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Säätiön nimi, kotipaikka, tarkoitus ja hallitus. 

 
1 §. 

Säätiön nimi on Rautavaara-Säätiö ja sen kotipaikka on Rautavaaran kunta. 

 
2 §. 

Säätiön tarkoituksena on siviili-ilmailun edistäminen ensisijassa Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja 
Kainuun alueella. Päämääränsä toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Rautavaaran lentokeskusta antaen 
opetusta siviili- ja urheiluilmailussa sekä harjoittaa lentokeskuksen sisäistä julkaisutoimintaa sekä 
ilmailun edistämiseen liittyvää valistustoimintaa. 

 
3 §. 

Säätiön peruspääomana on säätiölle sitä perustettaessa lahjoitetut 10.250 markkaa (1.723,93 euroa). 
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia lahjoituksia ja testamentteja, järjestää lentonäytöksiä ja 
keräyksiä asianomaisella luvalla sekä muilla niihin verrattavilla tavoilla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiö 
voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja lentotoimintaan liittyvää kalustoa. 

 
4 §. 

Säätiön asioita hoitaa ja sen tarkoituksen toteuttamisesta huolehtii  säätiön  hallitus. 

 
5 §. 

Säätiön varoja on hoidettava huolellisesti ja taloudellisesti ja sen rahavarat on sijoitettava turvallisesti 
ja tuottavasti sekä myös siten, että ne ovat vaikeuksitta käytettävissä 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen. 

 

Säätiön hallitus 

6 §. 

Säätiön hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallitukseen  kuuluu kymmenen jäsentä. 
Rautavaaran kunnalla on oikeus valita hallitukseen yksi jäsen. Muut hallituksen jäsenet valitsee hallitus. 

 

7 §. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa 
sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut säätiön toimihenkilöt sekä tarpeellisen henkilökunnan. 

 

8 § 

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä neljän muun jäsenen läsnä 
ollessa. 

Hallituksen  kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näistä säännöistä 
muuta johdu. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, 
mutta vaaleissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt 
päätökset ja toimitetut äänestykset. 
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9 §. 

Hallitus  kokoontuu varsinaiseen  kokoukseen kunkin vuoden huhti- ja marraskuussa sekä 
ylimääräisiin kokouksiin, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja pitää 
sitä tarpeellisena taikka  vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. 
Kirjallisessa pyynnössä on mainittava se asia, jota varten kokous vaaditaan koolle kutsuttavaksi. 

 
10 §. 

Hallituksen huhtikuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto, 

2. päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta, 

3. päätetään muista mahdollisista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden tilinpito ja hallinto sekä 
tilintarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta 

4. päätetään muista mahdollisista asioista, joista päättäminen näiden sääntöjen mukaan kuuluu   
hallitukselle 

 
11 §. 

Hallituksen marraskuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. todetaan hallituksen  jäsenet ja tarvittaessa suoritetaan täydennysvaali, 

2. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja 
hallintoa; varsinaisista tilintarkastajista toisen on oltava KHT- tai HTM-tilintarkastaja, samoin 
myös toisen  varatilintarkastajista, 

3. määrätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavien palkkioiden 
suuruus, huomioonottaen, että hallituksen jäsenten kokouspalkkio voi olla enintään saman 
suuruinen kuin kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaan maksetaan Rautavaaran 
kunnanhallituksen jäsenille, 

4. hyväksytään  seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio, 

5. päätetään mahdollisista muista kokouskutsussa mainituista asioista, joista päättäminen näiden 
sääntöjen perusteella kuuluu hallitukselle. 

 
12 §. 

Hallitus kutsutaan koolle hallituksen itse päättämällä tavalla. Kokouskutsu on toimitettava 
hallituksen jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta. 

Kokouskutsun lisäksi on jäsenille lähetettävä esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista. 
Esityslistaan merkittyjen asioiden lisäksi voidaan hallituksen  kokouksessa ottaa käsiteltäväksi 
hallituksen  päätöksellä kiireelliseksi katsottuja asioita. 

 

13 § 

 

Hallituksen on viimeistään asianomaisen vuoden syyskuussa kirjatulla kirjeellä pyydettävä 
Rautavaaran kuntaa valitsemaan lokakuun loppuun mennessä edustajansa hallitukseen. Vastaavasti on 
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hallituksen viipymättä pyydettävä asianomaista yhteisöä valitsemaan jäsenen kesken toimikautta 
poistuneen hallituksen  jäsenen tilalle. 

 
14 § . 

Vahvistetun talousarvion menoja älköön ylitettäkö ilman hallituksen suostumusta. 

 
Yleisiä määräyksiä 

 
15 §. 

Säätiön nimen kirjoittavat säätiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai 
jompikumpi heistä yhdessä hallituksen mahdollisesti määräämän säätiön toimihenkilön kanssa, jonka 
hallitus voi oikeuttaa yksinkin kirjoittamaan säätiön nimen. 

 
16 §. 

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on säätiön hallintoa ja hoitoa koskevina asiakirjoineen 
toimitettava seuraavan maaliskuun 15 päivään mennessä tilintarkastajille, joiden tarkastuslausunto on 
maaliskuun loppuun mennessä toimitettava hallituksen  puheenjohtajalle. 

 
17 §. 

Säätiön hallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja 
rekisterihallitukselle jäljennökset säätiön toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä, tilintarkastajien 
lausunnosta sekä niiden käsittelyä koskevilta osin hallituksen  huhtikuun kokouksen pöytäkirjasta. 

 
18 §. 

Näitä sääntöjä voi hallitus  muuttaa, jos muutosehdotusta kannattaa läsnä olevista hallituksen  
jäsenistä vähintään kolme neljäsosaa ja jos toinen, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävä hallituksen  
kokous vähintään samalla äänten enemmistöllä muutosehdotuksen sellaisenaan hyväksyy. Päätös on 
alistettava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi. 

Päätös säätiön lakkauttamisesta tehdään samassa järjestyksessä. 

 

Erikoismääräyksiä. 
 

19 §. 

Lentokeskuksen käytössä ja sen hoidossa on noudatettava itsekannattavuuteen tähtäävää periaatetta 
ylijäämää tavoittelematta. 

 
20 §. 

Mikäli Rautavaara-Säätiö lakkautetaan, säätiön omaisuus luovutetaan 2 §:ssä määritellyn alueen 
ilmailukasvatusta edistäviin tarkoituksiin hallituksen  viimeisessä kokouksessa määräämällä tavalla. 
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