Ammattiurheilusäätiön säännöt
1 § Säätiön nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Ammattiurheilusäätiö ja sen kotipaikka on Helsinki.
2 § Säätiön tarkoitus ja Säätiön tarkoituksen toteuttaminen
Säätiön tarkoituksena on edistää sopeutumista urheilu-uran jälkeiseen elämään.
Tarkoituksensa
toteuttamiseksi
Säätiö
hallinnoi
urheilijarahastoa
(Urheilijarahasto), johon ammattiurheilijat lainsäädännön sallimalla tavalla
voivat rahastoida urheilemisella ansaitsemiaan varoja. Säätiön alaisuudessa voi
toimia tuloverolain mukainen valmennusrahasto. Urheilijarahastot ja
valmennusrahastot ovat valtiovarainministeriön hyväksymiä tuloverolain 116 a
§:ssä määriteltyjä urheilijarahastoja.
Säätiö harjoittaa myös julkaisutoimintaa tarkoituksen toteutumiseksi. Säätiön
hallituksen sihteeri vastaa kaikesta Ammattiurheilusäätiön säännöissä mainitun
julkaisemisen toteuttamisesta.
3 § Säätiön pääoma
Säätiön säädepääoma on 25000 euroa. Pääoma ja sen tuotto on käytettävä
Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiön pääoma ja muu omaisuus on
sijoitettava tavalla, joka tukee Säätiön tarkoitusta. Säätiöllä voi olla
erikoisrahastoja.
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 sekä tekemällä sitoumuksia
tarkoituksensa toteuttamiseksi.
5 § Säätiön hallitus
Hallituksen toiminnan ainoa päämäärä on Säätiön tarkoituksen toteuttaminen;
sitä ohjaa velvoite huolellisuuteen ja lojaalisuuteen eli toimimiseen vain Säätiön
hyväksi.
Säätiön hallituksen muodostaa vähintään kolme ja enintään viisi henkilöä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä
hallituksen ulkopuolelta sihteerin Säätiön käyttämästä Rahastoyhtiöstä.
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta, joka on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään
kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää. Hallitus on päätösvaltainen, kun kolme
(3) jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kutsu voidaan lähettää
kirjallisesti, tai sähköisesti kunhan vastaanottamisesta saadaan sähköinen
kuittaus. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa.
Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei suoriteta kokouspalkkiota eikä
hallituksen sihteerille suoriteta palkkiota.
6 § Vuosikokous
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden kesäkuun loppuun
mennessä.
Vuosikokouksessa on:
• Käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilipäätös ja toimintakertomus
• Päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
• Valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan
vuoden kirjanpitoa ja hallintoa
• Valitaan hallituksen jäsenet. Säätiön perustaja valitsee Säätiölle
hallituksen
sekä
hallituksen
puheenjohtajan
ensimmäiselle
toimintakaudelle.
o Hallitus voi päättää uuden hallituksen jäsenen nimeämisestä
hallituksen jäsenen tai säätiön perustajan ehdotuksesta. Mikäli
ehdotuksen perusteella syntynyttä päätöstä uudeksi jäseneksi ei
ole, jatketaan nykyisen hallituksen toimintaa seuraavalle
toimintakaudelle. Hallitus valitsee puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajan keskuudestaan.
7 § Säätiön nimen kirjoittaminen
Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä.
8 § Tilit
Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja
hallituksen toimintakertomuksen, Säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on
esitettävä tilintarkastajille, joiden puolestaan on annettava kirjallinen
tarkastuskertomuksensa. Oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen antamasta
toimintakertomuksesta, tilintarkastajien lausunnosta ja tilinpäätöksestä on
toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen sihteeri vastaa 8 §
toteuttamisesta.
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9 § Tilintarkastajat
Hallitus valitsee Säätiön tilejä ja hallintoa tarkastamaan vuosittain
tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan, joiden on oltava Keskuskauppakamarin
hyväksymiä tilintarkastajia.
10 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle
Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, taseerittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.
Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä
ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.
11 § Säätiön sääntöjen muuttaminen, Säätiön lakkauttaminen, Rahastoyhtiön valinta sekä sijoituspolitiikan muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta, Säätiön lakkauttamisesta, Rahastoyhtiön
valinnasta sekä sijoituspolitiikan muuttamisesta päättää Säätiön hallitus sitä
varten koolle kutsutussa kokouksessa, jolloin muutosehdotukset on hyväksyttävä
yksimielisesti, käydäkseen hallituksen päätöksestä.
Säätiön lakatessa ovat sen säästyneet varat, mikäli mahdollisissa
erikoissäädöksissä ei ole toisin määrätty, käytettävä hallituksen päätöksen
mukaisesti Säätiön tarkoituksen mukaisella tavalla. Säätiön sääntöjen
muuttamiselle tai Säätiön lakkauttamiselle on saatava patentti- ja
rekisterihallituksen hyväksyminen.
12 § Säätiölain määritykset
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan säätiölain määräyksiä.
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