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LAUTTASAAREN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
DRUMSÖSTIFTELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Säätiön 74. toimintavuosi - Stiftelsens 74. verksamhetsår

1. LAUTTASAARI VUONNA 2019 JA KEHITYSNÄKYMÄ

1.1 Kehitysnäkymä

Vuodeta 2019 tuli maailman pörsseissä odotettua parempi. Helsingin pörssissä indeksi
nousi lähes 15%, kansainvälisistä pörsseistä Dow Jones nousi yli 20% ja Nasdaq hieman
yli 30%. Säätiön sijoitussalkun arvo nousi vuoden aikana selvästi yli pitkäaikaisen
sijoitustavoitteemme ollen 12,01%. Nousu on ollut viime aikoina voimakasta
epävarmuutta aiheuttaneen Brexit-ratkaisun selvittyä, joten näkymät tulevalle vuodelle
ovat valoisat.

Merkittävä tapaus Lauttasaaren palveluissa oli Yhteiskoulun uuden liikuntahallin sekä
Vattuniemen uuden koulun valmistuminen. Sen sijaan Isokaaren uuden päiväkodin
valmistuminen siirtyi tulevan vuoden puolelle urakoitsijan konkurssin vuoksi. Uusia
kouluja ja päiväkoteja ollaan kaavoittamassa Särkiniementielle ja Pajalahdentielle, joten
uudisrakentamisen myötä lisääntyvään väkimäärään ollaan varautumassa.

1.2 Tilastotietoa1

Säätiö seuraa jatkuvasti Lauttasaaren yhdyskunnan kehitystä, mm. väkilukua,
ikäjakaumaa ja valmistuneita asuntoja. Näin se voi ottaa muutokset huomioon
suunnitellessaan toimintansa painopistealueita.

Vuoden 2018 päättyessä2 Lauttasaaressa oli 24 326 asukasta. Asukkaita oli 129
enemmän edellisvuoteen verrattuna. Väkiluvun kasvuvauhti 0,5 % oli selvästi
pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna (vuonna 2018 kasvu oli 4,2%). Vuonna 2018
Lauttasaaressa syntyi 291 lasta, mikä oli lähes saman verran kuin edellisenä vuotenakin
(2017 syntyneitä oli 287). Väestöstä ruotsinkielisiä oli 3 272.

Kaavio 1: Väestön ikärakenteen kehitys Lauttasaaressa

Väestöennusteiden mukaan Lauttasaaren väkiluku kasvaa 7,4 % vuoteen 2029

1 Lähde: Helsingin seudun aluesarjat tilastokanta ja Tilastokeskus
2 Vuoden 2019 luvut eivät vielä saatavilla
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mennessä, jolloin saarella ennustetaan olevan 26 133 asukasta (Kaavio 1). Ennusteiden
mukaan eniten kasvua on 16-64 vuotiaiden (8 %) ja yli 64-vuotiaiden (7,8 %) ikäryhmissä.
7-15 vuotiaiden ikäryhmässä kasvua ennakoidaan olevan 13,9 %, mutta alle
kouluikäisten (0-6 vuotiaat) määrän ennustetaan laskevan 4,5%.

Vuonna 20183 Lauttasaareen valmistui 11 asuntoa (Kaavio 2). Luku oli edellisvuotta
selvästi alhaisempi (vuonna 2017 asuntoja valmistui 303).

Kaavio 2: Asuntotuotanto Lauttasaaressa 2000 - 2018

1.3 Palvelut

Päiväkodit ja koulut

Vuoden 2019 lopussa Vattuniemeen valmistui uusi hiilineutraali koulurakennus entisen
Kuva-Sammon talon paikalle, Vattuniemenkatu 23:een. Rakennuksen omistaa
Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt ja sen urakoitsijana toimi SRV Rakennus Oy.

Rakennuksessa on tilat 600 ala-asteen oppilaalle ja 220 päiväkotilapselle.  Koulun
nimeksi tuli Vattuniemen ala-asteen koulu ja se aloittaa toimintansa elokuussa 2020.
Uusi koulu toimii kuitenkin jo tammikuusta 2020 alkaen väistötilana Lauttasaaren ala-
asteen oppilaille Myllykalliossa alkavan peruskorjauksen vuoksi.

Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun tiloissa käynnistyy laaja toiminnallinen ja
tekninen perusparannustyö, 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.  Rakennustyön arvioidaan kestävän kesäkuuhun
2021 saakka.

Helsingin kaupungin vuokraamat tilat Hedengrenin talosta ovat Myllykallion koulun
käytössä vuoteen 2024 saakka. Koulun pihalla olevat parakit jäävät toistaiseksi
paikoilleen ja niihin sijoitetaan mm. koulun teknisen työn tilat. Perusparannuksella

3 Vuoden 2019 tieto ei ole vielä saatavilla
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korvataan nykyiset väliaikaiset lisätilat.

Myllykallion koulun tiloissa toiminut Lauttasaaren musiikkiopisto siirtyi vuoden 2019
aikana Vattuniemenkatu 28 oleviin tiloihin. Suunnitelmien mukaan opisto siirtyy
Lauttasaaren kirkon tiloihin kirkon peruskorjauksen valmistuttua.

Isokaaren ja Hakolahdentien välissä olevalla tontilla on meneillään rakennushanke
uuden päiväkodin rakentamiseksi. Uuteen päiväkotiin, ”Päiväkoti Lauttasaari –
Daghemmet Drumsö”, jonka arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 aikana, tulee tilat 160
suomenkieliselle ja 90 ruotsinkieliselle lapselle. Rakentaminen aloitettiin keväällä 2017
ja alkusuunnitelmien mukaan rakennus olisi valmistunut vuoden 2019 alussa.
Rakennustöiden keskeytymisen vuoksi päiväkodin valmistumisajankohta on kuitenkin
siirtynyt alkuperäisestä suunnitelmasta.

Liikenneyhteydet

Metroliikenteen käynnistyminen vaikutti Lauttasaaren bussiyhteyksiin. Bussiliikenne
supistui ja suoria linjoja lakkautettiin. Erityisesti Vattuniemessä asuva väestö on kokenut
muutoksen hankaloittaneen liikkumista huomattavasti.

HSL aloitti vuoden aikana Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelun tavoitteena kehittää
Lauttasaaren alueen metroliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennelinjastoa.
Lauttasaaren alueella kulkevien liikkumistottumuksia kartoitettiin syksyllä kyselyn avulla
ja tietoja liikkumisesta kerättiin linjastosuunnittelun tueksi Lauttasaaren
liityntälinjaston kehittämiseen. Lauttasaaren linjastoluonnos julkaistiin marraskuun
lopussa ja sitä sai kommentoida blogissa ja HSL:n palautejärjestelmän kautta joulukuun
puoleen väliin saakka. Joulukuun alussa järjestettiin myös asukastilaisuus Lauttasaaren
kauppakeskus Lauttiksessa. Lauttasaaren linjaluonnoksen mukaan Katajaharjusta tulisi
bussilinja Lauttasaaren ja Ruoholahden metroasemien kautta Punavuoreen ja
Vattuniemestä Kamppiin. Lisäksi saaren sisällä tulisi linja Vattuniemen ja Katajaharjun
välille ja toinen linja Lauttasaaren metroaseman ja Katajaharjun välille. Suunnitelmien
mukaan uusi linjasto otetaan käyttöön syksyllä 2020.

Lauttasaaren silta

Vuonna 1969 valmistuneen Lauttasaaren sillan peruskorjaus aloitettiin elokuussa 2019.
Huonossa kunnossa olevan sillan alaosien rakenteita vahvistetaan teräsrakenteilla ja
sillalla oleva nostoläppä suljetaan pysyvästi urakan aikana. Peruskorjauksen yhteydessä
siltaa kehitetään kävelijöille ja pyöräilijöille paremmin sopivaksi. Korjauksen jälkeen
sillalla on kolme ajokaistaa, yksi Lauttasaaresta keskustaan ja kaksi ajokaistaa
keskustasta Lauttasaareen. Sillan pohjois- ja etelälaidoille rakennetaan erilliset
jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet. Vilkasliikenteisempi eteläinen jalkakäytävä
toteutetaan neljä metriä leveänä, jolloin sillä on tilaa myös onkijoille.

Kaikkien kulkuneuvojen kulku säilyy sillalla koko urakan ajan, mutta työmaa hidastaa
liikkumista. Liikenne ohjataan sillan eteläiselle puoliskolle helmi-huhtikuuhun 2020
saakka. Peruskorjauksen on suunniteltu valmistuvan marraskuussa 2020. Työstä
aiheutuu liikennehaittaa syyskuulle 2020 asti, jolloin sillan yläosien työt valmistuvat.

Liikuntatilat

Lauttasaaren sisäliikuntatilojen lisäämiseen tähtäävä hanke oli vireillä eri muodoissa 40
vuotta. Vuonna 2018 hanke vihdoin eteni ja Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen
alettiin rakentaa monipuoliset sisäliikuntatilat sisältävää laajennusosaa. Rakennustyö
valmistui aikataulun mukaisesti ja Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahalli vihittiin
käyttöön marraskuussa 2019. Liikuntahallin viralliset avajaiset pidettiin 12.11.2019.
Uusi liikuntahalli tarjoaa kouluille ja lähialueen urheiluseuroille erinomaiset tilat
harjoitteluun.
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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 korvaa osittain tai kokonaan Viiskulman, Töölön,
Lauttasaaren ja Laakson nykyisten terveysasemien tiloja.

Lauttasaaren kirkon peruskorjauksen suunnittelu valmistui 2019 aikana. Peruskorjaus
käynnistyy vuoden 2020 alkupuolella ja sen arvioidaan kestävän vuoden 2022
loppupuolelle saakka. Vuonna 1958 valmistuneet Lauttasaaren kirkko, seurakuntatilat,
kellotorni ja piha-alue on lauttasaarelaisten arkkitehtien Marja ja Keijo Petäjän
suunnittelema kokonaisuus. Kiinteistössä on kaksi kirkkoa ja kahden seurakunnan
(Lauttasaaren suomenkielinen seurakunta ja ruotsinkielinen Johannes församling) tilat.

Museoviraston valvonnassa suoritettavan peruskorjauksen tarkoituksena on saattaa
tilat sekä tekniset järjestelmät vastaamaan paremmin nykyaikaisia olosuhde-,
energiatehokkuus- ja ympäristövaatimuksia, suojelumääräykset huomioon ottaen.
Tavoitteena on myös toteuttaa rakennuksen käyttäjille nykyistä käyttöä hyvin
palvelevat toimitilat. Kiinteistön esteettömyyttä ja käytettävyyttä parannetaan mm.
rakentamalla kaksi uutta hissiä.  Monitilatoimistoratkaisujen seurauksena seurakuntien
käytössä olevat tilat vähenevät ja kirkon keskiosaan voidaan toteuttaa noin 330 m²
vuokrattavaa toimistotilaa, johon olisi sijoittumassa ainakin aluksi Lauttasaaren
musiikkiopisto.

Saaren palvelut ovat keskittyneet kauppakeskus Lauttikseen ja sen läheisyyteen sekä
Heikkaan aukion tienoille. Lauttasaarentien alkupäässä sijainneista liikkeistä on sen
sijaan moni lopettanut toimintansa.

1.4 Kaavoitus

Vuonna 2018 vahvistetun uuden yleiskaavan mukaisesti Lauttasaareen on alettu
kaavoittaa lisää asuinrakennuksia. Merkittävin uusi kohde on Vattuniemen keskiosa,
jonne ollaan kaavoittamassa uusia rakennuksia 2500-2900 asukkaalle ja noin 2000
työpaikalle. Tätä koskeva kaavaluonnos oli nähtävillä loka-marraskuun vaihteessa 2019
ja kaava on etenemässä jatkokäsittelyyn vuonna 2020.

Jo aiemmin kaavoitus on käynnistynyt yksittäisten tonttien, kuten Gyldenintie 2 ja
Särkiniementie 3 kohdalla, joihin tulee uudisrakennuksia pääosin asunnoille. Lisäksi
uutena kohteena Pohjoiskaari 34-38, vanha merivoimien esikunnan rakennus muuttuu
asuinrakennukseksi ja tontille kaavoitetaan lisää rakennuksia.

2. LAUTTASAAREN SÄÄTIÖN TOIMINTA VUONNA 2019

2.1 Säätiön toiminnan tarkoitus

Säätiön tarkoitus on edistää ja tukea lauttasaarelaisten paikallisia etuja ja lautta-
saarelaisia 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
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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 67 287 eurolla eli yli kaksinkertaisella määrällä
verrattuna jaossa olevaan tukeen (33 500 euroa). Tästä syystä myönnettyjä tukia
jouduttiin karsimaan.

Toimintatukea myönnettiin yhteisölle, jotka jakaantuivat seuraavasti: kasvatus ja
koulutus (10), kulttuuri ja kotiseututyö (4), urheilu ja liikunta (6), muu harrastus ja
virkistystoiminta (7). Eniten hakemuksia tuli kasvatus- ja koulutussektorilta, jossa
varhaiskasvatus painottui eniten. Rahallisesti tukea jaettiin seuraavasti: kasvatus ja
koulutus (27 %), kulttuuri- ja kotiseututyö (32 %), urheilu ja liikunta (31 %), muu virkistys
ja harrastustoiminta (10 %).

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.

Päätöksenteossa painotettiin mm. seuraavia tekijöitä:

· yhteisö toimii Lauttasaaressa
· 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 TUKI

Kasvatus, koulutus
Föräldraföreningen daghemmet Tärnan Kevättapahtuma
Kielikylpypäiväkoti Sälenin vanhempainyhdistys   Kuvataide, liikunta ja kulttuuri
Lauttasaaren ala-aste 5D Leirikoulu
Lauttasaaren ala-asteen vanhempainyhdistys ry  Some-koulutus, KiVa-koulu maksu
Lauttasaaren Kielikylpy ry Kulttuuritapahtumat, kirjat
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys tietokoneet, oppikirjat, e-lisenssit
Lauttasaaren yhteiskoulu 8 K Leirikoulu
MLL Lauttasaaren paikallisyhdistys ry Larun lasten taiteiden yö
Päiväkoti Särjen vanhempaintoimikunta Tilavuokrat, lelut
The Lauttasaari English Playschool ry Lasertulostin, retki
Yhteensä 8 900 €
Osuus avustuksesta % 27 %

Kulttuuri
Lauttasaaren Laulajat ry toimintatuki
Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys  Vapaaoppilaat, stipendit
Lauttasaaren Orkesteriyhdistys ry Toimintatuki
Lauttasaari-Seura ry Lauttasaaripäivien katujuhla
Yhteensä 10 800 €
Osuus avustuksesta % 32 %

Urheilu, liikunta
Drumsö Idrottskamrater Dicken rf Juniorverksamhet
Lauttasaaren Kipparit ry Historiikin kirjoittaminen
Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Ohjaajien palkkaus
Lauttasaaren Pyrintö ry Tilavuokra, liikuntavälin., koulutus
Nyländska Jaktklubben (NJK) rf Purjehduskoulut, leirit junioreille
ToPoLa Toiminnan ylläpito ja kehittäminen
Yhteensä 10 400 €
Osuus avustuksesta % 31 %

Muut harrastus ja virkistystoiminta
Drumsö Pensionärer rf Teatterimatka
Lauttapartio ry. Retkikämpän rakennushanke
Lauttasaaren Martat Virkistystoiminta
Lauttasaaren Senioritalon naistoimikunta Asukkaiden virkistystoiminta
Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho Mestaruusmatka, osallistuminen
Lauttasaaren Vapaaehtoinen Palokunta ry Nuorisotoiminnan tukeminen
Sjöskoutkåren Vikingaflickorna rf Purjehdus ja veneily, kasvatus
Yhteensä 3 400 €
Osuus avustuksesta % 10 %

Kaikki yhteensä 33 500 €
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2.4. Muut tuet ja tunnustukset

Säätiö myöntää pro Lauttasaari – mitaleja ansiokkaasti Lauttasaaren hyväksi toimineille
yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Vuonna 2019 mitali myönnettiin Talouselämä-
lehden päätoimittajalle Jussi Kärjelle, joka vastaanotti mitalin itsenäisyysjuhlassa
6.12.2019 Lauttasaaren kirkolla.

2.5. Tilaisuudet

Itsenäisyysjuhla

Suomen 102. itsenäisyysvuoden merkeissä Lauttasaaren omaa Itsenäisyysjuhlaa
vietettiin 6.12.2019 Lauttasaaren kirkolla. Juhlan järjestivät Lauttasaaren säätiö ja
Lauttasaari-Seura yhteistyössä Lauttasaaren seurakunnan kanssa.

Päivä alkoi perinteisesti seppeleen laskulla sankarihaudoille. Iltapäivän pääjuhlan
juhlapuheen piti Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Matti Nieminen.  Juhlassa
jaettiin vuosittaiset huomionosoitukset: Pro Lauttasaari mitalin sai päätoimittaja Jussi
Kärki. Tilaisuuden musiikkipuolesta vastasivat Lauttasaaren orkesteri, Lauttasaaren
musiikkiopiston kamariorkesteri ja Myllykallion koulun oppilaskuoro. Illan pääesiintyjä
oli Maria Ylipää. Juhlan juontajina PPJ:n Viia Pellinen ja Usva Kuusakoski. Tilaisuuden
päätteeksi seurakuntasalissa juhlavieraille tarjottiin kakkukahvit.

Seppeleenlaskut

Lauttasaaren säätiön ja Lauttasaari-Seuran hallituksen edustajat laskivat seppeleen
Lauttasaaren sankarihaudoille 19.5.2019 Kaatuneiden muistopäivänä ja 6.12.2019
Itsenäisyyspäivänä.

Tervehdykset ja edustukset

Lauttasaaren liikuntahallin avajaisissa 12.11.2019 säätiötä edustivat puheenjohtaja Juha
Petäjä ja Juha Hölttä.

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. Tietosuoja-
asetuksen 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.
Lauttasaaren kirkon remontin alkaessa, säätiön arkisto siirrettiin joulukuussa
väliaikaisiin tiloihin. Siirron yhteydessä arkistoa on osittain käyty läpi ja järjestelyä
jatketaan myös väliaikaisissa tiloissa. Tavoitteena on pienentää  säätiön  arkistoa etenkin
esineistön ja taulujen osalta.

3. SÄÄTIÖN HALLINTO

3.1. Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 11.3.2019 Lauttasaaren kartanossa.

Vuosikokous päätti hallintoneuvoston vahvuudeksi kymmenen (10) henkilöä.
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Hallintoneuvostossa erovuorossa olivat Pentti Lehtiluoto, Reijo Paussu ja Claes Tallberg.
Reijo Paussu ja Claes Tallberg valittiin uudelleen kaudelle 2019-2021. Pentti Lehtiluodon
ilmoitti jäävänsä pois hallintoneuvostosta, joten uudeksi jäseneksi samalle kaudelle
valittiin Erkka Valkila. Näin ollen hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2019 oli
seuraava:

Sirpa Asko-Seljavaara (2018-2020)
Christer Boije af Gennäs (2018-2020)
Karri Haaparinne (2017-2019)
Risto Karimaa (2018-2020)
Michael Nyman (2017-2019)
Reijo Paussu (2019-2021)
Helena Schildt (2018-2020)
Claes Tallberg (2019-2021)
Hannu Uski (2017-2019)
Erkka Valkila (2019-2021)

Vuodeksi 2019 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 oleva Kaija Niemi-Turkama ilmoitti jättäytyvänsä pois
hallituksesta, joten uudeksi hallituksen jäseneksi kaudelle 2019-2021 valittiin Inger
Tallqvist. Näin ollen hallituksen kokoonpano vuonna 2019 oli seuraava:

Sirkku Holmström (2017-2019)
Juha Hölttä (2018-2020)
Niclas Köhler (2017-2019)
Juha Petäjä (2018-2020)
Inger Tallqvist (2019-2021)

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 valittiin yksimielisesti Juha Petäjä ja
hallituksen varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä.

3.3. Tilintarkastajat

Vuosikokous valitsi tilintarkastajaksi vuodeksi 2019 KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopersin päävastuullisen tilintarkastajan ollessa KHT Samuli Perälä.

3.4. Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa. Kokouksiin osallistui
hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita seuraavasti:

Säätiön varainhoitaja Taalerin edustaja Kirsi Vine esitteli Taalerin laatimaa suunnitelmaa
sekä sen toteutumista säätiön varainhoidossa kahdessa kokouksessa.

KHT Lauri Mäki tilintarkastusyhteisö Hill Auditista kävi esittäytymässä hallituksen
lokakuun kokouksessa. Hän on ehdolla säätiön tilintarkastajaksi seuraavassa
hallintoneuvoston kokouksessa.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Risto Karimaa oli mukana hallituksen vuoden
viimeisessä kokouksessa keskustelemassa vuoden 2020 suunnitelmista.
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4. SÄÄTIÖN TALOUS

Vuoden 2019 aikana säätiön varainhoidosta on vastannut Taaleri Varainhoito Oy.
Säätiön hallitus on vieraillut Taalerilla kaksi kertaa vuoden aikana. Yhteyshenkilönä on
toiminut Niclas Köhler.

Tilikauden ylijäämä oli 63 652,67 (edellinen vuosi 50 491,48) euroa budjetin ollessa 13
000 euroa. Poikkeama johtuu pääosin budjetoitua korkeimmista sijoitustuotoista.
Sijoitustuottoihin vaikutti erityisesti edellisen vuoden tilinpäätökseen kirjattujen
arvonalentumisten palautuminen 60.614,58 euroa.

Säätiön taseen loppusumma kasvoi ja oli 1 455 257,98 euroa (edellinen vuosi 1
392 395,41 euroa). Vieraan pääoman määrä taseessa oli 4 023,87 (edellinen vuosi
4 813,97) euroa.

Vuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä taloudellisia muutoksia. Vuoden aikana säätiö
sai lahjoituksia yhteensä 10 000 euroa.

Sijoitustoiminnan tuottojäämä oli lähes edellisen vuoden tasolla ollen 107 399,67 euroa
(edellinen vuosi 108 487,68).

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. 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 2019

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 2019
maksetut kokouspalkkiot olivat yhteensä 4 885 euroa.
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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
2019 varainhoitopalkkioita 5 684,71 euroa.


