
TIINA JA ANTTI HERLININ SÄÄTIÖ 
VARAINHANKINTAA KOSKEVAT PERIAATTEET 

Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia Suomesta ja ulkomailta säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.  

Säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen 
sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaa sekä 
myöntämällä apurahoja, palkintoja ja tukia sekä harjoittamalla muita tarkoituksensa 
mukaisia tukitoimenpiteitä. 

Säätiö saattaa yksittäistapauksissa päättää, että se ei voi vastaanottaa lahjoitusta sen suuruuden 
tai siihen sidoksissa olevien tahojen vuoksi. Säätiö ei vastaanota lahjoituksia: 

- tahoilta, jotka lukeutuisivat säätiön vastuullisessa sijoitustoiminnassaan 
poissuljettavien alojen piiriin (uhkapelit tai peliriippuvuutta aiheuttavat yritykset, ase- 
ja tupakkateollisuus, veroparatiisimaissa sijaitsevat yritykset, jne.) tai toimivat säätiön 
sijoitustoiminnassaan määrittelemien ESG periaatteiden vastaisesti; tai 

- tahoilta, joiden toiminta saattaa olla konfliktissa säätiön tukemien hankkeiden kanssa. 

Jos lahjoitus ylittää yli 10.000 euron rajan, säätiö edellyttää lahjoittajalta erillistä lahjoituskirjaa, 
jossa tarkennetaan lahjoituksen alkuperä ja käyttötarkoitus. 

Säätiö ei harjoita aktiivista varainkeruuta muuten kuin säätiön hallinnoimaan Lasten ja nuorten 
ilmastorahastoon. 

LASTEN JA NUORTEN ILMASTORAHASTO 

Säätiö hallinnoi muusta varallisuudesta erillään syyskuussa 2019 perustettua Lasten ja nuorten 
ilmastorahastoa, joka tukee nimensä mukaisesti lasten ja nuorten ilmastokoulutusta ja omia 
ilmastotoimia sekä ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimustiedon välittämistä lapsille ja nuorille.  

Rahastoon voi lahjoittaa kuka tahansa lasten ja nuorten ilmastotoimien ja -koulutuksen 
tukemisesta kiinnostunut taho ylempänä kuvattujen määritelmien mukaisesti. Lahjoitukset 
rahastoon vastaanotetaan rahaston omalle rahankeräystilille FI57 5541 2820 0296 36 
(OKOYFIHH). 

Lasten ja nuorten ilmastorahastoa hallinnoidaan ja siitä myönnetään avustuksia/l ahjoituksia/ 
apurahoja rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi samoin periaattein kuin säätiö myöntää näitä 
muussa toiminnassaan, edellyttäen kuitenkin että Lasten ja nuorten ilmastorahastosta rahoituksen 
myöntämisen lisäkriteerejä tulevat olemaan rahoitettavien toimien tavoittavuus, ehdotetun 
toteutuksen laatu sekä odotettujen vaikutusten skaala.  

Poliisihallitus on myöntänyt 12.2.2021 Tiina ja Antti Herlinin säätiölle Lasten ja nuorten 
ilmastorahastoa koskevan, toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan numero RA/2021/153. 
Lupa on myönnetty koko Suomen alueelle Ahvenanmaata lukuunottamatta. Säätiö raportoi 
rahastoon kerätyistä varoista ja niiden käytöstä vuosittain Poliisihallitukselle. 
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