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Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto –nimisen säätiön säännöt 
 

 

1 § 

 

Säätiön nimi on Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto. 

Säätiön tarkoituksena on Suomen luovan säveltaiteen edistäminen. 

Säätiön kotipaikka on Helsinki. 

 

2 § 

 

Säätiön peruspääomaksi Suomen Säveltäjät ry panee julkisella keräyksellä saamiansa 

omaisuutta ja varoja mk 100.000,-. Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä, mutta sen 

tuotto voidaan liittää käyttörahastoon. 

Sen lisäksi Suomen Säveltäjät ry siirtää mk 10.000,- säätiön Käyttörahastoon sekä 

kartuttaa pääomaa sitä mukaa kuin yhdistykselle tehdyt lahjasitoumukset täytetään ja keräys, 

jota yhdistys jatkuvasti suorittaa säätiön hyväksi, muuten tuottaa tuloksia. Käyttörahastosta 

suoritetaan säätiön juoksevat menot, maksetaan apurahat ja Käyttörahastoon siirretään säätiön 

omaisuuden tuotto.  

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia. Sikäli kun 

säätiölle kertyy lahjavaroja, korkoja ja muita tuloja, on ne liitettävä käyttöpääomaan, ellei ni-

menomaan ole toisin määrätty. 

 

3 § 

 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia, apurahoja ja palkintoja ja muu-

tenkin tukemalla sellaista toimintaa, joka edistää Suomen luovaa säveltaidetta Suomen Sävel-

täjät ry:n sääntöjen edellyttämällä tavalla.  

Säätiön omaisuuden tuotto ja muut käytettäviksi määrätyt varat, mikäli niistä ei ole 

toisin määrätty, jaetaan vuosittain säätiön tarkoituksen toteuttamiseen avustuksina, apurahoina 

ja palkintoina. Avustusten, apurahojen ja palkintojen jaosta päättää säätiön hallitus, joka voi 

asettaa avustusten ja apurahan saajille tarpeellisiksi katsottavia ehtoja. 

 

4 § 

 

Säätiön varat on sijoitettava tuloa tuottavasti mahdollisimman vakavaraisesti. 

 

5 § 

 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluu kymmenen jäsentä. 

Hallitus on oikeutettu ottamaan ja palkkaamaan tarvittavat virkailijat. 

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa palkkaa korkeintaan samojen perusteiden mu-

kaan kuin valtion komitean jäsenille. 

Säätiön ensimmäiseen hallitukseen kuuluvat jäseninä prof. Selim Palmgren, prof. 

Leevi Madetoja, prof. Ernst Linko, maist. Armas Maasalo, maist. Martti Turunen (yhdistyk-
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sestä), tri Toivo Haapanen, prof. Leo Funtek, varat. Esko Hakkila, kapellimestari Jussi Jalas ja 

kauppaneuvos Alvar Niklander. 

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joten heistä on vuosittain 

erovuorossa viisi. Ensimmäisenä vuotena erovuoroon tulevat jäsenet määrää arpa. Erovuorois-

ten ja kuoleman kautta eroon joutuneiden tilalle valitsee Suomen Säveltäjät ry lokakuun ko-

kouksessaan uudet jäsenet. 

 

6 § 

 

Hallituksen tehtävänä on muun muassa: 

 

1) edustaa säätiötä; 

2) hoitaa säätiön varoja sekä huolehtia niiden turvallisuudesta ja tuottavasta 

sijoittamisesta; sekä 

3) päättää säätiön toiminnasta ja tulojen käytöstä näiden sääntöjen mukaan. 

 

7 § 

 

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen 10 §:ssä mainittuna aikana sekä lisäksi puheen-

johtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 6 jäsentä on saapuvilla. 

Kutsu hallituksen kokoukseen ja vuosikokoukseen on toimitettava hallituksen jäsenil-

le todisteellisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava 

kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.  

Hallituksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan rat-

kaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 

 

8 § 

 

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai 

jompikumpi heistä yhdessä hallituksen siihen määräämän toisen henkilön kanssa.  

 

9 § 

 

Säätiön tilivuosi kestää kunkin vuoden syyskuun 1. päivästä seuraavan vuoden elo-

kuun 31. päivään. 

 

10 § 

 

Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään ennen joulukuun 8. päivää ja siinä käsitel-

lään muun muassa seuraavat asiat: 

 

1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2) hyväksytään kokouksen esityslista 

3) valitaan kaksi hallituksen jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi 

4) käsitellään toimintakertomus 

5) hyväksytään ja allekirjoitetaan säätiön tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta 

6) hyväksytään kuluvan tilikauden talousarvio 

7) valitaan hallituksen keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 

määrätään asiamies, jonka ei tarvitse kuulua hallitukseen 
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8) valitaan säätiölle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi 

valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita 

9) päätetään avustusten, apurahojen tai palkintojen jakamisesta 

10) käsitellään muut hallituksen jäsenten asiamiehelle riittävän ajoissa ennen 

kokouskutsun toimittamista ilmoittamat asiat 

 

11 § 

 

Hallitus on oikeutettu päätöksellään, jota kaikki kokouksessa läsnä olevat kannattavat, 

muuttamaan nämä säännöt säätiön tarkoitusta muuttamatta parhaimmaksi katsomallaan taval-

la. Sääntömuutos astuu voimaan vain siinä tapauksessa, että se hyväksytään Suomen Säveltäjät 

ry:n vuosikokouksessa yhdistyksen sääntöjen 14 §:n edellyttämällä tavalla.  

 

12 § 

 

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta. Jos 

säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 1 §:ssä 

mainittuun tarkoitukseen. 

 


