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                                        Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiön säännöt 

 

 

 

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka 

 

Säätiön nimi on Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö sr ja kotipaikka Lemin kunta. 

 

 

2 § Tarkoitus 

 

Säätiön tarkoituksena on tukea eläinsuojelutyötä sekä lisäksi riistanhoitotyötä 

erityisesti Lemillä. 

 

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti eläinsuojelua sekä sitä 

edistävää luonnonsuojelua ja luontokasvatusta. Riistanhoitoa tuetaan erityisesti 

Lemillä ja kalastonhoitoa Kivijärven ja Saimaan vesistöissä.   

 

 

4 § Peruspääoma 

 

Säätiön peruspääomana on Ossi Tuuliaisen testamentissa määräämä omaisuus, jonka 

arvo on 41 miljoonaa markkaa. Säätiön varat sijoitetaan suunnitelmallisesti. 

Tavoitteena on saada riittävä vuotuinen tuotto perustarkoituksen toteuttamiseksi ilman 

kohtuutonta sijoitusriskiä. Säätiö voi tehdä myös sijoituksia, jotka edistävät sen 

tarkoituksen mukaisia tavoitteita. 

 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa 

omaisuuttaan muullakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiön 

velvollisuutena on noudattaa testamentti- ja lahjoitusmääräysten tahtoa ja tarkoitusta. 

 

 

5 § Hallitus ja toimitusjohtaja 

 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja 

enintään viisi jäsentä. Jäsenet valitaan hallituksen vuosikokouksessa vuodeksi 

kerrallaan. Jäsenten toimikaudet alkavat vuosikokouksen päättymisestä ja päättyvät 

seuraavassa vuosikokouksessa. 

 

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka toimikausi jatkuu toistaiseksi. 

 



 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä joko 

keskuudestaan tai ulkopuolelta toimitusjohtajan. Valinnat tehdään hallituksen 

vuosikokouksessa tai muussakin hallituksen kokouksessa, mikäli siihen on tarve. 

 

 

6 § Hallituksen kokous 

 

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan sähköpostilla tai muulla todistettavalla 

tavalla kullekin jäsenelle vähintään viisi 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 ja vähintään puolet 

muista jäsenistä. 

 

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei 

muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa 

tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

 

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja 

tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokouksessa paikalla olleet 

jäsenet. 

 

Hallitus voi tehdä päätöksiä sähköpostin tai puhelimen välityksin pitämättä varsinaista 

kokousta. Päätökset kirjataan, allekirjoitetaan, numeroidaan ja säilytetään siten kuin 

hallituksen pöytäkirjat. 

 

 

7 § Säätiön edustaminen  

 

Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on kummallakin oikeus yksin 

edustaa säätiötä. 

 

Hallitus voi antaa edustamisoikeuden myös jäsenelleen tai muulle nimetylle ihmiselle. 

 

 

8 § Hallituksen jäsenten palkkiot 

 

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja kohtuullinen 

korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä. 

 

 

 

 

 

 



 

9. Hallituksen vuosikokous 

 

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden helmi- tai maaliskuussa. 

 

Vuosikokouksessa on: 

- vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta, 

- päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle, 

- määrättävä kokouspalkkion suuruus, 

- päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä, 

- valittava hallituksen jäsenet sekä 

- valittava tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö, jos se on tarpeen. 

 

Tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. 

Varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu 

hyväksytty tilintarkastusyhteisö. 

 

 

10 § Tilikausi ja tilintarkastus 

 

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus on annettava 

vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava 

tilintarkastuskertomuksensa huhtikuun kuluessa. 

 

Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen viimeistään kesäkuussa 

päätettävä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus antaa aiheen. 

 

 

11 § Vuosiselvityksen 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 jäsenten ja säätiön edustamiseen oikeutettujen henkilöiden vaihtumisesta 

on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin. 

 

 

12 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen 

 

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään hallituksen puheenjohtaja ja yli 

puolet muista jäsenistä sitä kannattaa.  

 

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä. 

 

Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 

§:ssä mainittuun tarkoitukseen. 

 

 

 


