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Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiö sr 
  
SÄÄNNÖT 
  
 
1 § Säätiön nimi ja kotipaikka 
  

Säätiön nimi on Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja 
Ammatinedistämissäätiö sr ja sen kotipaikka Helsinki. 
 

 
2 § Säätiön tarkoitus ja toteuttaminen    

 
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomen Jääkiekkoliiton 
ja SM-liigan järjestämissä sarjoissa pelaavien tai pelanneiden 
jääkiekkoilijoiden koulutusta, ammattiin valmistumista, 
ammatissaan kehittymistä sekä muulla tavalla sopeutumista 
urheilu-uran jälkeiseen elämään. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja 
apurahoja, jotka ovat entisten ja nykyisten jääkiekkoilijoiden 
haettavissa säätiöltä.  

 
 
3 § Säätiön peruspääoma  

 
Säätiön peruspääoma on 17.700 euroa (n. 105.000 markkaa). 
 
Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä ja sen tuotto 
käytettävä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiön perus-
pääoma ja muu omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottavalla 
tavalla. 
 
Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja. 
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4 § Varojen hankkiminen 

 
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 
säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttaa omaisuuttaan 
muullakin säätiölain sallimalla tavalla, hankkimalla varoja ja 
oikeuksia ja sekä tekemällä sitoumuksia tarkoituksensa 
toteuttamiseksi. 

 
 
5 § Käyttörahasto  
 
 Säätiölle peruspääoman ja mahdollisten erikoisrahastojen lisäksi 

kertyvistä varoista muodostetaan käyttörahasto, jonka pääoma ja 
tuotto voidaan käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. 

 
 
6 § Säätiön hallitus  
 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.  
 
Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja 0-7 vara-
jäsentä, jotka eivät ole kenenkään varsinaisen jäsenen henkilö-
kohtaisia varajäseniä. Varajäsen tulee varsinaisen jäsenen sijaan 
tämän ollessa tilapäisesti tai pysyvästi estynyt. 
 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet nimeää Suomen Jääkiekkoilijat 
ry. 
 
Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi kalenteri- 
vuotta niin, että toimikausi päättyy parillisen vuoden lopussa. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen- 
johtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta asiamiehen ja/tai 
sihteerin. 
 
Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja. 
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 
varapuheenjohtajan kutsusta, joka kirjallisena on toimitettava 
hallituksen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokous-
päivää. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä (4) jäsentä on 
saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmis-
töllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
 
Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan kokous- 
palkkiona kultakin kokoukselta enintään valtion komiteoiden 
puheenjohtajille ja jäsenille suoritettava kokouspalkkio kaksin-
kertaisena. 
 
 

7 § Säätiön edustaminen 
 
Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, 
hallitus voi antaa edustamisoikeuden myös muulle nimetylle 
henkilölle. 
 

8 § Tilit 
 Säätiön tilivuotena on kalenterivuosi     
 

Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toiminta- 
kertomuksen tulee olla valmiina huhtikuunloppuun mennessä, 
jolloin säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat viimeistään on 
esitettävä tilintarkastajille, joiden puolestaan on annettava 
kirjallinen tarkastuskertomuksensa toukokuun loppuun 
mennessä.  
 
Oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen antamasta toiminta- 
kertomuksesta, tilintarkastajien lausunnosta ja tilinpäätöksestä on 
toimitettava ennen kesäkuun loppua patentti- ja rekisteri- 
hallitukselle. 
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9 § Tilintarkastajat  

 
Hallitus valitsee säätiön tilejä ja hallintoa tarkastamaan vuosittain 
kaksi tilintarkastajaa, joista toisen on oltava Keskuskauppa- 
kamarin hyväksymä tilintarkastaja ja näille varamiehet, joista 
toisen tulee niin ikään olla Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja. 
 
 

10 § Säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen 
 
Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta päättää 
säätiön hallitus sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa, jolloin 
muutosehdotukset on hyväksyttävä yksimielisesti, käydäkseen 
hallituksen päätöksestä. 
 
Säätiön purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi ovat sen 
säästyneet varat, mikäli mahdollisissa erikoissäädöksissä ei ole 
toisin määrätty, käytettävä hallituksen päätöksen mukaisesti 
säätiön tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Säätiön sääntöjen muuttamiselle tai säätiön purkamiselle on 
hankittava patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyminen. 

 
 
11 § Säätiölain määritykset  

 
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan säätiölain 
määräyksiä. 

   
 

Säännöt hyväksytty Säätiörekisterissä 2.3.2017. 
 

 


