
Suomen Rauhanliitto
(Kansainliittoyhdistys) r.y.

Säännöt.
(Hyväikaytyl jouluk. 5 p:nä 19*33.)

1 §. Liiton nimi ja tarkoitus.
Liiton nimi on 'Suomen Rauhanliitto (Kan-

saiinliittoyhdisilys) r.y. ja sen kotipaikka on
Helsinki.

Liiton tarkoitus on rauhanasiaa harrasta-
vien henkilöiden yhdyssiteenä toimia oikeu-
teen ja yhteisyimimärrylfcseen perustuvan rau-
hantahdoin luomiseksi aseellisen hengen tilalle
sekä myötävaikuttaa sellaisen kansainvälisen
oikeustilan vakauttamiseen, jossa soilaa ei ole.
Kansainliittoyhdistysten Kansainväliseen Uni-
ooniin liittyneenä se myös tahtoo osallistua
yleis maaiLmall iseen rauhantyöhön ja herättää
kansainvälistä yhteistuntoa kansassamme.

Liitto tahtoo toiimia
kansainliittoaatteen hyväksi ja Kansainliiton

työn tunnetuiksi tekemiseksi,
kansainvälisten kysymysten julkisen ja kan-

sanvaltaisen käsittelyn hyväksi,
kansainvälisen aseistariisumisen edistämiseksi,
kansainvälisen yhteistoiiminnan hyväksi hen-

kisellä, yhteiskunnallisella ja taloudellisella
alalla,



2 §. Liiton toimintamuodot.

3 §. Liiton jäsenet.

kansamme eheybtämisekisi va lisi uksen, keski-
näisen arvonannon ja luovani yhteistyön poh-
jalla.

Liitto pyrkii larkoilustensa perille valislus-
lokiiinnallla, kirjallisuuden, luentojen ja juh-
lien välityksellä.

Toimintaansa varten jakautuu liitto paikal-
lisyhdistyksiin ja 'laajemmilla alueilla piireihin,
joiden kaikkien keskuselimenä on keskushal-
litus.

Liitto voi liittyä kansainvälisiin rauhanjär-
jestöihin.

Liitto voi vastaanoltaa lahjoituksia ja jälki-
säädöksiä sekä asianomaisella luvalla kerätä
ralioja tarkoituksiansa varten.

Liitoin kokouksista ilmoitetaan paikkakunnan
lehdissä lai paikallisyhdistyksille ja piireille se-
kä liittoon kuuluville yhtymille lähetetyillä
kiertokirjeillä. Samalla tavalla ovat minut tie-
donannot tehtävät.

Liiton jäseniä ovat paikallisyhdistykset sekä
yhtymät ja kannattavat jäsenet, jotka kes-
kushallitus on jäseniksi hyväksynyt.

Liiton paikallisyhdistyksen jäseneksi pääsee
jokainen 18 vuotta täyttänyt kansalainen, jon-

ka paikallisyhdistys jäseneksi hyväksyy ja jo-
ka suostuu noudattaimaan yhdistyksen peri-
aatteita. Alle 18 vuoden ikäiset voivat muodos
taa nuoriso- tai lastenosastoja. Heillä ei ole oi-
keutta osallistua koko liittoa koskevien asiaio
käsittelyyn.



Paikallisyhdistys ja yhtymä voidaan eroittaa
liitosta, jos sen toiminta sotii liiton sääntöjä tai
vuosikokouksen päätöksiä vastaan. Eroittami-
eesta päättää keskushallitus, jonka päätöksestä
voidaan vedota liiton vuosikokoukseen.

Yksityiset henkilöt voivat liittyä liittoon kan-
nattavina jäseninä. Kannattava jäsen suorittaa
20 markan vuosimaksun tai kerrallaan 200
markkaa. Kannattava jäsen voi samalla olla
liittoon kuuluvan paikallisyhdistyksen jäse-
nenä.

Liiton kannattava jäsen tai useampiin liit-
toon liittyneisiin yhdistyksiin kuuluva jäsen
voi ottaa osaa edustajavaaleihin liiton vuosi-
kokoukseen vain yhdessä yhdistyksessä.

4 §. Liiton paikallisyhdistykset.
Paikallisyhdistys Tianlklkilkoon säännöilleen

keskushallituksen vahvistuksen. Kukin paikal-
lisyhdistys vastaa yksinään sitoumuksistaan ja
päättää jäsentensä verottamisesta.

Paikallisyhdistyksen vuosikokous pidetään
viimeistään helmikuussa ja vuosikertomus lä-
hetetään kahden viikon kuluessa sen jälkeen
piiritoimikunnalle, jos yhdistys kuulun piiriin,
muulen keskushallitukselle,

Kunkin paikallisyhdistyksen velvollisuus on
arkistossaan säilyttää keskushallituksen ja pii-
ritoimikunnan sille lähettämät kirjelmät sekä
paikallisyhdistyksessä syntyneet asiakirja 1.

Kuhunkin paikallisyhdistykseen pitää kuu-
lua vähintään 10 jäsentä.

Jos paikallisyhdistys ehdotetaan lakkautet-
tavaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö niin
kauan kuin vähintään 10 jäseniä sitä vastustaa.



5 §. Liiton piirit.

Kun yhdistys lakkaa, ottaa sen varat huostaan-
sa keskushallitus, joka ne käyttää ensi sijassa
yhdistyksen epäämättömien velkojen maksa-
miseen, sekä jos jäännöstä on, päättää sen
käyttämisestä rauhanasian edistämiseksi paik-
kakunnalla. Jos paikallisyhdistyksessä teh-
dään ehdotus sen eroamisesta Suomen Raulhan-
liitosta, älköön ehdotusta hyväksyttäkö, jos
vähintäin yksi viidesosa jäsenistä sitä vastus-
taa.

Paikallisyhdistysten yhdenmukaisesta järjes-
tämisestä, ohjaamisesta ja valvomisesta huo-
lehtivat lähinnä piirit, joiden alueet liiton vuo-
sikokous määrää.

Piiri hankkikoon säännöilleen keskushalli-
tuksen hyväksymisen. Piirin toimintaa johtaa
6-jäseninen piiritoimikunta. Piirin vuosiko-
kous pidetään maaliskuussa. Siihen sen pai-
kallisyhdistykset lähettävät jäseniä valtuutet-
tuina edustajina yhden kultakin alkavalta 25:ltä
jäseneltä ja korkeintaan viisi. Kukin edustaja
äänestää yhdellä äänellä. Vuosikokouksessa
esitetään edellisen kalenterivuoden vuosikerto-
mus ja tilit, valitaan kuluvaksi vuodeksi jäse-
net piiritoimikuntaan siitä vuosittain eroavien
kahden jäsenen tilalle ja tilintarkastajat sekä
päätetään paikallisyhdistysten verottamisesta
piirin yhteisiä menoja varten y.m. keskushal-
lituksen, piiritoimikunnan tai paikallisyhdistys-
ten esittämistä asioista.

Piiritoimikunta suunnittelee ja ohjaa piirin
alueella tehtävää rauhantyötä, hankkii luen-
noitsijoita ja antaa heille ohjeet, valvoo, että



keskushallituksen ja liiton tai piirin vuosiko-
kouksen tekemiä päätöksiä noudatetaan, lähet-
tää kahden viikon kuluessa piirin vuosikokouk-
sesta vuosikertomuksen ja piiritilaston Kes-
kushallitukselle sekä toimii välittäjänä paikal-
lisyhdistysten ja keskushallituksen välillä.

B §. Liittoon kuuluvat yhtymät.

Liittoon voidaan jäseniksi ottaa erityisten
kansalaisryhmäin ja yhdistysten rauhanasiaa
ajavat osastot sekä yhtymät. Näillä on samat
oikeudet ja velvollisuudet kuin mitä liii ton pai-
kallisyhdistyksistä on säädetty.

Liittoon voidaan aatteellisesti kannattaviksi
jäseniksi ottaa yhtymiä, jotka sitä haluavat ja
jotka keskushallitus niiden sääntöjen ja vii-
meisen vuosikertomuksen nojailla hyväksyy.
Sellainen jäsen vastaa yksinään sitoumuksis-
taan ja määrää itse liitolle tulevan jäsenveron,
joka kuitenkin ollkoon jäsentä kohti vähintäin
10 % paikallisyhdistysten samana vuotena
suorittamasta verosta.

Aatteellisesti kannattajaksi jäseneksi otettu
yhtymä säilyttää arkistossaan keskushallituk-
sen kirjelmäl. täyttää vuosikokouksessa tehdyt
päätökset ja voi rauhanaatteen edistämiseksi
keskushallitukselta saada samanlaista tukea
kuin paikallisyhdistykset. Tämänlaatuinen yh-
lymä lähettää vuosikertomuksensa keskushalli-
tukselle viimeistään huhtikuussa.

7 §. Liiton kesikustollitus.
Keskushallitukseen vallitsee liiton vuosiko-

kous 9 jäsentä, joista 3 vuosittain eroaa vuo-



8 S. Liiton vuosikokous.

ron mukaan. Keskushallitus jahtaa koko maa-
ta koskevaa rauhanliittotyötä, vatvoo liiton
sääntöjen noudattamista ja toimintaohjelman
toteuttamisia, hoitaa liiton yhteistä taloutta,
josta se on vastuussa, joihtaa kustannusliikettä,
valmistaa vuosikokouksen ohjelman, vahvistaa
piirien ja paikallisyhdistyksien säännöt sekä
toimittaa toukokuun kuluessa painetun vuosi-
kertomuksen edellisen vuoden toiminnasta.

Liiton tilinpäätös tehdään kalenterivuosit-
tain.

Keskushallituksen puheenjohtajan ja muut
tarpeelliset toimihenkilöt valitsee keskushalli-
tus keskuudestaan selkä ottaa sihteerin joko
keskuudestaan tai ulkopuolelta. Jälkimäisessä'
tapauksessa hänellä ei ole keskushallituksen
jäsenen valtuuksia.

Jos joku keskushallitukseen valituista kiel-
täytyy, kutsukoon keskushallitus hänen tilal-
leen läJhinnä ääniluvussa olleen.

Keskushallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa
ja on päätösvaltainen, jos 6 jäsentä on läsnä.
Äänten tasan jakaantuessa voittaa puheenjoh-
tajan kanta.

Keskushallituksella on oikeus asettaa valio-
kuntia erikoisia tehtäviä suorittamaan.

Liiton nimen merkitsevät pifheenjohtaja ja
siihteeri yhd essä.

Liiton vuosikokouksella on ylin valta kai-
kissa liittoa koskevissa asioissa. Kokouksessa
ovat äänivaltaisia keskushallituksen jäsenet
paitsi vastuuvapaudesta heidän edellisen vuo-



den toiminnastaan päätettäessä, piiritoimikun-
nat kukin yhden valtuuttamansa jäsenen kaut-
ta sekä valtuutettujen edustajien kautta kaikki
ne paikallisyhdistykset ja jäseniksi tai aatteel-
lisesti kannattaviksi jäseniksi otetut yhtymät,
jotka ovat suoristaneet kuluneen vuoden sääde-
tyt maksut ja antaneet vuosikertomuksensa, se-
kä kuluneena vuonna syntyneet paifcallisyhdis-
lylkset.

Paikallisyhdistyksillä ja niiden veroisilla liit-
toon kuuluvilla yhtymillä on oikeus lähettää
edustajia 1 kutakin alkavaa 25 jäsentä kohti ja
korkeintaan 5 edustajaa.

Aatteellisesti kannattavat yhtymät oivat oi-
keutetut lähettämään saman lukumäärän edus-
tajia kuin mihin liitoille suoritettu jäsenvero
olisi oikeuttanut, jos sen olisi maksanut pai-
kallisyhdistys, kuitenkin korkeintaan 5 edus-
tajaa.

Kullakin äänivaltaisella on kokouksessa 1
ääni.

Vuosikokouksessa, joka pidetään touko-
syyskuulla keskushallituksen määrääminä päi-
vinä,

esitetään hyväksyttäviksi liiton vuosikerto-
mus ja tilit;

valitaan suljetuilla lipuilla (kolmen eroamis-
vuorossa olevan tilalle 3 jäsentä keskushalli-
tukseen ;

valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi
varamiestä;

päätetään paikallisyhdistysten liitolle suori-
tettavasta verosta;

päätetään keskushallituksen esittämistä
asioista;



9 §. Sääntöjen muutos.

10 S. Liiton lakkauttaminen.
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päätetään piirien, paikallisyhdistysten tai
yhtymien herättämistä ja vähintäin kuukautta
ennen vuosikokousta keskushallitukselle kir-
jallisesti esittämistä kysymyksistä, joista kes-

kushallituksen on annettava vuosikokoukselle
lausuntonsa;

määrätään seuraavan vuosikokouksen paik-
ka.

Vuosikokouksen yhteydessä pidetään ohjel-
mallinen kesäjuhla keskushallituksen hyväksy-
män ohjelman imukaan.

Muutosehdotukset näihin sääntöihin ovat
annettavat kaksi kuukautta ennen liiton vuosi-
kokousta kirjallisesti keskushallitukselLe, joka
vähintäin kuukautta ennen vuosikokousta jul-
kaisee ne oman lausuntonsa ohella, selkä 'vuosi-
kokouksessa esittää ne. Muutosehdotuksen hy-
väksymiseen tarvitaan kaksi kolmasosaa äänes-
tyksessä annetuista äänistä.

Jos hitto purkautuu taikka lakkaa, on sen
varat, sen jällkeen kun mahdolliset velat ovat
suoritetut, käytettävä rauhanasian edistämisek-
si Suomen kansan keskuudessa viimeisen vuosi-
kokouksen tai keskushallituksen lähemmän
päätöksen mukaan.


