SUOMEN KULTTUURIRAHASTON säännöt
Patentti- ja rekisterihallitus on merkinnyt nämä säännöt säätiörekisteriin 1.10.2012.
1§

Säätiön nimi on Suomen Kulttuurirahasto. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2§

Säätiön tarkoituksena on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn
vaaliminen ja kehittäminen.

3§

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä muutenkin
harjoittamalla ja tukemalla sellaista toimintaa, joka edistää suomalaiskansallisen
kulttuurin kaikinpuolista menestymistä.
Apurahat myönnetään niin suurina, että niiden turvin voidaan omistautua luovaan
työhön.

4§

Säätiön peruspääomaksi Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys ry on luovuttanut julkisella keräyksellä saamaansa omaisuutta ja varoja satakaksikymmentätuhatta
(120.000) markkaa ja kartuttaa harkintansa mukaan pääomaa sitä mukaa kuin yhdistykselle tehdyt lahjasitoumukset täytetään.
Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä.
Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin
laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan.
Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia erityisiksi nimikkorahastoiksi, joiden tarkoitus on
sopusoinnussa säätiön oman tarkoituksen kanssa.
Säätiöllä voi olla erityisiä maakuntarahastoja ja niillä hoitokunnat.
Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.
Säätiöllä on oikeus omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä aineettomia
oikeuksia.

5§

Säätiön hallintoneuvosto kutsuu vuosikokouksessaan hallituksen ehdotuksesta
elinikäisiksi kunniaesimiehiksi suomalaisessa kulttuurityössä erityisesti ansioituneita
Suomen kansalaisia. Sellaisen ehdotuksen on saatava vähintään kolme neljännestä
annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

6§

Säätiön hallintoelimiä ovat:
1)
2)
3)

7§

hallintoneuvosto;
hallitus; sekä
raha-asiain toimikunta.

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kunniaesimiesten lisäksi kaksikymmentäseitsemän
jäsentä, joiden kolmivuotinen toimikausi alkaa lokakuun 1. päivänä.
Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys ry:n kevätkokous valitsee hallintoneuvostoon viisitoista jäsentä siten, että vuosittain heistä viisi on erovuorossa. Suomen
Kulttuurirahaston hallintoneuvosto valitsee itse kaksitoista jäsentä siten, että vuosittain
heistä neljä on erovuorossa.
Sama henkilö voidaan valita hallintoneuvostoon uudelleen vain kahdesti.

8§

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen toukokuussa sekä syyskokoukseen joulukuussa.
Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin hallintoneuvoston esimiehen tai hallituksen
kutsusta.
Hallintoneuvosto kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävällä kutsulla.
Puhetta johtaa hallintoneuvoston kokouksessa esimies tai varaesimies. Mikäli kumpikaan esimies ei ole läsnä, valitsee kokous keskuudestaan puheenjohtajan. Pöytäkirjaa
pitää kokouksessa säätiön yliasiamies tai hänen estyneenä ollessaan kokouksen
valitsema sihteeri.
Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan lisäksi
vähintään yhdeksän jäsentä.

9§

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1)
2)
3)
4)
5)

päätetään seuraavan toimintavuoden talousarviosta sekä apurahoina ja
palkintoina jaettavan summan suuruudesta;
täytetään hallintoneuvostossa avoinna olevat ja seuraavan lokakuun 1.
päivänä erovuoroon tulevat jäsenpaikat;
valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi hallintoneuvoston esimies ja varaesimies;
täytetään hallituksen avoinna olevat ja seuraavan lokakuun 1. päivänä erovuoroon tulevat jäsenpaikat; sekä
valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tai kolme tilintarkastajaa ja
näille varamiehet.

Hallintoneuvoston syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1)
2)

esitetään hallituksen hyväksymä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus;
päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta sekä toimintakertomuksen hyväksymisestä.

10 §

Säätiön hallitukseen kuuluu kaksitoista hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä, joiden
toimikausi alkaa lokakuun 1. päivänä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta,
ja perättäisiä toimikausia voi olla enintään kolme. Uusia jäseniä valittaessa tulee
kiinnittää huomiota kulttuurielämässä ansioituneisiin nuoremman polven edustajiin.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain neljä erovuorossa.
Kuolleen tai eronneen jäsenen paikka täytetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

11 §

Hallitus valitsee toimintavuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään seitsemän jäsentä, joista yhden on oltava hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

12 §

Hallituksen, joka toimii säätiölain edellyttämänä hallituksena, tehtävänä on muun
ohessa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
13 §

edustaa säätiötä;
ottaa ja erottaa säätiön yliasiamies ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä
päättää heidän työsuhteidensa ehdot;
hyväksyä säätiön sijoitussuunnitelma;
päättää säätiön omaisuuden sijoittamisesta; hallitus voi myös valtuuttaa
raha-asiain toimikunnan tekemään näitä päätöksiä sijoitussuunnitelman
mukaisesti;
valvoa ja vastata siitä, että raha-asiain toimikunta ja säätiön toimihenkilöt
suorittavat tehtävänsä ja että säätiön omaisuutta hoidetaan huolellisesti;
laatia ja hyvissä ajoin ennen hallintoneuvoston kevätkokousta jättää
hallintoneuvostolle ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi;
laatia säätiön toimintakertomus, antaa tilit tilintarkastajille sekä esittää tilinpäätös ja tilintarkastuskertomukset hallintoneuvoston syyskokoukselle;
kuuden kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä toimittaa patentti- ja
rekisterihallitukselle jäljennökset säätiön toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunnosta sekä ote tilinpäätöksen vahvistamista
koskevasta hallintoneuvoston pöytäkirjasta;
jakaa 13 §:ssä tarkemmin määrättävällä tavalla apurahat ja palkinnot ja
valvoa apurahojen käyttöä; sekä
huolehtia säätiön muusta sääntöjensä mukaisesta toiminnasta.

Hallitus kutsuu asiantuntijat antamaan lausunnot apurahahakemuksista kokouksissa,
joita pidetään kultakin alalta erikseen. Kokousten pöytäkirjat toimitetaan hallitukselle.
Hallitus voi asettaa apurahansaajille tarpeelliseksi katsottavia ehtoja.
Hallitus voi uskoa maakuntarahaston hoitokunnalle apurahanjakoon liittyviä tehtäviä
ja päätösvaltaa.

14 §

Säätiön raha-asiain toimikunnan muodostavat hallituksen toimintavuodeksi kerrallaan
valitsemat viisi jäsentä, joista vähintään kolmen tulee olla hallituksen jäseniä.
Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee
olla hallituksen jäseniä.

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme jäsentä, joista kahden tulee olla hallituksen
jäseniä.
15 §

Raha-asiain toimikunnan tehtävänä on:
1)
2)
3)
4)
5)

tehdä hallitukselle esitys säätiön sijoitussuunnitelmasta;
päättää säätiön omaisuuden sijoittamisesta hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti, jos hallitus on antanut siihen valtuudet;
antaa säätiön hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa selvitys säätiön
omaisuuden hoitamisesta;
laatia vuosittain hallitukselle alustava talousarvioehdotus; sekä
huolehtia siitä, että säätiön kirjanpitoa hoidetaan hyvän kirjanpitotavan
mukaisesti, ja antaa vuosittain hallitukselle ehdotus tilinpäätökseksi.

16 §

Hallintoneuvoston esimiehellä ja varaesimiehellä on oikeus olla läsnä hallituksen
kokouksissa, hallituksen jäsenillä hallintoneuvoston kokouksissa sekä hallituksen
puheenjohtajalla raha-asiain toimikunnan kokouksissa. Suomen Kulttuurirahaston
Kannatusyhdistys ry:n johtokunnan puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen
kokouksissa. Heillä on niissä oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

17 §

Säätiön juoksevaa hallintoa hoitaa yliasiamies.

18 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
tai jompikumpi heistä yhdessä yliasiamiehen kanssa taikka ne säätiön hallituksen
jäsenet tai toimihenkilöt, jotka säätiön hallitus siihen määrää.

19 §

Säätiön tili- ja toimintavuosi alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden
syyskuun 30. päivänä. Tilinpäätös on tehtävä ja tilit sekä hallinto tarkastettava niin,
että tilintarkastuskertomus on hallituksella viimeistään kaksi viikkoa ennen hallintoneuvoston syyskokousta.

20 §

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on laadittava hallituksessa. Ne käsitellään
kahdessa peräkkäisessä hallintoneuvoston kokouksessa, joiden väli on vähintään 30
päivää. Tullakseen hyväksytyiksi ehdotusten on saatava kummassakin kokouksessa
vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä.
Älköön säätiön nimeä eikä 2 §:ssä mainittua tarkoitusta kuitenkaan missään tapauksessa muutettako.
Sääntöjen muutos on alistettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi.

21 §

Jos säätiö lopettaa toimintansa tai se lakkautetaan, sen jäljellä olevat varat on käytettävä
alkuperäiseen tarkoitukseen ja muutoinkin lakkauttamisessa on meneteltävä siten kuin
säätiölaissa on määrätty.
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