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Onni V. Tuiskun säätiön uudet säännöt

1§
Säätiön nimenä on "Toimittaja Onni V. Tuiskun säätiö suomalaisten
sanomalehtimiesten virkistystoimintaa varten" ja sen tarkoituksena on toimittaja Onni
Valentin Tuisku-vainajan testamentin mukaisesti tukea suomalaisten journalistien
kehittävää yhdessäoloa sekä heidän ja lehtitalojen toimihenkilöiden virkistäytymistä.
Tehtävän toteuttamiseksi säätiö jakaa Onni V. Tuiskun testamenttivarojen tuotosta
avustuksia ja apurahoja ammatissa kehittävää virkistystoimintaa varten
suomenkielisen median journalisteille ja lehtitalojen toimihenkilöille, varsinkin
vähävaraisille sekä journalistien yhteisöille.
2§
Säätiön kotipaikka on Helsinki ja sen kieli suomi.
3§
Säätiön hallituksen muodostaa neljä (4) kuudeksi vuodeksi kerrallaan valittua
jäsentä, joista Nuorsuomalainen Sanomalehtimiesyhdistys valitsee kaksi ja
Suomalainen Sanomalehtimiesliitto kaksi. Puolet jäsenistä on joka kolmas vuosi
erovuorossa. Vaalikelpoisia ovat mainittujen ylläpitäjäyhdistysten jäsenet. Jäsenen
toimikausi alkaa säätiön vuosikokouksesta.
Jäsenen kuollessa tai erotessa hänet nimennyt ylläpitäjäyhdistys valitsee tilalle
uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Jos ylläpitäjäyhdistys on lakannut toimimasta, hallitus valitsee tarvittavat jäsenet.
4§
Hallitus kokoontuu vuosittain 15. toukokuuta mennessä vuosikokoukseen, jossa se
valitsee tilintarkastajan sekä keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vahvistaa vastuuvapauden
edelliseltä tilikaudelta.
Hallitus valitsee tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksen jäsenyydestä ei makseta
palkkiota.

Hallitus on päätösvaltainen yksimielisenä, kun kolme jäsentä on paikalla. Jos
täysilukuisessa kokouksessa äänet jakaantuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta,
vaaleissa kuitenkin arpa.
5§
Säätiön hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen
toteutumista ja säätiön etua. Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.
Säätiön nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja.
6§
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava 15. maaliskuuta
mennessä tilintarkastajalle, joka antaa lausuntonsa vuosikokoukselle.
Tilinpäätöksestä on pyydettävä kummankin ylläpitäjäyhdistyksen hallituksen
lausunto ennen säätiön vuosikokousta. Tilinpäätös on esiteltävä tiedoksi
ylläpitäjäyhdistysten vuosikokouksille.
Jos molempien ylläpitäjäyhdistysten toiminta lakkaa, tilinpäätös on julkaistava
hallituksen määräämässä lehdessä tai säätiön verkkosivuilla.
7§
Säätiön sääntöjen muutoksista päättää sen hallitus. Sääntömuutosehdotuksesta on
hankittava Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen ja Suomalaisen
Sanomalehtimiesliiton lausunto. Sääntömuutokset on esiteltävä tiedoksi näiden
yhdistysten vuosikokouksille.

