Siemenpuu – kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö sr

SÄÄNNÖT
Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 1.8.2016
Säätiön nimi ja kotipaikka
1 § Säätiön nimi on Siemenpuu – kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö sr, ruotsiksi
Siemenpuu - folkrörelsernas samarbetsstiftelse sr, englanniksi Siemenpuu - Foundation
for Social Movements' Cooperation sr, espanjaksi Siemenpuu - Fundación para la
colaboración de los movimientos sociales sr, portugaliksi Siemenpuu - Fundação pela
cooperação dos movimentos sociais sr ja ranskaksi Siemenpuu - Fondation pour la
coopération des mouvements sociaux sr.
Säätiön toissijainen tunnus on Siemenpuu-säätiö, ruotsiksi toissijainen tunnus on
Siemenpuu stiftelse, englanniksi Siemenpuu Foundation, ranskaksi Fondation
Siemenpuu, portugaliksi Fundação Siemenpuu, espanjaksi Fundación Siemenpuu.
Säätiön kotipaikka on Helsinki.
Tarkoitus
2 § Säätiön tarkoituksena on
- edistää ympäristönsuojelua ja ihmisoikeuksien toteutumista,
- lisätä ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja vaikuttaa poliittisen päätöksenteon
muuttamiseksi demokraattisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi koko maailmassa,
- edistää eri maanosien kansalaisliikkeiden, erityisesti ympäristöliikkeiden ja
globalisoitumiskriittisten kansalaisliikkeiden, välistä yhteistyötä,
- syventää yleistä ymmärrystä kansalaistoiminnan mahdollisuuksista ja
rajoituksista; kansalaisyhteiskunnan rakentamisesta eri maanosissa sekä
institutionaalisen rahoituksen vaikutuksista kansalaisliikkeiden sisäiseen
dynamiikkaan sekä
- tukea erityisesti kolmannen maailman maissa toimivia kansalaisliikkeitä,
kansalaisjärjestöjä ja tutkimuslaitoksia joiden tekemä työ edistää
ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksien toteutumista, yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta, biologisen ja kulttuurillisen monimuotoisuuden
säilyttämistä ja/tai yhteiskunnan demokratisoitumista, tai auttaa ihmisyhteisöjä
selviytymään globalisoitumisen synnyttämistä haittavaikutuksista ja toimimaan
niitä vastaan.
Toimintamuodot
3 § Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö voi
- tukea säätiön tavoitteita vastaavien päämäärien puolesta toimivia ulkomaisia
kansalaisjärjestöjä, kansalaisliikkeitä ja tutkimuslaitoksia
- harjoittaa tiedotus-, koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa
- toimia myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla
Varainhoito
4 § Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista
liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.
1

Säätiön hallinto
5§ Säätiöllä on hallitus ja sillä voi olla toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja ja
toimitusjohtajan sijainen. Lisäksi säätiöllä on valtuuskunta, joka nimittää ja erottaa
hallituksen jäsenet sekä seuraa säätiön toimintaa.
Hallitus
6 § Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että toiminta järjestetään asianmukaisesti
tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon
valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi mutta enintään kymmenen jäsentä sekä
vähintään kaksi mutta enintään kymmenen varajäsentä. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi. Hallituksen jäsen voi toimia hallituksessa korkeintaan kuusi peräkkäistä
toimikautta. Hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä siihen, että hallituksessa on
edustettuna molemmat sukupuolet.
Hallitus valitsee säätiön toiminnanjohtajan ja toimitusjohtajan.
Hallituksen päätöksenteko
7 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudelleen kunkin vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.
Hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vastaa siitä,
että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai
toimitusjohtaja sitä vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille ja
varajäsenille hallituksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen
kokousta.
Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista
jäsenistä, jollei säätiölaista johdu muuta. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä
olevana. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät vaalissa tasan
ratkaistaan vaali arvalla.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä. Määrä
lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen
jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.
Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, päätös on kirjattava, allekirjoitettava,
numeroitava ja säilytettävä kuten hallituksen pöytäkirja.
8 § Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt
päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja
ja kokouksen sihteeri ja hallituksen kokouksen siihen valitsema jäsen.
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Valtuuskunta
9 § Valtuuskuntaan kuuluu vähintään yksi mutta enintään kuusitoista jäsentä, ja enintään
kuusitoista varajäsentä, jotka nimetään kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Valtuuskunnan jäsen voi toimia valtuuskunnassa korkeintaan kolme peräkkäistä
toimikautta.
Seuraavilla yhdistyksillä ja säätiöllä on kullakin oikeus nimetä yksi valtuuskunnan jäsen
ja tälle henkilökohtainen varajäsen. Nimeävä taho voi erottaa nimeämänsä jäsenen
kesken toimikauden.
- BirdLife Suomi ry
- Dodo ry
- U-landsföreningen Svalorna rf.- Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry
- Kepa ry
- Liikenneliitto ry
- Luonto-Liitto ry
- Maailman Luonnon Säätiö - World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto
- Maan ystävät ry
- Natur och Miljö rf
- Suomen luonnonsuojeluliitto ry
- Suomen Tinku ry
- Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
- Tekniikka elämää palvelemaan ry
- Uusi Tuuli ry
- Vihreä Sivistysliitto ry
- Ympäristö ja Kehitys ry
Jos valtuuskunnan jäsen tai hänen varajäsenensä eroaa tai erotetaan kesken toimikauden,
heidät nimennyt yhdistys tai säätiö voi nimetä uuden jäsenen ja varajäsenen
valtuuskuntaan jäljelle jääneeksi toimikaudeksi.
Valtuuskunnan kokoukset
10 § Valtuuskunta kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen loka-joulukuussa.
Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön
hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä sitä
kirjallisesti valtuuskunnan puheenjohtajalta vaatii.
Valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vastaa
siitä, että valtuuskunta kokoontuu tarvittaessa. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään
neljä viikkoa ennen kokousta valtuuskunnan päättämällä tavalla. Kokouskutsussa on
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita voi valtuuskunta käsitellä, jos vähintään
2/3 läsnäolijoista on tällaisen asian käsittelyn kannalla. Hallituksen jäsenen erottamista
koskeva asia on kuitenkin aina mainittava kokouskutsussa.
Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään puolet jäsenistä.
Valtuuskunnan kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
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Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista
jäsenistä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voimaan tulee se
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalissa tulevat valituiksi eniten
ääniä saaneet. Jos äänet menevät vaalissa tasan ratkaistaan vaali arvalla. Hallituksen
jäsenen erottamisesta päätettäessä ehdotusta tulee kannattaa yli puolet valtuuskuntaan
nimetyistä jäsenistä.
Valtuuskunnan jäsenen esteellisyyteen sovelletaan mitä säätiölain 3. luvun 4 §:n 1.
momentissa säädetään hallituksen jäsenen esteellisyydestä.
11 § Valtuuskunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt
päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja
ja kokouksen sihteeri.
12 § Valtuuskunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan mahdolliset sääntöjen 9 §:ssä mainittujen yhdistysten ja säätiöiden
toimesta esitetyt muutokset valtuuskunnan jäseniin ja heidän varajäseniin
valtuuskunnan meneillään olevalla toimikaudella
2) joka toinen vuosi todetaan sääntöjen 9 §:ssä mainittujen yhdistysten ja
säätiöiden toimesta nimetyt valtuuskunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä
seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi.
3) valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
4) valitaan säätiön hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet ja
varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi ja päätetään varajäsenten
sijaantulojärjestyksestä
5) Valitaan kaksi tilintarkastaja suorittamaan tilintarkastus seuraavalta
kalenterivuodelta. Mikäli tilintarkastajaksi ei ole valittu tilintarkastusyhteisöä, on
valittava vähintään yksi varatilintarkastaja
6) esitellään säätiön edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus
7) esitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi
8) esitellään hallituksen palkkiot seuraavalle kalenterivuodelle
9) käsitellään muut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on
oikeutettu päättämään.
Toimitusjohtaja / toiminnanjohtaja
13 § Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta
päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Toimitusjohtaja vastaa siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla
tavalla järjestetty.
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Toiminnanjohtaja hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten
mukaisesti.
Säätiön edustaminen
14 § Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai toinen
heistä yhdessä hallituksen nimeämän henkilön kanssa.
Hallitus voi oikeuttaa nimetyn henkilön edustamaan säätiötä yksin tai yhdessä toisen
henkilön kanssa.
Tilikausi ja tilintarkastus
15 § Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on
annettava huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava
kertomuksensa kesäkuun loppuun mennessä.
Erityistilintarkastuksen toimittaminen
16 § Valtuuskunta voi päättää erityistilintarkastuksen toimittamisesta säätiössä.
Sääntöjen muuttaminen
17 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Sääntöjen muuttamisesta ja
muutoksen pääasiallisesta sisällöstä on mainittava kokouskutsussa. Sääntöjen
muuttamiseen vaaditaan valtuuskunnan suostumus.
Säätiön purkaminen tai lakkauttaminen
18 § Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, loput varat käytetään sääntöjen 2 §:ssä
mainittuun tarkoitukseen.
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