PÄIJÄNTEEN LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS sr, ja sen kotipaikka on Sysmän kunta.
2 § Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua, luonnon virkistyskäyttöä ja retkeilyä paikallisesti
Päijänteen järvialueella sekä sen ympäristössä.
3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen
3.1 Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii hallintaansa luonnonsuojelualueiksi sopivia
maa-alueita ja voi ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin alueiden saattamiseksi kulloinkin soveltuvan
lakimääräisen suojelun piiriin. Säätiö voi hankkia kysymykseen tulevia alueita ostamalla,
vaihtamalla tai lahjoitusten ja perintöjen kautta. Säätiön tarkoitusta toteuttavien alueiden
hankinnasta sekä mahdollisesta myynnistä tai vaihdosta päättää hallitus.
3.2. Säätiö voi hankkia luonnonsuojelu- ja virkistystarkoituksiin myös ennallistettavia alueita, joilla
ei hankintahetkellä ole erityistä arvoa luonnonsuojelu- tai virkistyskäytössä ja käyttää varojaan
ennallistamistoimenpiteisiin.
3.3. Säätiö voi myös jakaa apurahoja 2 § mainitun tarkoituksen mukaisiin tutkimuksiin ja
hankkeisiin.
4 § Säätiön peruspääoma
Säätiön säädepääoma on säätiön perustajan, Päijätsalon Osuuskunnan, säätiölle lahjoittama
sijoitusomaisuus: 371 kpl Sijoitusrahasto Fim Forten rahasto-osuuksia, 341,28 kpl Sijoitusrahasto
Fim Russian rahasto-osuuksia, 344,54 kpl Sijoitusrahasto Fim Indian rahasto-osuuksia ja 340 kpl
Sijoitusrahasto Fim Likvidin rahasto-osuuksia.
Säätiön varat, joita ei tarvita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, on sijoitettava turvallisesti ja tuloa
tuottavasti.
5 § Säätiön hallitus
Säätiön asioista päättää ja säätiötä edustaa hallitus, johon kuuluu 5-7 jäsentä, joista hallitus
valitsee puheenjohtajakseen yhden. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta.
Jäsenistä uusille toimikausille päättää hallitus ennen toimikausien umpeen menoa. Hallituksen
jäsenistä kahden (2) on oltava Päijätsalon Osuuskunnan hyväksymiä, niin kauan kuin Päijätsalon
Osuuskunta on olemassa.
Jos puheenjohtaja tulee estyneeksi toimimasta säätiössä tai muuten luopuu tehtävästään, hallitus
valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan. Jos hallituksen jäsen luopuu tehtävästään kesken
toimikauden, hallitus kutsuu uuden jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Toimikausien
uusimiseen ei ole rajoituksia.
Hallitus voi nimittää asiamiehen hoitamaan säätiön omaisuutta ja muita asioita. Asiamiehenä voi
toimia myös hallituksen jäsen.
6 § Hallituksen kokoukset
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä vähintään 5 vuorokautta ennen kokousta.
Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7 § Säätiön vuosikokous
Säätiön hallitus kokoontuu kerran vuodessa, viimeistään maaliskuussa vuosikokoukseen.
Vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:
‐ edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus;
‐ hallituksen jäsenet sen mukaan kuin 5 §:ssä todetaan;
‐ tilintarkastajat sen mukaan kuin 10 §:ssä todetaan;
‐ todetaan säätiön omistamat luonnonsuojelualueet tai sellaisiksi aiotut alueet sekä luonnontilan
että suojelun kannalta ja päätetään mahdollisten muutosten aiheuttamista toimenpiteistä;
‐ muut mahdolliset vuosikokouskutsussa mainitut asiat.
8 § Säätiön edustaminen
Puheenjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä. Hallitus voi oikeuttaa kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä, säätiön asiamiehen tai muun henkilön edustamaan säätiötä.
9 § Säätiön tilikausi
Säätiön tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava
vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa.
Jos tilintarkastajan kertomus antaa siihen aihetta, hallituksen on kokoonnuttava viimeistään
toukokuun aikana päättämään kertomuksen mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä.
Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä
toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava
asianomaisille rekisteriviranomaisille.
10 § Tilintarkastus
Säätiöllä on tilinpidon valvomiseksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka hallitus valitsee
vuodeksi kerrallaan ja joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä
tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisö.
11 § Säätiön sääntömuutokset
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä, jota enemmistö hallituksen jäsenistä
kannattaa.
Säätiön muutoksesta on välittömästi ilmoitettava rekisteriviranomaiselle, jotta muutos astuisi
voimaan.
12 § Säätiön purkaminen
Jos säätiölaissa määrätyt edellytykset toteutuvat, säätiö voidaan purkaa. Purkamiseen vaaditaan
hallituksen kahden peräkkäisen kokouksen päätös, niin että kokousten välillä on vähintään kolme
kuukautta.
Purkamispäätöksestä on välittömästi ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle purkamisen
vahvistamista varten.
Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava säätiön tarkoitusta toteuttavalle
yhteisölle siten, että säätiön toiminnan tarkoitus mahdollisimman hyvin toteutuu.

