
Suomen Rauhanliiton r.y.

Säännöt

<S^s»

Helsinki 1927
Suomen Rauhanliitto r.y.



Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan:

Suomen Rauhanliitto, Helsinki,
Kapteenik. 3, C, 27.

Tampereella 1927. Työkansan Kirjapaino.



Suomen Rauhanliiton r.y.
Säännöt.

1 §. Liiton nimi ja tarkoitus.

Liiton nimi on Suomen Rauhanliitto ja
kotipaikka Helsinki.

Liiton tarkoitus on kotimaassa, Suomes-
sa, yhdistää rauhaa rakastavat henkilöt
keskenäiseen vuorovaikutukseen ja yhteis-
työhön; se tahtoo kotien, koulujen, yhdis-
tysten, kirjallisuuden, julkisen sanan ja
hyvän esimerkin kautta kasvattaa kansassa
ja lapsissa oikeudenmukaisuuteen, rakkau-
teen ja veljeyteen perustuvaa rauhanpyr-
kimystä sekä tutustuttaa nuorisoa ihmi-
syyden velvollisuuksiin, jotta se täysi-ikäi-
seksi tultuaan olisi pätevä niitä täyttä-
mään; poistaa aseellisuuden syyt ja lähen-
tää eri kansanluokkia keskenäiseen ym-
märtämykseen. Suomen Rauhanliitto tahtoo
myöskin ottaa osaa kansainväliseen, kaik-
kien kansojen oikeutta ja niiden välisiä
veljeyden tunteita edistävään työhön.



2 §. Liiton toimintamuodot.

Liitto pyrkii tarkoitustensa perille toi-
meenpanemalla luentoja, luento- ja oppi-
kursseja, kokouksia, juhlia, illanviettoja,
lukurenkaita, lasteniltamia, joissa lapset
itse suorittavat ohjelmaa, perustamalla
lasten ja nuorison rauhanliitto-osastoja
sekä kirjastoja, kannattamalla ja kustanta-
malla rauhaa ja yhteiskunnallista uudis-
tusta koskevaa kirjallisuutta joko sanoma-
lehden, aikakauskirjallisuuden tai muun
kirjallisuuden muodossa, joka suoranaises-
ti tai välillisesti edistää sopusointuisten
olojen luomista.

Liiton kokouksista tai muista tilaisuuk-
sista ilmoitetaan paikkakunnan lehdissä
tai paikallisyhdistyksille ja piireille sekä
Liittoon kuuluville yhtymille lähetetyillä
kiertokirjeillä. Samalla tavalla ovat muut
tiedonannot tehtävät.

Toimintaansa varten jakautuu Liitto
paikallisyhdistyksiin ja laajemmilla alueil-
la piireihin, joiden kaikkien keskittäjänä
on keskushallitus.

Liiton vakinaiset toimihenkilöt valitaan
Rauhanliittoon kuuluvista henkilöistä.

Suomen Rauhanliitto voi liittyä kansain-
väliseen rauhanliittoon.

Liitolla on oikeus vastaanottaa lahjoi-
tuksia ja jälkisäädöksiä sekä kerätä raho-
ja tarkoituksiansa varten.



3 §. Liiton jäsenet.

Liiton jäseniä ovat paikallisyhdistykset
ja yhtymät, jotka Liiton keskushallitus on
jäseniksi hyväksynyt, sekä kannattavat jä-
senet.

Liiton paikallisyhdistyksen jäseneksi
pääsee jokainen 18 vuotta täyttänyt kan-
salainen, jonka paikallisyhdistys jäsenek
si hyväksyy ja joka suostuu noudattamaai
Liiton periaatteita.

Lapset alle 12 vuoden hyväksytään Lii-
ton lastenosaston ja alle 18 vuoden ikäi-
set nuoriso-osaston jäseniksi. 18:ta ikävuot-
ta nuoremmilla jäsenillä ei ole oikeutta
ottaa osaa koko Liittoa koskevien asiain
käsittelyihin, päätöksiin ja äänestyksiin.

Paikallisyhdistys ja yhtymä voidaan
eroittaa Liiton yhteydestä, jos sen toimin-
ta sotii Liiton sääntöjä tai vuosikokouk-
sen päätöksiä vastaan. Eroittamisesta
päättää Suomen Rauhanliiton keskushalli-
tus, jonka päätöksestä voidaan vedota Lii-
ton vuosikokoukseen.

Yksityiset henkilöt voivat liittyä Liittoon
kannattavina jäseninä. Kannattava jäsen
suorittaa 20 markan vuosimaksun tai
kerrallaan 200 markkaa. Kannattava jä-
sen voi samalla olla Liittoon kuuluvan
paikallisyhdistyksen jäsenenä.

Liiton kannattava jäsen tai useampiin
Liittoon liittyneisiin yhdislyksiin kuuluva



4 §. Liiton paikallisyhdistykset.

jäsen voi ottaa osaa edustajavaaleihin Lii-
ton vuosikokoukseen vain yhdessä yhdis-
tyksessä.

Paikallisyhdistys hankkikoon säännöil-
leen keskushallituksen vahvistuksen. Ku-
kin paikallisyhdistys vastaa yksinään si-
toumuksistaan ja päättää jäsentensä verot-
lamisesta.

Paikallisyhdistyksen vuosikokous pide-
tään viimeistään helmikuussa ja vuosiker-
tomus lähetetään piiritoimikunnalle kah-
den viikon kuluessa sen jälkeen.

Kunkin paikallisyhdistyksen velvollisuus
on arkistossaan säilyttäii keskushallituk-
sen ja piiritoimikunnan sille lähettämät
kirjelmät sekä paikallisyhdistyksessä syn-
tyneet asiakirjat.

Kuhunkin paikallisyhdistykseen pitää
kuulua vähintäin 10 jäsentä.

Jos paikallisyhdistys ehdotetaan lakkau-
tettavaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö
niin kauan kuin vähintäin 10 jäsentä sitä
vastustaa. Kun yhdistys lakkaa, ottaa sen
varat huostaansa Suomen Rauhanliiton
keskushallitus, joka ne käyttää ensi sijassa
yhdistyksen epäämättömien velkojen mak-
samiseen, sekä jos jäänneistä on, päättää
sen käyttämisestä rauhanasian edistämi-
seksi paikkakunnalla. Jos paikallisyhdis-



tyksessä tehdään ehdotus sen eroamisesta
Suomen Rauhanliiton yhteydestä, älköön
ehdotusta hyväksyttäkö, jos vähintäin yksi
viidesosa jäsenistä sitä vastustaa.

5 §. Liiton piirit.

Paikallisyhdistysten yhdenmukaisesta
järjestämisestä, ohjaamisesta ja valvomi'
sesta huolehtivat lähinnä piirit, joiden
alueen Liiton vuosikokous määrää.

Piiri hankkii säännöilleen keskushalli-
tuksen hyväksymisen ja piirin toimintaa
johtaa 6-jäseninen piiritoimikunta. Piirin
vuosikokous pidetään maaliskuussa. Sii-
hen piirin paikallisyhdistykset lähettävät
jäseniä valtuutettuina edustajina yhden
kultakin alkavalta 25:ltä jäseneltä ja kor-
keintaan viisi. Kukin edustaja äänestää
yhdellä äänellä. Vuosikokouksessa esite-
tään edellisen kalenterivuoden vuosikerto-
mus ja tilit, valitaan kuluvaksi vuodeksi
jäsenet piiritoimikuntaan siitä vuosittain
eroavien kahden jäsenen tilalle ja tilintar-
kastajat sekä päätetään paikallisyhdistys-
ten verottamisesta piirin yhteisiä menoja
varten, y.m. keskushallituksen, piiritoimi-
kunnan tai paikallisyhdistysten esittämis-
iä asioista.

Piiritoimikunta suunnittelee ja ohjaa
piirin alueella tehtävää rauhanliittotyötä,
tarkastaa alaisiaan paikallisyhdistyksiä,



6 §. Liittoon kuuluvat yhtymät.

hankkii luennoitsijoita ja antaa niille oh-
jeet, valvoo, että keskushallituksen ja pii-
rin tekemiä päätöksiä noudatetaan, lähet-
tää 2:n viikon kuluessa piirin vuosiko-
kouksesta vuosikertomuksen ja piiritilas-
ton keskushallitukselle sekä toimii välit-
täjänä paikallisyhdistysten ja keskushalli-
tuksen välillä.

Liittoon voidaan jäseniksi ottaa erityis-
ten kansalaisryhmäin ja yhdistysten rau-
hanasiaa ajavat osastot sekä yhtymät, ol-
len näillä samat oikeudet ja velvollisuudet
kuin mitä Liiton paikallisyhdistyksistä on
säädetty.

Liittoon voidaan aatteellisesti kannatta-
vina jäseninä ottaa yhtymiä, jotka sitä ha-
luavat, ja on niiden lähetettävä sääntönsä
ja viimeinen vuosikertomuksensa keskus-
hallitukselle. Sellainen jäsen vastaa yksi-
nään sitoumuksistaan ja määrää itse Lii-
tolle tulevan jäsenveron, joka kuitenkin
olkoon jäsentä kohti vähintäin 10 % pai-
kallisyhdistysten samana vuotena suoritta-
masta verosta.

Aatteellisesti kannattavaksi jäseneksi
otettu yhtymä säilyttää arkistossaan kes-
kushallituksen kirjelmät, täyttää vuosi-
kokouksessa tehdyt päätökset ja voi rau-
hanaatteen edistämiseksi keskushallituk-



sellu saada samanlaista tukea kuin paikal-
lisyhdistykset. Tämänlaatuinen yhtymä
lähettää vuosikertomuksensa keskushalli-
tukselle viimeistään huhtikuussa.

7 §. Liiton keskushallitus.

Keskushallitukseen valitsee Liiton vuo-
sikokous 9 jäsentä, joista 3 vuosittain
eroaa, ensin arvan kautta, sitten vuoron
mukaan. Keskushallitus johtaa koko maa-
ta koskevaa rauhanliittotyötä, valvoo Lii-
ton sääntöjen noudattamista ja toiminta-
ohjelman toteuttamisia, hoitaa Liiton yh-
teistä taloutta ollen siitä vastuunalainen,
johtaa kustannusliikettä, valmistaa vuosi-

kokouksen ohjelman, vahvistaa piirien ja
paikallisyhdistysten säännöt, eroittaa Lii-
ton yhteydestä ne yhdistykset, jotka eivät
noudata sääntöjä eikä yhteisiä päätöksiä,
sekä toimittaa toukokuun kuluessa paine-
tun vuosikertomuksen edellisen vuoden
toiminnasta.

Liiton tilinpäätös tehdään kalenterivuo-
sittain.

Keskushallituksen puheenjohtajan ja
muut tarpeelliset toimihenkilöt valitsee
keskushallitus keskuudestaan sekä ottaa
sihteerin joko keskuudestaan tai ulkopuo-
lelta, ynnä taloudenhoitajan; sihteeri on
keskushallituksen jäsen, jos hän on siihen
vuosikokouksessa valittu.



8 §. Liiton kokoukset.

Keskushallitus määrää, kuka tai kutka
ovat oikeutetut merkitsemään Liiton ni-
men.

Jos joku keskushallitukseen valituista
kieltäytyy, kutsukoon keskushallitus hä-
nen tilalleen lähinnä ääniluvussa olleen.

Keskushallituksella on oikeus asettaa
valiokuntia erikoisia tehtäviä suoritta-
maan.

Keskushallitus kokoontuu tarpeen vaa-
liessa ollen päätösvaltainen, jos 6 jäsentä
on läsnä. Äänten tasan jakaanluessa
voittaa puheenjohtajan kannattama.

Liiton vuosikokouksella on ylin valta
kaikissa Liittoa koskevissa asioissa. Ko-
kouksissa ovat äänivaltaisia keskushalli-
tuksen jäsenet, paitsi vastuuvapautta
myönnettäessä heidän viimevuotisesta toi-
minnastaan, piiritoimikunnat kukin yh-
den valtuuttamansa jäsenen kautta, ja val-
tuutettujen edustajain kautta kaikki ne pai-
kallisyhdistykset ja jäseniksi tai aatteelli-
sesti kannattaviksi jäseniksi otetut yhty-
mät, jotka ovat suorittaneet kuluneen vuo-
den säädetyt maksut ja antaneet vuosiker-
tomuksensa sekä kuluneena vuonna synty-
neet paikallisyhdistykset piirin antaman
todistuksen nojalla.

Paikallisyhdistyksillä ja niiden veroisil-



la Liittoon kuuluvilla yhtymillä on oikeus
lähettää edustajia 1 kutakin alkavaa 25
jäsentä kohti ja korkeintaan 5 edustajaa.

Aatteellisesti kannattavat yhtymät ovat
oikeutetut lähettämään saman lukumää-
rän edustajia kuin mihin Liitolle suori-
tettu jäsenvero olisi oikeuttanut, jos sen
olisi maksanut paikallisyhdistys, ei kuiten-
kaan useampia kuin mitä paikallisyhdis-
tyksille myönnetään.

Kullakin äänivaltaisella on kokouksessa
1 ääni.

9 §. Liiton vuosikokous.
Vuosikokouksessa, joka pidetään touko

—syyskuulla keskushallituksen määrää-
minä päivinä,

esitetään hyväksyttäviksi Liiton vuosi-
kertomus ja tilit;

valitaan suljetuilla lipuilla kolmen eroa
misvuorossa olevan tilalle 3 jäsentä kes
kushallitukseen;

valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille
kaksi varamiestä;

päätetään paikallisyhdistysten Liitolle
suoritettavasta verosta;

päätetilan keskushallituksen esittämistä
asioista; »

päätetään piirien, paikallisyhdistysten
tai yhtymien herättämistä ja vähintäin
kuukautta ennen vuosikokousta keskus-



10 §. Sääntöjen muutos.

11 §. Liiton lakkauttaminen.

Hinta 1 mk.

/
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hallitukselle kirjallisesti esittämistä kysy-
myksistä, joista keskushallituksen on an-
nettava vuosikokoukselle lausuntonsa;

määrätään seuraavan vuosikokouksen
paikka.

Vuosikokouksen yhteydessä pidetään
ohjelmallinen kesäjuhla keskushallituksen
hyväksymän ohjelman mukaan.

Muutosehdotukset näihin sääntöihin
ovat annettavat kaksi kuukautta ennen
Liiton vuosikokousta kirjallisesti keskus-
hallitukselle, joka vähintäin kuukautta
ennen vuosikokousta oman lausuntonsa
(►hella julkaisee ne ja vuosikokoukselle
esittää. Muutosehdotuksen hyväksymi-
seen tarvitaan kaksi kolmasosaa äänes-
tyksessä annetuista äänistä.

Jos Liitto purkautuu tai lakkaa, on sen
varat, sen jälkeen kun mahdolliset velat
ovat suoritetut, käytettävä rauhanasian
edistämiseksi Suomen kansan keskuudes-
sa viimeisen vuosikokouksen tai keskus-
hallituksen lähemmän päätöksen mukaan.


