
Suomalainen naisliitto
r.y.

Säännöt.
1 §•

Yhdistyksen nimi on Suomalainen naisliitto ja sen kes-
kushallituksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Suomalaisen naisliiton tarkoituksena on:
kansalaissivistyksen levittäminen ja kohottaminen nais-

ten keskuudessa;
harrastuksen herättäminen yleisiin asioihin ja yhteis-

kunnallisen sekä muun elämän aloilla tarvittavien paran-
nusten edistäminen ja kehittäminen;

eri kansanluokkien lähentäminen toisiinsa ja kansalli-
sen yhteistunnon syventäminen.

Suomalaisen naisliiton toiminta tapahtuu oikeuden,
laillisuuden ja ihmisyyden hengessä.

Liitto jakautuuosastoihin. Liiton jäseneksi pääsee jokai-
nen Suomen nainen, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja
ilmoittautuu jäseneksi jonkin osaston johtokunnalle.

Osasto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vähin-
tään 3-henkisen johtokunnan sekä tilintarkastajat ensi ker-
ran perustavassa kokouksessa ja sitte vuodeksi kerrallaan
suljetuilla lipuilla vuosikokouksessa, joka pidetään ennen
helmikuun 10 päivää. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajat ja muut virkailijat.

Äänestyksissä ja vaaleissa on jokaisella läsnäolevalla
jäsenellä äänioikeus. Päätös tehdään yksinkertaisella ään-
ten enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaistaan
vaali arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa,
johon puhenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunta laatii osaston toiminnasta vuosikertomuksen,
joka on vuosikokouksessa luettava ja josta jäljennös on
lähetettävä liiton keskushallitukselle ennen helmikuun 15



10 §.

päivää. Samoin on vuosikokouksessa esitettävä tilintar-
kastajain kertomus, jonka perusteella päätetään johtokun-
nan vastuuvapaudesta.

Osaston nimen merkitsee osaston puheenjohtaja ja sih-
teeri tai kaksi johtokunnan jäsentä yhteisesti.

Osastolla on oikeus keskuudestaan erottaa jäsen, joka
varoituksen saatuuaan jatkuvasti vastustaa liiton tarkoi-
tusta. Varoituksen antaa osaston johtokunta, ja päätös
erottamisesta tehdään osaston kokouksessa.

Kukin osasto määrää jäsentensä vuosimaksun, kuiten-
kaan ei 1 markkaa pienemmäksi. Liiton keskushallituk-
selle lähettää osasto, jossa on alle 30 jäsentä 20 markkaa,
osasto, jossa on yli 30 jäsentä 50 markkaa ja osasto, jossa
on yli 100 jäsentä 75 markkaa vuosittain liiton yhteisiä
tarpeita varten.

Osastoilla on oikeus panna toimeen kokouksia ja
iltamia, joihin liittoon kuulumattomillakin henkilöillä on
pääsy.

Ehdotus osaston toiminnan lakkauttamisesta on pan-
tava pöydälle osaston vuosikokoukseen, jossa sen hyväk-
symiseen vaaditaan vähintään -/s annetuista äänistä. Osas-
ton lakkauttamisesta on pöytäkirjan otteella ilmoitettava
keskushallitukselle.

Samassa kun päätetään osaston lakkauttamisesta, pää-
tetään myöskin sen varoista, jotka voidaan luovuttaa jol-
lekin samanlaatuista toimintaa paikkakunnalla harjoitta-
valle yhdistykselle tai yleishyödylliselle laitokselle. Ellei
osasto tahdo tätä määräämisvaltaa käyttää, joutuvat varat
liiton heskushallituksen käytettäväksi.

Liiton johtavana elimenä toimii 15-henkinen Helsin-
gissä sijaitseva keskushallitus, jonka tehtävänä on olla
osastojen yhteistoiminnan keskuksena ja edustaa liittoa



ulospäin. Keskushallituksen jäsenet valitaan vuodeksi
kerrallaan liiton vuosikokouksessa Helsingissä asuvista
liiton jäsenistä. Valituiksi tulevat ne 15 jäsentä, jotka
ovat saaneet enimmät äänet. Äänten ollessa tasan rat-
kaistaan vaali arvalla. Uusi keskushallitus astuu toimeen-
sa liiton vuosikokouksessa maaliskuun 1 p:nä. Keskus-
hallitus on päätösvaltainen, jos 9 jäsentä on saapuvilla.

11 §.

Liiton nimen merkitsee keskushallituksen puheenjoh-
taja tai kaksi keskushallituksen jäsentä yhteisesti.

12. §.
Liiton vuosikokous pidetään Helsingissä maaliskuun

1 p:nä. Vuosikokoukseen on liiton jäsenillä oikeus ottaa
osaa, mutta ainoastaan keskushallituksen jäsenillä ja osas-
tojen edustajilla yhdellä kunkin puolesta, on siinä ääni-
valta liiton toimintaa keskevissa asioissa. Keskushallituk-
sen tulee kokoukselle esittää kertomus liiton toiminnasta
ja varain hoidosta.

Keskushallituksella on oikeus tarpeen vaatiessa panna
toimeen ylimääräinen kokous, jossa äänivaltaisia ovat
keskushallituksen jäsenet ja osastojen valitsemat edustajat,
yksi kunkin osaston puolesta.

13 §.
Tieto liiton vuosikokouksesta sekä siinä käsiteltävistä

asioista on annettava osastoille kiertokirjeellä viimeistään
tammikuun kuluessa.

Liiton ylimääräisestä kokouksesta on niinikään annet-
tava osastoille tieto mikäli mahdollista kiertokirjeellä tai
ilmoituksella 2:ssa taikka useammassa pääkaupungin suo-
menkielisessä sanomalehdessä viimeistään viikkoa ennen
kokousta.

Muut tiedonannot toimitetaan osastoille kiertokirjeillä
tai sanomalehti-ilmoituksilla.

14 §.
Liiton ohjelmallinen kesäjuhla vietetään kesän aikana

siinä paikassa ja sinä päivänä, minkä liiton edellinen
vuosikokous määrää. Osastojen ehdottamat keskustelu-
kysymykset ovat ennen toukokuun 15 päivää keskushalli-
tukselle ilmoitettavat.



15 §.

16 §.

17 §•

18 §.

19 §.

Helsingissä 1921 A. Karell'in kirjapaino.

Sekä keskushallituksen että osastojen tilit päätetään
kalenterivuosittain ja ovat ne jätettävät tilintarkastajille
viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

Jos keskushallitus liiton puolesta tekee oikeudellisen
sitoumuksen, olkoon liitto siitä vastuussa. Samoin olkoon
kukin osasto sen nimessä tehdyistä sitoumuksista yksin
vastuussa.

Osastoilla samoinkuin keskushallituksella on oikeus
panna toimeen rahankeräyksiä ja ottaa vastaan lahjoituksia.

Sekä osastot että keskushallitus ovat oikeutetut omis-
tamaan kiinteimistöä.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan
liiton vuosikokouksessa. Liiton osastoille on sitä ennen
annettava tilaisuus muutosehdotusten pohtimiseen. Muu-
toksien hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 2/s annetuista
äänistä.

Liiton toiminnan lakkauttamisesta päätetään samoin
liiton vuosikokouksessa, senjälkeen kuin osastot ensin
ovat ehdotusta harkinneet. Ehdotuksen hyväksymiseen
vaaditaan vähintään 2/s annetuista äänistä.

Jos liiton toiminta on päätetty lakkauttaa, on sen
varat yksinkertaisella äänten enemmistöllä tehdyllä pää-
töksellä luovutettava samankaltaista toimintaa harjoitta-
valle yhdistykselle tai yleishyödylliselle laitokselle.

Sosialihallitus on 28 p toukokuuta 1921 hyväk-
synyt Suomalaisen naisliiton merkittäväksi yhdistys-
rekisteriin ja on yhdistyksen nimeen lisännyt r. y.
(rekisteröity yhdistys).


