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a a n n o t:
i §•

Osaston nimi on "Suomalaisen Naisliiton Porin
osasto" ja kotipaikka on Porin kaupunki. Osasto
kuuluu ala-osastona koko maata käsittävään Suoma-
laiseen Naisliittoon, jonka keskushallitus sijaitsee
Helsingin kaupungissa.

Suomalaisen Naisliiton, Porin osaston tarkoituk-
sena on:

Kansalaissivistyksen levittäminen ja kohottaminen
naisten keskuudessa;

Harrastuksen herättäminen yleisiin asioihin ja
yhteiskunnallisen sekä muun elämän aloilla tarvit-
tavien parannusten edistäminen ja kehittäminen;

eri kansanluokkien lähentäminen toisiinsa ja kan-
sallisen yhteistunnon syventäminen;

Suomalaisen Naisliiton, Porin osaston toiminta
tapahtuu oikeuden, laillisuuden ja ihmisyyden hen-
gessä;

tämän tarkoituksen saavuttamiseksi liitto panee
toimeen kokouksia, luento- ja taidetilaisuuksia, pai-
nattaa ja levittää julkaisuja sekä esittää lainsäädän-
nön tai julkisen elämän ilmiöitten johdosta mietin-
töjä ja lausuntoja.

1) Osaston jäseneksi pääsee jokainen Suomen
nainen, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja ilmoit-
tautuu jäseneksi osaston johtokunnalle;



2) osaston jäsenten vuosimaksu, jonka suuruus
määrätään osaston vuosikokouksessa, on vähintäin
5 markkaa;

3) Jos osaston jäsen tahtoo erota, on hänen siitä
tehtävä kirjallinen ilmoitus johtokunnalle;

4) osastolla on oikeus keskuudestaan erottaa
jäsen, joka varoituksen saatuaan jatkuvasti vastustaa
liiton tarkoitusta tai vaikeuttaa osaston toimintaa.
Varoituksen antaa osaston johtokunta, ja päätös
erottamisesta tehdään osaston kokouksessa;

5) osastolla on oikeus kutsua kunniapuheenjohta-
jakseen ja kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat
erikoisesti ansioituneet Suomalaisen Naisliiton toi-
minnassa tai julkisen elämän eri aloilla. Esityksen
tällaisesta kunnianosoituksesta tekee osaston johto-
kunta osaston vuosikokouksessa tai sellaisessa koko-
uksessa, joka erikoisesti sitä tarkoitusta varten on
kutsuttu kokoon, ja vaaditaan sen hyväksymiseen
vähintään 2/3 osaa annetuista äänistä;

6) osastolla on oikeus tehdä esitys keskushallituk-
selle liiton kultaisen ansiomerkin antamisesta kun-
nianosoitukseksi sellaiselle osaston jäsenelle, jonka
osasto hänen — liiton keskuudessa tapahtuneen
pitkäaikaisen ja arvokkaan toimintansa vuoksi katsoo
sen ansainneen. Johtokunta tekee sopivaksi harkit-
semallaan tavalla ehdotuksen asiasta jossakin osaston
kokouksessa ja lähettää, kun ehdotus on tullut hy-
väksytyksi vähintään 2/3: osalla annetuista äänistä,
asianomaisen otteen kokouksen pöytäkirjasta keskus-
hallituksen hyväksyttäväksi.

* §•

1) Osaston asioita hoitaa johtokunta, johonkuuluu
puheenjohtaja mukaan luettuna, vähintään viisi jä-
sentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä.

2) Johtokunnan puheenjohtaja, jäsenet ja vara-
jäsenet valitaan ensi kerran osaston perustavassa



kokouksessa ja sitten vuodeksi kerrallaan suljetuilla
lapuilla vuosikokouksessa. Vuosikokouksen yksi-
mielisen päätöksen perusteella voidaan vaali suorit-
taa avointa äänestystä käyttäen.

3) Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan ja muut virkailijat. Johtokunnan kutsuu
koolle puheenjohtaja ja hänen ollessaan esteellinen
varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen,
jos 3/5 osaa sen jäsenistä on läsnä.

4r) Asiat ratkaistaan johtokunnan kokouksessa
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet
jakautuvat tasan, voittaa se mielipide, jota puheen-
johtaja kannattaa.

5) Johtokunta] kutsuu koolle osaston vuosikoko-
uksen ja muut kokoukset. Tieto vuosikokouksesta
annetaan ilmoittamalla vähintään yhdessä paikka-
kunnalla leviävässä sanomalehdessä tai kirjallisesti
kullekin jäsenelle viimeistään viikkoa ennen koko-
usta. Samoin toimitetaan muutkin tiedonannot hy-
vissä ajoin jäsenille.

6) Johtokunta laatii kunkin toimintavuoden ajalta
kertomuksen omasta ja osaston toiminnasta sekä
tilinpäätöksen ja lähettää näistä jäljennöksenkeskus-
hallitukselle ennen helmikuun 15 päivää. Johto-
kunta huolehtii osaston kokouksissa käsiteltävien
asiain valmistamisesta ja osaston päätösten toimeen-
panosta.

7) Osaston nimen merkitsevät puheenjohtaja ja
sihteeri yhteisesti tai jomman kuminan ollessa esteel-
lisen, toisena varapuheenjohtaja.

5 §•

Osaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit
todisteineen jätetään tilintarkastajille viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta. Toimitettuaan tarkas-
tuksen tilintarkastajat antavat siitä kertomuksen
johtokunnalle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.



Jos osaston hallussa on erikoisrahastoja, on niiden
tilinpäätöksestä ja tarkastuksesta voimassa se, mitä
edellä on sanottu osaston tileistä.

6 §•

Osaston vuosikokous pidetään ennen helmikuun
10 päivää johtokunnan määräämässä paikassa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä

tilintarkastajain lausunnot.
2) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä joh-

tokunnalle kuluneen vuoden toiminnasta ja varojen
hoidosta;

3) määrätään vuosijäsenien kuluvalta vuodelta
suoritettava maksu ei kuitenkaan 5 markkaa pie-
nemmäksi;

4) määrätään keskushallitukselle lähetettävän vuo-
simaksun suuruus, mikä kuitenkin olkoon vähintäin
25 °/o kuluneen vuoden jäsenmaksujen summasta:

5) valitaan suljetuin lipuin tai vuosikokouksen
yksimielisen päätöksen nojalla avointa äänestystä
käyttäen puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet ja vara-
jäsenet, äänten mennessä tasan ratkaisee arpa;

6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi vara-
tilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan;

7) käsitellään muita johtokunnan valitsemia ja
esittämiä tai jonkun jäsenen ehdottamia, osaston
toimintaa koskevia asioita;

8) valitaan kaksi vuosikokouksen pöytäkirjan tar-
kastajaa.

Osaston kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla
jäsenellä äänioikeus. Päätös tehdään yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan,
ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa se



mielipide voittaa, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Oikeudellisten sitoumusten hyväksymiseen vaaditaan
2/3 osaa annetuista äänistä.

8 §•

Osasto kokonaisuudessaan on sen nimessä teh-
dyistä oikeudellisista sitoumuksista vastuussa.

9 §•

Osastolla on oikeus ottaa vastaan testamentteja
ja lahjoituksia sekä asianomaisen luvan hankittuaan
panna toimeen rahankeräyksiä.

Osasto on myöskin oikeutettu omistamaan kiin-
teimistöjä.

10 §.

Osastolla on oikeus panna toimeen kokouksia ja
iltamia, hankittuaan siihen asianomaisen luvan, joihin
liittoon kuulumattomillakin on vapaa pääsy.

U §•

Ehdotus osaston toiminnan lakkauttamisesta on
käsiteltävä vähintäin yhdessä kokouksessa ennen
osaston vuosikokousta. Ehdotus on mainittava vuosi-
kokouksen kutsuilmoituksessa. Asiasta päätettäessä
vuosikokouksessa, vaaditaan ehdotuksen hyväksy-
miseen vähintäin 2/3 osaa annetuista äänistä.

Osaston purkautumisesta on pöytäkirjanotteella
ilmoitettava Suomalaisen Naisliiton Keskushallituk-
selle.

Samalla kun päätetään osaston toiminnan lak-
kauttamisesta, päätetään myöskin sen varoista, jotka
voidaan luovuttaa jollekin samanlaatuista toimintaa
samalla paikkakunnalla harjoittavalle yhdistykselle
tai yleishyödylliselle laitokselle. Ellei osasto tahdo



tätä määräämisvaltaa käyttää, joutuvat varat liiton
keskushallituksen käytettäviksi, osaston tarkoitusta
vastaavalla tavalla.

Porissa joulukuun 1 päivänä 1933.

VEERA VIRTANEN
Puheenjohtaja

Lyydi Palojoki
v.t. puheenj.

Otto Andersin Oy:n Kirjapaino Pori, 1938


