
     

SUOMEN LÄHI-IDÄN INSTITUUTIN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 

 

 

1 § Rekisteröidyn säätiön nimi on Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr. Säätiön ruotsinkielinen 

nimi on Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.  

 

2 § Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Lähi-idän kielten, kulttuurien, uskontojen ja 

yhteiskuntien tutkimusta ja opetusta sekä tieteellistä ja kulttuurista yhteistyötä Suomen ja 

kohdealueen välillä. 

 

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla ja edistämällä suomalaisten tieteellistä ja taiteellista 

toimintaa Lähi-idässä sekä edistämällä eri tavoin Lähi-itään liittyvää, säätiön tarkoitusta palvelevaa 

tutkimusta, koulutusta, viestintää ja kulttuurivaihtoa. 

 

Säätiö tukee ja ylläpitää Suomen Lähi-idän instituuttia, jonka ruotsinkielinen nimi on Finlands 

Mellanösterninstitut ja englanninkielinen nimi Finnish Institute in the Middle East.  

 

Säätiö voi myöntää apurahoja. 

 

Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa ja varainhankintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi. 

 

4 § Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu 8-11 jäsentä. Hallituksessa voi olla 4-11 varajäsentä. 

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että noin kolmasosa jäsenistä on 

vuosittain erovuorossa.  

 

Hallitus valitsee erovuoroisten tilalle uudet jäsenet, kuitenkin siten, että Helsingin yliopistolla, Åbo 

Akademilla, Kirkkohallituksella ja Suomen Lähetysseuralla on kullakin oikeus valita hallitukseen 

yksi jäsen. Sama henkilö voi olla hallituksen jäsen yhteensä enintään 12 vuotta.  

 

Hallituksen jäseniä valittaessa on pidettävä silmällä, että edustettuina on Lähi-idän tutkimukseen 

liittyviä eri oppialoja sekä eri sukupuolia.  

 

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan.  

 

Hallituksen puheenjohtaja, ja hänen ollessa estyneenä hallituksen varapuheenjohtaja, vastaa siitä, 

että hallitus kokoontuu tarvittaessa. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.  

 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. 

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se 

mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä 

olevana. 

 

5 § Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus voi oikeuttaa nimetyn henkilön edustamaan 

säätiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.  

 

6 § Hallitus valmistelee säätiötä varten tarpeelliset johtosäännöt.  

 



     

Hallitus ottaa palvelukseen ja erottaa asiamiehen tai sihteerin sekä muut toimihenkilöt ja päättää 

heidän palkkauksestaan.  

 

7 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseensa kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.  

 

8 § Päätös sääntöjen muuttamisesta on pätevä, jos sitä kannattaa vähintään ¾ kaikista hallituksen 

jäsenistä kahdessa peräkkäisessä hallituksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään 30 päivää. 

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä. 

 

9 § Siinä tapauksessa, että säätiö puretaan tai lakkautetaan, sen jäljellä oleva omaisuus on käytettävä 

säätiön tarkoitusperiä edistävästi.  

 

 Vahvistettu säätiön hallituksen kokouksissa 19.9.2019 ja 24.10.2019. 

 

 

 

 


