
Presidentti Urho Kekkosen 70-vuotisjuhlasäätiö sr:n säännöt 

 

1 § 

Säätiön nimi on Presidentti Urho Kekkosen 70-vuotisjuhlasäätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 

 

2 § 

Säätiön tarkoituksena on sen pääoman tuotosta säännöllisin väliajoin jakaa Presidentti Urho 

Kekkosen nimeä kantava palkinto tai palkintoja tunnustukseksi suomalaisen tekijän kansainvälisiä 

kysymyksiä käsittelevästä kirjoituksesta tai tutkielmasta. 

 

3 § 

Säätiön peruspääomana on säätiötä perustettaessa luovutetut kaksikymmentäkuusituhatta (26 000:-) 

markkaa. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan 

muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiölle kertyvät omaisuuden 

lisäykset on liitettävä säätiön käyttörahastoon, ellei antaja toisin määrää. 

 

4 § 

Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa sen hallitus. Hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä, joiden 

toimikausi on kolme (3) vuotta, ja jotka nimeää ulkoasiainministeriö. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

Osallistumisestaan hallituksen kokouksiin voivat sen puheenjohtaja ja jäsenet saada korvausta 

enintään samojen perusteiden mukaan kuin maksetaan valtion komiteoiden jäsenille. 

 

5 § 

Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2) 

muuta jäsentä. 

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistä on kannattanut tai johon 

puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt. 

 

6 § 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja muut toimihenkilöt. 

 

  



7 § 

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen taikka 

hallituksen siihen nimeämän ihmisen kanssa. 

 

8 § 

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti tai sähköpostitse 

kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. 

Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi (2) jäsentä sitä pyytää. 

 

9 § 

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. 

Vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, esitetään tilinpäätös, 

toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään niistä mahdollisesti aiheutuvista 

toimenpiteistä. 

Kokouksessa valitaan säätiölle yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan 

vuoden tilejä. 

Tarpeen vaatiessa voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. 

 

10 § 

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina niin, että se ja hallituksen 

toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat voidaan jättää tilintarkastajille ennen helmikuun 

loppua. 

 

11 §  

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä kannattaa. 

Säätiön sääntöjen muutos on rekisteröitävä säätiörekisteriin. 

 

13 § 

Säätiön päätettyä lopettaa toimintansa, joka päätös on tehtävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen 

muutos, on sen jäljellä olevat varat luovutettava näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen 

Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö sr:lle tai Helsingin yliopistolle. 

 

14 § 

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa säätiölakia. 


