STADION-SÄÄTIÖ SR
Säännöt

Stadion-säätiö sr

SÄÄNNÖT

1§

Säätiön nimi on Stadion-säätiö sr, ruotsiksi Stadion-stiftelsen sr, ja sen kotipaikka Helsingin
kaupunki.

2§

Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja
tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien
kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen
urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

3§

Toimintamuodot
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Olympiastadionia ja sen
ympäristöä, luovuttamalla sitä erilaisiin liikunnan ja urheilun tapahtumiin sekä kulttuuri-,
viihde- ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä käyttämällä Olympiastadionin aluetta ja
tiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.
Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä Olympiastadionilla ja/tai sen ympäristössä
liikunta- ja urheilutapahtumia, kulttuuri- ja viihdetapahtumia ja muita vastaavia tapahtumia.
Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös järjestämällä urheilurakentamiseen ja
urheilurakennushistoriaan liittyviä koulutus- ja valistustilaisuuksia sekä tukea ja avustaa
urheilurakennushistorian säilyttämiseen liittyviä hankkeita.

4§

Varainhoito ja liiketoiminta
Säätiö voi myös tarkoituksensa toteuttamiseksi tai osana varainhoitoa itse rakennuttaa ja
vuokrata tiloja.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja erilaisia avustuksia sekä
muillakin laillisilla tavoilla kartuttaa omaisuuttaan.
Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa.

5§

Säätiön hallinto ja johto
Säätiön päätösvaltaa käyttää hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

6§

Säätiön toimintaa ja johtoa tukemaan asetetaan neuvottelukunta.

7§

Neuvottelukunta ja sen jäsenet
Neuvottelukunnan toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy kahden (2) vuoden
kuluttua joulukuun viimeisenä päivänä.
Hallitus kutsuu neuvottelukuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
neljästätoista (14) kolmeenkymmeneenneljään (34) muuta jäsentä ja nimeää
neuvottelukunnalle sihteerin.
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Hallitus voi milloin tahansa kesken toimikauden erottaa valitsemansa neuvottelukunnan
jäsenen.

8§

Neuvottelukunnan kokoukset
Neuvottelukunnan kokoukset kutsuu koolle säätiön hallitus. Neuvottelukunnan varsinainen
kokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa. Säätiön hallitus voi tarvittaessa kutsua
neuvottelukunnan ylimääräiseen kokoukseen.

9§

Neuvottelukunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
2) Käsitellään toiminnan ja talouden suuntaviivat.
3) Käsitellään säätiön toimintaan vaikuttavia ajankohtaisia asioita hallituksen valmistelun
pohjalta; ja
4) Tehdään tarvittaessa aloitteita säätiön hallitukselle säätiön toimintaan liittyvistä asioista.

10 §

Hallitus
Säätiön hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään
asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi.

11 §

Hallitus valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi alkaa 1. syyskuuta
ja päättyy 31. elokuuta. Mikäli hallitusta ei saada valittua ennen toimikauden päättymistä,
hallituksen toimikausi jatkuu kunnes uusi, päätösvaltainen hallitus on valittu.
Hallitukseen kuuluu kahdeksasta yhdeksään (8-9) jäsentä. Helsingin kaupunki valitsee
hallituksen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto
SVUL ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin
yhden (1) jäsenen. Lisäksi säätiön hallitus voi valita toimikaudekseen yhden (1) hallituksen
jäsenen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Säätiön hallituksessa tulee olla osaamista talouden ja säätiöhallinnon, kiinteistö- ja
rakentamistoiminnan sekä Stadion-säätiön toimialalta.
Säätiön hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen
puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota, jotka määräytyvät Helsingin kaupungin
luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja Helsingin kaupungin antamien tarkempien ohjeiden
mukaan.

12 §

Hallituksen jäsenen erottaminen
Hallituksen jäsenen valitsija voi milloin tahansa kesken toimikauden erottaa valitsemansa
hallituksen jäsenen.

13 §

Kaksikielisyys
Säätiön toiminnassa ja sen hallintoelimiä valittaessa on otettava riittävässä määrin
huomioon kaksikielisyydestä johtuvat tarpeet.

14 §

Säätiön edustaminen
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Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä muut
hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa hallituksen jäsenelle tai säätiön
toimihenkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin.
15 §

Tilintarkastaja
Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja. Helsingin kaupunki nimeää
säätiön tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

16 §

Rahastot
Säätiöllä on perusparannusrahasto, jonka varoja voidaan käyttää vain Stadionin
perusparannukseen. Säätiöllä voi olla myös muita, erikseen määriteltyihin tarkoituksiin
varattuja rahastoja. Rahastojen säännöt vahvistaa säätiön hallitus.

17 §

Varojen käyttäminen, jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan
Jos säätiö lopettaa toimintansa, sen jäljellä oleva omaisuus luovutetaan Helsingin
kaupungille käytettäväksi säätiön tarkoitusta vastaavalla tavalla.

18 §

Helsingin kaupungin lausunto
Helsingin kaupungilta on pyydettävä kirjallinen lausunto etukäteen, jos säätiön sääntöjä
ollaan muuttamassa tai päättämässä säätiön purkautumisesta

19 §

Siirtymäsäännös
Säätiön edustajiston toimikausi päättyy 28.2.2017. Näiden sääntöjen mukainen
neuvottelukunta valitaan ensimmäisen kerran toimikaudeksi 1.1.2018 - 31.12.2019
Näiden sääntöjen mukaan valittavan hallituksen ensimmäinen toimikausi alkaa 1.9.2017.
Aikaisemmin valitun hallituksen toimikausi päättyy näiden sääntöjen mukaan valitun
hallituksen toimikauden alkaessa.
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