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SÄÄTIÖN TOIMINTA 

Taustaa 

Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry pyysi toimintansa 
lakkauttamiseen liittyen patentti- ja rekisterihallitukselta lupaa perustaa Haukkalan säätiö –
niminen säätiö 27.9.2012 allekirjoitetun säädekirjan mukaisesti sekä vahvistusta säätiölle 
hyväksytyille säännöille. Säädekirjassa kannatusyhdistys luovuttaa säätiön 
perustamispääomaksi 25.000 euroa ja Haukkalan säätiön käyttörahastoon neljä asunto-
osaketta sekä Keski-Suomen Osuuspankin ja Nordean tileillä olevat varat.  

Patentti- ja rekisterihallitus antoi päätöksellään 23.10.2013 kannatusyhdistykselle luvan 
säätiön perustamiseen ja vahvisti säätiölle laaditut säännöt. Haukkalan lastenpsykiatrisen 
hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry totesi viimeisessä vuosikokouksessaan 25.3.2013 (asia 7), 
että kannatusyhdistyksen sääntöjen kohdan 11 mukaisesti ”Yhdistyksen toiminnan lakatessa 
sen varat käytetään viimeisen kokouksen määräämällä tavalla lastenpsykiatrista 
hoitotoimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.” Vuosikokous totesi yksimielisesti Haukkalan 
säätiön perustamisen ja kannatusyhdistyksen omaisuuden sille luovuttamisen täyttävän 
sääntöjen 11. kohdan mukaisen ehdon. 

Vuosikokous nimesi Haukkalan säätiön sääntöjen 5 §:n mukaisesti säätiön hallituksen jäsenet 
säätiön ensimmäiseen hallitukseen, jonka toimikausi päättyy vuoden 2015 vuosikokouksen 
päättyessä. Hallituksen jäseniksi valittiin suostumuksensa mukaisesti: Keskussairaalan 
ylilääkäri Reija Alen, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Marja Heikkilä, 
Perhetutkimuskeskuksen johtaja professori Kimmo Jokinen, psykologian professori Jari-Erik 
Nurmi, professori Lea Pulkkinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun yliopettaja, dosentti 
Anna Rönkä, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen ja Jyväskylän kaupungin 
perusturvapalvelujen kehittämisjohtaja Silja Ässämäki. 

Haukkalan säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Lea Pulkkinen ja 
varapuheenjohtajana Reija Alenin. Säätiön taloudenhoitajaksi valittiin säätiön hallituksen 
kokouksessa 20.5.2013 tarjouksen perusteella Pluscom taloushallinto Oy:n johtaja Tuija 
Linnamo 1.6.2013 alkaen. Säätiön sihteeriksi valittiin 8.8.2013 valittiin yliopistotutkija 
Minna Torppa. 

Haukkalan säätiö on rekisteröity säätiörekisteriin 2.5.2013. Säätiön Y-tunnus on 2545183-6. 

Hallinto vuonna 2014 

Vuosikokouksessa 19.3.2014 todettiin, että sääntöjen mukaisesti säätiön perustajan valitsemat 
ensimmäisen hallituksen jäsenet jatkavat hallituksen jäseninä. 



Hallituksen jäsenet olivat siten: Reija Alen, Marja Heikkilä, Kimmo Jokinen, Jari- Erik 
Nurmi, Anna Rönkä, Pekka Utriainen ja Silja Ässämäki. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Lea Pulkkinen ja varapuheenjohtajaksi Reija 
Alen. 

Sihteerin tehtävissä jatkoi Minna Torppa ja taloudenhoitajana Tuija Linnamo. 

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Tilintarkastus Riuttanen Oy:n HTM-yhteisön 
vastuutarkastajat. 

Hallitus on pitänyt vuoden 2014 aikana 6 kokousta. 

 

Toimintaa 

Haukkalan säätiön tarkoituksena (2 §) on edistää keskisuomalaiselta perustalta lasten ja 
nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä. Säätiö pyrkii tukemaan psykiatristen ja psyykkis-
sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja 
kuntoutusta. Yhteistyössä muiden alan toimijoiden 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. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan (3 §) toimialallaan myöntämällä 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. 

Syksyllä 2013 järjestetyssä Haukkalan säätiön ensimmäisessä asiantuntijafoorumissa 
keskusteltiin siitä miten Keski-Suomessa voidaan vahvistaa sellaista yhdessä toimimisen 
kulttuuria, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Foorumin keskustelussa nousi vahvasti 
esiin toimintakentän pirstaloituminen ja tarve lasten ja nuorten hyvinvointia tukevien 
palveluiden kartoittamiseen. Säätiön hallitus päätti 29.11.2013, että se rahoittaa v. 2014 
selvityksen, jossa kartoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja Keski-
Suomessa. Tämä on pohjana uudenlaisten yhteistyömuotojen tukemiselle ja säätiön 
toimintaohjelman laatimiselle. 

Vuonna 2014 tehtävään palkattiin yhteiskuntatieteiden maisteri Elina Hallman. Työlle 
nimettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat Kimmo Jokinen (pj), Marja Heikkilä, Lea Pulkkinen 
ja Silja Ässämäki. Tuotoksena oli raportti ”Lasten ja perheiden palveluverkko Jyväskylässä: 
Selvitystyön I vaihe”. 

Haukkalan säätiö julkisti kotisivuillaan tämän raportin syksyllä 2014 ja järjesti 12.11.2014 
toisen asiantuntijafoorumin, jossa käsiteltiin mainittua raporttia ja koottiin sitä koskevaa 



palautetta. Raportti sai erittäin hyvän palautteen. Muutamia lisätoivomuksia esitettiin ja ne 
päätettiin ottaa huomioon raportin päivityksessä.  

Haukkalan säätiö päätti 29.11.2013, että se jatkaa vuodesta 2000 lähtien jaetun Lea Pulkkisen 
palkinnon myöntämistä (1000 euroa) joka toinen vuosi järjestettävien Perhetutkimuspäivien 
yhteydessä. Palkinnon nimeksi tulee ”Haukkalan säätiön myöntämä Lea Pulkkisen palkinto 
väitöskirjalle, joka käsittelee lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää elämän laatua ja 
palveluita”. Perhetutkimuspäivät järjestettiin 3.4.2014 ja vuoden 2014 väitöskirjapalkinto 
päätettiin myöntää psykologian tohtori Antti Kärnälle Turun yliopistosta koulukiusaamisen 
ehkäisyä koskevaan tutkimukseen Effectiveness of the KiVa Antibullying Program.  

Puheenjohtaja Lea Pulkkinen on toiminut Haukkalan säätiön edustajana Niilo Mäki –säätiön 
valtuuskunnassa. Valtuuskunnan syyskokouksessa hänet valittiin valtuuskunnan 
puheenjohtajaksi. 

Haukkalan säätiö on kutsuttu Brysselissä toimivan lapsuuden laatua edistävän verkoston 
jäseneksi The Alliance for Childhood, European Network Group 
(www.allianceforchildhood.eu). Puheenjohtaja on osallistunut verkoston kevät- ja 
syyskokoukseen. Verkosto järjestää Euroopan parlamenttitalossa Brysselissä kuusi kertaa 
vuodessa esitelmätilaisuuden jostakin lapsuuden laatua koskettavasta aiheesta. Tilaisuuden 
isäntänä/emäntänä ja puheenjohtajana toimii joku Euroopan Parlamentin jäsen. Kaikilla 
Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet voivat osallistua näihin tilaisuuksiin 
mahdollisuuksiensa mukaan. Kutsut tilaisuuksiin ovat tulleet sihteeri Minna Torpan kautta. 
Verkosto julkaisee vuosittain esitelmät kirjan muodossa. Lea Pulkkinen, joka esiintyy 
kyseisessä verkostossa Haukkalan säätiön edustajana, on yksi vuotta 2014 koskevan teoksen 
toimittajista.  

Edellä mainittujen yhteyksien kautta puheenjohtaja sai kutsun syksyllä 2014 Odensessa, 
Tanskassa, järjestettyyn konferenssiin Child in the City. Sen järjesti Child-friendly Cities  -
organisaatio, joka pyrkii monin tavoin edistämään lasten hyvinvoinnin huomioonottoa 
kaupunkisuunnittelussa ja palvelujen tarjonnassa. 

 

SÄÄTIÖN TALOUS 

Haukkalan säätiön hallitus pyysi kolmelta pankilta (Keski-Suomen Osuuspankki, Nordea 
Private Banking Keski-Suomi ja Danske Bank) tarjouksen varainhoidosta ja päätti tulla 
Nordea Private Bankingin asiakkaaksi (Sijoitusneuvontasopimus/Hannu Saastamoinen) ja 
tehdä Nordea Capital Private Corporate –sopimuksen 250 000 euron summalla. Profiiliksi 
valitaan ”maltillinen”. Sijoitus sisältää säädekirjan määräämän 25 000 euroa, joka täytyy 
säilyttää koskemattomana. Pankkisuhde Keski-Suomen Osuuspankin kanssa säilytetään sekä 
maksuliikennetilin että tuottotilin osalta. 

Taloudenhoitaja Tuija Linnamo on hoitanut yhteydet Haukkalan säätiön omistamien 
asuntojen vuokralaisiin. 



  
 

Tilikauden aikana säätiön tuotot muodostuivat pääosin vuokratuotoista. Näillä tuotoilla 
katetaan asuntojen ylläpitämisestä aiheutuvat kulut ja rahoitetaan säätiön varsinaista 
toimintaa. 

Säätiön kulut olivat vuonna 2014 yhteensä 29.143,63 euroa. Suurin yksittäinen kuluerä 
muodostui projektityöntekijälle maksetusta palkasta. Kokonaisuudessaan säätiön tilikauden 
tulos osoittaa alijäämää yhteensä 3.159,63 euroa. 

Säätiön hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. 

 

 

 


