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IKIKAIKU-SÄÄTIÖ
➢ tutkii ja edistää ekologisesti, taloudellisesti, 

yhteisöllisesti ja kulttuurisesti kestäviä elämäntapoja

➢ tarjoaa väyliä maallemuuttoon, ja pyrkii pitämään suomalaista 
maaseutua asuttuna luomalla, turvaamalla ja kehittämällä elinehtoja 
luonnonmukaisuudelle, kestävyydelle ja yhteisöllisyydelle. Säätiö 
suojelee ihmistä osana luontoa.

➢ tukee uudenlaista kulttuuria ja toimeentuloa maaseudulla 
rakentamalla kestävyyden arvoille perustuvaa yhteisöllisyyttä.



”Yhdessä kasvamme kestävään kulttuuriin 
itseämme, toinen toistamme ja ympäristöämme 

kuunnellen ja kunnioittaen, 
toisiltamme oppien.”



Omistaudu maan hoitamiselle
maata omistamatta,

ilman maayhteyden menettämisen vaaraa!
Varmista, että elämäntyösi lähiympäristösi 

hoitajana jatkuu kestävällä tavalla.



KESTÄVYYDEN
KENNOT
Omistautumisen 
periaatteet jakautuvat 
seitsemään kennoon,
joista omistautujan 
tulee toteuttaa 
vähintään kolmea



➢ Lahjoittaja voi määritellä,
mitä kennoja kiinteistössä toteutetaan.

➢ Hallintaoikeuden
voi pidättää lahjoittajalle määräajaksi.

➢ Lahjoittajaa kuullaan
kiinteistön hoidon suunnittelussa.



Ikikaiku vanhuudenturvana
perhehoidon tuki omistautujan “starttirahana”



- hoitovastuualueen nautintaoikeuden
- oikeuden juurtua paikkaan ja antaa maan hallita ja ruokkia ilman 

juurettomuuden pelkoa
- jäsenyyden säätiön omistautujien valtuuskunnassa
- oikeuden osallistua omistautujapiirin opintotoimintoihin mahdollisuuksien 

mukaan säätiön tukemana
- säätiön tuen rakennuslupahakemuksille ja sopiville hankehakemuksille
- säätiön taloustilanteen salliessa taloudellista tukea kiinteistön kuluihin, 

rakennusten korjauksiin ja ylläpitoon sekä uudisrakennuksiin
- sopimuksen periytyvyyden mikäli jälkipolvi hyväksyy sopimusehdot

Omistautumissopimus takaa



Omistautumissopimus velvoittaa
- sitoutumaan kiinteistön sääntöihin ja hoitovastuuvelvoitteisiin
- hoitamaan vastuualuettaan parhaan tietonsa ja taitonsa mukaan
- osallistumaan säätiön järjestämään tai sen hyväksymään toimintaan tai 

koulutukseen vähintään kahdesti vuodessa
- osallistumaan säätiön ja yhteisönsä sosiokraattiseen päätöksentekoon ja sen 

pohjalta sovittuihin käytäntöihin
- huolehtimaan oman hoitovastuukiinteistönsä lakisääteisistä kuluista 

osuutensa mukaan



Omistautumista edeltää vähintään vuoden
KISÄLLIAIKA

jonka aikana mahdollinen tuleva omistautuja tutustuu 
hoitovastuualueeseensa
säätiön vuokralaisena.



Säätiö tukee omistautujien työtä
rakentamalla aktiivisesti 

yhdessä oppimisen verkostoa,
johon jokainen omistautuja

sopimuksessa sitoutuu.



Elämä perintönä
Säätiö huomioi jatkuvuuden siten, että yksi perillisistä voi sitoutua säätiön 
sääntöihin jatkaakseen vanhempansa omistautumistehtävää.

Maaomaisuuden sijaan perintömme on nautintaoikeus, joka velvoittaa 
huolehtimaan elinpiiristään kestävällä tavalla.

Säätiön kiinteistössä ei voi tulla tilannetta, jossa riitelevä perikunta jumittaa.



Säätiö on 
omaisuusmassa, jota hallinnoidaan perustamiskirjan määräämällä tavalla.
- hallituksessa on vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta 
varajäsentä
- kolme nimettyä tahoa asettaa hallitukseen kukin yhden jäsenen ja varajäsenen

- yhdistys a (esim. Skey ry)
- yhdistys b (esim. Luonnonperintösäätiö)
- yhdistys c (esim. Suomen Permakulttuuriydistys tai SLL)

- hallitus nimittää hallitukseen 1-3 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä säätiön tarkoitusta 
kannattavien Suomeen rekisteröityjen yhdistysten esittämien ehdokkaiden joukosta
- omistautujien valtuuskunta nimittää hallitukseen 1-3 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.
- hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan
- hallitus voi nimittää toiminnanjohtajan
- hallituksen jäsenen toimikausi on 3 vuotta. sama henkilö voi tulla valituksi hallitukseen 
enintään 3 kertaa peräkkäin.
PRH:n hyväksymät Ikikaiku-säätiön säännöt

https://www.tarkkila.fi/fi/runokyla/ikikaiku-elamanperintosaatio/


Perustamispääoman suurin jae Tärkkilä?

PRH on hyväksynyt kiinteistövälittäjän arvion lahjoitettavan, noin 10 ha alueen arvosta: 
91 000 €. Säätiölain vaatima 50 000 euron perustamispääoma on siis kasassa, 
mutta perustamiskuluihin tarvitaan vielä noin 3-4000 euroa, joilla maksetaan 

mm. säätiön rekisteröinti, tontin lohkominen ja tilintarkastajan lausunto. 
Myös markkinointia varten tarvitaan rahaa, jotta mahdolliset lahjoittajat ja omistautujat tavoitetaan.

http://www.tarkkila.fi


Perustajaksi? 
Säätiön säännöt hyväksyvät 

yhdistykset tai yksityiset henkilöt voivat 
vielä maaliskuun 2020 loppuun saakka

tulla mukaan perustajiksi
kiinteistöjä tai rahaa lahjoittamalla.

Tuki- ja kiinteistölahjoituksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Tervetuloa mukaan!

Säätiön syntyä ja toimintaa on mahdollista tukea rahalahjoituksin. Myös säätiön perustajaksi ryhtyminen 
on mahdollista kuluvan vuoden 2019 loppuun saakka, mutta kannattaa huomioida, että se tekee 
lahjoittajasta ja hänen läheisistään lähipiiriin kuuluvia. Se ei estä esim. omistautujaksi ryhtymistä tai 
säätiön myöntämän apurahan saamista, mutta edellyttää todisteita siitä, että lähipiirin jäsentä ei ole 
valinnoissa suosittu. Säätiön haut ovat avoimia ja kaikkia hakijoita tulee kohdella tasapuolisesti.



Säätiö voi avata oman tilin vasta rekisteröinnin jälkeen. Voit tehdä sekä tukilahjoituksen että 

perustamispääomalahjoituksen Tärkkilän Tuki ry:n tilille: FI8550910320145260

IKIKAIKUSÄÄTIÖN TUKIJAKSI? Tätä tarvitaan nyt perustamiskuluihin!
omavalintainen summa, ei aikarajaa. Säätiön tukijan viestiosa:
“Lahjoitus Ikikaiku-säätiön toimintaan”

IKIKAIKU-SÄÄTIÖN PERUSTAJAKSI? Toimi näin 31.3. 2020 mennessä:
minimilahjoitussumma 50 euroa ja viestiosa:
“Ryhdyn Ikikaiku-säätiön perustajaksi ja lahjoitan perusamispääomksi x euroa, 
oma nimi”

Säätiön perustamiseen ja toiminnan tukemiseen voi osallistua myös kiinteistölahjoituksin. Ota yhteyttä: 
selma.kilpi ät gmail.com +358407172997

KIITOS!

mailto:selma.kilpi@gmail.com

