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Savonlinnan Rauhanystävät r.y.

Saannot

Vliäistvksen virallinen nimi on: Bavonl!unan
r.v.

2 es
Vli<.liBtvksen kotipaikka un äavonlinnan kau-

punki kikkelin lääniä.
3 §.

Yhdistys on syntynyt kutsumaan kaikkia kansa-
laisia ja kaikista puolueista yhteiseen työhön rau-
hanaatteen hyväksi, pyrkien vaikuttamaan valis-
tustoiminnan kautta puolueiden ulkopuolella, pää-
määränään isänmaan ja ihmiskunnan onni. Rau-
hanystävät tahtovat edustaa todellista kulttuuria.

Vliclißtvkßen toimintaohjelman periaatteina on
Beuraavaa: laillißin keinoin M taßava!tai3en paria-
menttaarißen ajattelutavan polijalla vaßtußtaa mili-
tarizmia eli v!eenßä Boti!aall!Buuttl ja zaclan ilian-
noimista, en3i Bijaßßa luokkatietoißuuäen aßee!lißia
iärie3tnjä, ilmenipä niitä oikealla taikka vaßem-
maila, pääßtä tuloksiin vaikuttamalla ilimißten
mielipiteisiin ja tahtoen poißtaa syitä,
lälientää rauliaarakaßtavat lienkilöt Keßkinäiseen
vuorovaikutukseen, Bäilvttää Kanßaßsa vntenäißvvß,
tutustuttaa nuorizoa oikeisiin velvolli-



4 §•

Vli(liBtyB pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan;

2) pitämällä yllä raunanvBtävien lukutupaa!

suuksiin, saada tiede, taide ja uskonto rauhan-
periaatteita palvelemaan, tehostaa kansainvälisen
oikeuden merkitystä ja olla osaltaan valmista-
massa yleistä valtioiden aseistariisumista, kohot-
taa sekä henkinen että ruumiillinen työ ja kunto
sekä siviili-ihminen kunniarvoonsa ja kehittää va-
pauden ja edesvastuun tunnetta.

l) lievittämällä raunanlB!aa KoBkevaa kisälli-
suutta M liankkimalla Bitä BaatavakBi ja kävtettä-
väk3i!

3) ?vrkimä!lä vaikuttamaan kotien ja koulujen
kautta;

4) toimeenpanemalla kokouksia, luentoja, illan-
viettoja, iltamia ja julilia;

5) niiclen muun olijelman vlitev-
teen nenkiBiä ja ruumiillisia voimia kuvattavia
kilpailuja;

k) Antamalla nuorisolle parempaa nuvia, pitäen
sitä varten tilaiBuukBienBa suvipuolena tZNBBin ti-
lalla eri!aiBia kansallisleikkejä, vm. Bnpivia Inivi-
leikkejä keluttäen;

?) toimittamalla raulianvBtävien seuralelitcä
taikka edistämällä vliclistvksen tarkoitusta sanoma-
lelitien avulla;

8) perustamalla lukurenkaita, jn>3Ba liarraste-
taan KanBa!aiBopinnoita ja kansainvälistä apukieltä
esperantoa;



9) Muillakin kuin edellämainituin keinoin, yh-
distyksen kokousten päätösten mukaan ja huo-
mioonottaen, että se ei ole. ristiriidassa sen kanssa
mitä edellä on yhdistyksen tarkoituksesta ja sen
toteutamisesta sanottu.

5 §•

Yhdistys kuuliin jäsenenä »Suomen Rauhanliit-
toon», jonka kotipaikkana on Helsinki, ja on vel-
vollinen säilyttämään arkistossaan liiton keskus-
hallituksen lähettämät kirjelmät sekä lähettämään
kahden viikon kuluessa vuosikokouksestaan yhdis-
tyksen vuosikertomuksesta jäljennöksen liitolle.

6 §•

Yhdistyksen jäseneksi pääsee kukin 18 vuotta
täyttänyt henkilö, jonka johtokunta jäseneksi hy-
väksyy.

Joka haluaa päästä yhdistyksen jäseneksi, il-
moittakoon sihteerille taikka puheenjohtajalle.
Jäseneksi liittynyt katsotaan hyväksyneen rau-
hanystävien tarkoituksen ja toimintaohjelman.

MBen un velvollinen yl>äiBtykBelle
BuuruuB määrätään vnnBiku-

KnukBeBBa.
killuin vl!<.iiBtyB niin lialuaa, vnipi 8e

erityiBen >38ten M nuu!'iBo-uBaBton, Aulion lapBet
NUUNBU alle 18 vuuclen I>yväkBvtään ilman munta,

säilän UBaztuun kuuluvilla ei ole päätu3uikeutta
yliäiBtykBen KukuukBiBBa.



7 §■

8 8.

Jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusten vas-
taisesti tai muulla tavalla vahingoittaa yhdistystä
taikka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, on
johtokunnalla oikeus eroittaa sellainen jäsen yh-
distyksestä. Eroitetulla jäsenellä olkoon kuitenkin
oikeus alistaa asia lähinnä seuraavan yhdistyksen
kokouksen lopullisesti ratkaistavaksi.

Yhdistyksen jäsenetkokoontuvat määräaikaisesti
tai satunnaisesti eri kutsusta.

Kokoukset voivat olla joko yksityisiä, jäseniä
varten, taikka yleisiä, yleisöä varten, jolloin ei
ulkopuolisilla ole päätösoikeutta.

Kokouksissa tehdyt päätökset merkitään pöytä-
kirjaan* joka seuraavassa kokouksessa luetaan ja
tarkistetaan, ellei kokous tätä tehtävää jätä vali-
tuille tarkastajille.

Kokouk3izt3 M muut tieäunannot vlicliB-
- jä3enille ilmoitetaan lieille taikka
Buu!liBcBti. Kok«uB tai
on niin Mättänyt, voiclaan ilmoittaa Banoma!el>
äiBBc> on tällöin käytettävä kaikkia niitä paikka-
kunnan lelitiä, Mta MBenet ovat määränneet kan-
nattavanBa, 3itäpaitBi on vuo3ikokoukBLBta ilman
muuta ilmoitettava KaikiBBa ni>BBä BanumalencjiBBä,
jotka paikkakunnan lelitinä leviävät MBeniBtölle,



,0 z,
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun

1 päivään mennessä ja käsitellään siinä seuraavat
asiat:

I) Valitaan KukoukBen ja pääte-
tään KokoukBen lai!liBuuäe3ta;

2) Eitetään vuo3ikei'to!nu3 M80ntilcl8to;
3) Luetaan tilinpäätös ja tilintarkastajain kerto-

mus;
4) päätetään tili- M V3Btuuv2p3uäen mvöntä-

nnBe3tä
5) päätetään Menm3l<BuiBtÄ;
6) Valitaan kuluvaksi vuodeksi yhdistyksen pu-

heenjohtaja ja kaksi johtokunnan jäsentä kahdeksi
vuodeksi;

7) Määrätään yhdistyksen edustajat Suomen
Rauhanliiton kokouksiin;

8) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi
varamiestä tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa
ja tilejä;

9) l<äBite!!ään muita MtokunnZn tai jäzenten
>nakäo!liBeBti eliäuttamia 38i«ita.

l<aikki vaalit taimitetaan Buljetu!lla lipuilla, j«8
vliäi3tvkzen MzeniBtä niin tantua.

H §•

Vl,6iBtvkBen aziuita liuitaa !ia!litukBena jotito-
kunta, jonon kuuluu pulieenjolitaja ja neljä muuta
Mentä. eroaa vuoBittain KakB>, en-
-B>n arvan kautta ja Bitten vuorottain.



12 §.

1) varapuheenjohtajan;

Johtokunta panee täytäntöön kokousten pää-
tökset. Jos niin kävisi, että kokouksen päätös
olisi näiden sääntöjen taikka yhdistyslain vastai-
nen, älköön johtokunta sitä täytäntöön panko.

Jos yhdistyksen valitsema johtokunnan jäsen
vuoden kuluessa eroaa, toimitetaan täytevaali lä-
hinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa sen
jälkeen, kun asia yhdistykselle esitettiin.

Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen
läsnäollessa.

Johtokunta kokoontuu niin usein kuin tarve
vaatii ja on kokouksissa pidettävä pöytäkirjaa,
jonkakaikki saapuvillaolleet jäsenetallekirjoittavat.

Yhdistyksen nimen varmentavat puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

Erityisiä toimia ja satunnaisia tarkoituksia var-
ten voipi yhdistys asettaa eri toimikuntia.

Puheenjohtaja valvoo yhdistyksen etuja, johtaa
kaikissa muissa kokouksissa puhetta, paitsi vuosi-
kokouksessa, edustaa yhdistystä, milloin ei sään-
töjen mukaan tai hänen esityksestään muuta edus-
tajaa ole valittu sekä hyväksyy merkinnällään
yhdistyksen rahanmaksumääräykset.

määrää vun3iknknukBen jälkeen en3i-
mäiBe3Bä KnkuukBe3sgan Beur33Vl»t toimilienkilöt:

2) Biliteerin, pitää K()k(iukßizßc> pövtäkirj3Ä,
Mrjeßtää MBenluettelon liittvmj3järießtvkßen mu-



kaiseksi, huolehtii vuosikertomuksen laatimisesta
ja jäsentilastosta, vastaanottaa yhdistykselle tule-
van postin, järjestää kirjevaihdon ja valvoo, että
yleensä kaikki yhdistyksen kirjalliset tehtävät ja
juoksevat asiat ovat kunnossa;

3) rahastonhoitajan, joka pitää huolen saatavien
ja suoritettavien maksujen hoidosta sekä toimit-
taa tilit tammikuun 15 päivään johtokunnalle,
tilintarkastajille jätettäväksi.

13 §.

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuo-
sittain. Tilit ja vuosikertomus ym. tarpeelliset
asiakirjat tulee johtokunnan ennen helmikuun 1
päivää jättääyhdistyksen valitsemille tilintarkasta-
jille, joiden tulee helmikuun 15 päivään mennessä
antaa niistä johtokunnalle yhdistyksen vuosiko-
koukselle osoitettu kertomus tarkastuksesta.

Yhdistyksen varoista on koko johtokunta vas-
tuussa. Rahastonhoitaja on vastuussa ainoastaan
johtokunnalle.

14 §

Yhdistyksellä nn oikeus vastaanottaa lahjoituk-
sia ja jälkisäädöksiä sekä kerätä rahoja tarkoi-
tuksiaan varten.

15 §.

Jos johtokunnan huolimattomuuden tai muun
syyn takia ei jonakin vuonna ole kokouksia pi-
detty taikka epäjärjestystä syntyy, ryhdyttäköön
Suomen Rauhanliiton tahotta asianvaatimiin toi-
menpiteisiin.



16 §

18 §.

Jos yhdistys ehdotetaan lakkautettavaksi, äl-
köön ehdotusta hyväksyttäkö niin kauan kuin vä-
hintäin kymmenen jäsentä sitä vastustaa. Jos lak-
kausehdotus on tullut hyväksytyksi, on päätös,
ollakseen pätevä, toisen vähintään kahden kuu-
kauden väliajalla pidettävän kokouksen samalla
tavalla vahvistettava.

Jos yhdistys lakkaa, päättää yhdistyksen kokous
miten yhdistyksen varat ovat käytettävät yhdis-
tyksen tarkoituksen edistämiseksi paikkakunnalla.

Muutosehdotuksista, joita Isotaan näihin sään-
töihin tehdä, tulee yhdistyksen kokouksesta il-
moitettaessa mainita. Muutokset astuvat voimaan,
jos ne ovat kahdessa, vähintäin kuukauden väli-
ajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa hyväksy-
tyt vähintään 3/4 äänten enemmistöllä sekä jätetty
sitten muutokset Suomen Rauhanliiton Keskus-
hallituksen vahvistettavaksi ja tehty mahdollisesti
tarvittava ilmoitus yhdistysrekisteriin.

paitzi näitä Bääntöjä, aurataan vlicliBtvkBen toi-
minnaBBa mitä 4 päivänä tammikuuta 1919 an-
nettu Vliäi3tvkBiBtä» Bäätää,
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