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PALOSUOJETUN EDFTÄMISSÄÄNö -
SNFTEISEN FöR BRANDSKYDDETS FRÄM'ANDE

5ÄÄNNöT

1 S Säätiön nimi on "Palosuojelun edistämissäätiö - Stiftelsen för brandskyddets

främja nde" .ia sen kotipaikka Helsingi n ka upun ki.

2I Säätiön tarkoituksena on edistää palosuojelun kehittämistä maassamme

tukemalla sitä edistäviä toimintoja, erikoisesti huolehtien alan

julkaisutoiminnasta.

3 g Tarkoituksensa toteuttamiseksisäätiö mm.

1) tukee paloalan ammattilehteä,

2l tukee muutakin paloalan kehittämistä edistäväå julkaisu-, kustannus-,

tiedotus- ja valistustyötä,

3) edistää pa los uojelullista tutkim ustyötä, opetu sta ja a mmatti kasvatusta

sekä

4l tukee paloalan hyväksityöskenteleviä yhteisöjä ja henkilöitä.

4 5 Säätiöllä on peruspääoma ja käyttöpääoma. Peruspääoma on

kahdeksansataaneljäkymmentä euroa yhdeksänkymrnentäneljä senttiä

{840,94). Peruspääoman tuotto lisätään käyttöpääomaan.

Säätiön käyttöpääomaa voidaan käyttää 43,Lyo 3 $:n 1. kohdassa olevaan

toimintaan ja loput 56,9 y" muuhun 3 5:n 2., 3. ia 4. kohdissa mainittuihin

toimintoihin.

5 S Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon Suomen Kuntaliitto ry,

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Suomen Paloinsinööriyhdistys ry,

Suomen Palopäällystöliitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry,

Suomen Palokalustoliikkeiden yhdistys ry Palo- ja pelastustieto ry
Nuohousalan Keskusliitto ry ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö kukin

nimeää yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan.

Hallitus voi lisäksi kutsua asiantuntijoita.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.
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Hallitus valitsee keskuudestaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan

sekä varapuheenjohtajan. Hallitus on oikeutettu ottamaan säätiölle

asiamiehen sekä muun tarvittavan henkilökunnan. Hallitus voi muodostaa
pysyviä ja tilapäisiä toimielimiä tai työryhmiå, joiden tehtävät ja toimivallan se

måårää.

Säätiön n imen kirjoittavat ha ll ituksen pu heenjohtaja ja vara pu heenjohtaja
yhdessä tai jompikurnpi heistå yhdessä säätiön hallituksen määräämän muun
henkilön kanssa.

Säätiön hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vähintään kahdesti

vuodessa.

Kevätkokouksessa, joka pidetään viimeistään toukokuun kuluessa, käsitellään

seuraavat asiat: säätiön toimintakertomus ja tilinpåätös edelliseltä

kalenterivuodelta, tilintarkastajan niiden johdosta antama lausunto,

tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille,
apurahoista päättåminen sekä muut esille tulevat asiat.

Syyskokouksessa, joka pidetää n vii rneistää n jou luku u n aika na, todetaa n

yhteisd,jen valitsemat jäsenet hallituksessa, suoritetaan uusien hallituksen
jäsenten kutsuminen ja valitaan yksi tilintarkastaja ja hänen varamiehensä

seuraavaksi kalenterivuodeksi, vahvistetaan säätiön seuraavan vuoden

talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä määråtään hallituksen jäsenten sekä

toimihenkilöiden ja tilintarkastajan palkkiot, päåtetään apurahoista sekä

käsitellään muut esille tulevat asiat.

Säätiön hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen

estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ylimääräinen hallituksen kokous

pidetään, milloin hallituksen puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai milloin
vähintään kolme hallituksen jäsentä on sitä kirjallisesti häneltä vaatinut. Kutsu

esityslistoineen hallituksen kokoukseen on annettava kirjallisesti vähintään

viikkoa ennen kokousta.

Säätiön hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä ja

heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä

huomioon ottaen kuitenkin, mitä sääntcijen 12 ja 13 5:ssä on mainittu. Milloin
äänet menevät tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva, kuitenkin vaaleissa

ratkaisee arpa.

Säåtiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja tilintarkastajan siitä
antama lausunto on toimitettava säätiön hallitukselle huhtikuun loppuun

mennessä.
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11 5 Jäljennös tilinpäätöksestä, tilintarkastajan lausunnosta ja säätiön

toi m i nta kertom uksesta sekä ote ti li n päätöksen va hvista m isesta koskevasta

säåtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta on ennen kesäkuun loppua

toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

12 S Näiden sääntrijen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotus on käsitelty

kahdessa perättäisessä våhintään kuukauden väliajalla pidetyssä säätiön

hallituksen kokouksessa ja että ehdotus kummassakin on saavuttanut

vähintåän 2/3 ääntenenemmistön laskettuna hallituksen jäsenten

kokonaismäärästä.

13 S Jos säätiön toiminta olosuhteiden muuttuessa katsotaan tarpeettomaksi,

voidaan se purkaa, ja on tällöin purkamispåätökseen nähden noudatettava

samoja sään nöksiä kuin sääntömuutoksia tehtäessä.

Mikåli säätiö puretaan, tuloutetaan 43,7 yo säätiön jåljelle jääneistä varoista 3

9:n 1. kohdassa mainittuun toimintaan ja 56,9 % näiden sääntöjen 3 9:n 2., 3.

ja 4. kohtien tarkoittamiin toimintoihin.

14I Muutoin on noudatettava säätiöistä kulloinkin voimassa olevia lain

määräyksiä.


