki
toimintatuki
juhlaseminaari
toimintatuki
100-vuotistapahtumat

500
1000
400
500
600
200
800
500
500
500
5 500
14 %
40 000
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2.4. Muut tuet ja tunnustukset
Yrittäjäneuvos Tom Hynniselle myönnettiin hopeinen pro Lauttasaari -mitali
tunnustuksena pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä Lauttasaaren ja lauttasaarelaisten
hyväksi. Hän on ollut perustamassa saaren omaa koripalloseura ToPoLa:a, tehnyt
kattavan työsaran Lauttasaaren yhteiskoulun kehittämiseksi ja toiminut vuosien ajan
saaren edunvalvontaorganisaatioiden, Lauttasaari-Seuran ja Lauttasaaren säätiön
johtotehtävissä. Mitali ojennettiin hänelle Lauttasaaren säätiön keväällä pidetyssä
vuosikokouksessa.
Hopeinen pro Lauttasaari -mitali annettiin kymmenkertaiselle melonnan Suomen
mestarille Torsten ”Nappus” Liljebergille. 101-vuotias Liljeberg on talvi- ja jatkosodan
veteraani. Hän on vuosikymmenien ajan asunut Lauttasaaressa ja tuonut aina esiin
kiintymystään kotisaareensa.
Pronssisen pro Lauttasaari -mitalin sai koripalloseura ToPoLa:n pitkäaikainen
puheenjohtaja Jyri Saraste. Hän on yli kymmenen vuoden ajan merkittävästi kehittänyt
seuran toimintaa. ToPoLa on jäsenmäärältään suurin Lauttasaaressa asuvien nuorten
urheilujärjestö.
Säätiön nuorisostipendin saajat ovat olleet eri tavoin ansioituneita lauttasaarelaisia
nuoria. Vuonna 2017 palkittiin järjestötoiminnassa mukana olleita alle 25-vuotiaita
valmentajia tai ohjaajia. Stipendin sai kolme esimerkillistä työtä tehnyttä
urheiluvalmentajaa: Henrik Suonio (PPJ/Lauttasaari), Tiitu Lahti (ToPoLa) ja Robin
Willgren (HSK).
2.5. Muu kotiseututoiminta
Säätiö on seurannut Lauttasaaren liikuntahallihanketta sekä Lauttasaaren seurakunnan
”Yhdessä Lauttasaari”-projektia, jonka tarkoituksena on kehittää yhteisöllistä
toimintamallia yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
2.6. Tilaisuudet
Itsenäisyysjuhla
Lauttasaaren omaa itsenäisyysjuhlaa vietettiin 6.12.2017 tavallista juhlavammissa
merkeissä Lauttasaaren kirkolla. Tilaisuus oli huipentuma saarella järjestetyistä Suomen
itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumista. Päivä alkoi perinteisesti seppeleen laskulla
sankarihaudoille. Iltapäivän pääjuhlan vieraat toivotettiin tervetulleiksi kirkon tornista
soitetulla juhlafanfaarilla, jonka jälkeen kirkon pihalla kohotettiin malja 100-vuotiaalle
Suomen itsenäisyydelle.
Tilaisuuden musiikkipuolesta vastasivat Lauttasaaren orkesteri ja iskelmätaiteilija Hanna
Pakarinen, joka lauloi kantaesityksenä Timo Kiiskisen kanssa yhteistyössä tilaisuuteen
säveltämänsä ”Lahjalaulun”.
Juhlapuheen piti emeritasuurlähettiläs Laura Reinilä. Suurlähettiläs Reinilä on ollut
ulkoministeriön tehtävissä kriisiaikoina niin Lähi-idässä kuin Itä-Euroopassa, joissa
käsitys demokratiasta ja naisten asemasta ei ole läheskään yhtä selvä kuin Suomessa.
Pitkään Lauttasaaressa asuneena Reinilä esitti lopuksi toivomuksen, että saaren
ainutlaatuista merellistä luontoa ei pilattaisi asutusta liikaa tiivistämällä.
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Tilaisuudessa jaettiin säätiön juhlavuoden huomionosoitukset, pro Lauttasaari-mitalit ja
Nuorisostipendit ansioituneille lauttasaarelaisille.
Itsenäisyysjuhlaan osallistui runsaslukuinen lauttasaarelaisyleisö, joka palkittiin
tilaisuuden lopuksi herkullisilla kakkukahveilla.
Tilaisuuden järjestivät Lauttasaaren
Lauttasaaren seurakunnan kanssa.

säätiö

ja

Lauttasaari-Seura

yhteistyössä

Seppeleenlaskut
Lauttasaaren säätiön ja Lauttasaari-Seuran hallituksen edustajat laskivat seppeleen
Lauttasaaren sankarihaudoille kaatuneiden muistopäivänä, Suomen Sotaveteraaniliiton
60-vuotispäivänä 29.9.2017 sekä Itsenäisyyspäivänä.
Tervehdykset ja edustukset
Lauttasaaren Kisa-Siskot ry:n 70-vuotishistoriikki julkistettiin 17.5.2017 LauttasaariSeuran toimiston tiloissa. Säätiön hallitusta edustivat Juha Petäjä ja Kaija NiemiTurkama.
2.7. Kotisivut ja digitaalinen historiikki
Säätiön verkkosivut uudistettiin avoimeen lähdekoodiin perustuvalle WordPress –
sisällönhallintaohjelmalle. Se on internetin suosituin tähän tarkoitukseen käytetty
ohjelmisto ja käyttöturvallisempi sekä helppokäyttöisempi kuin yksittäisen toimittajan
räätälöity ohjelmisto.
Sivujen uudistuksessa otettiin huomioon voimassa olevan henkilötietolain lisäksi vuonna
2018 voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset, joiden tarkoituksena on
suojata henkilötietoja asiattomalta käytöltä.
Aikaisemmasta
kuvapainotteisesta
ulkoasusta
siirryttiin
uutisluontoiseen
viestintämalliin.
Toimintatukien hakemisen turvallisuutta lisättiin hakijoiden
järjestelmään
kirjautumisella.
Digihistoriikin
hakurakennetta
muutettiin
käyttäjäystävällisempään suuntaan ja sivustolle lisättiin enemmän kävijäanalytiikkaa.
Yhteistyökumppanina uudistuksessa oli Ecome Digiverstas.
2.8 Arkisto
Lauttasaaren säätiön arkistoa on säilytetty pääosin Lauttasaaren kirkon kellaritiloissa
omista toimistotiloista luopumisen jälkeen. Lauttasaari-Seuran entinen puheenjohtaja
Ville Elomaa esitteli näkemyksiään siitä, miten arkistomateriaalin säilytystä ja
luettelointia voidaan tehostaa. Arkiston uudelleenjärjestelyt aloitetaan Lauttasaaren
kirkon korjaustöiden valmistumisen jälkeen.
3. SÄÄTIÖN HALLINTO
3.1. Hallintoneuvosto
Hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 6.3.2017 HSK:n kokoustiloissa Lauttasaaressa.
Vuosikokous päätti hallintoneuvoston vahvuudeksi kymmenen (10) henkilöä.
Hallintoneuvostossa erovuorossa olivat Karri Haaparinne, Tom Hynninen ja Michael
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Nyman. Hynninen ilmoitti, ettei jatka hallintoneuvostossa muutettuaan pois
Lauttasaaresta. Haaparinne ja Nyman valittiin uudelleen kaudelle 2017-2019. Uudeksi
hallintoneuvoston jäseneksi kaudelle 2017-2019 valittiin Hannu Uski. Näin ollen
hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2017 oli seuraava:
Sirpa Asko-Seljavaara
Christer Boije af Gennäs
Karri Haaparinne
Risto Karimaa
Pentti Lehtiluoto
Michael Nyman
Reijo Paussu
Helena Schildt
Claes Tallberg
Hannu Uski

(2015-2017)
(2015-2017)
(2017-2019)
(2015-2017)
(2016-2018)
(2017-2019)
(2016-2018)
(2015-2017)
(2016-2018)
(2017-2019)

Vuodeksi 2017 hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Claes Tallberg
ja varapuheenjohtajaksi Risto Karimaa.
3.2. Hallitus
Hallintoneuvoston vuosikokous päätti, että hallitukseen kuuluu kertomusvuonna viisi (5)
henkilöä.
Hallituksessa erovuorossa olivat Niclas Köhler ja Hannu Uski. Köhler valittiin uudelleen
kaudelle 2017-2019. Hannu Uskin siirryttyä hallintoneuvostoon, uudeksi hallituksen
jäseneksi kaudelle 2017-2019 valittiin Sirkku Holmström Näin ollen hallituksen
kokoonpano vuonna 2017 oli seuraava:
Sirkku Holmström
Juha Hölttä
Niclas Köhler
Kaija Niemi-Turkama
Juha Petäjä

(2017-2019)
(2015-2017)
(2017-2019)
(2016-2018)
(2015-2017)

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 valittiin yksimielisesti Juha Petäjä ja
hallituksen varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä.
3.3. Tilintarkastajat
Vuosikokous
valitsi
tilintarkastajaksi
vuodeksi
2017
KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopersin päävastuullisen tilintarkastajan ollessa KHT Samuli Perälä.
3.4. Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa. Kokouksiin osallistui myös
hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita seuraavasti:
Säätiön varainhoitaja Nordean edustajat Harri Ahlberg ja Stefan von Knorring esittelivät
hallitukselle säätiön sijoitussalkun kehitystä sekä vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita
yhdessä kokouksessa kumpikin.
Lauttasaari-Seuran entinen puheenjohtaja Ville Elomaa oli hallituksen vieraana
keskustelemassa säätiön arkiston järjestämisestä ja hoitamisesta.
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Hallintoneuvoston puheenjohtaja Claes Tallberg oli mukana hallituksen vuoden
viimeisessä kokouksessa keskustelemassa vuoden 2018 suunnitelmista.
4. SÄÄTIÖN TALOUS
Säätiön varainhoidosta on vastannut Nordea. Säätiön hallitus on vieraillut Nordeassa
kaksi kertaa vuoden aikana. Yhteyshenkilönä on toiminut Niclas Köhler.
Tilikauden ylijäämä oli 18 040,13 euroa (ed. v. 3 209,51) budjetin ollessa -7 383 euroa.
Säätiön taseen loppusumma oli 1 342 329,93 euroa (ed. v. 1 323 321,48). Vieraan
pääoman määrä taseessa oli 5 239,97 euroa (4 271,65).
Vuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä taloudellisia muutoksia. Vuoden aikana säätiö
sai lahjoituksia yhteensä 4 000 euroa.
Sijoitustoiminnan tuottojäämä 89 121,49 euroa ylitti edellisen vuoden vastaavan (70
047,29).
5. LÄHIPIIRIANALYYSI
5.1. Toimintatukien ja stipendien lähipiiriperiaatteet
Pääsääntöisesti toimintatuet myönnetään järjestöille. Päätettäessä toimintatuista
varmistetaan, ettei säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen käsityksen mukaan niiden
jäsenillä tai perheenjäsenillä ole määräysvaltaa toimintatukia saavissa yhteisöissä.
Myönnettäessä stipendejä yksityishenkilöille säätiö varmistaa lähipiirisuhteen. Nämä
tapahtuvat käytännössä mm. hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenen jääväämisellä
päätöksenteosta.
5.2. Tuotteiden tai palvelujen ostot
Edellä kohdassa 5.1. todettuja periaatteita noudatetaan ostettaessa tuotteita tai
palveluja säätiön toiminnan käyttöön lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä tai yhteisöiltä.
5.3. Päätöksenteko toimintatuista ja stipendeistä
Säätiön hallitus tekee päätökset toimintatuista ja stipendeistä sille määräaikana
osoitettujen hakemusten perusteella sen laatiman ja hallintoneuvoston vahvistaman
talousarvion puitteissa. Päätöksissä pyritään noudattamaan tasapuolisuutta
huomioiden tuen hakijayhteisöjen toiminnan laajuus ja laatu sekä Lauttasaaren
yhdyskunnan kannalta sen yleishyödylliset lähtökohdat.
5.4. Toiminta vuonna 2017
Säätiö ei ole kertomusvuonna antanut sen lähipiiriin kuuluville henkilöille taikka
yhteisöille lainoja, vakuuksia, avustuksia tai etuuksia taikka tehnyt näitten tahojen
kanssa mitään muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia.
5.5. Säätiön hallinnon palkat ja palkkiot v. 2017
Hallintoneuvosto on vahvistanut palkkioperiaatteet. Sen mukaisesti hallintoneuvostolle ei makseta kokouspalkkiota.
Hallitukselle maksettava kokouspalkkio oli ennen vuoden 2017 vuosikokousta 90 euroa
hallituksen jäsenelle ja 150 euroa puheenjohtajalle kultakin kokoukselta.
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Vuosikokouksessa palkkioksi vahvistettiin 100 euroa hallituksen jäsenelle ja 165 euroa
puheenjohtajalle. Muita palkkoja tai palkkioita ei maksettu. Vuodelta 2017 maksetut
kokouspalkkiot olivat yhteensä 4 785 euroa.
Säätiö ei ole kertomusvuonna antanut sen lähipiiriin kuuluville henkilöille taikka
yhteisöille avustuksia tai etuuksia taikka tehnyt näitten tahojen kanssa mitään
muitakaan järjestelyjä, jotka poikkeaisivat säätiön tavanomaisesta sääntöjen
mukaisesta toiminnasta.

