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Tampereen Kisatoverien kesäkotisäätiö sr
Päivi Mälkki
Lähetys sähköpostitse: rva.malkki@tpnet.fi

Korjatkaa ja täydentäkää sääntömuutosilmoitusta seuraavasti:

1. Suostumukset
a. Tampereen Kisatoverit ry:n oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia on muuttunut. Liittäkää
ilmoitukseen Tampereen Kisatoverit ry:n suostumus siihen, että sääntöjen 5 § on muutettu nykyiseen
muotoonsa.
b. Liittäkää ilmoitukseen Tampereen Kisatoverit ry:n ja Tampereen kaupungin suostumus siihen, että
määräys 13 § on muutettu nykyiseen muotoonsa.
(Säätiölaki 6 luku 1 §.3: ”Jos säännöissä on annettu perustajalle tai määrätylle ihmiselle taikka
oikeushenkilölle oikeus säätiön toimintaan liittyen, mainitun määräyksen muuttaminen edellyttää säännöissä
määrätyn tahon suostumusta, jollei säännöissä toisin määrätä.”)
2. Muuttakaa seuraavia sääntömääräyksiä:
Määräys 9 §: On suositeltavaa muuttaa ilmaisu ”nimen kirjoittaminen” laissa käytettyyn muotoon
”edustaminen”.
Varapuheenjohtajaa ei rekisteröidä säätiörekisteriin eikä edustamista voi sitoa varapuheenjohtajan
asemaan. Näin ollen poistakaa 9 § 2 kohdasta viittaus varapuheenjohtajaan tai muuttakaa se koskemaan
hallituksen jäsentä. Esimerkki: ”Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön edustamaan
säätiötä yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.”
Määräys 11 §: On suositeltavaa muuttaa ilmaisu ”nimenkirjoittajien” laissa käytettyyn muotoon
”edustamiseen oikeutettujen”.
Määräys 12 §: Muuttakaa ilmaisu ”lakkauttamisesta” lain mukaiseen muotoon ”purkamisesta”. Lain mukaan
lakkauttamisesta päättää tuomioistuin, kun taas purkamisesta selvitystilan kautta säätiö.
Määräys 13 §: Lain mukaan säännöissä on aina mainittava, miten säätiön varat on käytettävä, jos säätiö
purkautuu tai lakkautetaan. Suosittelen selvyyden vuoksi täsmentämään ilmaisun ”jos säätiö lopettaa
toimintansa” laissa olevaan muotoon ”Jos säätiö lakkautetaan tai se puretaan, sen omaisuus on
luovutettava…”
3. Korjatut säännöt pyydetään oheistamaan ilmoitukseen kokonaisuudessaan.
4. Ilmoitukseen pyydetään oheistamaan kaksi hallituksen pöytäkirjaa, joista käy ilmi, että hallitus on hyväksynyt
sääntöjen korjaukset.
Huom. Ettehän kirjoita PRH:een lähetettäviin asiakirjoihin henkilötunnuksia, henkilöiden osoitteita tai arkaluonteisia
tietoja, sillä ilmoitukseen liittyvät asiakirjat henkilötietolomaketta lukuun ottamatta tulevat julkisiksi.
Määräaika korjaamiselle
Tähän korjauskehotukseen tulee vastata viimeistään 30.4.2021, muussa tapauksessa ilmoituksen
käsittely raukeaa (säätiölaki 13 luku 13 §). Raukeamisesta huolimatta käsittelymaksu peritään.
Vastaukseen pyydetään oheistamaan tämä korjauskehotus.
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