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SÄÄTIÖN TARKOITUS
Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiön (y-tunnus 2503150-8, jäljempänä Säätiö) toiminnan
tarkoituksena on tukea ja edistää lasten verija syöpäsairauksien hoidon kehittämistä ja
tieteellistä tutkimusta sekä tukea ja edistää
näiden sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä.
Tarkoituksena on lisäksi tukea ja edistää verija syöpäsairaiden lasten hoitoa ja kuntoutusta sekä muutoin tukea näitä lapsia ja heidän läheisiään. Toiminnalla pyritään myös
edistämään yleisön ja eri viiteryhmien tietoisuutta lasten veri- ja syöpäsairauksista.
Säätiön toiminnalle on selkeä ja kiireellinen
yhteiskunnallinen tarve. Lasten syöpähoito ja
-tutkimus on tullut murrosvaiheeseen kansainvälisen kehityksen ja terveydenhuollon
rahoitusrakenteessa tapahtuvien muutosten
myötä.
Suomessa yksi viidestä syöpään sairastuneesta lapsesta menehtyy. Lapsiin kohdistetut syöpähoidot ovat lääketieteellisesti vaativia, ja ne edellyttävät jatkuvaa kehittämistä
sekä mukanaoloa niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimus- ja hoidonkehitysprojekteissa. Lasten syöpä- ja veritautihoidot

perustuvat pääosin kansainvälisesti kehitettyihin hoito-ohjelmiin, jotka pohjautuvat kliinisiin huippututkimuksiin. Vain näissä hoitoohjelmissa mukana oleminen mahdollistaa
ensiluokkaisen hoidon toteuttamisen ja kansainväliset laatukriteerit täyttävän toiminnan
ylläpitämisen. Aiemmin lääkärit ovat saaneet
hoito-ohjelmia lähinnä tutkimusprojekteihin
kuuluvilta kollegoiltaan, vaikka suomalaiset
keskukset eivät ole virallisesti rekisteröityneet näihin ohjelmiin. Tilanne on nyt kuitenkin olennaisesti muuttunut kansainvälisten
tiukentuneiden kriteerien ja EU:n valvonnan
vuoksi. Ohjelmia ei ole enää mahdollista
saada käyttöön ilman virallista rekisteröitymistä mukaan kyseisiin hankkeisiin, joissa
mukana oleminen vaatii huomattavia taloudellisia resursseja. Tähän haasteeseen ei pystytä mitenkään vastaamaan pelkästään julkisen rahoituksen turvin eikä hoitotyön kehitys
voi siten saavuttaa parasta tasoa.
Syöpää sairastavia lapsia Suomessa ei ilman
yksityistä rahoitusta kyetä hoitamaan viimeisimmällä ja uudenaikaisimmilla hoito-ohjelmilla. Vielä haastetta lisää se, että nykyinen
terveydenhuoltojärjestelmämme ei tunnista
2

riittävän hyvin haitallisia myöhäisvaikutuksia,
joista kärsii kaksi kolmesta syövän sairastaneesta. Myöhäisvaikutustenseurannan kehityksen tarkoituksena on hoitotulosten kokonaisvaltainen paraneminen. Säätiön tavoitteena on mahdollistaa syöpään sairastuneille
lapsille heille kuuluva paras hoito ja terve aikuisuus.
Toiminnan laajuudesta sekä ammattimaisuudesta kertoo se, että Säätiötä on ollut mukana perustamassa yli 80 tahoa, mukaan lukien sairaanhoitopiirejä, syöpäyhdistyksiä,
yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Säätiön lääketieteellisessä asiantuntijatyöryhmässä toimii
yhteensä kymmenen lääketieteen professoria ja dosenttia. Tämä osoittaa poikkeuksellisen laajaa lääkärikunnan ja muiden Säätiön
toimintakenttää syvällisesti ymmärtävien tahojen asennoitumista ja vahvaa tukea Säätiön toiminnalle. Lisäksi tämä osoittaa, että
Säätiön toiminnan yhdessä tavoitteessa, eli
lasten veri- ja syöpäsairauksien tunnettavuustyössä lähimpien viiteryhmien parissa ollaan jo varsin pitkällä.

SÄÄTIÖN ROOLI JULKISEN
TERVEYDENHUOLLON TUKIJANA
Suomessa lasten syöpähoito on tällä hetkellä
kansainvälistä huipputasoa ja järjestelmä
syöpätautien hoitamiseksi on toimiva. Suomessa ollaan kuitenkin uudenlaisessa ja haastavassa tilanteessa. Sairaaloilla ei ole rakenteellisia mahdollisuuksia nopeasti reagoida
uusiin toiminnan seurannan ja valvonnan
tuomiin vaatimuksiin taloudellisin eikä henkilöresurssein. Rahoitusta tarvitaan mahdollistamaan tutkimushoitajien ja lääkäreiden tekemä, lasten syöpähoidon kehityksen edellytyksenä oleva kliininen tutkimustyö, tutkimustyöhön liittyvät rekisteröinti- ja monitorointikulut sekä lisääntyvät erikoisnäytekulut.
Suomessa vain julkiseen rahoitukseen tukeutuva hoitotyön kehitys ei näin ollen tule seuraamaan edistyksellisintä tasoa.

Säätiön varoilla mahdollistetaan lasten syöpälääkäreiden ja lasten syöpiin erikoistuneiden tutkimushoitajien osallistuminen kansainvälisiin hoidon tutkimushankkeisiin ja
näin turvataan, että myös Suomessa lapsia
hoidetaan uudenaikaisimmilla menetelmillä.
Rahoituksella tuetaan lisäksi muutosta, jossa
suurin lisä lastenyksiköiden potilasmäärässä
tullee jatkossa olemaan syövästä selviytyneiden potilaiden tuottama seurannan tarve aikuisikään asti. Säätiö ennakoi toiminnallaan
myös terveydenhuollon rahoitusrakenteen
muutosta, jossa enenevässä määrin terveydenhoito tulee tukeutumaan uudenlaisiin rahoitusratkaisuihin.

3

TOIMINNAN HALLINNOINTI
Säätiön hallinto ja organisaatio on suunniteltu tavoitellen Säätiön tarkoituksen ja tavoitteiden mahdollisimman tehokasta toteuttamista. Säätiön hallinto noudattaa lain määrittämiä rakenteita ja perustuu ammattimaiseen johtamiseen sekä strukturoituun organisaatioon. Hallitus valvoo säätiön toimintaa ja
tekee sitä koskevat päätökset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon Säätiön
toiminnan tarpeet. Tämän lisäksi on huolehdittu tarpeellisen talouden, juridiikan ja muiden yhteiskunnallisten asioiden osaamisen ja
kokemuksen saamisesta.
Hallituksen lääkärijäseninä toimivilla henkilöillä on erikoislääkärin- ja tohtorin tutkinnot
Säätiön kannalta sopivilla lääketieteen aloilla.
Säätiön operatiivisesta toiminnasta vastaa
asiamies ja jo edellä mainittu lääketieteellinen asiantuntijatyöryhmä. Säätiön asiamies
huolehtii säätiön varojen sijoittamisesta
suunnitelmallisella tavalla toimeenpannen
hallituksen päätökset yhteistyössä sijoitusalan ammattilaisen kanssa.

Säätiön johdossa olevat keskeiset terveydenhuollon vaikuttajat sekä ammattilaiset
Säätiön alullepanijataho on Suomen lastenhematologi ja -onkologian yhdistys, jonka jäseninä kaikki Suomessa toimivat lasten syöpälääkärit ovat. Yhdistyksen puheenjohtajana tällä hetkellä toimii soluterapian professori Kim Vettenranta.
Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimintavuonna toimi lasten hematologian ja onkologian professori Toivo T. Salmi. Hallituksen
erityisasiantuntijana on toiminut tieteen akateemikko ja immunologian professori Sirpa
Jalkanen sekä taloustieteen professori Sixten
Korkman.
Säätiön apuraha-allokoinneista tehdään esitys Säätiön sääntöjen mukaisesti Lääketieteellisen asiantuntijatyöryhmän toimesta.
Lääketieteellisen asiantuntijatyöryhmän jäsenet on valittu niin, että jokaisesta yliopistollisen sairaalan sairaanhoitopiiristä on kaksi
edustajaa, joiden ammatillinen pätevyys sekä
lääketieteellinen tausta liittyy Säätiön
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varojan kohdistavaa lääketieteelliseen segmenttiin, mutta eivät itse henkilökohtaisesti
ole tuen saajatahon piirissä.
Lääketieteellisen asiantuntijatyöryhmän kokoonpano toimintavuonna:
Dosentti Anne Mäkipernaa
Professori Hannu Sariola
Professori Jarmo Jääskeläinen
Professori Raimo Voutilainen
Professori Marjo Renko
Professori Taina Turpeenniemi-Hujanen
Professori Per Ashorn
Professori Kimmo Porkka
Dosentti Paula Lindholm
Professori Ville Peltola
Hallitus hyväksyi vuoden 2019 alusta voimaantulevan muutoksen lääketieteellisen
asiantuntijatyöryhmän kokoonpanossa, jossa
toiseksi OYS:in edustajaksi tulee dos. Terhi
Tapiainen sekä KYS:in piirissä prof. Marjo
Renko tulee prof. Raimo Voutilaisen tilalle.
Säätiön toiminnan valvonta
Säätiön varallisuus on Nordea Pankin hoidossa perustuen Säätiön ja Nordean välisen
varainhoitosopimukseen. Varojen käyttö Säätiön tarkoituksen mukaisiin kohteisiin tapahtuu Säätiön säännöissä § 9 kuvatun päätöksenteon mukaisesti. Lääketieteellinen asiantuntijatyöryhmä tekee varojen käyttöehdotukset, jotka hallitus päättää.
Säätiön toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus ja Säätiö on säätiölain velvoitteiden
alainen. Säätiön varoja ja niiden käyttöä valvotaan lisäksi säätiölain mukaisesti tilintarkastuksin. Säätiön tilintarkastajana toimii
KPMG.
Säätiön toimintakausi vuonna 2018
Säätiön viidennelle toimintakaudelle mahtui
useita tapahtumia, jotka lisäsivät kohdennetusti Säätiön tunnettuutta. Kansainvälinen
lasten syövänpäivä helmikuussa sai hyvin näkyvyyttä verkossa järjestetyllä huutokaupalla.
Säätiö oli neljättä kertaa mukana hyväntekeväisyyskohteena yritysjuoksutapahtuma

RunFestissa, joka juostiin kesäkuussa Turussa
sekä alkusyksystä Helsingissä, Tampereella ja
Oulussa. Elokuussa Säätiö järjesti kolmannen
kerran Saku Koivu Aamu Golf yritysgolfturnauksen, johon osallistui yli 20 yritysjoukkuetta.
Säätiön toiminnan peruspilareina ovat avoimuus sekä Säätiön tarkoitukseen lahjoitettujen varojen mahdollisimman lyhytsyklinen
kohdentaminen apurahoin kohteisiin, jotka
ensisijaisesti ovat uudenaikaisimpien lasten
syöpähoitojen perustana olevien hoito-ohjelmien kehitys- ja tutkimustyö.
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VIESTINTÄ
Säätiö viestii tarkoituksensa missiolla mahdollistaa paras syöpähoito ja terve aikuisuus
suomalaisille syöpään sairastuneille lapsille.
Toimintakauden syksyllä missiota selkeytettiin teemaan ’Elämä on tutkimisen arvoinen’.
Viestintää ja säätiön tunnettuuden kasvattamista on tehty pääasiassa ansaitun median ja
hyväntekeväisyyteen perustuvan maksetun
median sekä järjestettyjen tapahtuminen
puitteissa. Lisäksi säätiö viestii toiminnastaan
sosiaalisessa mediassa.

Säätiö osallistui maailmanlaajuistesti vuosittain 15.2. vietettävän kansainvälisen lastensyövänpäivän viestintään omalla kampanjallaan, joka keskiössä oli Huuto.netin kanssa
yhteystyössä järjestetty tunnettujen suomalaisten urheilijoiden lahjoittamien urheiluvälineiden huutokauppa. Tämä lisäksi Säätiöllä
oli mahdollisuus viestiä kansallisesti
JCDecauxin ulkomainospaikoilla sekä ostoskeskuksissa että julkisen liikenteen mainospaikoilla. Näissä Säätiö näkyi Rauhanjulistusteemalla.

Säätiön verkkosivut, jotka ovat säätiön pääasiallinen digitaalisen viestinnän alusta, päivitettiin tekniikaltaan vastaamaan nykyvaatimuksia, samalla ulkoasua raikastettiin. Työn
toteutti N2 Helsinki. Lahjoittajaryhmät halutaan pitää nykyajan vaatimusten mukaisesti
ajan tasalla ja tietoisena säätiön toiminnasta
sekä varojen allokoinnista. Säätiön verkkosivujen kävijämäärät ovat tasaisesti kasvaneet.
Digitaalisista medioista verkkosivujen lisäksi
säätiö käyttää viestintäkanavanaan sosiaalisen median yhteisöjä Facebookia sekä Instagramia.

Säätiö jakoi joululahjaksi yhteensä 1 500 tunnekirjaa yliopistollisten sairaaloiden lasten
syöpäosastolle. Aamu Säätiön ja Me-säätiön
yhteinen julkaisu, Minun oma tunnekirja, tuotettiin yhteistyössä tunnekouluttaja Camilla
Tuomisen kanssa. Minun oma tunnekirja on
työkalu, jonka avulla syöpään sairastuneet
lapset voivat käsitellä pelkoa, hämmennystä,
surua, vihaa ja muita tunteita, joita syöpään
sairastuminen ja uusi elämäntilanne herättävät.
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VARAINHANKINTA
Säätiö harjoittaa varainkeruuta toteuttaakseen tarkoitusta, rahallisesti tukea veri- ja
syöpätautien kliinisten tutkimusten uusia
vaatimuksia sekä kehitystä, jossa kansainväliset hoito-ohjelmat muuttuvat yhä yksilöllisemmiksi, kun tautien biologiaa opitaan tuntemaan entistä perusteellisemmin. Tätä kehitystä ei julkinen terveydenhuolto resurssimielessä riittävästi tue. Säätiö kohdistaa varoja resursoimaan kasvavaa tarvetta tutkimuksia vetävistä lääkäreistä ja tutkimussairaanhoitajista. Näin mahdollistetaan myös
Suomessa lapsille annetun hoidon uudenaikaisuus sekä kehityksessä mukana pysyminen.
Viestintätoimenpiteiden lisäksi Säätiö on kertonut olemassaolostaan ja toiminnastaan eri
tilaisuuksissa ja tapaamisissa yritysten sekä
yhteisöjen kanssa.
Varainhankintatyön tuloksena saadut lahjoitukset on ohjattu ensisijaisesti digitaalisiin kanaviin. Säätiön digitaalinen verkkorakenne
kotisivustojen muodossa tukee varainhankintaa sekä henkilö- että yrityslahjoittajien
osalta. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa on
tärkeä foorumi viestin jakeluun sekä lahjoittajien ohjaamiseen lahjoituksen tekemiseen.
Helmikuussa vietetyn Kansainvälisen lasten
syövän päivän viikolla järjestetyllä pelipaitahuutokaupalla Säätiö keräsi varoja 2 500 euroa.
Säätiö järjesti yhteistyössä Team Rynkeby –
God Morgon hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkueen
kanssa
Koulujuoksu-taphtuman
6.4.2018. Tapahtumaan osallistui ympäri
Suomen 63 koulua, joiden lähes 22 000 lasta
juoksi syöpään sairastuneiden lasten hyväksi.
Tapahtuma keräsi lahjoituksia 97 000 euroa.
Team Rynkeby – God Morgonin lahjoitusosuus Aamu Säätiölle muuttui vuoden 2017
30 %:sta 70 %:iin, jonka johdosta 2018 lahjoitussumma kohosi 620 460 euroon. Tässä
summassa on mukana edellä mainittu Koulujuoksun tuotto.

Elokuussa Säätiö järjesti perinteisen Aamu
Golf yritysgolfturnauksen Aura Golfissa Turussa. Tapahtuman tuotto oli 31 000 euroa.
Säätiö oli mukana yhtenä hyväntekeväisyyskohteena yritysjuoksutapahtuma RunFestissä, joka järjestettiin kesäkuussa Turussa
sekä elo-syyskuussa Helsingissä, Tampereella
ja Oulussa.
Useat Säätiötä jo aiemmin tukeneet yritykset
lahjoittivat joulumuistamiseen käyttämänsä
varat Säätiölle. Lisäksi Säätiö on ollut keräyskohteena muutamissa yksityishenkilöiden
järjestämissä tapahtumissa.
Säätiö jatkaa toimintaansa keskittyen tunnettuuden kasvattamiseen viestinnän eri keinoin. Säätiölle myönnettiin uusi rahankeräyslupa 4.3.2018 – 3.3.2023 väliselle ajalle. Säätiö järjestää kuluvana vuonna vastaavia tapahtumia kuin edellisenä.
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Toiminnan tulos 2018
Toimintavuoden tilikauden päättyessä Säätiön tuotot olivat 841 505 euroa. Varsinaisen
toiminnan kulut olivat 604 000 euroa, josta
myönnetyt apurahat olivat 523 120 euroa.
Säätiön kokonaiskulut koostuivat myönnettyjen apurahojen lisäksi suoraan varainhankintaan liittyvistä kuluista, viranomaisten lupamaksuista, asiamiehen palkkiosta, verkkosivujen ylläpidosta, verkkosivujen kautta tapahtuvan lahjoitusmaksuliikenteen hallinnoinnista, varainhoitoon ja kirjanpitoon liittyvistä maksuista sekä tilintarkastajan palkkioista. Sijoitustoiminnan kuluerä on kirjanpidollinen, joka liittyy säätiön sijoitusvarallisuuden uudelleenallokointiin.
Kerättyjen varojen käyttökohteet
Varainhankinta on Säätiön toimintaan kuuluvaa ja luonteeltaan jatkuvaa toimintaa. Kerättyjen varojen käyttö on kuvattu Säätiön säännöissä säätiön tarkoituksena, joka on tukea ja
edistää lasten veri- ja syöpäsairauksien hoidon kehittämistä ja tieteellistä tutkimusta
sekä tukea ja edistää lasten veri- ja syöpäsairauksien hoito ja ennaltaehkäisyä.

Ensisijainen osa-alue, johon säätiön varoja
kohdennetaan on lasten veri- ja syöpäsairauksiin liittyvien hoito-ohjelmien eli protokollien tutkimus- ja kehitystyö. Muita kohteita ovat lasten syöpälääkäreiden yhteispohjoismainen yhteistyö (NOPHO), jossa suunnitellaan ja toteutetaan yhteispohjoismaisia
lasten eri syöpätauteihin liittyviä hoitosuunnitelmia. Lisäksi yhteisten hoitosuunnitelmien avulla pyritään jatkuvasti kehittämään
lasten syövänhoitoa tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Näiden lisäksi lasten syövistä
ja niiden hoidosta aiheutuvien myöhäisvaikutusten minimointiin liittyvä tutkimus sekä lasten syöpien perustutkimustyö kuuluvat Säätiön rahoituskohteisiin.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan allokoimalla
kerättyjä lahjoitusvaroja Säätiön sääntöjen
mukaisen toiminnan tukemiseen. Yksityiskohtaisemmin varojen kohdentaminen noudattaa Säätiön hallituksen vuosittain hyväksymää Lääketieteellisen toimintasuunnitelmaa
ja sen mukaisesti priorisoituja hankkeita. Varojen keruu ja varojen käyttö pidetään keskenään tasapainossa, jotta turvataan säätiön
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toiminnallinen olemassaolo sekä säätiön
tase.
Säätiön hallituksen ensimmäisessä kokouksessa hyväksytyn Lääketieteellisen toimintasuunnitelman mukaan Säätiö tukee apurahoin toimintavuoden 2018 aikana alkavia
hoito-ohjelman kehityshankkeita sekä hoitoohjelmien kehitykseen liittyvää hallinnointityötä sekä lisäksi edistää myöhäisvaikutuksiin
liittyvän seurantatyön kehitystä.

SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT
Säätiö myönsi 114 170 euron apurahan akuutin lymfaattisen leukemian kansainväliselle
tutkimukselle ALLTogether vuodelle 2019.
Tutkimuksen tavoitteena on edelleen parantamaa leukemian hoitotuloksia, mutta samanaikaisesti luomaan perusta ALL:n biologiaan perustuvalle kohdennetulle yksilöllisemmälle hoidolle, sekä siirtämään painopistettä myös hoidon aiheuttaman kuormittavuuden vähentämiseen niin hoidon aikana
kuin sen jälkeen. Tutkimus kestää 5 – 7
vuotta. Vuosittain ALLTogether protokollan
mukaisesti hoidetaan yli 1 000 potilasta. Tutkimuksessa on mukana myös aikuiset.
Säätiö myönsi 212 100 euron apurahan lasten
lymfoblastilymfooman kansainvälisen hoitoohjelman (LBL2018) kuusivuotiselle tutkimukselle. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vähentääkö uusi lääkehoito uusiutumisriskiä keskushermostossa ilman merkittävästi
suurempaa sivuvaikutusriskiä. Lymfoblastilymfoomasta paranee pysyvästi jopa 90 %,
mutta uusiutuessa sitä on usein lähes mahdotonta parantaa perinteisillä hoidoilla ja näin
paranemisprosentti taudin uusiutumisen jälkeen on vain n. 15 %.
Säätiö myönsi 72 150 euron apurahan lasten
maksakasvainten uuden kansainvälisen hoitoprotokollan PHITT (paediatric hepatic international tumor trial) tutkimukseen ja käyttöönottoon vuosille 2019 ja 2020.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko alhaisen riskin hepatoblastooma-potilaiden hoitoa keventää turvallisesti, löytää
käytettävistä vaihtoehdoista soveltuvin hoito
keskiriskin hepatoblastooma-potilaille, tunnistaa hyödyllisin hoito korkeariski-hepatoblastoomapotilaille alkuhoidon (=induktiohoidon) jälkeen sekä tutkia leikkaushoidon ulkopuolelle jäävien hepatosellulaarista karsinoomaa sairastavien lasten selviytymismahdollisuuksien parantamista uudella lääkeyhdistelmällä. Lisäksi protokollan yhteydessä
kerätään näytteitä monipuolisiin biologisiin
tutkimuksiin, joiden kautta voidaan saada
merkittävää uutta tietoa lasten maksakasvaimista niiden hoidon kehittämiseksi edelleen.
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Säätiö myönsi 18 700 euron apurahan lasten
varhaisvaiheen kliinisille lääketutkimuksille
vuodelle 2019. Tutkimukset ovat osa TAYS:in
yhteydessä toimivan PeeTU lääketutkimuskeskuksen (Pediatric Early Phase Trials Unit)
tutkimustyötä löytää entistä tehokkaampia
hoitomuotoja lasten syöpiin. Apuraha sisältää
myös Suomen jäsenyyden eurooppalaisessa
ITCC-verkostossa (Innovative Therapies for
Children with Cancer), jonka kautta kulkee
merkittävä osa lasten varhaisvaiheen lääketutkimuksista. Vuosijäsenyysmaksun osuus
apurahasta on 3 000 euroa.
Säätiö myönsi 6 000 euron apurahan kansainvälisen Langerhansin soluhistiosytoosin (LCH)
hoitoprotokollan edellyttämään päivitykseen
Suomen osalta. Langerhansin soluhistiosytoosi on harvinainen ja monimuotoinen sairaus. Tutkimus on aloitettu 2011. Suunnitelmissa kokonaisuudessaan on ottaa mukaan
ensilinjan hoitoprotokollaan 1100 potilasta.
Säätiö myönsi 100 000 euron apurahan
TYKS:ssä tapahtuvaan lasten- ja nuorten verija syöpätautien epidemiologian ja hoito-ohjelmien kehitykseen liittyvään monialaiseen
tutkimustyöhön. Apurahalla edistetään yli
kymmentä hoito-ohjelman tutkimushanketta, solunsalpaajaohjelma Kemokurin käytön edelleen kehittämistä, myöhäisvaikutusseuranta-poliklinikan (STEP) kehittämistä,
kansasolusiirtoon liittyvien potilasohjeiden
päivitystä sekä tutkimukseen lasten suolistomikrobiston muuttumiseen syöpähoitojen aikana ja muutosten vaikutuksiin immunologiaan.

jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Säätiö
ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin
kuuluville tai tehnyt muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläisten kanssa.
Säätiön tilintarkastuksen on hoitanut KPMG
ja tilintarkastuspalkkio oli 1.860 euroa. Lisäksi
Säätiön 4.3.2016 - 3.3.2018 rahankeräysluvan
edellyttämän tilityksen tilintarkastuksen hoiti
KPMG. Palkkio tarkastuksesta oli 893 euroa.

HALLITUKSEN
MINEN

KOKOONTU-

Toimintakautenaan Säätiön hallitus kokoontui kolme kertaa fyysiseen kokoukseen ja kahteen sähköpostikokoukseen. Säätiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Toivo T. Salmi
(pj), Tomas Holmberg (vpj), Saku Koivu,
Kerttu Tuomas, Eka Ruola sekä Pekka Soini.
Asiamiehenä toimi Laura Paasio.
Helsingissä 28.2.2019

Säätiön lähipiirille maksamat avustukset,
palkkiot ja lainat
Apurahoista 286 320 euroa on kohdistunut
lähipiirille, joka tässä tapauksessa edustaa
Säätiön perustajatahoja. Apurahan saajat toimivat lasten veri- ja syöpätautien lääkäreinä
tai heitä edustavana yhdistyksenä, Suomen
Lasten Hematologian ja –Onkologian yhdistys.
Hallitukselle ja asiamiehelle on maksettu korvauksia yhteensä 54 394 euroa. Hallituksen
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