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Helsingin teafterisiiiitiiin (rekistertiity siiiitiii, sr) siiiinntit

I S Siition nimi on Helsingin teatterisaatio sr, ruotsiksi Helsingfors teaterstiftelse srja
sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 $ Siiiitidn tarkoituksena on Kaupunginteatterin ja sen toiminnan ylliipit?iminen ja
kehittaminen Helsingin kaupungissa.

Saatidn yllapitamzin Kaupunginteatterin toiminnassa on noudatettava
itsekannattavaisuuteen t?ihtaavia periaatteita ylijMmiia tavoittelematta.
Siiiiti6 voi harjoittaa toimintamuotoihinsa viilittijmAsti liittlviiii liiketoimintaa sekii
toimintamuotojensa rahoittamiseksi vuokraus-, ravintola-, kokous- tai muuta
liiketoimintaa.

3 $ Siiiiti0n omaisuuden muodostavat sen peruspaaomaja kiiyttdrahasto.
Peruspii?ioma on vZihentimiittomiini sailltettava, ja on sen tuotto vuosittain siirettiivii
ka)4tdrahastoon. Mahdollinen ylij iidma kaltetiiAn siiiitidn tarkoituksen toteuttamiseen.

4 $ Siiiitiri voi vastaanottaa avustuksia, lahjojaja testamentteja seka muullakin
laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan.

5 S SiZitidn hallinnosta vastaa seitsemanjZiseninen hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtajaja viisi muuta jiisentii, jotka
Helsingin kaupunki valitsee. Vdhintiiiin yhden jiisenistii tulee olla iiidinkieleltridn
ruotsinkielinen.

Hallituksen toimikausi on neljii kalenterivuotta.

Edellii mainittujen jiisenten lisiiksi Helsingin Kaupunginteatterin NAftelijAyhdistys
valitsee s2iiitidn hallitukseen kaksi (2), Kaupunginteatterin ohjaajatja dramaturgit
yhden (l), Kaupunginteatterin tanssijat yhden (l), Kaupunginteatterin teknilliset
yhden (l) neuvottelevan jiisenen, joilla on hallituksen kokouksessa puhevalta, mutta ei
iiiinivaltaa.

Hallitus edustaa s?iatiotZi j a vastaa siita, etta saatidn toiminta jiirjestetiiiin
asianmukaisesti saantdjen 2 $:ssa maaratyn tarkoituksen mukaisesti. Hallitus vastaa
siita, efia saati6n kirjanpidonja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti jarjestetty.

6 S Hallitus voi asettaa hallitusta ja johtoa avustavia tai valmistelevia pysyviii tai tilapZiisii
toimikuntia ja tydryhmi?i.

Siiiitidllii voi olla toimitusj ohtaja, jonka hallitus nimeiiii ja jonka tehtavdna on
huolehtia saatidn tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa siiiitidn muuta piiivittiiist?i
hallintoa hallituksen antamien ohieiden ia miiiiriiysten mukaisesti.



7 S Hallituksen jiisenille sii?itid maksaa Helsingin kaupungin luottamushenkil6iden
palkkiosiiiintodn perustuvat palkkiot.

8 S Siiation tilintarkastajana toimii KHT- tilintarkastusyhteisd, jonka Helsingin kaupungin
valitsee hallituksen toimikaudeksi.

9 $ S?i?iti6n nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessd siiiitidn
nimenkirjoitukseen oikeutetun toimihenkiliin kanssa.

l0 $ Siiiitidn tilikausi on kalenterivuosi.
Hallitus vahvistaa siiiitidn ioimintakertomuksen ja tilinpiiiitdksen.
Jdljennds siiiitidn toimintakertomuksesta, tilinpaat0ksestaja tilintarkastuslausunnosta
on viimeistiiiin kuuden kuukauden kuluessa tilikauden paatrymisesta toimitettava
Helsingin kaupungille ja Patentti- ja rekisterihallitukselle.

1 1 $ Hallitus pli?ittiii siiiintdjen muuttamisesta tai siiiititin purkamisesta viihintii?in kahden
kolmasosan (2/3) ?iinten enemmistdll?i sen jiilkeen, kun Helsingin kaupunki on antanut
asiasta lausunnon.

12 $ Jos siiatid puretaan tai lakkautetaan, siirtyy sen omaisuus Helsingin kaupungille
kiilettiiviiksi 2 $:ssii tarkoitetulla tavalla.


