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Säätiölain mukainen 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 

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 2018 

Osallistuminen kansalliseen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan 2017–
2018 

Lapsi- ja perhepolitiikan muutosohjelma (LAPE) on Juha Sipilän hallituksen kärkihanke, jonka 
tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja heidän omien voimavarojensa vah-
vistaminen. Haukkalan säätiö on osallistunut aktiivisesti muutosohjelmaan sekä kansallisella että 
maakunnallisella tasolla. Haukkalan säätiön hallituksen jäsenistä Marja Heikkilä, Kimmo Joki-
nen ja Anna Rönkä toimivat maakunnallisen KSLAPE-ohjausryhmän jäseninä ja hallituksen sih-
teeri Päivi Fadjukoff ohjausryhmän puheenjohtajana. Lea Pulkkinen toimi kärkihankkeen tieteel-
lisen neuvoston jäsenenä. 

Kärkihanke rahoitti maakunnallisia LAPE-ohjelmia vuosina 2017–2018. Haukkalan säätiö 
toimi Keski-Suomen maakunnallisen KSLAPE-hankkeen osatoteuttajana vastuullaan toiminta-
kulttuurin kehittäminen, erityisesti Keski-Suomen lapsiohjelman ja yhtenäisen lapsikäsityksen 
valmistelu ja eteenpäin vieminen. Lapsiohjelmaa halutaan toteuttaa Keski-Suomessa laajasti kai-
killa tasoilla yksittäisestä lapsen kohtaamisesta organisaatioiden toimintaan ja hallintoon asti niin 
julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. Tavoitteena on yhteinen ja yhtenäinen, lap-
siystävällinen toimintakulttuuri, jonka aikaansaamiseksi tehdään pitkäjänteistä yhteistyötä ja yl-
läpidetään vuoropuhelua eri toimijoiden kesken sekä lasten ja nuorten kanssa.  

Keski-Suomen liitto on tukenut lapsiohjelman valmistelua, joka on edennyt tiiviissä yhteis-
työssä muiden LAPE-hankkeessa toimivien henkilöiden, kuntien, järjestöjen ja monien muiden 
tahojen kanssa. Haukkalan säätiö toteutti kampanjan”101 lapsitekoa”, jonka tarkoituksena oli 
nostaa esiin ja juurruttaa lapsiystävällisiä hyviä käytäntöjä ja saattaa lasten hyvinvointi koko 
maakuntaa yhdistäväksi asiaksi. Sivusto on avoimesti käytettävissä osoitteessa 
http://www.101lapsitekoa.fi/. 

KSLAPE-ohjausryhmä ja Keski-Suomen maakuntahallitus hyväksyivät 2017 lapsiohjelman 
”Lapsiystävällinen Keski-Suomi: Keski-Suomi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maa-
kunnaksi”. Myös media on tuonut lapsiohjelmatyötä näkyvästi esiin. KSLAPE-ohjausryhmä 
hyväksyi lapsiohjelman elokuussa 2017. Keski-Suomen maakuntahallitus hyväksyi sen marras-
kuussa 2017 ja edellytti, että lapsiohjelma tulee huomioida sen edellyttämällä painoarvolla maa-
kuntastrategian toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU). Lapsiohjelman tiivis yhteinen osa on 
julkistettu nimellä LAPSIYSTÄVÄLLINEN KESKI-SUOMI – Keski-Suomi lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvoinnin maakunnaksi (Lapsiohjelma, 2017) sekä Haukkalan säätiön verkkosi-
vuilla että uudistuvan Keski-Suomen maakunnan sivuilla.  

Lapsiohjelmatyöstä ja Haukkalan säätiön toimista lapsiystävällisen toimintakulttuurin edis-
tämiseksi julkaistiin joulukuussa 2018 kattava raportti, joka on avoimesti saatavana KSLAPEn 
ja Haukkalan säätiön verkkosivuilla:  

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

Haukkalan säätiö järjestää vuosittain osallistujille maksuttomia seminaareja ja asiantuntijafoo-
rumeita, joihin se kutsuu sääntöjen tarkoituksen suuntaisesti toimivia kumppaneita Keski-Suo-
mesta. Vuonna 2018 toiminnan painopisteenä oli lasten hyvinvointiin keskittyvä Keski-Suomen 
lapsiohjelma. Edellisenä vuonna  laadittuun lapsiohjelmaan sisältyi toimintastrategia vuosiksi 
2017–2018, jossa lähtökohtana olivat keskisuomalaiset vahvuudet (101 keskisuomalaista lapsi-
tekoa -kampanja), eteneminen valtakunnallisten kehittämishankkeiden tuella, lapsiystävällisen 
maakunnan ja lapsiystävällisten kuntien kehittämistavoitteet, lapsiin ja nuoriin liittyvä tutkimus 
ja koulutus, järjestöt osana lapsiystävällistä Keski-Suomea, perheystävälliset työpaikat ja lap-
sille ja perheille suunnatut palvelut (kulttuuri, liikunta, matkailu). Lapsiohjelma määriteltiin elä-
väksi asiakirjaksi, johon sisältyy päivittyvä osuus, jossa maakunnan alueen toimijat voivat si-
toutua mukaan toimimaan lasten hyvinvoinnin hyväksi.  

Vuoden 2018 seminaaritilaisuus, ”Onko meillä malttia sijoittaa lapsuuteen?” jatkoi lap-
siohjelmatyötä pyrkimällä konkretisoimaan ja täsmentämään lapsiohjelman laajaa tavoitetta 
tehtäviksi, joista ensimmäinen koskee lasten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin paranemista 
vuodesta 2019 vuoteen 2025 sekä lapsen itsensä kokemana että muiden havaitsemana. Lapsi 
kohtaa hyvinvointinsa edellytykset elinpiireissään, joita ovat koti, varhaiskasvatus, koulu, leikki 
ja virkistystoiminta, perheen ulkopuoliset läheissuhteet, palvelut ja yhteiskunnallis-kulttuuriset 
olosuhteet. Pyrittäessä lisäämään lasten hyvinvointia on valittava (1) ne lasten hyvinvointi-indi-
kaattorit, joissa muutosta toivotaan, (2) ne strategiat, joilla hyvinvoinnin edellytyksiä pyritään 
parantamaan ja (3) ne lapsen elinpiirit, joissa muutosta yritetään saada aikaan.  

Seminaari järjestettiin Jyväskylän Messukeskuksessa torstaina 20.9.2018 Hyvä Alku –ta-
pahtuman yhteydessä korkeatasoisena kutsuseminaarina yhteistyössä Niilo Mäki -säätiön, 
Keski-Suomen LAPE-hankkeen, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) ja 
ITLAn (Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön) kanssa. Seminaariin kutsuttiin 
Keski-Suomen virkamiesjohtoa ja toimialajohtajia, maakunta- ja kuntatason poliittisia päättäjiä, 
luottamushenkilöitä sekä tutkimuksen ja koulutuksen edustajia. Osallistujia oli yli 50. 

Kutsuseminaarin ohjelma käynnistyi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon sekä 
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koiviston tervehdyksillä, minkä jälkeen Haukkalan säätiön 
puheenjohtaja, professori Lea Pulkkinen alusti tilaisuuden otsikolla ”Tuumasta toimeen, visi-
osta toimenpiteiksi: toimet lasten hyvinvoinnin edistämiseksi”. Lapsiohjelmaa käsiteltiin kan-
sallisella, maakunnalliselle ja paikallisella tasolla lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan, Keski-
Suomen liiton kehittämispäällikkö Kari Pirisen sekä kaupunginjohtaja Timo Koiviston puheen-
vuoroissa. Lisäksi esitettiin kavalkadina uutta tutkimustietoa hyödynnettäväksi käytännön ta-
solla lasten hyvinvoinnin edistämiseksi: ITLAn tieteellinen päätoimittaja Taina Laajasalo kertoi 
lasten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuuden tutkimuksellisista 
perusteista, professori Anna Rönkä Jyväskylän yliopistosta kertoi miten tutkimusperusteisesti 
tulisi huomioida perheet jotka elävät epätyypillisten työaikojen puristuksessa, dosentti Tuija 
Aro Jyväskylän yliopistosta tiivisti tuen kohdentamistarpeita oppimisvaikeuksien ja psyykkisen 
hyvinvoinnin osalta, ja Lea Pulkkinen kertoi taiteen, kulttuurin ja muun harrastustoiminnan (ex-
tended education) merkityksestä koululaisten hyvinvoinnille. Lopuksi seminaarin päätössanat 
esitti Jyväskylän kaupungin sivistystoimen johtaja Eino Leisimo.  

Seminaarista saatiin kiittävää palautetta. Esitysmateriaalit ja seminaarimuistio tallennettiin 
Haukkalan säätiön verkkosivuille.  
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Haukkalan säätiön VI asiantuntijafoorumi oli tarkoitus järjestää vuoden 2018 lopussa jat-
kona kutsuseminaarille ja osana säätiön osuutta KSLAPE-hankkeeseen. LAPE-ohjelman päät-
tymiseen liittyen havaittiin kuitenkin, että vuoden 2018 lopulle ajoittui hyvin paljon tapahtumia, 
ja toisaalta kannettiin huolta LAPE-ohjelmassa käynnistyneen työn jatkumisesta. Siksi hallitus 
päätti siirtää suunnittelemansa asiantuntijafoorumin toteuttamisen tammikuulle 2019. Se toteu-
tettiin teemalla ”Kansallisesta lapsistrategiasta paikalliseen lapsistrategiaan” keskiviikkona 
30.1.2019. Sen tausta-aineistona oli vuoden 2018 aikana valmistunut materiaali: Pulkkinen, L. 
& Fadjukoff, P. (2018). Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yh-
teiskuntaan. Jyväskylä: Haukkalan säätiö. https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018/ sekä 
20.9.2018 järjestetyn seminaarin Onko meillä malttia sijoittaa lapsuuteen -muistio ja muut ai-
neistot (www.haukkalansaatio.com seminaariaineistot) 

Asiantuntijafoorumiin osallistui yli 80 henkilöä, jotka edustivat laajasti erilaisia tahoja. Mu-
kana oli kuntien asiantuntijoita ja esimiehiä mm. sivistystoimesta ja sosiaalitoimesta, Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin edustajia, järjestötoimijoita sekä Jyväskylän yliopiston ja ammatti-
korkeakoulun asiantuntijoita.  

 

Kansainvälinen yhteistyö 

Haukkalan säätiö on ollut the Alliance for Childhood European Network Groupin (http://www.al-
lianceforchildhood.eu/) jäsen perustamisestaan lähtien. Sen missio on lapsuuden laadun paranta-
minen Euroopassa. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on ollut Allianssin hallituksen jäsen vuo-
desta 2015 lähtien. Hän osallistui Brysselissä maalis- ja joulukuussa 2018 pidettyihin Allianssin 
hallituksen kokouksiin ja yleiskokouksiin sekä Allianssin järjestämiin esitelmätilaisuuksiin Eu-
roopan parlamenttitalossa. Lisäksi hän ja Päivi Fadjukoff osallistuivat yhdessä Allianssin jäsen-
järjestön 5th Learning for Well-Being Community Day – tilaisuuteen Brysselissä 24.4.2018.  

Osallistuminen Allianssin toimintaan antaa virikkeitä ja kansainvälisiä yhteyksiä Haukka-
lan säätiön toiminnalle sekä mahdollisuuden tuoda esille sen toimintaa. Allianssi julkaisee kirja-
sarjaa Improving the Quality of Childhood in Europe, jonka useimmat artikkelit pohjautuvat Al-
lianssin järjestämiin, Euroopan Parlamenttitalossa pidettyihin esitelmätilaisuuksiin, joihin myös 
säätiön hallituksen jäsenet voivat osallistua mahdollisuuksiensa mukaan. Kutsut tilaisuuksiin 
välitetään hallituksen sihteerin kautta.  

Lea Pulkkinen on Allianssin kirjasarjan toimituskunnan jäsen ja oli toimittamassa vuonna 
2018 valmistunutta kirjasarjan seitsemättä osaa. Se on avoimesti saatavana osoitteessa:  
http://www.allianceforchildhood.eu/improving-the-quality-of-childhood-in-europe-volume-7 
 

Hallinto, henkilöstö ja talous 

Hallitus 

Säätiön hallituksen jäsenet valitaan sääntöjen mukaisesti kolmivuotiskaudeksi. Vuonna 2018 
käynnistyi uusi kolmivuotiskausi ja vuoden ensimmäisessä kokouksessa vahvistettiin hallituksen 
kokoonpano seuraavalle kolmivuotiskaudelle:  

Lastenneurologi Reija Alen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Johtaja Marja Heikkilä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
Professori Kimmo Jokinen, Jyväskylän yliopisto 
Palvelujohtaja Päivi Kalilainen, Jyväskylän kaupunki (uusi jäsen) 
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Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila  
Sivistystoimenjohtaja Eino Leisimo, Jyväskylän kaupunki 
Yliopettaja Johanna Moilanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (uusi jäsen) 
Professori Lea Pulkkinen, Emerita, Jyväskylän yliopisto  
Professori Anna Rönkä, Jyväskylän yliopisto  

 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Lea Pulkkinen ja varapuheenjohtajaksi Reija 
Alen. Hallituksella oli vuoden 2017 aikana viisi virallista kokousta. Hallituksen kokouksia val-
misteltaessa sekä päätösten toimeenpanon yhteydessä on käyty sähköpostikeskusteluja hallituk-
sen 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) sekä verkkosivujen ylläpidosta ja päivityksestä huolehtii projektisih-
teeri Sivi Talvensola sivi.talvensola@koske.fi.  
 

Henkilöstö 

Säätiön toiminta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön eikä sillä ole pysyvää palkattua henkilö-
kuntaa. Edellä kuvatun mukaisesti KSLAPE-hankkeeseen myönnetyt varat mahdollistivat pieni-
muotoisen henkilöstön palkkauksen vuosina 2017-2018.  

KSLAPE-hankkeessa Haukkalan säätiö ajoitti työnsä alkupainotteisesti, jotta tehtävästä lap-
siohjelmatyöstä olisi mahdollisimman suuri tuki koko KSLAPE-työlle. Työtä on tehty yhteis-
työnä ja laajasti verkottuen maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Päivi Fad-
jukoff on toiminut KSLAPEssa maakunnallisen LAPE-ryhmän puheenjohtajana. Haukkalan sää-
tiön hallituksen puheenjohtaja Lea Pulkkinen puolestaan on toiminut LAPEn tieteellisen neuvos-
ton varapuheenjohtajana tuoden aktiivisesti esiin ohjelman kannalta hyödyllistä tutkimusta. Hän 
on myös aktiivisesti osallistunut lapsiohjelman kirjoittamiseen. Työtä on tukenut myös Haukka-
lan säätiön aktiivinen jäsenyys eurooppalaisessa Alliance for Childhood European Network 
Group –organisaatiossa.  

Vuonna 2017 käynnistyneen tiiviin alun jälkeen Päivi Fadjukoffin työ jatkui vuonna 2018 
pienimuotoisemmin tuntityönä. Hänen avukseen palkattiin tuntityöhön aikainen projektiavus-
taja Laura Autio ajalle 19.2.–31.5.2018 (tehtävinään lapsitekojen kerääminen ja kirjaaminen, 
seminaarijärjestelyt, taustatyö lapsiohjelman eteenpäinviemiseksi). Lapsitekojen keräämiseen 
liittyen tehtiin myös yhteistyötä JAMK opiskelijoiden kanssa; tehtävät olivat palkattomia ja si-
joittuivat osaksi heidän opintojaan. Muutamia työtunteja hankkeen tueksi tekivät myös Tuija 
Linnamo (talousvastaava) ja Sivi Talvensola (tuki seminaarien ja foorumien järjestämisessä). 
Vuoden 2018 aikana vahvistui, että lapsiohjelmatyön viimeistely edellyttää varsin vankkaa 
osaamispohjaa. Siksi työhön ei enää palkattu uutta henkilöä, vaan professori Lea Pulkkinen si-
toutui itse kirjoittamaan joulukuussa julkaistua lapsiohjelmaa. Kirjoitustyössä voitiin hyödyntää 
muissa tehtävissä koottua asiantuntemusta ja vain suora kirjoitustyö kirjattiin ja laskutettiin tun-
tityönä projektilta. Hankkeen henkilöstökulut toteutuivatkin ennakoitua pienempinä.  
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Selvitys palvelujen ostoista ja muista hankinnoista 

Viestintää ja tiedonvälitystä tuettiin painattamalla KSLAPE-hankkeen päättyessä edellä mai-
nittu julkaisu Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskun-
taan. Julkaisua on jaettu laajasti maakunnalliselle KSLAPE ohjausryhmälle ja kansallisille yh-
teistyökumppaneille. Sitä käytettiin myös materiaalina jatkettaessa lapsiohjelmatyötä mm. 
Haukkalan säätiön asiantuntijafoorumissa tammikuussa 2019.  

Keski-Suomen lapsiohjelman ja lapsiystävällisen toimintakulttuurin tukemiseksi Haukkalan 
säätiö toteutti kampanjan ”101 keskisuomalaista lapsitekoa”, jonka tavoitteena oli nostaa las-
ten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen kaikkien puheenaiheeksi ja samalla koko 
maakuntaa yhdistäväksi asiaksi. Joulukuussa 2017 rakennettiin karttapohjainen sivusto, jonka 
sisältöä on kehitetty edelleen vuonna 2018 ja joka 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 jär-
jestämiseen (tilakulut, kahvitarjoilu, asiantuntijoiden matkat tilaisuuksiin). Seminaarit ja asian-
tuntijafoorumit 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, projektirahoituksesta 
KSLAPE-projektiin sekä säätiön omistaman asunnon myynnistä. Asunto Oy Keskussairaalantie 
7 A 11 kaksio päätettiin myydä loppuvuonna 2018, koska siihen oli ollut vaikea saada vuokra-
laisia, ja koska taloon oli tulossa remontteja. Vuokratuotoilla on katettu asuntojen ylläpitämi-
sestä aiheutuvat kulut ja rahoitettu säätiön varsinaista toimintaa. Projektirahoituksella on toteu-
tettu projektisuunnitelman mukaisia tehtäviä. 

Säätiön kulut olivat vuonna 2018 yhteensä 41 340,24 € ja tuotot olivat yhteensä 63 897,73 €. 
Varsinaisen toiminnan suurimmat kulut muodostuivat henkilöstökuluista. Kokonaisuudessaan 
säätiön tulos osoittaa 22 557,49 euroa ylijäämää. Tilikausi jäi ylijäämäiseksi pitkälti asunnon 
myynnistä saatujen tulojen vuoksi. 

 

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 
toteutuneiden kulujen mukaisesti maksettuja matkakulukorvauksia sekä KSLAPE-hankkeen 
osana tehdystä erillisestä lapsiohjelman kirjoitustyöstä maksettua tuntikorvausta. Hallituksen sih-
teeri Päivi Fadjukoff on sihteerin tehtävän lisäksi saanut tuntipalkkioita toteuttaessaan Haukkalan 
säätiön osuutta KSLAPE-hankkeessa vuonna 2018. Hän ei ole hallituksen varsinainen jäsen.  
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Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 

Säätiön hallituksessa on keskusteltu ja valmisteltu pitkäaikaisen jäsenen ja varapuheenjohtajan 
Reija Alenin väistymistä eläkkeelle jäämisen myötä hallituksesta hänen omasta toivomukses-
taan. Hänen sijalleen hallitukseen on lupautunut lastenpsykiatrian erikoislääkäri, FT, varhais-
lapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti ja perheterapeutti Marianna Savio. Päätös hallituksen 
jäsenen vaihtumisesta tehdään 8.3.2019. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa 16.1.2019 valit-
tiin uudeksi varapuheenjohtajaksi professori Anna Rönkä. Puheenjohtajana jatkaa Lea Pulkki-
nen. 

Säätiön asunnon myynnistä saadut tulot on sijoitettu pankkitilille. Hallituksen päättää varo-
jen sijoittamisesta kokouksessaan 8.3.2019. 
 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja siihen vaikuttavista seikoista 

Vielä varsin nuoren säätiön näkyvyys ja vaikuttamismahdollisuudet ovat kasvaneet säätiön osal-
listuessa näkyvästi hallituksen LAPE-kärkiohjelmatyöskentelyyn kansallisella ja maakunnalli-
sella tasolla. Säätiön vuosittaisesta seminaarista ja asiantuntijafoorumista on tullut odotettuja ja 
arvostettuja tapahtumia, jotka kokoavat yhteen eri alojen toimijoita. Näitä toimintamuotoja tul-
laan jatkamaan ja kehittämään edelleen. Tavoitteena on nostaa lasten ja nuorten hyvinvointi kär-
kiasiaksi maakunnan ja kuntien toiminnassa sekä eri ryhmien poliittisilla agendoilla.  
 


