SÄÄKSISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi on Sääksisäätiö sr (Finlands Fiskgjusstiftelse sr, Finnish Osprey Foundation sr) ja sen
kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.
2 § Säätiön tarkoituksena on tukea sääksen, kotkien, haukkojen ja pöllöjen suojelua ja tutkimusta sekä
siihen liittyvää tiedottamista.
3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla varoja maamme petolintujen suojelu- ja tutkimustyöhön
ja rahoittamalla näillä varoilla
• petolintujen seurantatutkimusta,
• petolintujen muuta tutkimusta ja suojelua,
• tiedottamista petolintujen elintavoista ja suojelutarpeesta,
• eri toimijoiden välistä yhteistyötä petolintujen hyväksi ja
• petolintuharrastajien koulutusta ja vapaaehtoistyötä.
4 § Säätiön peruspääoma on sataviisikymmentätuhatta (150.000) markkaa. Säätiön varat on sijoitettava
varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin
säätiölain sallimilla tavoilla.
5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 9 – 12 jäsentä. Hallituksen jäsenen
toimikausi on kolme vuotta. Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry valitsee säätiön hallitukseen
yhden jäsenen.
Hallituksessa on seuraavien yhteisöjen nimeämä petolintujen asiantuntija:
• Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (säätiön perustajajärjestö),
• Sääksityöryhmä,
• Merikotkatyöryhmä,
• Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo,
• BirdLife Suomi ry,
• Suomen luonnonsuojeluliitto ry
sekä
• hallituksen valitsema talouselämän asiantuntija, jolla on kokemusta varainhankinnasta.
Lisäksi hallitus kutsuu 2 – 5 muuta jäsentä edistämään petolintujen suojelua.
Hallituksen valitsemalla toimitusjohtajalla, tiedottajalla, työryhmien puheenjohtajilla ja hallituksen
kutsumilla asiantuntijoilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Mikäli edustajansa valitseva edellä nimetty yhteisö ei ole joulukuun 15. päivään mennessä valinnut
hallitukseen jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä
kokouksessa.
6 § Säätiöllä on toimitusjohtaja, joka hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain
mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
Toimitusjohtajan ottaa ja erottaa säätiön hallitus. Hallitus voi tarvittaessa laatia toimitusjohtajan
tehtävistä erillisen ohjesäännön. Mahdollisista korvauksista päättää säätiön hallitus.
Toimitusjohtajan on annettava hallituksen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien
hoitamiseksi.
Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai
laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida
odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa
hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.
7 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjeellä tai sähköpostin välityksellä
kullekin hallituksen jäsenelle vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa ilmoitetaan kokouksessa
käsiteltävät asiat. 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 viisi muuta
jäsentä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit
arvalla, mutta muissa asioissa 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.
8 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai
hallituksen siihen erikseen oikeuttaman toimihenkilön kanssa.
9 § Hallituksen alaisuudessa työskentelee Sääksityöryhmä ja Merikotkatyöryhmä. Hallitus voi perustaa ja
lakkauttaa työryhmiä. Hallitus voi laatia kullekin työryhmälle ohjesäännön, jossa määritellään ryhmän
tehtävät, toimintatavat ja varainkäyttö. Hallitus kutsuu jäsenet työryhmiin.
Sääksisäätiön toimintavuoden 2018 tilinpäätöksen mukaiset varat ja omaisuus tulee käyttää sääksen
suojelutyöhön ja tätä palvelevaan tutkimukseen.
10 § Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio tai muu palkkio tai kulujen korvaus
säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.
11 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden tammi-helmikuussa. Vuosikokouksessa
vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Niin ikään päätetään talousarviosta kulumassa
olevalle vuodelle, määrätään jäsenten kokouspalkkioiden suuruus ja valitaan yksi henkilötilintarkastaja
ja hänelle varamies, joiden molempien on oltava hyväksyttyjä KHT - tai HT -tilintarkastajia.
Vaihtoehtoisesti tilintarkastajaksi voidaan valita hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

12 § Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä
vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa
maaliskuun kuluessa.
13 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä
toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.
Hallituksen jäsenien ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja
rekisterihallituksen säätiörekisteriin.
14 § Sääksisäätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä
kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.
Sääksisäätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.
15 § Jos Sääksisäätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen
päättämällä tavalla säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan jonkin muun sopivaksi katsottavan
organisaation välityksellä.

