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JORMA VIRTASEN SÄÄTIÖN SAANNÖT 

1 Nimi ja kotipaikka 

Säätiön nimi on Jorma Virtasen Säätiö sr ja sen kotipaikka on Hartolan 

kunta. 

2 Tarkoitus 

Säätiön tarkoitus on tukea Hartolan kunnan entistä Riihiniemen koulua 

tai Hartolan kunnan koulua, jonka koulunkäyntialueeseen entisen 

Riihiniemen koulun koulunkäyntialue kuuluu, käyneiden oppilaiden 
Suomessa tapahtuvien opintojen rahoittamista sen jälkeen, kun he ovat 

päättäneet opintonsa tässä koulussa. Hartolan kunnalla tarkoitetaan 
vuonna 2018 voimassaolevia aluejaon mukaisia kuntarajoja. 

3 Toiminta 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla taloudellista tukea Hartolan 
kunnan entistä Riihiniemen koulua sekä sen sijalle tullutta Hartolan 

kunnan koulua käyneiden oppilaiden Suomessa tapahtuvien opintojen 

rahoittamiseen sen jälkeen, kun he ovat päättäneet opintonsa tässä 

koulussa. Taloudellinen tuki jaetaan julkisella ilmoituksella vuosittain 

haettavaksi julistettavina stipendeinä. 

Säätiön hallitus päättää kunakin vuonna jaettavien stipendien 

lukumäärän ja arvon sekä sen kenelle ne annetaan. Stipendejä 

annettaessa ensisijalle on asetettava hyväkäytöksiset ja opinnoissaan 

menestyneet hakijat. 

Stipendejä voidaan jakaa vuosittain enintään se määrä, jonka säätiön 
pääoma on tuottanut kulujen, verojen ja muiden maksujen 

vähentämisen jälkeen edellisen kalenterivuoden aikana. Mikäli säätiön 

peruspääoma jonakin vuonna rahan arvon huononemisen vuoksi 
menettää reaalista arvoaan, voidaan vuotuinen tuotto joko kokonaan tai 

osaksi liittää peruspääomaan. Peruspääomaa ei saa stipendien jaon 

kautta vähentää. 

4 Jorma Virtasen haudan hoitaminen 

Jorma Virtanen on testamentilla jättänyt säätiön peruspääoman 

Hartolan kunnalle käytettäväksi säätiön tarkoituksen mukaisesti. Säätiö 

vastaa kustannuksista, jotka syntyvät, kun Hartolan kunta vastaa Jorma 
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Virtasen Hartolan hautausmaalla olevan haudan perushoidosta sekä 
hankkii haudalle kunkin vuoden kesän ajaksi kukat, talven ajaksi havut 

sekä kynttilän itsenäisyyspäiväksi, jouluksi ja muiksi juhlapäiviksi, jolloin 

haudoille yleisen tavan mukaan viedään kynttilä. Näin syntyvät 
kustannukset ovat näiden sääntöjen kohdassa 3 tarkoitettuja maksuja, 

jotka tulee huomioida laskettaessa vuosittain jaettavien stipendien 

enimmäismäärää. 

5 Pääoma 

Säätiön peruspääoma muodostuu 219.670,58 euron määrästä 
rahavaroja sekä näiden sääntöjen liitteenä 1 olevan luettelon mukaisista 
arvopapereista. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuottavalla 
tavalla. Varoja on säilytettävä huolellisesti ja ne on suojattava 
mahdollisimman hyvin rahan arvon huononemista vastaan. 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 

kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla. 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 

kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla. 

6 Hallitus 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä, 

joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. 

Hallituksen jäseninä toimivat asemansa perusteella Hartolan kunnan 

kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja sekä Hartolan kunnan 

Riihiniemen koulun tai sen sijalle tulleen koulun johtaja. Jorma Virtasen 

perintökaaren mukaiset oikeudenomistajat tai heidän kuoltuaan heidän 

oikeudenomistajansa nimeävät hallitukseen kolmeksi vuodeksi 

kerrallaan kaksi jäsentä. 

Hartolan kunta nimeää kunnanhallituksen puheenjohtajalle, 
kunnanjohtajalle ja koulun johtajalle henkilökohtaisen varajäsenen 

kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja Jorma Virtasen perintökaaren mukaiset 

oikeudenomistajat, tai heidän kuoltuaan heidän oikeudenomistajansa, 
nimeävät nimeämilleen hallituksen jäsenille kolmeksi vuodeksi 

kerrallaan henkilökohtaisen varajäsenen. 

Jos hallituksen jäsenen tai varajäsenen nimeävä taho on estynyt tai ei 

muuten ole nimennyt uutta jäsentä tai varajäsentä jäsenten seuraavaksi 

toimikaudeksi ennen edellisen toimikauden päättymistä, suorittaa 

näiden jäsenten ja varajäsenten nimeämisen säätiön hallitus. 

Jäsenten toimikausi alkaa sen hallituksen kokouksen päättyessä, jossa 

heidän nimeämisensä tehtävään on todettu tai heidät on tehtävään 
nimetty. Jäsenten toimikausi päättyy vastaavasti kolmen vuoden 
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kuluttua, hallituksen kokouksen päättyessä, hallituksen nimitettyä 
kokouksessa jäsenet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. 

8 Hallituksen kokous 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan 

todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään 14 päivää 

ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan 

samalla tavalla. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Päätöstä 

ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille, ja jäsenen ollessa 
estyneenä varajäsenelle, ole mahdollisuuksien mukaan varattu 

tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä 

säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit 
arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon 

kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt 

päätökset ja suoritetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen 
puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa pöytäkirjantarkastajaksi 

nimetty jäsen. 

Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi 

pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä koko 
säätiön olemassaolon ajan. 

9 Hallituksen jäsenten palkkio 

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja 

kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä sekä korvaus näissä 
tehtävissä aiheutuneista kustannuksista. 

10 Asiamies 

Hallitus valitsee säätiön asiamiehen, jolle se antaa erillisellä päätöksellään 
edustamisoikeuden. Asiamies hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen 

päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Asiamiehellä on säätiön hallituksen 

kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, mutta hänellä ei ole 

äänioikeutta hallituksen tehdessä päätöksiä. 
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11 Edustaminen 

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen, kaksi 

yhdessä. 

Hallitus voi oikeuttaa varapuheenjohtajan tai asiamiehen edustamaan 
säätiötä yhdessä toisen henkilön kanssa. 

12 Tilinpäätös ja tilintarkastus 

Tilintarkastajaksi valitaan kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä 

poikkeamiseen ole tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Sopimus 

tilintarkastusyhteisön kanssa solmitaan päättyväksi samaan aikaan 

kunnan tilintarkastussopimuksen kanssa. 

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on 

luovutettava tilintarkastajalle viimeistään helmikuussa. Tilintarkastajan 

on luovutettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 

maaliskuussa. 

13 Ilmoitukset rekisteriviranomaiselle 

Tilinpäätös tase-erittelyineen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomus on 

toimitettava rekisteröitäviksi rekisteriviranomaiselle kesäkuun loppuun 
mennessä (Säätiölain 5 luvun 5 S). 

Hallituksen jäsenen, tilintarkastajan tai edustamiseen oikeutettujen 

vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus rekisteriviranomaiselle. 

14 Säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen 

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään neljä hallituksen 
jäsentä sitä kannattaa. Säätiön purkamisesta päätetään samassa 
järjestyksessä. Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, säätiön varat 
käytetään hallituksen päättämällä tavalla, joka parhaiten vastaa säätiön 
tarkoitusta. 


