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LAUTTASAAREN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
DRUMSÖSTIFTELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 

 
Säätiön 76. toimintavuosi - Stiftelsens 76:e verksamhetsår 

1. LAUTTASAARI VUONNA 2021 JA KEHITYSNÄKYMÄ  

1.1 Kehitysnäkymä  

Vuoden 2021 kaikkeen toimintaan vaikutti edelleen jatkuva koronavirusepidemia sekä 
sen aiheuttamat rajoitukset kokoontumisiin. Olemme oppineet vähiin kontakteihin ja 
etäkokouksiin. Säätiön keväinen vuosikokous ja lähes kaikki hallituksen kokoukset 
jouduttiin pitämään Teams-kokouksina verkossa. Perinteinen Lauttasaari-päivä 
katujuhlineen peruttiin jo toisena vuonna peräkkäin. 

Huolimatta epävarmasta taloustilanteesta oli vuosi sijoittajalle kuitenkin todella hyvä. 
Säätiön sijoitussalkun kumulatiivinen tuotto vuoden aikana oli 14,19 %, joka on selvästi 
yli pitkäaikaisen sijoitustavoitteemme. 

Säätiön pitkän tähtäimen suunnitelmia on päivitetty muuttamalla sijoitussalkun 
allokaatiota. Tuotto-odotukset eri sijoituslajien välillä ovat muuttuneet. Korkorahastot 
ovat tuottaneet huonosti alhaisen korkotason vuoksi, suorat osakesijoitukset sekä muut 
vaihtoehtoiset omaisuuslajit ovat tuottaneet paremmin. 

1.2 Tilastotietoa1 

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

Väkiluku 

Vuoden 2020 päättyessä2 Lauttasaaren asukasluku oli 24 822.  Alueella oli 355 asukasta 
enemmän edelliseen vuoteen verrattuna ja myös väkiluvun kasvuvauhti 1,5 % oli 
edellistä vuotta suurempi (kasvu vuonna 2019 oli 0,5 %). Vuonna 2020 Lauttasaaressa 
syntyi 312 lasta. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 22,8 % (vuonna 2019 
syntyneitä oli 254). Alueen asukkaista 3 356 (13,5 %) oli ruotsinkielisiä. Muun kielisiä oli 
1856 eli 7,5 % alueen väestöstä. 

Väestöennuste ja ikäjakauma 

Vuonna 2021 laaditun Helsingin väestöennusteen mukaan vuonna 2036 Lauttasaaressa 
arvioidaan olevan 29 077 asukasta. Väkiluku kasvaa ennusteiden mukaan 17,1 %.  
(Kaavio 1). Eniten kasvua (19,7 %) on odotettavissa työikäisten eli 16-64 -vuotiaiden 
ikäryhmässä ja kouluikäisten eli 7-15 -vuotiaiden (15 %) ikäryhmässä.  65-vuotta 
täyttäneiden ikäryhmän ennustetaan kasvavan 13,2 % ja 0-6 – vuotiaiden ikäryhmän 7,3 
%. 

 

 
1 Lähde: Helsingin seudun aluesarjat tilastokanta ja Tilastokeskus 
2 Vuoden 2021 luvut eivät vielä saatavilla 
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Kaavio 1: Väestörakenteen kehitys Lauttasaaressa vuosina 2000 - 2036 

Valmistuneet asunnot 

Vuonna 20203 Lauttasaareen valmistui 186 asuntoa, joista lähes kaikki (185) olivat 
omistusasuntoja. Edellisenä vuonna alueelle valmistui 111 asuntoa (Kaavio 2), jotka 
kaikki olivat omistusasuntoja. 

 

Kaavio 2: Asuntotuotanto Lauttasaaressa vuosina 2000 - 2020 

 

 
3 Vuoden 2021 tieto ei ole vielä saatavilla 
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Vanhojen asuntojen hinnat 

Lauttasaarelaisten vanhojen asunto-osakehuoneistojen kauppahinnat ovat nousseet 
tasaisesti viimeisen vuosikymmenen aikana Lauttasaaren kummallakin 
postinumeroalueella (Kaavio 3). 

 

Kaavio 3: Asunto-osakehuoneistojen kauppahinnat vuosina 2010 - 2020 

1.3 Palvelut  

Päiväkodit ja koulut 

Lauttasaaressa on kaksi suomenkielistä peruskoulua, Lauttasaaren ala-asteen koulu ja 
Vattuniemen ala-asteen koulu, sekä ruotsinkielinen Drumsö Lågstadieskola. Lisäksi 
saarella on yksityinen suomenkielinen Lauttasaaren yhteiskoulu, jossa toimivat yläaste 
ja lukio. 

Alueella toimii kahdeksan suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä kunnallista päiväkotia. 
Lisäksi alueella on muutama ryhmäperhepäiväkoti sekä useampi yksityinen päiväkoti, 
joista osa tarjoaa myös englanninkielistä palvelua. 

Vattuniemen koulurakennusta lukuun ottamatta muut koulurakennukset ovat vanhoja 
ja huonokuntoisia. Mittavia perusparannustöitä on jo toteutettu kouluissa tai niiden 
toteutuksesta lähivuosina on päätetty. 

Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun tiloissa vuonna 2020 käynnistynyt laaja 
toiminnallinen ja tekninen perusparannustyö jatkui edelleen vuoden 2021 aikana. 
Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan koulun perusparannushankkeen 
valmistuminen myöhästyy alkuperäisestä aikataulusta lisätöiden takia, mutta 
oppilaiden arvioitiin pääsevän muuttamaan takaisin kouluun helmikuussa 2022. 
Koulurakennuksen korjaustyön aikana Lauttasaaren ala-asteen koulun luokat 1-4 
toimivat Helsingin kaupungin vuokraamissa tiloissa Hedengrenin rakennuksessa ja 
puukouluissa. Luokat 5-6 toimivat väistötiloissa Vattuniemen ala-asteen uudessa 
koulurakennuksessa.  

Drumsö lågstadieskolanin koulurakennuksen ja sen piha-alueella sijaitsevan, Drumsö 
förskolanin käytössä olevan paviljongin perusparannushanke on myös vireillä. 
Hankkeessa on kyse kolmessa vaiheessa rakennetun koulukompleksin laajasta 
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teknisestä perusparannuksesta, tehokkuuden parantamisesta sekä paviljongista 
luopumisesta. Hankkeen suunnitteluvaihe käynnistettiin syksyllä 2021 ja rakentamisen 
arvioidaan alkavan syksyllä 2023, jolloin koulu siirtyy väistötiloihin. 

Muut palvelut 

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän palveluverkkosuunnitelma 2030:n 
mukaan hajallaan olevia aikuisväestön sosiaali- ja terveyspalveluja yhdistetään yhteen 
pisteeseen ja Kamppiin rakennetaan yksi Helsingin kuudesta terveys- ja 
hyvinvointikeskuksesta. Tulevan uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen lisäksi 
Lauttasaaren terveysasema jää palvelemaan Eteläisen Helsingin asukkaita. 

Lauttasaaren kirkon edellisenä vuonna alkanut peruskorjaus jatkui ja seurakunta toimi 
koko vuoden Heikkiläntiellä sijaitsevissa väistötiloissa. 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. 

Helsingin kaupungin OmaStadi-äänestyksessä vuonna 2019 valittiin yhdeksi kohteeksi 
turvallisen uimalaiturin rakentaminen Särkiniemen puistoon Vattuniemeen. Paikalle 
rakennetaan kallioon kiinteästi perustettu sään ja jään kestävä laituri, joka täyttää 
vaadittavat turvastandardit. Laiturin rakentaminen on viivästynyt, eikä se ollut vielä 
käytössä vuoden 2021 aikana. Sen sijaan keväällä 2021 valmistuivat Pyrkän kentän 
viereen kuntoportaat, jotka Helsingin kaupunki rakennutti. 

Syksyn aikana valmistui myös Lauttasaaressa sijaitseva Länsiulapanniemen rantareitti. 
Rantavyöhykkeen puistoalue on ollut suosittu ulkoilualue. Helsingin kaupungin 
rakennuttaman rantareitin tavoitteena on ohjata kulkua yhdelle rakennetulle pääreitille 
pois herkiltä ranta-alueilta ja kiinteiltä muinaismuistoalueilta. 

1.4 Kaavoitus  

Kolme Lauttasaareen suuresti vaikuttavaa ja paljon julkisuutta saanutta kaavahanketta 
oli menneen vuoden aikana käsittelyssä. 

Koivusaaren asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.9.2021. 

Vuonna 2019 käynnistynyt asemakaava Vattuniemen keskiosan tiivistämisestä tuli uusi 
päivitetty versio marraskuussa 2021 ja se on ollut nähtävillä vuodenvaihteessa. Tästä 
kaavasta on arvosteltu erityisesti korkeaa rakentamista, sillä siinä on neljä 12-
kerroksista tornitaloa. 

Ruukinlahden puistosta on tehty uusi kaavaehdotus, joka mahdollistaa 
jalkapalloilijoiden kuplahallin rakentamisen alueelle. Kaavaehdotus valmistui 
joulukuussa 2021 ja se on ollut nähtävillä tammikuussa 2022. 
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2. LAUTTASAAREN SÄÄTIÖN TOIMINTA VUONNA 2021 

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 
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. Toimintatukea haettiin 
yhteensä 76 791 eurolla (vuonna 2020 haettiin 77 135 euroa) Eniten hakemuksia tuli 
kasvatus- ja koulutussektorilta, jossa varhaiskasvatus painottui eniten. 

Toimintatukia myönnettiin yhteensä 31 860 euroa. Myönnettäviä tukia karsittiin jonkin 
verran Korona-pandemian vuoksi. Toimintatukihakemuksissa määritellyistä kohteista osa 
oli sellaisia, joita ei olisi ollut mahdollista toteuttaa pandemian aikana. 

Toimintatukia myönnettiin yhteisöille seuraavasti: kasvatus ja koulutus (24 %), kulttuuri- 
ja kotiseututyö (21 %), urheilu ja liikunta (41 %), muu virkistys ja harrastustoiminta (13 
%).  

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. 
Poikkeuksellisen Korona-pandemian aiheuttamia vaikutuksia huomioitiin siten, että 
etenkin nuorten ja lasten liikuntaharrastuksille myönnettiin kokonaisuuteen 
suhteutettuna muita enemmän tukea. 

Päätöksenteossa painotettiin mm. seuraavia tekijöitä: 

 yhteisö toimii Lauttasaaressa tai muutoin hyödyttää lauttasaarelaisia 
 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  
   
Kasvatus, koulutus    
Barnavårdsföreningen i Finland Drumsö Eftis  
Föräldraföreningen daghemmet Tärnan  
Kielikylpypäiväkoti Sälenin vanhempainyhdistys  
Lauttasaaren ala-aste 5D  
Lauttasaaren ala-asteen vanhempainyhdistys ry  
Lauttasaaren Kielikylpy ry   
Lauttasaaren yhteiskoulu  
MLL Lauttasaaren paikallisyhdistys ry   
Päiväkoti Meren vanhempaintoimikunta   
Vattuniemen ala-aste 5A  
Vattuniemen ala-asteen vanhempainyhdistys  
Yhteensä euroa 7 600 
Osuus avustuksesta % 23,9 % 
  
  
Kulttuuri   
Lauttasaaren musiikkiopiston kannatusyhdistys   
Lauttasaaren Orkesteriyhdistys ry   
Lauttasaari-Seura ry   
Yhteensä euroa 6 800 
Osuus avustuksesta % 21,3 % 
  
  
Urheilu, liikunta   
Drumsö Idrottskamrater Dicken rf  
Helsingfors Segelklubb r.y.  
Larun Pesis ry  
Lauttasaaren Kisa-Siskot ry   
Nyländska Jaktklubben (NJK) rf  
PPJ Juniorit ry  
ToPoLa  
Yhteensä euroa  13 200 
Osuus avustuksesta % 41,4 % 
  
  
Muut harrastus ja virkistystoiminta   
Drumsö Pensionärer rf  
Lauttasaaren Luotsitytöt  
Lauttasaaren Martat  
Lauttasaaren Senioritalon naistoimikunta  
Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho  
Lauttasaaren Vanhustentalon säätiö  
Sjöscoutkåren Seaboys rf  
Yhteensä euroa 4 260 
Osuus avustuksesta % 13,4 % 
  
Kaikki yhteensä euroa 31 860 
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2.4. Muut tuet ja tunnustukset  

 Lauttasaaren säätiö myöntää pro Lauttasaari -mitaleja ansiokkaasti Lauttasaaren 
hyväksi toimineille yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Vuonna 2021 mitalin saivat 
Lauttasaaren seurakunnasta eläkkeelle jäänyt emäntä Kaarina Autio ja Pyrkän 
kentänhoitaja Ami Melleri. Mitalit luovutettiin heille itsenäisyyspäivänä pidetyssä 
juhlassa.  

2.5. Tilaisuudet  

Itsenäisyysjuhla  

Suomen 104. itsenäisyysvuoden perinteinen Lauttasaaren oma Itsenäisyysjuhla pidettiin 
6.12.2021. Tilaisuus alkoi seppeleenlaskulla ja lyhyellä kenttähartaudella. Niiden jälkeen 
juhla jatkui Lauttasaaren yhteiskoululla. Tilaisuuden järjestelyistä vastasivat 
Lauttasaaren seurakunta, Lauttasaaren säätiö ja Lauttasaari-Seura. Lauttasaaren säätiön 
hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustivat säätiötä tilaisuudessa. 

Seppeleenlaskut 

Lauttasaaren säätiön ja Lauttasaari-Seuran hallituksen edustajat laskivat seppeleen 
Lauttasaaren sankarihaudoille 16.5.2021 Kaatuneiden muistopäivänä ja 6.12.2021 
Itsenäisyyspäivänä. 

2.6 Arkisto ja säätiön kotisivut 

Lauttasaaren säätiön arkistoa on jo useita vuosia säilytetty pääosin Lauttasaaren kirkon 
kellaritiloissa omista toimistotiloista luopumisen jälkeen. Lauttasaaren kirkon 
peruskorjauksen ajaksi säätiön arkisto on siirretty väliaikaisiin tiloihin. Säätiölle on 
luvattu jonkin verran tiloja kirkolta peruskorjauksen valmistuttua, mutta säätiön 
arkistossa olevaa aineistoa joudutaan karsimaan ja mahdollisesti luovuttamaan 
muualle. Lauttasaari-Seuran kanssa aloitettiin vuoden aikana keskustelu arkistossa 
olevien asiakirjojen, valokuvien ja esineiden säilyttämistarpeesta. Päätökset arkistoon 
jäävästä aineistosta ja luovutettavaa aineistoa koskevista toimenpiteistä tullaan 
tekemään ennen siirtymistä kirkon uusittuihin tiloihin keväällä 2022. 

Säätiö ylläpitää internetsivuja osoitteessa www.lauttasaarensaatio.fi. 

3. SÄÄTIÖN HALLINTO  

3.1. Hallintoneuvosto  

Hallintoneuvoston vuosikokous pidettiin 22.3.2021. Kokous jouduttiin vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi pitämään sähköisenä etäkokouksena. 

Vuosikokous päätti hallintoneuvoston vahvuudeksi yhdeksän (9) henkilöä. 

Hallintoneuvostossa erovuorossa olivat Risto Karimaa, Helena Schildt, Sirpa Asko-
Seljavaara ja Christer Boije af Gennäs (†). Risto Karimaa valittiin uudelle kaudelle. Schildt 
ja Asko-Seljavaara ilmoittivat, että eivät ole käytettävissä uudelle kaudelle. Uusiksi 
jäseniksi valittiin Marianne Heikkilä ja Liisa Stjernberg. Näin ollen hallintoneuvoston 
kokoonpano vuonna 2021 oli seuraava: 

Karri Haaparinne (2020-2022) 
Marianne Heikkilä (2021-2023) 
Risto Karimaa  (2021-2023) 
Michael Nyman (2020-2022) 
Reijo Paussu  (2019-2021)  
Liisa Stjernberg (2021-2023)  
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Claes Tallberg (2019-2021) 
Hannu Uski (2020-2022) 
Erkka Valkila (2019-2021) 

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 valittiin yksimielisesti Claes Tallberg 
ja varapuheenjohtajaksi Risto Karimaa. 

Hallintoneuvosto vahvisti vuosikokouksessa säätiön toimielinten valintaa koskevan 
sisäisen ohjesäännön. 

3.2 Hallitus  

Hallintoneuvoston vuosikokous päätti, että hallitukseen kuuluu kertomusvuonna viisi 
(5) henkilöä. 

Hallituksessa erovuorossa olivat Juha Hölttä ja Juha Petäjä. Heidät valittiin uudelle 
kaudelle. Näin ollen hallituksen kokoonpano vuonna 2021 on seuraava: 

Sirkku Holmström (2020-2022) 
Juha Hölttä (2021-2023) 
Juha Petäjä (2021-2023) 
Juha-Pekka Sihvonen (2020-2022) 
Inger Tallqvist (2019-2021) 

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 valittiin yksimielisesti Juha Petäjä ja 
hallituksen varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä. 

3.3. Tilintarkastajat  

Vuosikokous valitsi tilintarkastajaksi vuodeksi 2021 KHT-yhteisö Hill Audit Oy:n 
päävastuullisen tilintarkastajan ollessa KHT Lauri Mäki. 

3.4. Hallituksen kokoukset  

Korona vaikutti myös vuonna 2021 hallituksen toimintaan. Hallitus kokoontui 
kertomusvuoden aikana kahdeksan kertaa ja pääosin etäyhteyksiä käyttäen.  

Kokouksiin osallistui hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita etäyhteyksin seuraavasti:  

Lauttasaari-Seuran puheenjohtaja Nina Lukkarinen vieraili kokouksessa 
keskustelemassa Lauttasaari-Seuran ja Lauttasaaren säätiön yhteistyöstä.  

Ville Elomaa Lauttasaari-Seurasta oli hallituksen kuultavana säätiön arkiston ja 
esineistön tulevan säilytyksen järjestämiseen liittyen. 

Säätiön varainhoitaja Aktian edustaja Jaana Koskelainen kävi esittelemässä säätiön 
sijoitussalkkua ja siihen liittyviä näkemyksiä. Hänen kanssaan keskusteltiin myös 
mahdollisuudesta saada Aktialta säätiön sijoitusten vastuullisuuteen liittyviä 
tunnuslukuja. 

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Claes Tallberg oli läsnä yhdessä hallituksen 
kokouksessa.  
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4. SÄÄTIÖN TALOUS  

Vuoden alussa säätiön varainhoidosta vastasi edellisvuosien tapaan Taaleri Varainhoito 
Oy, joka kuitenkin myi varainhoitoliiketoimintansa Aktialle keväällä 2021. Tämän jälkeen 
säätiön varainhoidosta on vastannut Aktia. Säätiön hallitus piti varainhoitajan kanssa 
kaksi etäkokousta vuoden aikana.  

Säätiön tilikauden tulos vuodelta 2021 oli 36 146,84 euroa, mikä oli 39 963,90 euroa 
edellisvuotta parempi (-3 817,06 euroa vuonna 2020). Merkittävä tulosparannus johtui 
yhtäältä siitä, että toiminnan kulut (47 909,87 euroa) olivat 3 572,86 euroa edellisvuotta 
pienemmät, ja toisaalta ennen kaikkea siitä, että sijoitustoiminnan tuotot (74 056,71 
euroa) olivat lähes kaksinkertaiset edellisvuoteen (37 665,67 euroa vuonna 2020) 
verrattuna. 

Säätiön taseen loppusumma kasvoi hieman (+34 076,39 euroa) ollen 1 485 927,07 
euroa. Oman pääoman osuus taseesta oli peräti 99,8 %, sillä taseessa olevan vieraan 
pääoman määrä oli vain 2 363,18 euroa. 

Säätiö sai vuoden aikana lahjoituksia 10 000 euroa ja antoi toimintatukia ja muita 
avustuksia 31 860,00 euroa.  

5. LÄHIPIIRIANALYYSI  

5.1. Toimintatukien ja stipendien lähipiiriperiaatteet 

Pääsääntöisesti toimintatuet myönnetään rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille. 
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. Jos tällainen suhde havaitaan, kyseinen säätiön toimielimen 
jäsen jäävätään 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. 
Kertomusvuonna tällaisia ostoja ei tehty. 

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 hakijayhteisöjen toiminnan laajuus ja laatu sekä toiminnan hyödylliset 
vaikutukset Lauttasaaren yhdyskunnan kannalta. 

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 2021 

Hallintoneuvosto on vahvistanut palkkioperiaatteet. Niiden mukaisesti 
hallintoneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. 

Hallituksen jäsenen kokouspalkkioksi vahvistettiin 105 euroa ja puheenjohtajan 
kokouspalkkioksi 175 euroa kokoukselta.  Vuodelta 2021 maksetut kokouspalkkiot olivat 
yhteensä 4 760 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.  


