JUHLARAHASTON SÄÄNNÖT
§1 Rahaston nimi
Rahaston nimi on Hotelli- ja ravintolamuseon 50-vuotisjuhlarahasto.
§2 Rahaston tarkoitus
Hotelli- ja ravintolamuseon 50-vuotisjuhlavuoteen 2021 liittyen perustetun Hotelli- ja
ravintolamuseon 50-vuotisjuhlarahaston tarkoituksena on vahvistaa Hotelli- ja
ravintolamuseosäätiön taloudellista vakavaraisuutta. Päämääränä on kartuttaa varallisuutta
kattamaan museon tulevaisuuden investointien rahoittaminen. Hotelli- ja ravintolamuseo voi näin
toteuttaa täysipainoisesti säätiön säännöissä ja Suomen museolaissa määriteltyä tehtäväänsä
majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan sekä ruoka- ja juomakulttuurin erikoismuseona sekä kehittää
toimintaansa kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.
§3 Rahaston tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa mukaisesti rahasto rahoittaa sellaisia Hotelli- ja ravintolamuseon toimenpiteitä,
joilla on merkittävä vaikutus toiminnan vahvistamiseen pitkällä tähtäimellä. Pääpaino on toimilla,
jotka vaikuttavat pitkäkestoisesti majoitus- ja ravitsemisalan ja ruoka- ja juomakulttuurin
kulttuuriperinnön säilyttämiseen sekä sen esittämiseen ja tiedon levittämiseen. Rahaston varoja
voidaan käyttää museon suurien investointien rahoittamiseen - kuten perusnäyttelyn
uudistaminen, kokoelmien säilytystilojen uudelleenjärjestelyt, kokoelmahallintajärjestelmän
hankinta - sekä tasapainottamaan museon normaalitoiminnan ulkopuolelta tulevien
toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten kustannusvaikutuksia museon talouteen. Lisäksi
rahasto voi edesauttaa muutoin rahaston tarkoituksen mukaista toimintaa taloudellisesti. Rahasto
toimii Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön yhteydessä omakatteisena sidottuna rahastona. Hotelli- ja
ravintolamuseosäätiö voi ottaa rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jos niiden
käyttötarkoitus vastaa rahaston käyttötarkoitusta ja lahjoittajan tahtoa. Rahaston tarkoituksena ei
ole liiketoiminnan toteuttaminen.
§4 Rahaston hallinto ja päätöksenteko
Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön hallitus määrittelee rahaston käyttökohteet ja tekee varojen
käyttöä koskevat päätökset. Hallitus seuraa käytön toteutumista ottaen huomioon näiden
sääntöjen mukaisen rahaston tarkoituksen. Hallituksen valtuuttamana museonjohtaja huolehtii
käyttökohteelle määriteltyjen varojen käytöstä, aikatauluista ja talouden seurannasta sekä
raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle hallituksen kokouksissa. Rahaston käyttämätön pääoma
sijoitetaan tuloa tuottavasti kohtuullisella riskillä säätiön hallituksen päätösten mukaisesti. Säätiö
ei peri rahaston hallinnosta tai sen varojen hoidosta palkkiota. Rahastoa hallitaan säätiön ja
rahaston sääntöjä, muita museon toiminnalle asetettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä hyvää
hallintotapaa ja huolellisuutta noudattaen.
§5 Rahaston voimassaolo ja rahaston sääntöjen muuttaminen
Rahasto ja nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai
rahasto lakkauttaa hallituksen päätöksellä. Mikäli rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat
ohjataan Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön säännöissä määritellyn toiminnan toteuttamiseen.

