
JALKAPALLO - SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 

1 § 

Säätiön nimi on Jalkapallo - Säätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.  

2 §  

Säätiön tarkoituksena on jalkapalloilun edistäminen ja kehittäminen Suomessa.  

3 §  

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa: 

1) tukemalla Suomen Palloliitto - Finlands Bollförbund ry:n toimintaa, 

2) tukemalla jalkapalloilun harjoitus- ja kilpailutoiminnan parantamiseen ja kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä 

sekä  

3) tukemalla muita jalkapalloa ja futsalia edistäviä hankkeita, kuten 

a. Respect -toimintaa 

b. Jalkapallokulttuuria edistäviä hankkeita, toimenpiteitä tai julkaisuja 

c. Vähävaraisten tai syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapallotoiminnan edistämistä 

d. Vapaaehtoistoiminnan ja tasa-arvoisen harrastustoiminnan edistämistä 

4§ 

Säätiön hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen 

toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Säätiön 

hallitukseen kuuluu enintään seitsemän (7) kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä. Suomen Palloliitto ry – Finlands Bollförbund rf 

hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä, joista yhteensä vähintään kolmen (3) tulee olla liiton 

hallituksen jäsentä. Säätiön hallitus valitsee toimikaudekseen enintään kaksi (2) hallituksen jäsentä. Säätiön hallituksessa 

tulee olla molempien sukupuolten edustus. Mikäli säätiön hallituksen jäsen, joka on valittu liiton hallituksen jäsenenä, eroaa 

liiton hallituksesta, valitsee liiton hallitus hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jäsenpaikan tullessa 

muutoin avoimeksi, kuten kuoleman, eroamisen tai muun syyn takia, valitsee hänet valinnut organisaatio uuden jäsenen 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi.   

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.  

Hallituksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä, ellei toisin määrätä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

Hallituksen jäsenet eivät saa kokouspalkkiota.  

5§ 

Hallitus valitsee toimikaudekseen varapuheenjohtajan sekä valitsee säätiölle asiamiehen ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. 

 

6 § 

Säätiötä edustavat puheenjohtaja yksin sekä muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa hallituksen jäsenelle 

tai säätiön toimihenkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin. 

 

7§ 

Hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vuosittain ennen toukokuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

• valitaan tarvittaessa varapuheenjohtaja, 

• valitaan tarvittaessa asiamies ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, 

• valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

• esitetään vuositoimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään niistä mahdollisesti 

aiheutuvista toimenpiteistä 



• vahvistetaan talousarvio kuluvaa vuotta varten sekä päätetään tilintarkastajien palkkioista. 

Tarpeen vaatiessa voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia.  

8 § 

Säätiöllä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka toimivat Suomen Palloliitto - Finlands Bollförbund ry:n tilintarkastajana 

ja varatilintarkastajana. Tilintarkastajan ja varatilitarkastajan valinnasta vastaa Suomen Palloliitto ry:n hallitus. 

9§ 

Säätiön säännöt voidaan muuttaa, mikäli vähintään ¾ hallituksen jäsenistä (4/5, 5/6 tai 6/7) sitä kannattaa. Säätiö voidaan 

purkaa, kun kaikki hallituksen jäsenet sitä kannattavat. Näihin päätöksiin on saatava Suomen Palloliitto ry -Finlands 

Bollförbund rf yleisen kokouksen (Seurojen Kokous tai sen välivuosina Seuraparlamentin Kokous) suostumus  

10 § 

Mikäli säätiö syystä tai toisesta purkautuu tai lakkautetaan, on säätiön jäljellä olevat varat luovutettava Suomen Palloliitto -

Finlands Bollförbund ry:lle säätiön sääntöjen osoittamaan tarkoitukseen käytettäväksi.  

11 § 

Suomen Palloliitto ry - Finlands Bollförbund rf:n Liittovaltuusto antaa tarvittaessa suostumuksen säätiön sääntöjen 

muuttamisesta tai säätiön purkautumisesta siihen asti kunnes liiton Seurojen Kokous tai Seuraparlamentti on toimivaltainen. 

 


