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 AINOLASÄÄTIÖ   Y-0288748-5   

SÄÄNNÖT        
  
 
 
1§ Säätiön nimi on Ainolasäätiö ja sen kotipaikka on Järvenpään kaupunki. 
 
2§ Säätiön tarkoituksena on säilyttää Jean Sibeliuksen ja hänen puolisonsa Ainon, omaa 

sukua Järnefelt, Järvenpään kaupungissa sijaitseva, Ainola niminen koti 
mahdollisuuksien mukaan muuttumattomana ja sellaisena kuin se oli heidän eläessään 
sekä vaalia näin heidän muistoaan ja hoitaa heidän viimeistä leposijaansa Ainolassa.  
Ainolasta käytetään nimitystä ”Sibeliuksen koti Ainola”. 

 
3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö: 
 

1. ylläpitää ja hoitaa muuttumattomana Ainolaa Aino ja Jean Sibeliuksen kotina ja 
kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä, 
 
2. huolehtii Ainolassa olevasta Aino ja Jean Sibeliuksen viimeisen leposijan alueesta ja 
hautapaadesta ja 
 
3. pitää harkitsemassaan laajuudessa Ainolaa avoinna yleisön nähtävänä. 

 
4§ Säätiön omaisuuden muodostavat: 
 
 1. peruspääoma kymmenentuhatta (10.000) markkaa, ja 
 
 2. käyttörahasto. 
 

Peruspääoma tulee säilyttää vähentymättömänä. Peruspääoman tuotto siirretään 
käyttörahastoon. Peruspääomaa voidaan kartuttaa. 
 
Käyttörahaston muodostavat peruspääoman tuotto ja säätiön saamat avustukset, 
lahjoitukset, testamentit, tuotot ja muut tulot, ellei niistä ole nimenomaan muuta määrätty. 
 
Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla. 

 
5§ Säätiön omaisuutta, jolla on olennaista merkitystä säätiön tarkoituksen toteuttamisen 

kannalta, ei saa myydä eikä muulla tavalla luovuttaa tai hävittää. Välttämättömässä 
tapauksessa tai muuttuneiden olosuhteiden johdosta voidaan näin menetellä, jos säätiön 
koko hallitus on asiasta yksimielinen ja toimenpide on Ainolan säilyttämisen kannalta 
vähäinen. 

 



 2 

6§ Edellä 2§:n säännösten estämättä Ainolan alueelle voidaan rakentaa säätiön toiminnalle 
välttämättömät rakennukset, liikenneväylät, paikoitusalueet ja kunnallisteknilliset työt. 
Samoin alueella voidaan suorittaa puiston ja puutarhan vaatimat työt. 

 
 
 
  
7§ Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan  

valittu hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista 
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 
 
1. Ainolasäätiön hallitus kutsuu vähintään kolme varsinaista jäsentä, joiden tulee edustaa 
kulttuuripolitiikan, valtion taloushallinnon ja valtion kiinteistöhallinnon asiantuntemusta 
sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
2. Museovirasto nimeää kaksi jäsentä, joiden tulee edustaa hallinnon ja 
rakennushistorian asiantuntemusta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
3. Järvenpään kaupungin kaupunginhallitus nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, ja 
 
4). Sibelius - Seura ry nimeää kaksi varsinaista jäsentä, joiden tulee edustaa Aino ja 
Jean Sibeliuksen jälkeläisiä ja Sibelius - Seura ry:tä, sekä kummallekin heistä 
henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
8§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan  

kutsusta. Kokouskutsu, jossa on mainittava esille tulevat asiat, on lähetettävä kirjallisena 
varsinaisille jäsenille ja varajäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. 
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kun vähintään 
puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Hallituksen jäsenet saavat tehtävästään kokouspalkkiota ja matkakuluistaan korvausta 
enintään samojen perusteiden mukaan kuin valtion komitean puheenjohtaja ja jäsenet. 

 
9§ Hallituksen tulee: 

1. huolehtia ja vastata siitä, että  Ainolaa, säätiön omaisuutta ja asioita hoidetaan 
huolellisesti sekä lain ja säätiön sääntöjen mukaisesti, 
 
2. päättää tarpeellisten toimihenkilöiden valitsemisesta säätiölle sekä heidän 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, 
 
3. huolehtia säätiön kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisesta kultakin kalenterivuodelta, 
 
4. antaa tilit tositteineen, tilinpäätös ja toimintakertomus viimeistään tammikuun loppuun 
mennessä tilintarkastajille säätiön hallinnon ja tilien tarkastamista varten ja 
 
5. toimittaa jäljennökset tilinpäätöksestä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta 
viimeistään maaliskuun loppuun mennessä oikeus- ja opetusministeriöön. 
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10§ Säätiön nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 

jonkun muun hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa taikka 
se tai ne, jotka hallitus siihen valtuuttaa. 

 
11§ Säätiön hallinnon ja tilien tarkastuksen toimittaa vuodeksi kerrallaan hallituksen 

valitsema tilintarkastusyhteisö, jolla on tilintarkastukseen riittävä kelpoisuus. 
 

Tilintarkastuksesta tulee antaa kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta hallitukselle 
helmikuun loppuun mennessä. 

 
12§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa mikäli vähintään seitsemän hallituksen jäsentä sitä 

kannattaa, minkä jälkeen ne on alistettava oikeusministeriön vahvistettavaksi. 
 
Päätös säätiön lakkauttamisesta tehdään samassa järjestyksessä. 

 
13§ Säätiön lopettaessa toimintansa on sen varat käytettävä johonkin Museoviraston 

määräämään säätiön tarkoitusperiä lähellä olevaan tarkoitukseen. 
 

 
 
 
Nämä säännöt vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 20.10.2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


