Patricia Seppälän säätiön säännöt
1§
Säätiön nimi on suomeksi Patricia Seppälän säätiö sr, ruotsiksi Patricia Seppäläs stiftelse sr ja
englanniksi Patricia Seppälä Foundation sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.
2§
Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on tukea lehtikuvaajien, dokumenttivalokuvaajien ja
muiden kuvajournalistien koulutusta ja työskentelyä. Säätiön tarkoituksena on myös edistää
kuvajournalismin, median ja viestinnän tutkimusta ja dokumentointia sekä
valokuvaustekniikan kehittymistä.
Säätiö toimii lisäksi kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja
mielipiteenvapautta edistävän journalismin hyväksi. Toimintaa voidaan harjoittaa myös
Suomen ulkopuolella.
3§
Tarkoituksensa saavuttamiseksi säätiö voi
a. jakaa apurahoja, rahapalkintoja ja avustuksia
b. tukea, harjoittaa ja saada aikaan säätiön tarkoituksen mukaista opetusta, koulutusta ja
tutkimusta
c. toimia kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.
Apurahojen, rahapalkintojen, avustusten ja muun jaettavan taloudellisen tuen suuruuden ja
käyttötarkoituksen päättää säätiön hallitus. Tukea jaetaan joko sitä hakeville tai
hakemuksettakin.
4§
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
seitsemän (7) jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi
alkaa vuosikokouksen päätyttyä. Henkilö voidaan valita hallitukseen enintään 10 toimikaudeksi
peräkkäin. Enimmäistoimikausien määrässä ei huomioida ennen määräyksen voimaan tuloa
alkaneita toimikausia.
Hallitus täydentää itse itseään. Hallituksen jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on täyttänyt 70
vuotta.

Hallituksessa tulee olla säätiön laatuun ja laajuuteen nähden riittävä taloudellis-hallinnollinen
asiantuntemus.
Hallitus valitsee vuosikokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vuodeksi kerrallaan.
Pysyvästi estyneen jäsenen tilalle valitaan viivytyksettä uusi jäsen, jos hallituksen jäsenmäärä
muuten olisi alle kolme (3). Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tullessa pysyvästi
estyneeksi hänen tilalleen on viivytyksettä valittava uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

5§
Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokouskutsu on
lähetettävä hallituksen jäsenille viimeistään 7 päivää ennen kokousta hallituksen jäsenen
säätiölle toimittamaan osoitteeseen. Tarkemmasta kutsutavasta päättää hallitus.
Mikäli kokouksessa on tarkoitus käsitellä sääntömuutosta, säätiön lopettamista tai
sulautumista toiseen säätiöön, on tämä aina kutsussa erikseen mainittava, ja kutsu on
lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään 30 päivää ennen kokousta.
6§
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jos hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja ovat molemmat estyneitä tai esteellisiä, hallitus valitsee kokouksessa
itselleen puheenjohtajan ja kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet hallituksen
jäsenistä.
Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä.
Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni.
Henkilövaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos valittavana on yksi henkilö, vaalissa
tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan
ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, järjestetään toinen vaali. Jos tällöinkään kukaan
ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, valituksi tulee eniten ääniä saanut. Jos äänet menevät
tasan, vaali ratkaistaan arvalla.
Hallituksen kokouksesta on viivytyksettä laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen
puheenjohtaja ja ainakin yksi hallituksen tehtävään kokouksessa valitsema jäsen.

7§
Asiamiehen ja muut säätiön juoksevien asioiden hoitamisen kannalta mahdollisesti tarpeelliset
toimihenkilöt ottaa ja vapauttaa hallitus, joka myös määrää heidän tehtävänsä ja palkkionsa.
Asiamiehen tulee omata säätiön laatuun ja laajuuteen nähden riittävä taloudellis-hallinnollinen
asiantuntemus.
Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

8§
Hallituksen jäsenille voidaan hallituksen päätöksellä maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja
kohtuullinen palkkio muusta säätiön hyväksi tehdystä työstä.

9§
Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet
kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa henkilön edustamaan säätiötä yksin tai yhdessä toisen
henkilön kanssa.

10 §
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) hyväksytään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
2) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
3) valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
4) valitaan yksi KHT-tilintarkastaja ja yksi KHT-varatilintarkastaja, jos tilintarkastajaksi ei
ole valittu KHT-yhteisöä
5) päätetään muista esityslistalla olevista asioista.
11 §
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden
on annettava lausuntonsa niistä ja säätiön hallinnosta toukokuun loppuun mennessä.

Jos tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, hallituksen on kokoonnuttava viipymättä
päättämään tarvittavista toimenpiteistä.
12 §
Säätiön sääntöjen muuttaminen vaatii, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen
jäsenistä sitä kannattaa kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä hallituksen
kokouksessa.
Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.
13 §
Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään jäljellä olevat varat 2 §:ssä määrättyyn
yleishyödylliseen tarkoitukseen.

