
PAIMION SÄHKÖMUSEOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 

 

1 § 

Säätiön nimi on Paimion Sähkömuseosäätiö sr ja sen kotipaikka on 

Paimion kaupunki. 

 

2 § 

Säätiön tarkoituksena on sähkömuseon perustaminen ja ylläpitäminen 

sekä sähkön historian tutkimuksen edistäminen ja tunnetuksi 

tekeminen. 

 

3 § 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö kerää, säilyttää, tutkii, 

suojelee ja tekee tunnetuksi sähköön liittyvää aineellista 

kulttuuria, tietoja ja perinnettä sekä muilla sopiviksi 

katsomillaan tavoilla edistää alan harrastusta. 

 

4 § 

Säätiön peruspääoma on 175 000 markkaa. Säätiön varat on 

sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. 

 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja sekä kartuttaa 

omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla 

liiketoimintaa. 

 

5 § 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi 

kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. 

 

Säätiön perustajayhteisöjä edustavat jäsenyhteisöt valitsevat 

säätiön hallitukseen edustajia seuraavasti: Fortum Oyj (alun perin 

Lounais-Suomen Sähkö Oy) kaksi (2), Paimion kaupunki kaksi (2) ja 

Paimio-Seura ry yksi (1). Lisäksi museon talkootyöläisiä edustava 

Sähkömuseoveljet ja –sisaret -ryhmä nimeää hallitukseen yhden (1) 

edustajan. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kunkin vuoden 

ensimmäisessä kokouksessa. 

 

6 § 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Myös hallituksen kaksi 

jäsentä yhdessä voivat kutsua hallituksen koolle. Kutsu 

hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti tai muuten 

todisteellisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen 

kokousta.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen 

kaikista jäsenistä. 

 

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, 

mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 



 

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja. Sen allekirjoittaa 

puheenjohtaja ja vähintään yksi kokoukseen osallistunut jäsen. 

Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä 

luotettavalla tavalla. 

 

7 § 

Hallituksen kokouksista ei makseta kokouspalkkiota. 

 

8 § 

Hallitus voi valita säätiölle toiminnanjohtajan. 

 

9 § 

Säätiöllä voi olla johtosääntö, jossa annetaan ohjeita säätiön 

toiminnan järjestämisestä, toiminnanjohtajan tehtävistä ja säätiön 

muiden työntekijöiden tehtävistä. 

 

10 § 

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi 

hallituksen jäsentä yhdessä. 

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön 

edustamaan säätiötä. 

 

11 § 

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden  maaliskuun 

loppuun mennessä. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen 

toimintakertomus ja tilinpäätös. Samoin päätetään talousarviosta  

kuluvalle vuodelle sekä valitaan tilintarkastaja ja tälle 

varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. 

 

12 § 

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus 

säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen 

jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa 

huhtikuun loppuun mennessä.  

 

 

Mikäli tilintarkastajan kertomus antaa aihetta, on hallituksen 

kokoonnuttava toukokuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita 

tilintarkastuskertomus aiheuttaa. 

 

 

13 § 

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta 

liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja 

tilintarkastuskertomuksista on kesäkuun loppuun mennessä 

toimitettava patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin. 

 

Hallituksen jäsenen ja säätiön edustajien vaihtumisesta on 

viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen 

säätiörekisteriin. 



 

 

 

 

14 § 

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään neljä 

hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava 

patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisterin vahvistus. 

 

Säätiön purkautumisesta tai lakkauttamisesta päätetään samassa 

järjestyksessä. 

 

15 § 

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen kokoelmat ja muu 

omaisuus tulee luovuttaa jollekin muulle säätiön tarkoitusperiä 

ajavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle edelleen museona 

hoidettavaksi. 


