
Naisyhdistys „Päivännousun"
Säännöt.

1 s-
Naisyhdistys »Päivännousu» on nimenä seuralla,

jonka kotipaikkana on Pirkkalan pitäjän Eteläinen
alue.

Seuran tarkoitus on toimia ruumiillisen kasvatuk-
sen pohjalla paikkakunnan naisten valistamiseksi ja
kaikinpuolin kehittämiseksi henkisessä ja aineellisessa
suhteessa.

Seuran pöytäkirja- ja komennuskielenä on Suo-
menkieli.

Seuran jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen
nainen, joka on Suomen kansalainen. Jäseniä on
sekä toimivia, jotka ottavat osaa seuran harjoituk-
siin, että kannattavia, joko sellaisia, jotka jonkun
aikaa ovat kuuluneet seuraan ja haluavat yhä edel-
leen pysyä siinä, joskaan eivät ota osaa harjoituk-



siin, talli sellaisia, jotka muuten tahtovat edistää
seuran tarkoitusta.

Seuralla on oikeus kutsua kunniajäsenikseen toi-
mikunnan ehdottamia henkilöitä.

Toimiva jäsen maksaa seuraan tullessaan sisään-
kirjoitusmaksun ja vuosimaksun niinkauan kuin hän
ottaa osaa seuran harjoituksiin. Kannattava jäsen
maksaa pienemmän vuosimaksun, maksettuaan seu-
raan tullessaan sisäänkirjoitusmaksun.

Seura panee myös toimeen sivistäviä iltamia va-
rojensa kartuttamista varten.

Seuran toimintaa hoitaa toimikunta, johon kuu-
luu puheenjohtaja, harjoitusten johtajat, rahaston-
hoitaja, pöytäkirjuri ja kaksi jäsentä. Tämä toimi-
kunta valitaan vuosikokouksessa suljetuilla lipuilla.

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta
ja on päätösvaltainen jos vähintään neljä jäsentä on
saapuvilla. Jos joku toimikunnan jäsen jättää toi-
mensa keskellä vuotta, niin on toimikunnalla oikeus
valita toinen hänen sijalleen.

7 §•

Toimikunnan tulee:
1. vastaanottaa seuran toimintaa koskevat eh-

dotukset ja valmistaa kokouksissa käsiteltävät asiat;
2. tarpeen vaatiessa kutsua kokoon yleinen ko-

kous ;



3. toimittaa kirjoitetta vuosikertomus;
4. määrätä harjoitustunnit sekä valvoa järjes-

tystä seurassa.
8 §.

Seuran vuosikokous pidetään syyskuussa ja sil-
loin esitetään: vuosikertomus ja tilintarkastajien lau-
sunto, jonka johdosta päätetään tilin vapaudesta;
valitaan toimikunta, jonka toiminta alkaa heti vuo-
sikokouksen jälkeen ja siis myöskin harjoitusten joh-
tajat, jotka olkoot toimeensa perehtyneet; valitaan
kaksi tilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkas-
tamaan; määrätään sisäänkirjoitus- ja vuosimaksut;
päätetään toimihenkilöille maksettavat palkat; pää-
tetään seuran varojen käyttämisestä jatoisista asioista,
joita ehkä ilmenee tässä kokouksessa.

Jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja äänestäessä
ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Jokai-
sella jäsenellä on oikeus äänestää yhden poissa ole-
van valtakirjalla. Kun äänet jakaantuvat tasan, rat-
kaisee puheenjohtajan ääni.

10 §.

Seuran tilit päätetään toimikaudelta ja ovat jä-
tettävät tarkastettaviksi vähintäin kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta.

11 §

Seuran varat käytettäköön sellaisiin tarkoituksiin,
jotka edistävät seuran tarkoitusta. Tästä päätetään



vuosikokouksessa ja päätöksen pätevyyteen vaadi-
taan vähintäin kaksi kolmatta osaa kokouksessa
annetuista äänistä. Ehdotukset varojen käyttämi-
sestä ovat johtokunnalle jätettävät viimeistään kahta
viikkoa ennen vuosikokousta.

12 §.

Jos seura hajaantuu ja sen toiminta lakkaa, siir-
tyvät varat Suomen Naisten Voimisteluliiton käy-
tettäväksi.

13 §.

Kullakin seuran jäsenellä on valta ehdottaa näi-
hin sääntöihin muutoksia ja lisäyksiä ja ovat ne
ynnä niiden perustelmat kirjallisesti johtokunnalle
jätettävät kahta kuukautta onnen vuosikokousta,
jossa ne ovat esitettävät. Jollei kaksi kolmatta osaa
vuosikokouksessa annetuista äänistä ehdotusta kan-
nata, katsotaan se rauenneeksi.

Tampereella 1910 Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö.


