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Säätiölain mukainen 

TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 

Säätiön tarkoitus 

Haukkalan säätiön tarkoituksena on edistää keskisuomalaiselta perustalta lasten ja nuorten hy-
vinvointia ja mielenterveyttä. Säätiö tukee psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä 
syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Yhteistyössä muiden alan toi-
mijoiden kanssa säätiö pyrkii myös tukemaan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa 
kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vahvistamaan sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria, joka 
edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Säätiön tavoitteeksi asetettiin vuonna 2016: 

 

Haukkalan säätiö on vuonna 2020 valtakunnallisesti tunnettu toimija lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen alueella aloitteidensa, tukemiensa kohteiden ja 
kannanottojensa takia. Se on edistänyt maakunnallisen lapsistrategian laatimista, jota ar-
vostetaan myös Keski-Suomen ulkopuolella, ja yhtenäisemmän lapsikäsityksen ja lasta kos-
kevan kielen jakamista eri toimijoiden kesken. 

 

Säätiö toimii tutkimusperustaisesti, lapsilähtöisesti sekä kokemusperustaisesti tuoden esiin 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä näkökohtia. Työ perustuu verkottumiseen ja 
yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan toimialallaan myöntä-
mällä apurahoja tutkimusryhmille ja tutkijoille, tukemalla osaamisen kehittämistä ja koulutusta, 
tiedonvälitystä, julkaisutoimintaa ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä tekemällä aloitteita 
ja esityksiä ja antamalla lausuntoja. Säätiö voi myös perustaa tutkimuslaitoksen ja palkata siihen 
tutkijoita ja tutkimuksen apuhenkilökuntaa tai rahoittaa heidän palkkaamistaan.  

Haukkalan säätiö on rekisteröity säätiörekisteriin 2.5.2013. Se on toteuttanut tehtäväänsä 
- viemällä eteenpäin Keski-Suomen lapsiohjelmatyötä 
- pyrkimällä rakentamaan Keski-Suomeen uudenlaista toimintaympäristöä, jossa eri 

alojen asiantuntijat pääsevät entistä helpommin verkottumaan keskenään ja toimi-
maan yhdessä yli toimialarajojen; 

- tukemalla lapsi- ja perhepalvelujen käyttäjiä Jyväskylää koskevan palveluverkko-
selvityksen laatimisella; 

- nostamalla keskustelun kohteeksi ajankohtaisia ongelmia 

-  

Säätiön tehtävä, tavoitteet ja toimintatavat on kuvattu säätiön verkkosivulla, joilla myös esi-
tellään säätiön toimintaa.  
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Olennaiset tapahtumat vuonna 2019 

Lapsiohjelmatyöstä ja Haukkalan säätiön toimista lapsiystävällisen toimintakulttuurin edistä-
miseksi julkaistiin joulukuussa 2018 kattava raportti, jonka levittämistä on jatkettu ja joka on 
avoimesti saatavana Haukkalan säätiön verkkosivuilla:  

Pulkkinen, L. & Fadjukoff, P. (2018). Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoin-
nista hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Jyväskylä: Haukkalan säätiö. https://haukkalansaa-
tio.com/lapsiohjelma2018/ 

Hallituksen jäsenet ovat vieneet lapsiohjelmatyötä eteenpäin mm. jakamalla raporttia ja 
keskustelemalla siitä eri tahojen kanssa. Lapsiohjelmatyön edistämisestä maakuntatasolla on 
neuvoteltu myös maakuntajohtajan kanssa. Lasten ja perheiden hyvinvointia pyritään nosta-
maan aiempaa enemmän esiin maakuntatason työssä.  
 

Seminaari ja asiantuntijafoorumi 

Haukkalan säätiö järjestää vuosittain osallistujille maksuttomia seminaareja ja asiantuntijafoo-
rumeita, joihin se kutsuu sääntöjen tarkoituksen suuntaisesti toimivia kumppaneita Keski-Suo-
mesta.  

Asiantuntijafoorumi 
Haukkalan säätiön asiantuntijafoorumit ovat kutsupohjaisia tilaisuuksia lasten parissa työsken-
televille toimi- ja luottamushenkilöille, järjestöjen edustajille ja tutkijoille. Foorumeissa on ly-
hyitä alustuksia ja Haukkalan säätiön hallituksen jäsenten puheenjohdolla käytäviä ryhmäkes-
kusteluja yli toimialarajojen. Asiantuntijafoorumeissa seminaarien teemoja ja muita valittuja 
aiheita syvennetään keskustelemalla käytännön toimintaan osallistuvien keskisuomalaisten asi-
antuntijoiden kanssa. 

Haukkalan säätiön VI asiantuntijafoorumi järjestettiin keskiviikkona 30 tammikuuta 
2019 teemalla ”Kansallisesta lapsistrategiasta paikalliseen lapsistrategiaan”. Sen tausta-ai-
neistona oli edellä mainittu Keski-Suomen lapsiohjelma –raportti sekä 20.9.2018 järjestetyn se-
minaarin Onko meillä malttia sijoittaa lapsuuteen -muistio ja muut aineistot (www.haukkalan-
saatio.com seminaariaineistot). Asiantuntijafoorumin kutsu ja yhteenveto on saatavana säätiön 
verkkosivuilta: http://www.haukkalansaatio.com/wp-content/uploads/2019/02/muistio-asiantun-
tijafoorumi-vi.pdf. Asiantuntijafoorumin tarkoituksena oli päästä konkreettisiin esityksiin siitä, 
mitä Keski-Suomen maakuntastrategiaan ja kuntien strategioihin tulisi kirjata lapsiohjelman ta-
voitteista ja toimenpiteistä. Foorumiin osallistui noin 60 henkilöä eri ammattiryhmistä ja eri 
puolilta Keski-Suomea.  

Asiantuntijafoorumin aluksi säätiön puheenjohtaja Lea Pulkkinen esitteli Keski-Suomen 
lapsiohjelmaa ja sen tavoitetta edetä lasten hyvinvointia tukeviin toimenpiteisiin. Lisäksi hän 
puhui vision (tavoitteen) ja strategian (toimenpiteen) käsitteistä. Lapsiasiavaltuutettu, säätiön 
hallituksen jäsen Tuomas Kurttila kertoi kansallisesta lapsistrategiatyöstä ja sen kytkeytymi-
sestä maakunnalliseen työhön. Hän kannusti myös viemään rohkeasti eteenpäin omaa maakun-
nalliseen profiiliin sopivaa ja lapsen edun mukaista hyvinvointipolitiikkaa. Hän totesi, että 
Keski-Suomella on mahdollisuus nousta hyvinvointivalintojensa osalta edelläkävijäksi ja suun-
nannäyttäjäksi lapsen edun toteutumisesta. Professori Paula Määttä kertoi erityistä tukea tarvit-
sevien lasten hyvinvoinnista. Keuruun kaupunginjohtaja Hannu Mars kertoi miten Keuruun 
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kaupungin ”Lapsiperheiden paratiisi”-nimisen kaupunkistrategiasta ja sen tekemisen proses-
sista. Keuruulla koetaan onnistuneen yhteisöllisyyden rakentamisessa ja siinä, että hyvinvoinnin 
luominen on jokaisen hallintokunnan tehtävä, kuten myös muiden toimijoiden, yritysten ja jär-
jestöjen. Lasten Keuruu -kehittämisohjelmia on laadittu jo 1996 lähtien. 

Asiantuntijafoorumin ryhmätyöskentelyssä pyrittiin konkretisoimaan, mitä Keski-Suomen 
maakuntastrategiaan ja kuntatason strategioihin tulisi kirjata lapsiohjelman tavoitteiksi ja toi-
menpiteiksi? Myös kuntatason lapsiohjelman lähtökohtana on lapsen oikeuksien sopimuksen 
noudattaminen pyrittäessä varmistamaan lapsen hyvinvoinnin edellytykset. Sen lisäksi lapsioh-
jelmassa on tarpeen kohdistaa huomiota lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin eri ulottuvuuksilla. 
Ryhmien työskentelyn tulokset koottiin yhteenvetoon. Niissä korostettiin mm. suvaitsevai-
suutta, ammattilaisten omaa esimerkkiä toisten huomioimisessa, tiedon jakamista lasten oikeuk-
sista, perheystävällisen kulttuurin edistämistä ja rohkeutta kokeilla ja mennä eteenpäin. Paino-
tettiin jokaisen lapsen oikeutta harrastukseen, omaan toimijuuteen sekä toisaalta lepoon ja leik-
kiin. Tuotiin esiin konkreettisia asioita kuten melun vaikutusta päiväkotiryhmässä sekä siitä, 
että neuvoloissa tulisi olla tietoa liikuntaharrastusmahdollisuuksista. Nähtiin tärkeäksi huomi-
oida kaikki lapset ja perheet, ettei lähdetä pelkästään korjaavasta päästä liikkeelle.  

 

Haukkalan säätiön seminaari  
Yksi Haukkalan säätiön toimintatavoista on järjestää vuosittain avoin asiantuntijaseminaari las-
ten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille, päätöksentekijöille, tutkijoille, vanhemmille ja 
opiskelijoille. Seminaarit on järjestetty osallistujille maksuttomina. Teemaksi nostetaan jokin 
ajankohtainen asia. 

Vuoden 2019 seminaaritilaisuuden teemaksi ja otsikoksi valikoitui ”Iloa ja kipuilua var-
haisnuorisoiässä: Ymmärrämmekö 13–17-vuotiaita?”.  Kohteena olivat siis varhaisnuoret, joi-
hin kohdistuu paljon odotuksia ja paineita. Seminaarissa tätä ikäkautta käsiteltiin monista näkö-
kulmista. Se järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa yliopiston päärakennuksen 
suuressa juhlasalissa perjantaina 27.9.2019. Seminaari herätti suurta kiinnostusta, ja osallistujia 
oli noin 130.  

Seminaarin avauspuheenvuorossa professori, Haukkalan säätiön puheenjohtaja Lea Pulkki-
nen pohti niitä paineita ja odotuksia, joita varhaisnuoriin kohdistetaan. Hän näki nuorten kan-
nalta ongelmalliseksi vahvan suorituskeskeisyyden ja talousajattelun hiipimisen kouluun, sekä 
koulutusta koskevien muutosten nopeuden. Nuorilta vaaditaan liikaa sopeutumista, mikä on jo 
johtanut lukiolaisten lisääntyneeseen uupumukseen sekä nuorten eriarvoistumiseen. Tarvitaan 
enemmän lapsilähtöisyyttä sekä lasten oikeuksien noudattamista ja sen mukaista lasten ja nuor-
ten kuulemista uudistuksia tehtäessä. Nuorten Suomi r.y:n edustajat, nuoret Wiivi-Maria Kasa-
nen Jyväskylästä ja Oona Haapanen Hankasalmelta, vahvistivat omassa puheenvuorossaan, että 
nuoret ovat valintojen viidakossa liian aikaisin: Nuoret kokevat olevansa ristiriitaisten odotus-
ten ja vaatimusten keskellä, jossa heitä toisaalta vähätellään, toisaalta vaaditaan liikaa. Nuoria 
ei oteta vakavasti, vaikka näennäisosallistumista tarjotaankin.  

Nuorisopsykiatri Virve Kekkonen, Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta kuvasi var-
haisnuorisoikää nuorisopsykiatrian näkökulmasta. Hän arvioi, että normaaliin nuoruuteen kuu-
luvaa kipuilua (esim. mielihyvähakuisuus, hölmöily, päätöskompetenssin lisääntyminen hitaasti 
asteittain) voi olla vaikea erottaa varsinaisista mielenterveyden häiriöistä. Nuoret tarvitsevat 
kasvurauhaa ja sopivassa suhteessa kokonaisvaltaista tukea ja valvontaa. Yliopistotutkija  
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Tuomo Virtanen Jyväskylän yliopistosta kertoi kouluun kiinnittymiseen liittyvistä tutkimustu-
loksista ja toi tutkimuksen välittämiä viestejä yläkoulusta. Kouluun kiinnittyminen ja kiinnitty-
mättömyys ovat kumuloituva prosessi, jonka äärimuotona lisääntyvä ongelma on koulua käy-
mättömyys.  

Tuore lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen osallistui seminaariin videovälitteisesti puheen-
vuorolla, jossa hän pohti varhaisnuoruutta ikävaiheena vapauden ja vaarojen risteyksessä. Tut-
kijatohtori Silja Martikainen Helsingin yliopistosta kertoi uusimmasta tutkimuksesta aivojen 
kehityksestä varhaisnuoruudessa liittyen moderneihin haasteisiin ja uuden vuosituhannen taitoi-
hin. Hän kertoi, että varhaisnuoruusikä on tärkeä ikävaihe ja herkkyyskausi aivojen kehityksen 
kannalta. Erityisesti tietyt aivojen osat kehittyvät tuolloin voimakkaasti. Ominaista varhais-
nuoruudelle se, että itsesäätelytaidot ovat vasta kehittymisvaiheessa (kehittyvät aina n 24-26 –
vuotiaaksi tutkimusten mukaan), mutta toisaalta elämyshakuisuus on huipussaan. Tämän vuoksi 
nuori ei vielä välttämättä kykene tekemään tärkeitä päätöksiä ja vastustamaan yllykkeitä. Myös 
empatiakyky on vielä kehittymisvaiheessa. 

Lopuksi käytiin yhteistä keskustelua siitä, mitä esiin nostetuille ongelmille voidaan tehdä. 
Vilkkaan keskustelun puheenjohtajana toimi Haukkalan säätiön varapuheenjohtaja, professori 
Anna Rönkä.  

Seminaarista saatiin kiittävää palautetta. Esitysmateriaalit ja keskustelun kooste tallennet-
tiin Haukkalan säätiön verkkosivuille. 

 

Muu alueellinen ja kansallinen toiminta 

Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet ovat eri tehtäviensä kautta aktiivisia toimijoita ja vievät 
omassa työssään sekä erilaisissa ryhmissä toimimalla eteenpäin säätiön kannalta tärkeitä asioita 
kuten perheosaamisen lisääminen tuleville kasvatusalan ammattilaisille sekä lapsi- ja perhetut-
kimuksen aseman vahvistaminen Jyväskylän yliopistossa. Säätiön hallituksen iltakoulussa kesä-
kuussa 2019 käytiin läpi toimintaa ja ryhmiä, joissa hallituksen jäsenet vievät eteenpäin säätiön 
kannalta tärkeitä asioita ja koottiin yhteistä näkymää näihin eri jäsenten kautta avautuviin ver-
kostoihin. Merkittäviä yhteistyöverkostoja ja -foorumeja oli yhteensä useita kymmeniä alueelli-
sesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat tuoneet säätiön tavoittei-
den mukaisia kannanottoja julkisuuteen esim. lehtikirjoituksin. 

Haukkalan säätiö oli mukana Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen OIVA-hankkeen 
(Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa) järjestämässä Lapsella on oikeus –tapahtu-
massa lauantaina 9.11.2019. Tapahtumassa kävijöitä oli noin 600 henkilöä, paljon lapsia ja hei-
dän vanhempiaan. Tapahtumasta saatiin kiitettävää palautetta kävijöiltä. Lasten oikeudet ja 
osallisuus tulivat nähdyiksi ja kuulluiksi niin lasten kuin aikuisten keskuudessa toiminnallisella 
ja myönteisellä tavalla. Hankkeen pohjalta ja rahoituksella valmistellaan lapsen oikeuksiin liit-
tyvä MOOC-opetusmoduuli, joka voidaan jatkossa kytkeä eri alojen koulutusohjelmiin. 
(MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course ja tarkoittaa verkossa pidettävää kurssia, 
johon pääsääntöisesti kaikilla on vapaa pääsy).  

Haukkalan säätiö on vuonna 2019 virittänyt keskustelua lastensuojelualalla toimivien hen-
kilöiden koulutuksen monipuolistamiseksi. Tarkoitusta varten on järjestetty keskustelutilaisuuk-
sia, joissa on kuultu eri tahoja ja osapuolia, muun muassa ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa 
Helsingistä sekä Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laaksoa ja sosiaalityön profes-
sori Marjo Kurosta, joka toimii myös yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtajana. 
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Suunnitteilla on opetusmoduulin kehittely, jossa on vahva painotus lapsen kehitykseen pereh-
dyttävällä aineksella. Yhteistyössä yliopiston eri laitosten toimijoiden kanssa käytiin keskuste-
lua, tehtiin taustatyötä ja etsittiin resursointia Lapsen kehityksen ja oikeuksien turvaamisen sekä 
lastensuojelun monialaisen opintokokonaisuuden kehittämiseksi. Näin laajasti eri tieteenaloja 
kokoavaan ja palvelevaan kokonaisuuteen ei kuitenkaan ollut mahdollista saada rahoitusta, 
vaan tässä vaiheessa päädyttiin siihen, että edetään vain pienemmällä OIVA-hankkeen lapsen 
oikeuksien opetusmoduulin kehitystyöllä. 

Haukkalan säätiön edustajat ovat toimineet aktiivisesti Keski-Suomen hyvinvoinnin osaa-
miskeskittymän KeHOn lapset, nuoret ja perheet –teemaryhmän toiminnassa koko vuoden 2019 
ajan. Syksyllä 2019 ryhmä sai Sitralta haasteen osallistua Sitran 100 päivän hyvinvointihaastee-
seen. Siinä haettiin kaupunkiseutuja pilotoimaan uudenlaista innovaatioprosessia, jolla kehite-
tään ratkaisuja nyky-yhteiskunnan hyvinvointiongelmiin ja luodaan suomalaiseen osaamiseen 
perustuvaa hyvinvointiekosysteemiä. Alueellinen innovaatioprosessi haluttiin käynnistää kah-
dessa tärkeässä hyvinvointiongelmassa: (a) nuorten elämänhallinta ja mielenterveys sekä 
(b) oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen. Nämä ongelmat ovat viime vuosina kärjisty-
neet Suomen ohella myös muissa pitkälle kehittyneissä yhteiskunnissa. Hyvinvointihaasteen ta-
voitteena oli käynnistää paikallisiin vahvuuksiin ja osaamisiin perustuvaa innovaatiotoimintaa 
edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi. KeHO-toimijaverkosto laati menestyksellisen 
hankesuunnitelman (Häkkää elämä!) nuorten elämänhallintaan ja mielenterveyden osioon, ja 
Haukkalan säätiö valikoitui hankkeen koordinaatio- ja hallinnointitahoksi. Maksimirahoitus 
hankkeeseen Sitralta on 15 000, joka toteutuu kuluja vastaan. Itse innovaatioprosessi päätettiin 
toteuttaa eri osallistujatahojen yhteisin talkoovoimin, ja käyttää rahoitus yhteiskehittämistapah-
tuman järjestämiseen sekä kehitettyjen ratkaisujen toteuttamiseen. Hanke käynnistyi varsin pi-
kaisesti 25.10.2019 ja jatkuu helmikuulle 2020 asti. 

 
Hankkeessa kokeiltava innovaatioprosessi on tiivistettynä seuraava:  
1. Tutkimuksesta ja käytännöstä nousevien keskeisten hyvinvoinnin pulmien tunnistus ja 

kiteytys hyödyntäen olemassa olevaa tietoa ja aloitteita. Nuorten kokemia pulmia koottiin 
avoimesti Jyväskylän kaupungin ylläpitämällä Ota kantaa –sivustolla, jossa pulmia oli ke-
nen tahansa anonyymisti mahdollista esittää, keskustella niistä, sekä äänestää tärkeiksi ko-
kemiaan pulmakohtia.  

2. Pulmien priorisointi, konkretisointi ja ratkaisijoiden etsintä. Asiantuntijaverkosto ko-
koontuu ratkaisemaan verkkokeskustelun perusteella, mitkä esitetyistä ongelmista tuodaan 
yhteiskehittämispäivään ratkaistavaksi nuorten ja asiantuntijoiden yhteisprosessilla. 

3. Häkkää elämä -yhteiskehittämispäivä 5.2.2020 Jyväskylän Veturitalleilla. Päivässä etsi-
tään konkreettia ratkaisua valituille noin neljälle pulmalle: miten lähteä sitä ratkomaan 
hankkeen mahdollistamalla 3000 euron alkupanoksella? 

4. Voittajaratkaisujen toteutus käynnistyy annetulla alkupanoksella. 
 
Haukkalan säätiö on edelleen Niilo Mäki säätiön hallintoneuvoston1 jäsen, mutta sen 

edustajana ollut ja hallintoneuvoston puheenjohtajana kolmivuotiskauden toiminut Lea Pulkki-
nen jätti tehtävän ja hänen tilalleen nimettiin Haukkalan säätiön hallituksen jäsen, Keski-Suo-
men sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Marja Heikkilä.  

                                                
1 Säätiölain 24.4.2015 mukaisesti hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa sää-

tiön hallintoa. Aiemmin tätä toimielintä kutsuttiin valtuuskunnaksi.  
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Haukkalan säätiö on otettu jäseneksi Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observato-
rioon Lea Pulkkisen aktiivisen toiminnan johdosta observatorion perustamiseksi yhdessä Tai-
deyliopiston professorin Eeva Anttilan ja OKM:n asiantuntijan Iina Berdenin kanssa, ja sen ta-
voitteiden toteuttamiseksi. Observatorion tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuk-
sen tasa-arvoista saavutettavuutta ja vaikuttavuutta, ja olla yhteyssiteenä alan toimijoiden kes-
ken. Suomen observatorio perustettiin 2017 ja se saa OKM:n tukea. Suomen observatorion oh-
jelma noudattaa Unescon taide- ja kulttuurikasvatusta koskevia linjauksia ja se on kansainväli-
sen European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO) –
organisaation jäsen. Suomen observatorion toimintaan osallistuvat Taideyliopiston CERADA-
keskus, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry, Taiteen perusopetusliitto, Aalto-yliopiston 
taiteen laitos, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja joukko järjestöjä. Suomen taide- ja kult-
tuurikasvatuksen observatoriolla ei ole jäsenmaksua, mutta kuluja säätiölle voi aiheutua osallis-
tumisesta tilaisuuksiin, jos niitä järjestetään Helsingin ulkopuolella 

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio ja sen piirissä erityisesti Taideyliopisto 
ja Haukkalan säätiö ovat pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan Rinteen-Marinin hallitukseen jo hal-
litusohjelman rakentamisvaiheessa koulujen harrastustoiminnan sisällyttämiseksi ohjelmaan. Se 
toteutuikin, minkä jälkeen yhteyttä on pidetty opetus- ja kulttuuriministeriön ministereihin. Ta-
voitteena on, että harrastustoiminta järjestetään Suomessa kehitetyn mallin mukaan Lapsen oi-
keuksien sopimuksia kunnioittaen siten, että monipuolinen ja korkeatasoisesti johdettu harrastus-
toiminta on kaikkien saavutettavissa ja että oppilaiden toiveet otetaan sen järjestämisessä huomi-
oon. Tässä mallissa harrastamisen mahdollisuudet eivät kilpaile keskenään. Kulttuuri määritel-
lään laajasti sisältäen taiteen ja liikunnan sekä muut harrastukset (kuten robotiikka-, kokki-, 
shakki- ym. kerhot). Kysymys ei ole koulujen taide- ja liikuntakasvatuksen siirtämisestä harras-
tuksiin eikä koulujen ulkopuolella tarjottavan jo vakiintuneen harrastustoiminnan poissulkemi-
sesta. Päinvastoin koulun harrastustoiminta voi olla virike ja silta tavoitteelliseen harrastamiseen 
muun muassa liikunnassa ja taiteissa.  

Hallituksen kokouksissa on keskusteltu myös Keski-Suomen alueellisesta OT- (osaamis- ja 
tuki)työstä, joka liittyy lasten ja nuorten erityisen vaativan tuen palveluiden kehittämiseen. Ke-
hittämistyötä on tehty kansallisesti osana LAPE-ohjelmaa ja se jatkuu myös sen jälkeen. Halli-
tuksen jäsenistä Marja Heikkilä on STM:n nimeämän kansallisen OT-ryhmän asiantuntijajäsen. 
Valtakunnallisesta tilanteesta valmistui 2019 alkupuolella raportti, jonka valmistelussa hän on 
ollut mukana. Alueellinen OT-ryhmä on perustettu hänen aloitteestaan yhteistyössä Haukkalan 
säätiön hallituksen sihteerin Päivi Fadjukoffin kanssa.  
 

Kansainvälinen yhteistyö 

Haukkalan säätiö on ollut the Alliance for Childhood European Network Groupin jäsen perusta-
misestaan lähtien (http://www.allianceforchildhood.eu/). Sen missio on lapsuuden laadun paran-
taminen Euroopassa. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on ollut Allianssin hallituksen jäsen vuo-
desta 2015 lähtien. Hän osallistui Brysselissä maaliskuussa 2019 pidettyyn Allianssin hallituksen 
kokoukseen ja yleiskokoukseen sekä Allianssin järjestämään esitelmätilaisuuteen Euroopan par-
lamenttitalossa sekä syyskuussa 2019 järjestettyyn Allianssin Partners’ Day –tapahtumaan, jossa 
hän esitteli Haukkalan säätiön toimintaa. Samalla hän osallistui Euroopan parlamenttitalossa jär-
jestettyyn esitelmätilaisuuteen. 
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Osallistuminen Allianssin toimintaan antaa virikkeitä ja kansainvälisiä yhteyksiä Haukkalan 
säätiön toiminnalle sekä mahdollisuuden tuoda esille sen toimintaa. Allianssi julkaisee kirjasarjaa 
Improving the Quality of Childhood in Europe, jonka useimmat artikkelit pohjautuvat Allianssin 
järjestämiin, Euroopan Parlamenttitalossa pidettyihin esitelmätilaisuuksiin, joihin myös säätiön 
hallituksen jäsenet voivat osallistua mahdollisuuksiensa mukaan. Kutsut tilaisuuksiin välitetään 
hallituksen sihteerin kautta. Kirjasarjan seitsemän volyymia, joista neljän toimittamiseen Lea 
Pulkkinen on osallistunut, ovat avoimesti saatavana osoitteessa: http://www.allianceforchild-
hood.eu/publications 
 

Hallinto, henkilöstö ja talous 

Hallitus 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen 
jäsenet valitaan vuosikokouksessa ja hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä.  
Kun hallitus vuosikokouksessa 2018 valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle, samalla kuitenkin 
keskusteltiin ja sovittiin seuraajan etsimisestä pitkäaikaiselle jäsenelle Reija Alénille jo kolmi-
vuotiskauden aikana. Vuoden 2019 vuosikokouksessa nimettiinkin Reija Alénin esityksestä hä-
nen sijalleen ja seuraajakseen Haukkalan säätiön hallitukseen lastenpsykiatrian erikoislääkäri, 
FT, varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti ja perheterapeutti Marianna Savio. Hallituk-
sen jäsenet vuonna 2019 olivat siis seuraavat: 

Johtaja Marja Heikkilä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
Professori Kimmo Jokinen, Jyväskylän yliopisto 
Palvelujohtaja Päivi Kalilainen, Jyväskylän kaupunki 
Helsingin Ensikoti ry toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila (Lapsiasiavaltuutettu 20.4.2019 asti) 
Sivistystoimenjohtaja Eino Leisimo, Jyväskylän kaupunki 
Yliopettaja Johanna Moilanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Professori Lea Pulkkinen, Jyväskylän yliopisto  
Professori Anna Rönkä, Jyväskylän yliopisto  
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Marianna Savio, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Lea Pulkkinen ja varapuheenjohtajaksi Anna 
Rönkä. Hallituksella oli vuoden 2019 aikana kuusi virallista kokousta sekä iltakoulu. Hallituksen 
kokouksia valmisteltaessa sekä päätösten toimeenpanon yhteydessä on käyty sähköpostikeskus-
teluja hallituksen jäsenten kanssa, minkä lisäksi oli epämuodollisia keskustelukokoontumisia. 

Hallituksen sihteerinä ja puheenjohtajan tukena toimii FT Päivi Fadjukoff, paivi.fadju-
koff@haukkalansaatio.com. Käytännön asioista kuten tapahtumajärjestelystä (tiedotus, ilmoit-
tautumisten vastaanotto), tapahtumamuistioista sekä verkkosivujen ylläpidosta ja päivityksestä 
huolehtii projektisihteeri Sivi Talvensola sivi.talvensola@koske.fi.  
     Vuoden 2019 aikana Haukkalan säätiön verkkosivut on uusittu Lea Pulkkisen valmistelemana 
ja Sivi Talvensolan toteuttamana. 
 

Henkilöstö 

Säätiön toiminta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön eikä sillä ollut vuonna 2019 palkattua hen-
kilökuntaa.  
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Selvitys palvelujen ostoista ja muista hankinnoista 

Keski-Suomen lapsiohjelman ja lapsiystävällisen toimintakulttuurin tukemiseksi Haukkalan sää-
tiö on toteuttanut kampanjan ”101 keskisuomalaista lapsitekoa”, jonka tavoitteena on nostaa las-
ten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen kaikkien puheenaiheeksi ja samalla koko maa-
kuntaa yhdistäväksi asiaksi. Joulukuussa 2017 rakennetun karttapohjainen sivusto sisältöä on ke-
hitetty edelleen ja se on käytettävissä osoitteessa: http://www.101lapsitekoa.fi/. Sivuston toteutti 
ja sitä ylläpitää ostopalveluna Crenoco Oy. 

Muut ostopalvelut ovat vähäisiä ja ovat liittyneet seminaarien ja asiantuntijafoorumien järjes-
tämiseen (tilakulut, kahvitarjoilu, asiantuntijoiden matkat tilaisuuksiin). Seminaarit ja asiantunti-
jafoorumit ovat tukeneet työtä lapsiohjelman viemiseksi eteenpäin päättäjille ja käytäntöön. 

 

Talous 

Säätiön taloudenhoito hankitaan Pluscom taloushallinto Oy:ltä, jonka johtaja Tuija Linnamo toi-
mii taloudenhoitajana tehtävinään maksuliikenne, kirjanpito, tilinpäätös, verotus sekä osakehuo-
neistojen asioiden hoito.  

Tilikauden aikana säätiön tuotot muodostuivat vuokratuloista. Vuokratuotoilla on katettu 
asuntojen ylläpitämisestä aiheutuvat kulut ja rahoitettu säätiön varsinaista toimintaa. Säätiö ostaa 
asuntojen välityspalvelun Opiskelijoiden vuokravälitys OVV Oy:ltä. 

Säätiön kulut olivat vuonna 2019 yhteensä 22 111,54 € ja tuotot olivat yhteensä 19 785,53 €. 
Varsinaisen toiminnan suurimmat kulut muodostuivat tapahtumien järjestämiseen liittyvistä ku-
luista. Kokonaisuudessaan säätiön tulos osoittaa 2 326,01 euroa alijäämää. 

 

Tiedot säätiön lähipiiritoimista 

Säätiön hallituksen jäsenille tai lähipiiriin tai heidän määräysvallassaan oleville ei ole annettu 
säätiölain 5 luvun 2 pykälässä tarkoitettuja avustuksia tai muita taloudellisia etuisuuksia. Heille 
ei myöskään ole maksettu palkkaa tai palkkioita lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajalle 
sekä Helsinkiin muuttaneelle yhdelle hallituksen jäsenelle toteutuneiden kulujen mukaisesti mak-
settuja matkakulukorvauksia.  
 

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 

Säätiön pitkäaikainen taloudenhoitaja Tuija Linnamo on ilmoittanut muiden työpaineidensa 
vuoksi vetäytyvänsä säätiön tehtävistä 2019 tilinpäätöksen valmistuttua ja säätiön saatua seu-
raaja-asian varmistetuksi. Hallitus selvittää asiaa. 
 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja siihen vaikuttavista seikoista 

Säätiön vuosittaisesta seminaarista ja asiantuntijafoorumista on tullut odotettuja ja arvostettuja 
tapahtuma, jotka kokoavat yhteen eri alojen toimijoita. Näitä toimintamuotoja tullaan jatkamaan 
ja kehittämään edelleen. Tavoitteena on nostaa lasten ja nuorten hyvinvointi kärkiasiaksi maa-
kunnan ja kuntien toiminnassa sekä eri ryhmien poliittisilla agendoilla. Vielä varsin nuoren sää-
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tiön näkyvyys ja vaikuttamismahdollisuudet kasvoivat merkittävästi säätiön osallistuessa näky-
västi hallituksen LAPE-kärkiohjelmatyöskentelyyn kansallisella ja maakunnallisella tasolla vuo-
sina 2016–2019.  

Kansallisen tason yhteistyö jatkuu, kun vuosina 2019–2020 säätiö solmi yhteistyösopimuksen 
Sitran kanssa ja koordinoi Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) nimeämänä 
tahona yhteiskehittämishanketta nuorten hyvinvoinnin ratkaisujen etsimiseksi 100 päivän proses-
sissa. ”Häkkää elämä” –hanke jatkuu helmikuulle 2020 asti. 
 


