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HAUKKALAN SÄÄTIÖ 

Y-tunnus 2545183-6 

www.haukkalansaatio.com 

 

 

Säätiölain mukainen 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 
 

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 

toimijoiden kanssa säätiö pyrkii myös tukemaan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimin-

taa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vahvistamaan sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria, 

joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.  

 Säätiö toteuttaa tarkoitustaan toimialallaan myöntämällä apurahoja tutkimusryhmille ja tut-

kijoille, 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 apuhen-

kilökuntaa tai rahoittaa heidän palkkaamistaan.  

Haukkalan säätiö on rekisteröity säätiörekisteriin 2.5.2013. Ensimmäisten toimintavuo-

siensa aikana säätiö on toteuttanut tehtäväänsä 

- pyrkimällä rakentamaan Keski-Suomeen uudenlaista toimintaympäristöä, jossa eri alojen 

asiantuntijat pääsevät entistä helpommin verkottumaan keskenään ja toimimaan yhdessä yli 

toimialarajojen; 

- tukemalla lapsi- ja perhepalvelujen käyttäjiä Jyväskylää koskevan palveluverkkoselvityk-

sen laatimisella; 

- nostamalla keskustelun kohteeksi ajankohtaisia ongelmia: vuoden 2016 teemana oli var-

haiskasvatus. 

 

Olennaiset tapahtumat vuonna 2016 
 

Strategiatyö 

 

Säätiön hallitus on vuonna 2016 jatkanut jo aiemmin aloitettua strategiatyötä. Vuosikokoukses-

saan 8.3.2016 säätiön hallitus vahvisti säätiön vision seuraavasti:  

 

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. 
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Samalla hyväksyttiin toimintastrategia, jonka mukaan visiota tavoitellaan tutkimusperustai-

sesti, lapsilähtöisesti sekä kokemusperustaisesti laadukkaalla toiminnalla, joka tuo esiin lasten 

ja nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä näkökohtia ja joka perustuu verkottumiseen ja 

yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.  

Säätiön tehtävä (missio), visio ja toimintastrategia on julkistettu säätiön verkkosivulla.  

 

Osallistuminen kansalliseen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan  

 

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 muutosohjelman käynnistämiseen 

sekä kansallisella että maakunnallisella tasolla. Lea Pulkkinen on nimetty kärkihankkeen tie-

teellisen neuvoston jäseneksi. Tieteellinen neuvosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa vuosien 

2016-2019 aikana.  

Kärkihanke rahoittaa maakunnallisia LAPE-ohjelmia. Säätiö osallistui maakunnallisen 

”Keski-Suomen lasten parhaaksi” –hankkeen valmisteluun aktiivisesti eri tahojen kanssa kes-

kustellen ja esitti sen osaksi maakunnallista lapsistrategiatyötä. Useat hallituksen jäsenet 

(Kimmo Jokinen, Anna Rönkä, Lea Pulkkinen) toimivat myös maakunnallisen LAPE-ohjaus-

ryhmän jäseninä. Hallituksen sihteeri Päivi Fadjukoff toimi ohjausryhmän kahden vuonna 2016 

pidetyn kokouksen puheenjohtajana.  

Joulukuussa 2016 saatiin sosiaali- ja terveysministeriöltä palaute ja maakunnallisen hank-

keen alustava rahoituspäätös. Maakunta sai erityistä kiitosta hankkeen toimintakulttuurin muu-

tos –osiosta sekä sen osana esitetystä lapsistrategiasta. Haukkalan säätiön hallitus päätti viimei-

sessä kokouksessaan palkata FT Päivi Fadjukoffin viemään lapsistrategiatyötä eteenpäin ajalla 

16.1. – 15.6.2017. 

 

Seminaari ja asiantuntijafoorumi 

 

Haukkalan säätiö on järjestänyt vuosittain asiantuntijafoorumeita, johon se on kutsunut sääntö-

jen tarkoituksen suuntaisesti toimivia kumppaneita Keski-Suomesta.  

 Vuonna 2016 toiminnan painopisteenä oli varhaiskasvatus ja siinä tapahtuvat muutokset. 

Säätiö järjesti 30.9.2016 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 

kanssa kaikille avoimen seminaarin Varhaiskasvatus käännekohdassa? Seminaari oli myös 

osa eurooppalaista Tutkijoiden yön tapahtumasarjaa. Tutkijoiden yö järjestetään syyskuun vii-

meisenä perjantaina yhtä aikaa noin 300 kaupungissa ympäri Eurooppaa. Suomessa tapahtu-

maan oli mahdollista osallistua kolmellatoista eri paikkakunnalla. Tutkijoiden yö kutsuu kaik-

kia tutustumaan tieteeseen työpajojen, tutkijatapaamisten, tiedeluentojen ja laboratoriovierailu-

jen kautta. Teemana oli vuonna 2016 Muutos.  

 Seminaariin osallistui noin 100 henkeä paikan päällä, ja lisäksi sitä oli mahdollista seurata 

verkon välityksellä Haukkalan säätiön verkkosivujen kautta ja esitykset tallennettiin verkkosi-

vuille yliopiston Moniviestin-palvelun tuella.  

 Seminaarin avasi varhaiskasvatuksen professori, dekaani Marja-Leena Laakso. Seminaarin 

ulkomainen puhujavieras oli brittiläinen professori Mathias Urban Lontoossa sijaitsevan 
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Roehamptonin yliopiston varhaislapsuuden tutkimuskeskuksen johtaja. Professori Urban käsit-

teli puheenvuorossaan globaaleita voimia ja intressejä, jotka vaikuttavat paikallisiin varhais-

kasvatuksen käytäntöihin eri maissa. Hänen puhettaan kommentoivat suomalaisesta näkökul-

masta lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sekä professorit Maarit Alasuutari ja Lea Pulkkinen. 

Seminaarin iltapäivä oli suomenkielinen. Suomalaiseen varhaiskasvatukseen kohdistuvia ke-

hittämispaineita ja –haasteita pohtivat opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Kirsi Alila, 

opetushallituksen erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen sekä kuntatason näkökulmasta sivistyk-

sen toimialajohtaja Eino Leisimo Jyväskylästä. Lapsen kohtaamista varhaiskasvatuksessa pohti 

professori Liisa Keltikangas-Järvinen, työelämän tuomia paineita perheen ja lasten elämään kä-

sittelee professori Anna Rönkä, sekä vanhempien ja lasten näkökulmaa Suomen Vanhempain-

liiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes. Lopuksi esiintyjät kokoontuivat paneeliksi keskustelemaan 

yleisön kanssa.  

 

Haukkalan säätiön IV asiantuntijafoorumi järjestettiin jatkona edellä kuvatulle seminaarille 

30.11.2016. Sen teemana oli Toimintakulttuuri käännekohdassa: Miten kehittää lapsi- ja per-

helähtöistä toimintakulttuuria Keski-Suomessa?  Foorumin tavoitteena oli pohtia, miten lapsi- 

ja perhelähtöistä toimintakulttuuria voidaan rakentaa ja tukea niin kotona kuin eri palveluissa ja 

toimintakentillä (esim. päivähoito, koulu, sosiaalitoimi, terveydenhuolto, harrastustoiminta ja 

kaupunkisuunnittelu); mitä mahdollisuuksia ja uhkia maakuntauudistuksessa kuntien vastuulle 

jääviin lasten ja perheiden palveluihin sisältyy; ja kuinka moninaiset perheet voidaan ottaa huo-

mioon uudistuksessa.   

 Foorumiin kutsuttiin aikaisempiin foorumeihin osallistuneet henkilöt sekä muita keskeisiä lasten 

ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi toimivia asiantuntijoita ja vaikuttajia. Osallistujia oli moni-

puolisesti opetus- ja sosiaalitoimen tehtävistä kuntasektorilta, järjestöistä sekä yliopistosta, yh-

teensä 45 asiantuntijaa. Foorumin materiaalit ja muistio on julkaistu säätiön verkkosivulla.  

 

Kansainvälinen yhteistyö 

 

Säätiön hallituksen puheenjohtaja osallistui edelleen the Alliance for Childhood European Net-

work Groupin (http://www.allianceforchildhood.eu/) kokouksiin Brysselissä ja hän on tuonut 

siellä esille Haukkalan säätiön toimintaa. Säätiö on Allianssin jäsen ja Lea Pulkkinen on valittu 

marraskuussa 2015 Allianssin hallituksen jäseneksi. Osallistuminen Allianssin toimintaan an-

taa virikkeitä ja kansainvälisiä yhteyksiä säätiön toiminnalle. Muun muassa professori Matthias 

Urbanin saaminen seminaarin puhujaksi järjestyi näiden yhteyksien kautta.  

Allianssi julkaisee kirjasarjaa Improving the Quality of Childhood in Europe, jonka useim-

mat artikkelit pohjautuvat Allianssin järjestämiin, Euroopan Parlamenttitalossa pidettyihin esi-

telmätilaisuuksiin, joihin myös säätiön hallituksen jäsenet voivat osallistua mahdollisuuksiensa 

mukaan. Kutsut tilaisuuksiin välitetään hallituksen sihteerin kautta. Lea Pulkkinen on kirjasar-

jan toimituskunnan jäsen. Vuoden 2016 lopulla julkaistiin kirjasarjan Volume 6, joka sisälsi 

Lea Pulkkisen artikkelin ”An Inspiring School Day: An Effort to Transform Research Findings 

into Policy”.  

Englanninkielisten säätiön verkkosivujen kehittämistyö aloitettiin 2016 kansainvälisen nä-

kyvyyden mahdollistamiseksi. 

http://www.allianceforchildhood.eu/
http://www.allianceforchildhood.eu/improving-the-quality-of-childhood-in-europe-volume-6
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Hallinto, henkilöstö ja talous 
 

Hallitus 

 

Säätiön hallituksen jäsenet on vuosikokouksessa 24.3.2015 valittu sääntöjen mukaisesti toimi-

maan kolmivuotiskaudeksi 2015–2018. Hallituksella oli vuoden 2016 aikana 6 kokousta joista 

viimeisin oli sähköposti- / puhelinkokous. 

 

Hallituksen jäsenet: 

     Lea Pulkkinen, professori emerita, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) 

     Reija Alen, ylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (varapuheenjohtaja) 

     Marja Heikkilä, johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE) 

     Kimmo Jokinen, perhetutkimuksen professori, Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskus 

     Tuomas Kurttila, lapsiasiavaltuutettu 

     Eino Leisimo, sivistyksen toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki 

     Jari-Erik Nurmi, psykologian professori, Jyväskylän yliopisto 

     Anna Rönkä, kasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto 

     Silja Ässämäki, kehitysjohtaja, Jyväskylän kaupunki  

 

Säätiön sihteerinä pitkään toiminut akatemiatutkija Minna Torppa ilmoitti maaliskuussa 2016, 

että hän ei ole enää käytettävissä sihteerin tehtävään tutkimustyöhön liittyvien työpaineiden 

takia. Kesäkuussa 2016 hallitus päätti jakaa sihteerin tehtävät kahdelle henkilölle: hallituksen 

sihteerinä ja puheenjohtajan tukena toimii FT Päivi Fadjukoff paivi.fadjukoff@jyu.fi, ja pro-

jektisihteeri Sivi Talvensola sivi.talvensola@koske.fi huolehtii käytännön asioista kuten tapah-

tumajärjestelystä (tiedotus, ilmoittautumisten vastaanotto) sekä verkkosivujen ylläpidosta ja 

päivityksestä.  

Hallituksen puheenjohtaja Lea Pulkkinen nimettiin jatkokaudelle Haukkalan säätiön edusta-

jaksi Niilo Mäki –säätiön valtuuskuntaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle. 

 

Henkilöstö 

 

Säätiön toiminta perustui pääosin vapaaehtoistyöhön eikä sillä vuonna 2016 ollut palkattua hen-

kilökuntaa. Säätiön taloudenhoito hankitaan Pluscom taloushallinto Oy:ltä, jonka johtaja Tuija 

Linnamo toimii taloudenhoitajana tehtävinään maksuliikenne, kirjanpito, tilinpäätös, verotus 

sekä osakehuoneistojen asioiden hoito. Lisäksi 2016 tehtiin Keski-Suomen sosiaalialan osaa-

miskeskuksen kanssa sopimus projektisihteeri Sivi Talvensolan tehtävien korvaamisesta tunti-

perusteisesti KOSKElle.   

 

Talous 

 

Tilikauden aikana säätiön tuotot muodostuivat pääosin vuokratuloista. Näillä tuotoilla on ka-

tettu asuntojen ylläpitämisestä aiheutuvat kulut ja rahoitettu säätiön varsinaista toimintaa. 

mailto:paivi.fadjukoff@jyu.fi
mailto:sivi.talvensola@koske.fi
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Säätiön kulut olivat vuonna 2016 yhteensä 20 203,06 € ja tuotot olivat yhteensä 24 375,94 €. 

Varsinaisen toiminnan suurimmat kulut muodostuivat seminaarin ja asiantuntijafoorumin jär-

jestämisestä aiheutuneista kuluista. Kokonaisuudessaan säätiön tulos osoittaa 4 172,88 euroa 

ylijäämää. 

 

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. Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu mat-

kakulukorvauksia toteutuneiden kulujen mukaisesti. 

 

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 
 

Säätiön valmistelema maakunnallinen lapsiohjelmatyö käynnistyi suunnitellusti projektipääl-

likkö Päivi Fadjukoffin aloittaessa työnsä 16.1.2017 (75 % työsuhteessa 15.6. saakka). Keski-

Suomen liitto tarjoaa toimitilat. Fadjukoff on valittu myös Keski-Suomen lasten parhaaksi –

hankkeen maakunnallisen ohjausryhmän puheenjohtajaksi. Verkottumistyö on etenemässä hy-

vin. Unicefin kanssa on mm. käynnistetty neuvottelut lapsiystävällinen kunta –mallin sovitta-

misesta maakuntatason toimijalle siten, että pilotoijana toimisi Keski-Suomen maakunta. 

    Tammikuussa 2017 jätettiin ehdotus kansalliseen juhlavuoden vuosisadan rakentajat –haas-

tekilpailuun. Vuosisadan rakentajat on kaikille avoin haastekilpailu, joka keskittyy nuoriin. 

Siinä etsitään ideoita, jotka parantavat nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa nyt 

ja tulevaisuudessa. Parhaan ratkaisun kehittänyt tiimi tulee saamaan säätiöiltä merkittävän ra-

hoituksen ideansa toteuttamiseen. Kilpailuun oli lähetetty eri puolilta Suomea yhteensä 326 

hakemusta. Haukkalan säätiön ideassa laajennettiin lapsiohjelmaa nuoriin: kehitetään nuorison 

kestävän kehityksen ohjelma (NUORIKKO) tukemaan alueellista päätöksentekoa ja eri toimi-

jatahojen käytäntöjä, jotka edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistavat heidän voi-

mavarojaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. 

 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja siihen vaikuttavista seikoista 
 

Säätiön näkyvyys ja vaikuttamismahdollisuudet tulevat kasvamaan aiemmasta säätiön osallis-

tuessa hallituksen kärkiohjelmatyöskentelyyn kansallisella ja maakunnallisella tasolla. Säätiö 

on mukana sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimassa LAPE-ohjelmassa ja erityisesti sen 

toimintakulttuurin muutos –osiossa vuosina 2017-2018, vastuullaan lapsiohjelman ja yhtenäi-

sen lapsikäsityksen edistäminen. LAPE-ohjelmasta saadaan tälle työlle myös osarahoitusta 

vuodelle 2017. Lapsiohjelmatyö kytkeytyy myös opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimiin 

hallituksen kärkihankkeisiin "Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen lapsille" ja 

"Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset palvelut". 


