
Suomen Marsalkka Mannerheimin erityisjälkisäädöksenä 1.12.1947 perustamalle 

Suomen Marsalkka Mannerheimin sotatieteellinen rahasto -nimiselle rahastolle on 

vahvistettu seuraavat uudistetut säännöt: 

1§ 

Rahaston pääoman muodostavat Suomen Marsalkan 1.12.1947 tarkoitukseen 

vahvistamat seuraavat arvopaperit: 

82 kpl Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n osakkeita 

170 kpl Kymin Oy:n osakkeita 

220 kpl Suomen Sokeri Oy:n osakkeita 

350 kpl Paraisten Kalkkivuori Oy:n osakkeita 

493 kpl Ab Kemi Oy:n osakkeita 

Näiden osakkeiden yhteisarvo em. päivänä oli 5 162 470 mk. Nämä varat 

muodostavat rahaston peruspääoman. Rahaston hoitokunta päättää kuinka suuri 

osa ylijäämästä liitetään peruspääomaan ja mikä osa jää liitettäväksi muuhun 

pääomaan. 

2§ 

Rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen puolustusvoimien upseerien 

virkatutkinnon suorittaneiden henkilökohtaisia sotatieteellisiä opintoja ja 

sotatieteellistä tutkimustyötä samoin kuin valmentautumista sodankäynnin 

käytännöllisillä aloilla. 

Erityisistä syistä voidaan rahaston varoja käyttää upseerin virkatutkinnon 

suorittaneiden muodostamien järjestöjen sekä myös muiden sotatieteellistä 

tutkimusta hyödyttävien töiden tukemiseen. 

Pakottavissa tapauksissa rahaston varoin voidaan avustaa taloudellisiin 

vaikeuksiin joutuneita upseerin virkatutkinnon suorittaneita upseereita tai heidän 

perheitään. 

3§ 

Rahaston asioita hoitaa ja niistä vastaa, sen päätösvaltaa käyttää ja sitä edustaa 

rahaston hoitokunta, johon kuuluu neljä (4) jäsentä.  

Hoitokunnan jäsenten tulee olla yleistä arvonantoa ja luottamusta nauttivia, 

upseerin virkatutkinnon suorittaneita vakinaisessa palveluksessa olevia tai siitä 

eronneita upseereita. 

Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

Hoitokunnan jäsenten toimikautta ei ikää lukuunottamatta ole rajoitettu. 

Saavuttaessaan 70 vuoden iän hoitokunnan jäsen on velvollinen jättämään 

paikkansa käytettäväksi. 



Hoitokunta täydentää itse itsensä. 

Hoitokunta valitsee rahastolle sihteeri-varainhoitajan sekä kutsuu kaksi 

tilintarkastajaa ja heille yhteisen varamiehen. 

4§ 

Hoitokunnan tehtävänä on: 

a) Päättää rahaston varojen vakavaraisesta sijoittamisesta. 

b) Myöntää ansioituneille upseerin virkatutkinnon suorittaneille 

upseereille stipendejä, apu- ja matkarahoja opintoja, tutkimustöitä ja 

esityksiä varten. 

c) Päättää 2 §:n 2. kohdassa mainittujen sotatieteellisten töiden 

tukemisesta. 

d) Päättää vaikeuksiin joutuneiden, upseerin virkatutkinnon 

suorittaneiden upseerien tai heidän perheittensä avustamisesta. 

e) Vahvistaa rahaston tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuuvapauden 

myöntämisestä. 

f) Hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

5§ 

Rahaston toimikausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Rahaston tilikautena 

on kalenterivuosi. 

Rahaston vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuussa. 

Rahaston tilit on hyvissä ajoin ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajille. 

Tilinpäätös tarkastajien lausunnolla varustettuna esitetään hoitokunnan 

hyväksyttäväksi vuosikokouksessa. 

6§ 

Rahaston hoitokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. 

Hoitokunta on päätösvaltainen, kun paikalla ovat puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja yksi hoitokunnan muu jäsen. 

Puheenjohtajan kanta ratkaisee asioissa, joista äänestettäessä äänet ovat tasan. 

7§ 

Rahaston nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja tai se henkilö, jonka 

hoitokunta erikseen valtuuttaa tähän tehtävään. 

8§ 

Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoituksilla, testamenteilla ja muilla toimenpiteillä. 

  



9§ 

Apurahan tai stipendin saajat, joista pidetään luetteloa, ovat velvolliset määräajan 

kuluessa antamaan kirjallisen selostuksen apurahan tai stipendin käytöstä taikka 

jättämään työnsä tulokset rahaston hoitokunnalle. 

10§ 

Rahaston hoitokunta voi kutsua rahaston kunniajäseneksi tai 

kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on merkittävästi edistänyt rahaston 

toimintaa ja tarkoitusperien saavuttamista tai muulla tavoin tukenut rahastoa. 

11§ 

Mikäli rahaston tarkoitusperien toteuttamiselle ei ole edellytyksiä ja sen toiminta 

päätetään lopettaa, rahaston varat luovutetaan Suomen Sotatieteelliselle seuralle 

tai ellei tämä ole mahdollista, hoitokunta päättää rahaston varojen käytöstä sen 

alkuperäistä päämäärää lähellä olevaan tarkoitukseen. 

Rahaston sääntöihin voi tehdä muutoksia rahaston hoitokunta. Muutosten 

hyväksyminen on tapahduttava enemmistöpäätöksellä. 

Rahaston toiminnan lopettamisesta päätettäessä on päätös tehtävä yksimielisesti. 

Helsingissä lokakuun 28. p:nä 1977 

Rahaston hoitokunta: 

Kai Halmevaara, Erkki Setälä, Paavo Junttila, Kalevi Sarva 


