PERNIÖKULTTUURI -SÄÄTIÖ NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT
(Säädekirjan allekirjoittaneet hyväksyneet 3.9.2008)

1§
Säätiön nimi on Perniökulttuuri -säätiö ja sen kotipaikka on Perniö (1.1.2009 alkaen Salo)
2§
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää perniöläisyyttä, sen kulttuuria sekä tietoa sen
historiallisista juurista.
3§
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan säilyttämällä ja asettamalla julkisesti esille pääosin perniöläisvaikutteista taide-esineistöä, järjestämällä kulttuuritapahtumia ja muutoinkin tukemalla
paikallista kulttuuriperintöä ja sen tekijöitä. Säätiö voi myöntää apurahoja sekä tukea
tutkimusta ja julkaisutoimintaa.
4§
Säätiön säädepääomaksi on luovutettu kaksikymmentäseitsemäntuhattaviisisataa (27 500 ) euroa.
Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muinkin
tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.
5§
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi enintään yhdeksän
jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta siten että kolmasosa hallituksen jäsenistä
on vuosittain erovuorossa. Erovuorojärjestys arvotaan ensimmäisessä kokouksessa.
Ensimmäisen hallituksen ja sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeää perustajat ja sen
toimikausi päättyy vuoden 2010 vuosikokouksen päättyessä. Jäsenet ensimmäiseen hallitukseen
on nimetty säädekirjan liitteessä.
Säätiön hallitus valitsee jäsenet erovuoroisten tilalle vuosikokouksessaan. Hallituksen jäsenen
tulee olla nykyinen tai entinen perniöläinen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.
6§
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään
viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan hallituksen jäsenille samalla tavalla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näistä säännöistä muuta johdu.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallituksen kokouksista on tehtävä pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset sekä tapahtuneet
äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään yksi kokouksessa
siihen valittu jäsen.
7§
Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön
hyväksi tehdystä työstä.
8§
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseensa kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa on:
1) käsiteltävä tilintarkastuskertomus, vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
3) määrättävä kokouspalkkion suuruus
4) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä
5) päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä
6) valittava hallituksen jäsen erovuoroisen tilalle
9§
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä
yhdessä muun hallituksen jäsenen kanssa.
Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä
hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.
10 §
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä
vuonna on annettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava
kertomuksensa maaliskuun kuluessa.
11 §
Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä
toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden tilikauden päättymisestä
toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.
Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus
Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12 §
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa.
Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta
päätetään samassa järjestyksessä.
13 §
Jos säätiö lakkautetaan, jaetaan säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.

