Säätiön ja rahastojen pankkiyhteydet
Hyvän vanhenemisen
tukisäätiö

FI55 578007 20069520

Maakuntarahastot			

Hyvän vanhenemisen tukisäätiö ottaa
vastaan testamentteja ja lahjoituksia.
Maakuntarahastojen kautta voidaan
myös kanavoida onnitteluja ja muita
muistamisia.

Hyvän vanhenemisen tukisäätiöön ja
maakuntarahastoihin voidaan perustaa
lahjoittajan mukaan nimettyjä rahastoja.

Maakuntarahatot toimivat alueellisesti. Ne muodostavat merkittävän osan
Säätiön toiminnasta. Myös maakuntarahastot ottavat vastaan testamentteja
ja muita lahjoituksia ja niihin voidaan
perustaa lahjoittajan mukaan nimettyjä
rahastoja. Maakuntarahastojen varat
kohdennetaan oman maakunnan
hyväksi.

Etelä-Hämeen rahasto
Etelä-Pohjanmaan rahasto
Etelä-Savon rahasto
Itä-Savon rahasto
Keski-Pohjanmaan rahasto
Kainuun rahasto
Karjalan rahasto
Keski-Suomen rahasto
Kymenlaakson rahasto
Lapin rahasto
Pirkanmaan rahasto
Pohjois-Karjalan rahasto
Pohjois-Pohjanmaan rahasto
Pohjois-Savon rahasto
Päijät-Hämeen rahasto
Pääkaupunkiseudun rahasto
Satakunnan rahasto
Uudenmaan rahasto
Varsinais-Suomen rahasto
Ylä-Savon rahasto

FI91 568000 40239960
FI03 541901 20038579
FI85 527104 60920300
FI34 565113 20036642
FI47 512404 50067970
FI34 576003 60905680
FI35 562009 20096764
FI36 529002 60927882
FI45 575001 60913506
FI65 564002 20068360
FI40 517403 20001935
FI14 577005 60916543
FI08 549007 50277572
FI77 560005 20080337
FI43 561211 20020414
FI96 578007 20173736
FI86 570081 60919408
FI85 528201 20030042
FI33 571331 60900883
FI22 506806 50339110

Yksityiset rahastot			
Pekka Silvolan rahasto
V. J. Sukselaisen rahasto
Hannu Tenhiälän rahasto
Toivo Haapakosken rahasto
Hilda Katteluksen rahasto
Jukka Salmisen rahasto

FI41 544103 60901009
FI84 544103 60901108
FI85 544103 60901769
FI33 571331 60900883
FI33 571331 60900883
FI39 544103 60902403
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Hyvän vanhenemisen tukisäätiö

Hyvän vanhenemisen tukisäätiö huomioi

on perustettu vuonna 1993. Säätiön
tarkoituksena (2 §) on tukea ikäihmisten
hyvinvointia ja toimintakykyä sekä parantaa heidän elämänlaatuaan. Tämä huomioidaan sekä yleisesti että elämäntilanteissa,
jolloin tuen ja avun tarve on kasvanut
sosiaalisesti, fyysisesti tai henkisesti.

työssään ikääntyvien eri elämänvaiheisiin ja
elämänpiiriin liittyviä tarpeita ja odotuksia,
joita he itse pitävät tärkeinä ja joilla on myös
yhteiskunnallista merkitystä. Tätä työtä säätiö
toteuttaa
• myöntämällä apurahoja eri tieteenalojen 		
tutkimuksiin, jotka liittyvät muun muassa
arkkitehtuuriin, geriatriaan, gerontologiaan,
sosiaalitieteisiin ja turvateknologiaan
• tukemalla tieteellistä ja erilaista ikäihmisten
elämänpiiriin liittyvää julkaisutoimintaa
• tukemalla tutkimustulosten hyödyntämistä
ikäihmisten arjessa sekä kansalaisjärjestöjen
ja julkisen sektorin palveluja kehitettäessä
• levittämällä ja juurruttamalla tuloksia ja 		
hyviä toimintamalleja yhteiskuntaan.

Säätiö toteuttaa tarkoituspykäläänsä
• ohjaamalla varoja tutkimustoimintaan,
joka tähtää terveyden edistämiseen
ikäihmisten omien tarpeiden ja
toiveiden mukaisesti
• tukemalla ikääntyvien hyvinvointia
virkistys- yms. toiminnalla, jolla tuetaan
heitä haavoittuvissa elämäntilanteissa
(yksinäisyys, syrjäytyminen, elämänkriisit).

Säätiö on toteuttanut turvateknologiaan ja
ikääntyvien ihmisten vaatetukseen liittyviä
hankkeita. Se on ollut myös mukana ikääntyvien kotona asumista tukevassa selvitys- ja
tutkimustoiminnassa.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus
myönsi teemalla ”Luova ja Rohkea muutos”
toteutuksesta Säätiölle TERVE-SOS-kunniakirjan tunnustuksena ansiokkaasta kehittämistyöstä (2007).
Julkaisutoiminnasta mainittakoon säätiön tukemat tutkimukset/julkaisut, Sauma 60 / Samsöm
60+ ja Kohteesta toimijaksi. Julkaisutoiminnasta
löytyy lisätietoa verkosta: www.saatio.com
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