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LAUTTASAAREN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
DRUMSÖSTIFTELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018
Säätiön 73. toimintavuosi Stiftelsens 73. Verksamhetsår
1. LAUTTASAARI VUONNA 2018 JA KEHITYSNÄKYMÄ
1.1 Kehitysnäkymä
Vuosi 2018 oli pääomasijoittajille vaikea, hyvän alkuvuoden jälkeen kurssit laskivat
voimakkaasti loppuvuodesta ja koko vuoden kehitys jäi miinukselle. Markkinatilanne oli
rauhaton läpi vuoden ja kurssit heilahtelivat poikkeuksellisen paljon. Noususuhdanne
on näin loppumassa ja kasvu hiipuu.
Saaren väkiluvun kehitys ja liikenne ovat olleet näkyvä puheenaihe koko vuoden. Uuden
koulun ja päiväkodin valmistuminen tulevat helpottamaan nykyistä tilanahtautta. Tämä
ei kuitenkaan riitä nyt meneillään olevalla kasvuvauhdilla, joka ylittää viranomaisten
ennusteet reippaasti. Uusia asuntoja rakennetaan paljon, eikä kouluja ja päiväkoteja ole
suunniteltu riittävästi. Suunnitellut uudet liikennejärjestelyt, mm. yhden ajokaistan
poistaminen Lauttasaaren sillalta, ovat herättäneet huolta kasvavan asukasmäärän
vuoksi.
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 2018 alkaessa Lauttasaaressa oli 24 197 asukasta. Asukkaita oli 971 enemmän
edellisvuoteen verrattuna ja väkiluvun kasvu 4,18 % jatkoi nousuaan (vuonna 2017
kasvu oli +2,7%). Vuonna 2017 Lauttasaaressa syntyi 287 lasta, mikä oli 8,3 %
edellisvuotta vähemmän (2016 syntyneitä oli 313). Väestöstä ruotsinkielisiä oli 3 272.

Kaavio 1: Väestörakenteen kehitys Lauttasaaressa
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Lähde: Helsingin seudun aluesarjat-tietokanta
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Väestöennusteiden mukaan 25 000 asukkaan raja tulee ylittymään Lauttasaaressa jo
vuonna 2022 ja saarella tulee olemaan vuonna 2028 jo yli 25 700 asukasta. (Kaavio 1).
Peruskouluikäisten (7-15 vuotta) lasten määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2028
mennessä jopa 24 % .
Vuonna 20172 Lauttasaareen valmistui 303 asuntoa (Kaavio 2). Luku oli edellisvuotta
selvästi korkeampi (vuosi 2016 asuntoja valmistui 243). Valmistuneista asunnoista 71 oli
vuokra-asuntoja ja 232 omistusasuntoja.

Kaavio 2: Asuntotuotanto Lauttasaaressa 2000 - 2017
1.3 Palvelut
Päiväkodit ja koulut
Lauttasaaren kasvavan asukasmäärän myötä päiväkotien ja koulujen tilatarve on myös
lisääntynyt.. Päiväkotien tiloihin saadaan helpotusta, kun Isokaaren ja Hakolahdentien
välissä olevalle tontille rakennettava uusi päiväkoti, ”Päiväkoti Lauttasaari –
Daghemmet Drumsö”, valmistuu. Päiväkotiin tulee tilat 160 suomenkieliselle ja 90
ruotsinkieliselle lapselle. Rakentaminen aloitettiin keväällä 2017 ja suunnitelmien
mukaan rakennus olisi valmistunut vuoden 2019 alussa. Rakennustöiden keskeytymisen
vuoksi valmistuminen kuitenkin siirtyy noin puoli vuotta.
Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun tiloissa on vuodesta 2015 lähtien tehty
useita tutkimuksia ja korjauksia sisäilman laadun parantamiseksi. Tutkimuksissa
rakennuksesta ei ole kuitenkaan löytynyt laajoja mikrobivaurioita ja sisäilman laatua on
parannettu monella tavalla. Helsingin kaupunki on päättänyt tehdä koulurakennukseen
ja sivurakennukseen laajan toiminnallisen ja teknisen perusparannuksen, jossa
ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset
asennukset ja parannetaan energiatehokkuutta sekä korjataan vaurioituneet osat
julkisivuista. Lisäksi uusitaan ja korjataan ikkunoita, ovia, räystäsrakenteita ja
vesikattovarusteita, korjataan kosteusvaurioituneita rakenteita ja rakennetaan uusi
salaojitusjärjestelmä.
Hankesuunnitelman mukaan rakennustyö alkaa vuoden 2020 alussa ja kestää vuoden
2

Vuoden 2018 tieto ei ole vielä saatavilla
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2021 kesäkuuhun saakka. Helsingin kaupungin vuokraamat tilat Hedengrenin talosta
ovat Myllykallion koulun käytössä vuoteen 2024 saakka. Koulun pihalla olevat parakit
tulevat jäämään toistaiseksi paikoilleen ja niihin sijoitetaan mm. koulun teknisen työn
tilat. Perusparannuksella korvataan nykyiset väliaikaiset lisätilat. Koulun tiloissa
toiminut Lauttasaaren musiikkiopisto joutuu siirtymään peruskorjauksen vuoksi ensin
väliaikaisiin tiloihin ja sen jälkeen Lauttasaaren kirkon yhteydessä oleviin tiloihin.
Lauttasaaren 2. ala-aste ja päiväkoti Särki ovat saamassa uudet tilat. Helsingin
kaupungin omistamalla tontilla Vattuniemenkuja 4:ssa ollut vanha rakennus purettiin
ja uuden koulurakennuksen rakentaminen aloitettiin. Tontille rakennetaan uusi
päiväkoti- ja koulurakennus, johon tulee koulutilat 600 koululaiselle ja 220
päiväkotilapselle. Uuteen rakennukseen on lisäksi tulossa monipuoliseen, myös iltaisin
alueen asukkaiden käyttöön soveltuvia tiloja. Rakennuksen on arvioitu valmistuvan
vuoden 2020 alussa.
Liikenne
Metron aloitettua liikennöinnin bussiliikenne Lauttasaareen supistui ja osa suorista
linjoista lakkautettiin. Erityisesti Vattuniemessä asuva väestö on kokenut julkisen
liikenteen hankaloituneen metron tulon myötä.
Vuonna 1969 valmistunut Lauttasaaren silta on huonossa kunnossa. Kesällä 2019
alkavassa peruskorjauksessa silta kunnostetaan ja sen rakenteita vahvistetaan.
Peruskorjauksen yhteydessä myös sillan liikennejärjestelyitä muutetaan. Helsingin
kaupunki on laatinut sillalle katusuunnitelman, jossa esitetään yhtä ajokaistaa keskustan
suuntaan ja kahta ajokaistaa Lauttasaaren suuntaan. Nykyisin sillalla on kaksi ajokaistaa
molempiin suuntiin. Suunnitelman mukaan sillan molemmille puolille tulisi
yksisuuntaiset pyörätiet, jotka erotettaisiin tasoerolla sekä ajoradasta että
jalkakäytävistä. Jalkakäytävä sillan eteläpuolella olisi neljä metriä leveä, jolloin sillalla
olisi tilaa myös onkijoille. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi
katusuunnitelman 20.11.2018.
Muut palvelut
Helsingin kaupunki on laatinut hankesuunnitelman keskustan terveys- ja
hyvinvointikeskuksen rakentamisesta Kamppiin. Hanke perustuu kaupungin sosiaali- ja
terveyslautakunnan vuonna 2014 päättämään palveluverkkosuunnitelmaan 2030.
Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on yhdistää yhteen pisteeseen nyt hajallaan
olevia aikuisväestön sosiaali- ja terveyspalveluja. Hankesuunnitelman mukaan
keskukseen sijoittuisivat eteläisten kaupunginosien aikuisten terveys- ja
hyvinvointipalvelut. Uudisrakennus tulisi korvaamaan osittain tai kokonaan Viiskulman,
Töölön, Lauttasaaren ja Laakson nykyisten terveysasemien tiloja.
Kauppakeskus Lauttiksen myötä saarelaisten palvelut ovat parantuneet.
Kauppakeskuksessa on saatavilla erilaisia kahvila- ja ravintolapalveluita ja kauppojen
aukioloajat ovat pidentyneet. Myös muualle saareen on avattu uusia ravintoloita.
Lauttasaaren sisäliikuntatilojen lisäämiseen tähtäävä hanke on ollut vireillä eri
muodoissa 40 vuotta. Kertomusvuoden syksyllä hanke otti merkittävän ja konkreettisen
askeleen, kun rahoituksen varmistuttua Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen alettiin
rakentaa monipuoliset sisäliikuntatilat sisältävää laajennusosaa. Rakennustyö on
edennyt suunnitellussa aikataulussa, ja uusien liikuntatilojen pitäisi olla käytössä
syksyllä 2019.
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1.4 Kaavoitus
Kaupunginvaltuuston marraskuussa 2016 hyväksymää yleiskaavaa käsiteltiin vielä
kuluneen vuoden 2018 aikana. Tehtyjen valitusten perusteella hallinto-oikeus päätti
helmikuussa yleiskaavan olevan osittain lainvastainen. Näitä Lauttasaarta koskevia
kohtia olivat määräykset Länsiväylän bulevardisoinnista sekä Melkin saaren kaavoitus.
Tästä päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin piti
voimassa hallinto-oikeuden päätöksen ja uusi yleiskaava tuli näin lainvoimaiseksi
5.12.2018.
Asemakaavoituksessa on meneillään useita muutoksia yksittäisten tonttien kohdalla.
Näkyvimmät kohteet ovat Gyldenintie 2 liikerakennuksen paikalle kaavoitettu 6kerroksinen uusi asuinrakennus sekä Särkiniementie 3 tontin täydennysrakentaminen.
Muita kohteita ovat Puistokaarella ja Katajaharjuntiellä olevien asuinrakennusten
korottaminen sekä Luoteisväylän ns. Pusan tontin kaavoittaminen kahdelle pientalolle.
2. LAUTTASAAREN SÄÄTIÖN TOIMINTA VUONNA 2018
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 säätiön toimintatukea haettiin monenlaisiin kohteisiin ja projekteihin mm.
stipendeihin, vapaaoppilaspaikkoihin, leirikoulun järjestämiseen, some-koulutukseen,
junioritoimintaan, partiokämpän kunnostamiseen, historiikin kirjoittamiseen ja
Lauttasaari-päivän järjestämiseen. Hakemuksista kävi jälleen ilmi se, miten aktiivista ja
hyödyllistä työtä monet lauttasaarelaiset yhteisöt tekevät. Lapset ja nuoret olivat
pääosassa tukia myönnettäessä.
Toimintatukea haettiin yhteensä 84 701 eurolla eli yli kaksinkertaisella määrällä
verrattuna jaossa olevaan tukeen (40 000 euroa). Tästä syystä myönnettyjä tukia
jouduttiin merkittävästi karsimaan.
Toimintatukea myönnettiin 35 yhteisölle, jotka jakaantuivat seuraavasti: kasvatus ja
koulutus (15), kulttuuri ja kotiseututyö (4), urheilu ja liikunta (9), muu harrastus ja
virkistystoiminta (7). Eniten hakemuksia tuli kasvatus- ja koulutussektorilta, jossa
varhaiskasvatus painottui eniten. Rahallisesti tukea jaettiin seuraavasti: kasvatus ja
koulutus (29 %), kulttuuri- ja kotiseututyö (30 %), urheilu ja liikunta (30 %), muu virkistys
ja harrastustoiminta (11 %).
Tukia myönnettäessä otettiin huomioon hakemusten perustelut, toiminnan laajuus ja
laatu, hakijayhteisön ikärakenne ja muilta tahoilta saadun rahoituksen osuus.
Hakemuksia käsiteltäessä tavoitteena oli tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.
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Päätöksenteossa painotettiin mm. seuraavia tekijöitä:
• samanlaista 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
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HAKIJA

KÄYTTÖTARKOITUS

Kasvatus, koulutus
Barnavårdsförening i Finland Drumsö eftis
Drumsö Hem och Skola r.f.
FF daghemmet Tärnan
Kielikylpypäiväkoti Sälenin vanhempainyhdistys
Lauttasaaren ala-aste 5 A
Lauttasaaren ala-aste 5 K
Lauttasaaren ala-aste, vanhempainyhdistys ry
Lauttasaaren Kielikylpy ry
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys
Lauttasaaren yhteiskoulu 8 K
MLL Lauttasaaren paikallisyhdistys r.y.
Päiväkoti Lokin vanhempainyhdistys
Päiväkoti Silkkiuikku
Päiväkoti Särjen vanhempaintoimikunta
The Lauttasaari English Playschool
Yhteensä
Osuus avustuksesta

luontokoulun vierailut ym.
talviurheilupäivän järjestäminen
kevättapahtuma
lelut, askartelut, retket
leirikoulu
leirikoulu
some-koulutus
kurssit, stipendit, ym.
stipendit, retket, kalusteet
opintomatka
Larun lasten taideyö
toimintatuki
teatteriretki
kaupunkiviljelyhanke
laitosimuri, retki
11 500
29 %

Kulttuuri
Lauttasaaren Laulajat ry
Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys
Lauttasaaren orkesteriyhdistys ry
Lauttasaari-Seura ry
Yhteensä
Osuus avustuksesta

toimintatuki
vapaaoppilaat, stipendit
toimintatuki
katujuhla, itsenäisyysjuhla
12 000
30 %

Urheilu, liikunta
Dicken
Helsingfors Segelklubbb r.f.
Helsingin Kiekko-Tiikerit s. 04/05
Lauttasaaren kipparit ry
Lauttasaaren Kisa-Siskot ry
Lauttasaaren Pyrintö ry
Nyländska Jaktklubben (NJK) r.f.
Suomen Moottoriveneklubi
Topola
Yhteensä
Osuus avustuksesta

junioritoiminta Lauttasaari
nuorten purjehdusohjaajien
koulutus
turnausmatka
historiikki, kevätpurjehdus
toimintatuki
toimintatuki
junioritoiminta Koivusaari
lasten ja nuorten veneilykoulu
40-vuotistapahtuma, kesäleiri
12 200
30 %

Muut harrastus ja virkistystoiminta
Drumsö pensionärer rf
Lauttapartio r.y.
Lauttasaaren Luotsitytöt
Lauttasaaren Martat
Lauttasaaren Senioritalon naistoimikunta
Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho
Lauttasaaren VPK nuoriso-osasto
Yhteensä
Osuus avustuksesta

toimintatuki
retkikämpän remontti
partiokämpän uudisrakennus.
toimintatuki
toimintatuki
toimintatuki
toimintatuki
4 300
11 %

Kaikki yhteensä

40 000
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2.4. Muut tuet ja tunnustukset
Vuosikokouksessa 5.3.2018 säätiön pronssinen Pro Lauttasaari –mitali ojennettiin
pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle ja nykyiselle puheenjohtajalle Juha Petäjälle. Hän on
tehnyt monipuolisesti työtä Lauttasaaren hyväksi mm. koulumaailmassa vanhempien
edustajana. Hän on myös ajanut aktiivisesti saaren purjehtijoiden asioita. Juha Petäjän
asiantuntemusta on tarvittu, kun säätiö on antanut lausuntojaan monista kiperistä
Lauttasaaren kaavaa koskevista asioista.
Lauttasaaren kirkolla pidetyssä Itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2018 Koneen Säätiö sai
pronssisen Pro Lauttasaari -mitalin merkittävästä kulttuuriteosta Lauttasaaren hyväksi.
Mitalin vastaanotti säätiön johtaja Anna Talasniemi. Koneen Säätiö on tänä päivänä yksi
merkittävimmistä suomalaisen tieteen, taiteen ja kulttuurin tukijoista.
Koneen Säätiö osti vuonna 2015 huonoon kuntoon päässeen Lauttasaaren kartanon ja
sen pihapiirissä sijaitsevan Punaisen Huvilan. 1800-luvun alkupuolella valmistuneen,
juhlavaa empiretyyliä edustavan kartanon toteuttajana on ollut todenkäköisesti Carl
Ludvig Engelin arkkitehtitoimisto. Koneen Säätiö korjasi usean vuoden ajan
perusteellisesti tätä kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävää
rakennusta. Kartanoa ympäröivä, puutarha-arkkitehti Bengt Schalinin suunnittelema
puisto on myös kunnostettu lauttasaarelaisille avoimeksi puutarhaksi. Lauttasaaren
kartanossa on nykyisin Koneen Säätiön Helsingin toimitilat.
2.6. Tilaisuudet
Itsenäisyysjuhla
Suomen 101. itsenäisyysvuoden merkeissä Lauttasaaren omaa Itsenäisyysjuhlaa
vietettiin 6.12.2018 Lauttasaaren kirkolla. Juhlan järjestivät Lauttasaaren säätiö ja
Lauttasaari-Seura yhteistyössä Lauttasaaren seurakunnan kanssa.
Päivä alkoi perinteisesti seppeleen laskulla sankarihaudoille. Iltapäivän pääjuhlan
juhlapuheen piti Kansallinen lapsistrategia –hankkeen projektipäällikkö Marianne
Heikkilä. Juhlassa jaettiin vuosittaiset huomionosoitukset: Pro Lauttasaari mitalin sai
Koneen Säätiö, Vuoden Lauttasaarelaiseksi valittiin tv:stä tuttu ”sohvaperuna” Henrik
Wilenius ja Vuoden Nuori Lauttasaarelainen –huomionosoituksen sai Lauttasaaren VPK
kiitokseksi arvokkaasta nuorisotyöstä. Tilaisuuden musiikkipuolesta vastasivat
Lauttasaaren orkesteri, Lauttasaaren musiikkiopiston kamariorkesteri ja Myllykallion
koulun oppilaskuoro. Juhlan pirteinä juontajina toimivat partiolaiset Lauttasaaren
Luotsitytöistä. Tilaisuuden päätteeksi seurakuntasalissa juhlavieraille tarjottiin
herkulliset kakkukahvit.
Seppeleenlaskut
Lauttasaaren säätiön ja Lauttasaari-Seuran hallituksen edustajat laskivat seppeleen
Lauttasaaren sankarihaudoille 20.5.2018 Kaatuneiden muistopäivänä ja 6.12.2018
Itsenäisyyspäivänä.
Tervehdykset ja edustukset
Lauttasaaren kirkon rakentamisen 60-vuotisjuhlassa 23.9.2018 säätiötä edusti
puheenjohtaja Juha Petäjä, kirkon piirtäneiden arkkitehtien, Keijo ja Marja Petäjän
poika.
Lauttasaaren liikuntahallin peruskiven muurauksessa 27.9.2018 säätiötä edusti
puheenjohtaja Juha Petäjä. Sementtirenkaan sisällä olevaan muoviseen ”aikakapseliin”
laitettiin mm. LYK:n logolla varustettu paita, kolikoita opettajien kahvikassasta ja uusin
Lauttasaari-lehti kertomaan muurauksen ajankohdasta.
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Lauttasaari-lehden 50-vuotisjuhlassa 26.9.2018 säätiötä edustivat Juha Petäjä ja Kaija
Niemi-Turkama. Juhla järjestettiin täysin remontoidulla Punaisella Huvilalla, jossa
sijaitsee Lauttasaari-lehden toimitus.
2.6. Säätiön kotisivut
EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Sen mukaan jokaisen henkilötietoja
käsittelevän yrityksen tai yhteisön on suunniteltava ja dokumentoitava koko
henkilötietojen käsittelyprosessi. On myös varmistettava, etteivät ulkopuoliset pääse
rekisteriin, virheelliset tiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä. Tietosuojaasetuksen edellyttämä selostus henkilötietojen käsittelytoimista on lisätty säätiön
kotisivuille.
2.7 Arkisto
Lauttasaaren säätiön arkistoa on säilytetty pääosin Lauttasaaren kirkon kellaritiloissa
omista toimistotiloista luopumisen jälkeen. Lauttasaari-Seuran entinen puheenjohtaja
Ville Elomaa on inventoinut säätiön arkiston ja tehnyt sen kehittämisestä muistion.
Säätiön arkiston järjestelyä jatketaan Lauttasaaren kirkon remontin valmistumisen
jälkeen.
3. SÄÄTIÖN HALLINTO
3.1. Hallintoneuvosto
Hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 5.3.2018 HSK:n kokoustiloissa Lauttasaaressa.
Vuosikokous päätti hallintoneuvoston vahvuudeksi kymmenen (10) henkilöä.
Hallintoneuvostossa erovuorossa olivat Sirpa Asko-Seljavaara, Christer Boije af Gennäs,
Risto Karimaa ja Helena Schildt. Heidät kaikki valittiin uudelleen kaudelle 2018-2020.
Näin ollen hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2018 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

(2018-2020)
(2018-2020)
(2017-2019)
(2018-2020)
(2016-2018)
(2017-2019)
(2016-2018)
(2018-2020)
(2016-2018)
(2017-2019)

Vuodeksi 2018 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 Juha Hölttä ja Juha Petäjä. Heidät valittiin uudelleen
kaudelle 2018-2020. Näin ollen hallituksen kokoonpano vuonna 2018 oli seuraava:
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Sirkku Holmström
Juha Hölttä
Niclas Köhler
Kaija Niemi-Turkama
Juha Petäjä

(2017-2019)
(2018-2020)
(2017-2019)
(2016-2018)
(2018-2020)

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 valittiin yksimielisesti Juha Petäjä ja
hallituksen varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä.
3.3. Tilintarkastajat
Vuosikokous
valitsi
tilintarkastajaksi
vuodeksi
2018
KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopersin päävastuullisen tilintarkastajan ollessa KHT Samuli Perälä.
3.4. Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kymmenen kertaa. Kokouksiin osallistui
hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita seuraavasti:
Säätiön varainhoitaja Taalerin edustaja Kirsi Vine esitteli Taalerin laatimaa suunnitelmaa
sekä sen toteutumista säätiön varainhoidossa kahdessa kokouksessa.
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Claes Tallberg oli mukana hallituksen vuoden
viimeisessä kokouksessa keskustelemassa vuoden 2019 suunnitelmista.
4. SÄÄTIÖN TALOUS
Säätiön varainhoito siirrettiin Taaleri Varainhoito Oy:lle huhtikuussa 2018. Säätiön
hallitus on vieraillut Taalerilla kaksi kertaa vuoden aikana. Yhteyshenkilönä on toiminut
Niclas Köhler.
Tilikauden ylijäämä oli 50 491,48 (edellinen vuosi 18 040,13) euroa budjetin ollessa 10
707 euroa. Poikkeama johtuu pääosin budjetoitua korkeimmista sijoitustuotoista sekä
odotettua pienemmistä varsinaisen toiminnan kuluista.
Säätiön taseen loppusumma kasvoi hieman ja oli 1 392 395,41 euroa (edellinen vuosi 1
342 329,93 ). Vieraan pääoman määrä taseessa oli 4 813,97 (5 239,97) euroa.
Vuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä taloudellisia muutoksia. Vuoden aikana säätiö
sai lahjoituksia yhteensä 4 000 euroa.
Sijoitustoiminnan tuottojäämä kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 108 487,68 euroa
(edellinen vuosi 89 121,49).
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.
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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. Lainat ja vakuudet
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 vuonna 2018
Hallintoneuvosto on vahvistanut palkkioperiaatteet. Niiden mukaisesti
hallintoneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.
Vuosikokouksessa hallintoneuvosto päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat
kokouspalkkiot ennallaan. Palkkioksi vahvistettiin 100 euroa hallituksen jäsenelle ja 165
euroa puheenjohtajalle. Muita palkkoja tai palkkioita ei maksettu. Vuodelta 2018
maksetut kokouspalkkiot olivat yhteensä 5 250 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.
Säätiön hallintoneuvoston jäsen Karri Haaparinne on säätiön varainhoidosta vastaavan
Taaleri Varainhoito Oy:n emoyhtiön Taaleri Oy:n johtoryhmän jäsen ja
toimitusjohtajan sijainen. Hän ei ole osallistunut säätiön varainhoidosta vastaavan
toimijan valintaan ja päätöksentekoon. Taaleri Varainhoito Oy:lle maksettiin vuonna
2018 varainhoitopalkkioita 2 976,54 euroa.

