1
VEIKKO POHJANPELLON SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Veikko Pohjanpellon säätiö sr ja sen kotipaikka on Askolan kunta.
2 § Säätiön tarkoitus ja toimintamuodot
Säätiön tarkoituksena on Askolan lukion, Askolan lukion opiskelijoiden ja Askolan lukiosta
askolalaisina valmistuneiden yliopisto-opiskelijoiden tukeminen.
Metsäneuvos, varatuomari Veikko Pohjanpellon nimeä kantavan säätiön tarkoituksena on
jakaa vuosittain Askolan lukion opettajakunnan tai rehtorin esityksestä apurahoja ja stipendejä sekä lukio-opiskelua tukevia avustuksia Askolan lukion opiskelijoille tai suoraan Askolan
lukiolle opiskelua tukeviin hankintoihin kuten kirjojen, välineiden ja muun materiaalin hankintaan tai esimerkiksi asiantuntijaluennoitsijoiden, erityispainotusten tai erityisten projektien toteuttamiseen. Lukion rehtori vastaanottaa lukiolle kohdistetut avustukset ja huolehtii avustusten käyttämisestä myönnettyyn tarkoitukseen.
Säätiön tarkoituksena on myös jakaa vuosittain apurahoja Askolan lukiosta askolalaisina ylioppilaaksi valmistuneille, jotka harjoittavat jatko-opintoja jossakin yliopistossa taikka tiedetai taidekorkeakoulussa.
3 § Säätiön omaisuus ja varainhoito
Säätiön omaisuuden muodostavat osakkeet, rahasto-osuudet ja säätiön tilillä olevat rahavarat. Osakkeita on oikeus myydä ja hankkia uusia osakkeita tai rahasto-osuuksia.
Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Sijoitukset on tehtävä tuottohakuisesti,
mutta mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman riskittömästi ja pitkäaikaisiksi tarkoitettuna.
Säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi ottaa vastaan testamentti- ym. lahjoituksia ja avustuksia.
4 § Säätiön tilit
Säätiöllä voi olla tilejä useammassa luottolaitoksista ja sijoituspalveluyrityksistä annetuissa
laeissa tarkoitetuissa talletuspankeissa tai rahoituslaitoksissa, joihin säätiön rahavarat ovat
talletettuina.
Osakkeista maksettavat osingot ja rahasto-osuuksien myynnistä kertyvät tuotot ohjataan
säätiön nimissä oleville talletuspankeissa tai rahoituslaitoksissa oleville tileille.
5 § Säätiön osakkeet
Säätiön osakkeita säilytetään säätiön nimissä ja lukuun arvo-osuustilillä tai muutoin säätiön
nimissä 4 §:ssä tarkoitetuissa talletuspankeissa tai rahoituslaitoksissa.
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6 § Säätiön varojen käyttäminen
Säätiön 3 §:ssä tarkoitetusta omaisuudesta kertyneet varat voidaan käyttää seuraavilla tavoilla:
a) Säätiöstä jaetaan säätiön hallituksen harkinnan mukaan sääntöjen 2 §:ssä tarkoitettuina suorituksina vuosittain enintään määrä, joka vastaa 5 prosenttia säätiön omaisuuden arvosta. Vähintään 1/5 säätiön vuosittaisesta osinkotuotosta pitää uudelleen
sijoittaa.
b) Uusien osakkeiden tai rahasto-osuuksien hankkimiseen.
c) Säätiön sijoitustoiminnan pankkikulujen sekä 8 §:ssä tarkoitettujen kulujen kattamiseen.
7 § Hallitus
Säätiön asioita hoitaa ja päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä
ja kolme henkilökohtaista varajäsentä.
Askolan kunnanvaltuusto nimittää hallitukseen puheenjohtajan ja yhden varsinaisen jäsenen
sekä yhden varajäsenen. Askolan lukion opettajakunta nimittää hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Askolan kunnanhallitus nimittää hallitukseen yhden varajäsenen.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan tehtäviinsä toistaiseksi. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimittävällä taholla on myös oikeus erottaa nimeämänsä jäsen tai varajäsen.
Hallitus voi tarvittaessa valita keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen täysilukuisena.
Säätiön hallitus kokoontuu tarvittaessa. Säätiön puheenjohtaja kutsuu hallituksen kokoukseen.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään saapuvilla olevat jäsenet,
tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.
8 § Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja matkakustannusten korvausta hallituksen päätöksen mukaisesti enintään se määrä, mikä kulloinkin vastaavasti suoritetaan Askolan kunnanvaltuuston jäsenille. Muiden mahdollisten toimihenkilöiden palkkiot määrää säätiön hallitus.
9 § Tilikausi ja tilintarkastajat
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.
Säätiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitsee Askolan
kunta. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.
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10 § Vuosikokous
Säätiön vuosikokous pidetään touko-kesäkuussa vuosittain.
Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
−
−
−
−
−
−

Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös;
Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden palkkiot;
Todetaan 6 §:n mukaisesti jaettavissa olevien varojen määrä;
Päätetään sääntöjen kohdan 2 § tarkoitettujen suoritusten jakamisesta; sekä
Muut mahdolliset asiat.

11 § Edustaminen
Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja joku jäsenistä yhdessä.
Hallitus voi päättää edustamisoikeuden antamisesta myös muille nimetyille henkilöille, jotka
voivat edustaa säätiötä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
12 § Sääntöjen muuttaminen
Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus.
Sääntöjen muuttaminen edellyttää Askolan kunnanvaltuuston suostumusta.
Mikäli Askolan kunta liittyy kuntaliitoksella toiseen kuntaan, lukiokoulutus Askolan kunnassa
lakkaa, lukiokoulutuksen järjestäjä vaihtuu tai Askolan lukion nimi muuttuu, on säätiön sääntöjä muutettava ennen kuin edellä mainitut muutokset toteutuvat.
13 § Säätiön purkaminen tai lakkauttaminen
Jos säätiö puretaan tai määrätään lakkautettavaksi, määrää sen viimeinen hallitus säätiölain
säännöksiä noudattaen mihin säätiön alkuperäistä tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen
säätiön varat ovat käytettävä.
Päätös säätiön purkamisesta edellyttää Askolan kunnanvaltuuston suostumusta.

