
 

 

LUMI - SÄÄTIÖ -nimisen säätiön säännöt. 

Otettu käyttöön 13.7.2008 Alavudella 

  

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka 

Säätiön nimi on Lumi - Säätiö ja kotipaikka Alavus. 

2 § Tarkoitus 

Säätiön tarkoituksena on entisten lumivaaralaisten ja heidän jälkeläistensä keskuudessa 
vaalia lumivaaralaista kulttuuria ja heimoperinnettä, sekä tukea ja edistää heidän henkisiä 
ja taloudellisia pyrintöjään. 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja 2 §:ssä mainittuun 
tarkoitukseen. 

4 § Varat 

Säätiön peruspääoma on sille säätiötä perustettaessa luovutettu 800000 mk.            
Säätiön varat on pyrittävä sijoittamaan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on 
oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja 
asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa kustannus – ja julkaisutoimintaa. Sekä kartuttaa 
omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Hallitus on 
kokonaisuudessaan vastuussa säätiön varoista. 

5 § Hallitus 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, 
johon kuuluu kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet pyritään 
valitsemaan tasapuolisesti sukupuolten kesken. Pyritään saamaan edustus myös 
Lumivaaran eri kylistä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee säätiön viimeinen 
hallintoneuvosto. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksesta eroaa kolmen vuoden päästä 
arvalla kolme henkilöä ja varahenkilöistä yksi ja sen jälkeen erovuoron mukaan. 
Erovuorolaiset voidaan valita uudelleen. 

6 § Hallituksen kokous 

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle 
vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille 
toimitetaan samalla tavalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänestettäessä äänten mennessä tasan tulee 
voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokouksista 
on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. 
Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen 
valittu jäsen. 



 

 

 

7 § Hallituksen jäsenten palkkio 

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kulukorvaus. 

8 § Vuosikokous 

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden helmi-maaliskuussa. 
Vuosikokouksessa on: - vahvistettava hallituksen 1. toimintakertomus ja tilinpäätös, 2. 
päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle, 3. määrättävä kokouspalkkion 
suuruus ja kulukorvaus sekä 4. valittava yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tai jos 
valitaan tilintarkastusyhteisö niin ei tarvitse valita varatilintarkastajaa. 

9 § Säätiön nimen kirjoittaminen 

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä 
säätiön toimihenkilön kanssa. 

10 § Tilikausi ja tilintarkastus 

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta 
edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on 
annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa. Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa 
aihetta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita 
tilintarkastuskertomus aiheuttaa. 

11 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle  

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä 
sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja 
nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja 
rekisterihallituksen säätiörekisteriin. 

12 § Sääntöjen muuttaminen  

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä kannattaa. 
Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön 
lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä. 

13 § Säätiön lakkauttaminen 

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla 
sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen. 

 
 


