
Suomen Rauhanliitto
(Kansainliittoyhdistys) r.y.

säännöt.
(Hyväksytyt oikeusministeriössä jouhik. 5 >>:>!!> 1933.)

1 §. Liiton nimi ja tarkoitus.

Liiton nimi on Suonien Rauhanliitto (Kansain-
liittoyhdistys) r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki.

Liiton tarkoitus on rauhanasian harrastavien
henkilöiden yhdyssiteenä toimia oikeuteen ja
yhteisymmärrykseen perustuvan rauhantahdon
luomiseksi aseellisen hengen tilalle sekä myötä-
vaikuttaa sellaisen kansainvälisen oikeustilan va-
kauttamiseen, jossa soina ei ole. Kansainliitto-
yhdislysten Kansainväliseen biljooniin liittyneenä
se myös tahtoo osallistua yleismaailmalliseen rau-
hantyöhön ja herättää kansainvälistä yhteislun
ioa kansassamme.

Liitto tahtoo toimia
kansainliittoaatteen hyväksi ja Kansainliiton

lyön tunnetuksi tekemiseksi,
kansainvälisten kysymysten julkisen ja kansan-

valtaisen käsittelyn hyväksi,
kansainvälisen aseistariisumisen edistämiseksi,
kansainvälisen yhteistoiminnan hyväksi henki-

sellä, yhteiskunnallisella ja taloudellisella Eilalla,
kansamme eheyttämiseksi valistuksen, keski-

näisen arvonannon ja luovan yhteistyön pohjalla.



2 §. Liiton toimintamuodot

Liitto pyrkii tarkoitustensa perille valistustoi-
minnalla, kirjallisuuden, luentojen ja juhlien väli-
tyksellä.

Toimintaansa varten jakautuu liitto paikallis-
yhdistyksiin ja laajemmilla alueilla piireihin, joi-
den kaikkien keskuselimenä on keskushallitus.

Liitto voi liittyä kansainvälisiin rauhan järjes-
töihin.

Liitto voi vastaanottaa lahjoituksia j:> jälki-
säädöksiä sekä asianomaisella luvalla kerätä ra-
hoja tarkoituksiansa varten.

Liiton kokouksista ilmoitetaan paikkakunnan
lehdissä tai paikallisyhdistyksille ja piireille sekä
liittoon kuuluville yhtymille lähetetyillä kiertokir-
jeillä. Samalla lavalla ovat muut tiedonannot
lehtävät.

S §. Liiton jäsenet.

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

Liiton paikallisyhdistyksen jäseneksi pääsee jo-
kainen 18 vuotta täyttänyt kansalainen, jonka
paikallisyhdistys jäseneksi hyväksyy ja joka
suostuu noudattamaan yhdistyksen periaatteita.
Alle 18 vuoden ikäiset voivat muodostaa nuoriso-
tai lastenosastoja. Heillä ei ole oikeutta osallisina
koko liittoa koskevien asiain käsittelyyn.

Paikallisyhdistys ja yhtymä voidaan eroittaa
liitosta, jos sen toiminta sotii liiton sääntöjä la i
vuosikokouksen päätöksiä vastaan. Eroittamisesln
päättää keskushallitus, jonka päätöksestä voidaan
vedola liiton vuosikokoukseen.



Yksityiset henkilöi voivat liittyä liittoon kannat-
tavina jäseninä. Kannattava jäsen suorittua 20
markan vuosimaksun tai kerrallaan 200 markkaa.
Kannattava jäsen voi samalla olla liittoon kuulu-
van paikallisyhdistyksen jäsenenä.

Liiton kannattava jäsen tai useampiin Hilloon
liittyneisiin yhdistyksiin kuuluva jäsen voi ottaa
osaa edustajavaaleihin liiton vuosikokoukseen
vain yhdessä yhdistyksessä.

4 §. Liiton paikallisyhdistykset.

Paikallisyhdistys hankkikoon säännöilleen kes-
kushallituksen vahvistuksen. Kukin paikallis-
yhdistys vastaa yksinään sitoumuksistaan ja päät-
tää jäsentensä verottamisesta.

Paikallisyhdistyksen vuosikokous pidetään vii-
meistään helmikuussa ja vuosikertomus lähete-
tään kiiiiden viikon kuluessa sen jälkeen piiri-
toimikunnalle, jos yhdistys kuuluu piiriin, muu-
ten keskushallitukselle.

Kunkin paikallisyhdistyksen velvollisuus on
arkistossaan säilyttää keskushallituksen ja piiri-
toimikunnan sille lähettämät kirjelmät sekä pai-
kallisyhdistyksessä syntyneet asiakirjat.

Kuluinkin paikallisyhdistykseen pitää kuulua
vähintään 10 jäsentä.

.Los paikallisyhdistys ehdotetaan lakkautetta-
vaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö niin kauan
kuin vähintään 10 jäseniä sila vastustaa. Kun
yhdistys lakkaa, ottaa sen varat huostaansa kes-
kushallitus, joka ne käyttää ensi sijassa yhdistyk-
sen epäämättömien velkojen maksamiseen, sekä
jos jäännöstä on, päättää sen käyttämisestä rau-
hanasian edistämiseksi paikkakunnalla. Jos pai-



kallisyhdistyksessä tehdään ehdotus sen eroami-
sesta Suomen Rauhanliitosta, älköön ehdotusta
hyväksyttäkö, jos vähintäin yksi viidesosa jäse-
nistä sitä vastustaa;

5 §. Uiton jiiirit.

Paikallisyhdistysten yhdenmukaisesti) järjestä-
misestä, ohjaamisesta ja valvomisesta huolehtiva!
lähinnä piirit, joiden alueet liiton vuosikokous
määrää.

Piiri hankkikoon säännöilleen keskushallituk-
sen hyväksymisen. Piirin toimintaa johtaa B- jäse-
ninen piiritoimikunta. Piirin vuosikokous pide-
tään maaliskuussa. Siihen sen paikallisyhdistyk-
set lähettävät jäseniä valtuutettuina edustajina
yhden kultakin alkavalta 25:ltä jäseneltä ja kor-
keintaan viisi. Kukin edustaja äänestää yhdellä
äänellä. Vuosikokouksessa esitetään edellisen ka
lenterivuoden vuosikertomus ja tilit, valitaan ku-
luvaksi vuodeksi jäsenet piiritoimikuntaan siilä
vuosittain eroavien kahden jäsenen tilalle ja tilin-
tarkastajat sekä päätetään paikallisyhdistysten
verottamisesta piirin yhteisiä menoja varten y.m.
keskushallituksen, piiritoimikunnan tai paikallis-
yhdistysten esittämistä asioista.

Piiritoimikunta suunnittelee ja ohjaa piirin
alueella tehtävää rauhantyötä, hankkii luennoitsi-
joita ja antaa heille ohjeet, valvoo, että KeBkuB7
hallituksen ja liiton tai piirin vuosikokouksen te-
kemiä päätöksiä noudatetaan, lähettää kahden
viikon kuluessa piirin vuosikokouksesta vuosi-
kertomuksen ja piiritilaston Keskushallitukselle
sekä toimii välittäjänä paikallisyhdistysten ja kes-
kushallituksen välillä.



6 F, Liittoon kuuluvat yhtymät,
Liittoon voidaan jäseniksi ottaa erityisien kan-

salaisryhmäin ja yhdistysten rauhanasiaa ajavat
osastot sekä yhtymät. Näillä on samat oikeudet ja
velvollisuudet kuin mitä liiton paikallisyhdistyk-
sistä on säädetty.

Uittoon voidaan aatteellisesti kannattaviksi jä-
seniksi ottaa yhtymiä, jotka sitä haluavat ja jotka
keskushallitus niiden sääntöjen ja viimeisen vuo-
sikertomuksen nojalla hyväksyy. Sellainen jäsen
vastaa yksinään sitoumuksistaan ja määrää itse
liitolle tulevan jäsenveron, joka kuitenkin olkoon
jäseniä kohti vähintäin 10 % paikallisyhdistysten
samana vuotena suorittamasta verosta.

Aatteellisesti kannattavaksi jäseneksi oletin yh-
tymä säilyttää arkistossaan keskushallituksen
kirjelmät, täyttää vuosikokouksessa tehdyt pää-
löksel ja voi rauhanaatteen edistämiseksi keskus-
hallitukselta saada samanlaista tukea kuin paikal-
lisyhdistykset. Tämänlaatuinen yhtymä lähettää
vuosikertomuksensa keskushallitukselle 1 viimeis-
iään huhtikuussa.

7 #. Liiton keskushallitus.
Keskushallitukseen valitsee liiton vuosikokous

9 jäsentä, joista 3 vuosittain eroaa vuoron mu-
kaan. Keskushallitus johtaa koko maata koskevaa
rauhanliittotyötä, valvoo liiton sääntöjen noudat-
tamista ja toimintaohjelman toteuttamista, hoitaa
liiton yhteistä taloutta, josta se on vastuussa, joh-
taa kustannusliikettä, valmistaa vuosikokouksen
ohjelman, vahvistaa piirien ja paikallisyhdistyk-
sien säännöt sekä toimittaa toukokuun kuluessa
painetun vuosikertomuksen edellisen vuoden toi-
minnasta.



siilon tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain.

8 §. Liiton vuosikokous.

Keskushallituksen puheenjohtajan ja muut tar-
peelliset toimihenkilöt valitsee keskushallitus kes-
kuudestaan sekä ottaa sihteerin joko keskuudes-
>!>:>» tai ulkopuolelta. Jälkimäisessä tapauksessa
hänellä ei ole keskushallituksen jäsenen val-
tuuksia.

Jos joku keskushallitukseen valituista kieltäy-
tyy, kutsukoon keskushallitus hänen tilalleen lä-
hinnä ääniluvussa olleen.

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

Keskushallituksella on oikeus aseltaa valiokun-
tia erikoisia tehtäviä suorittamaan.

Liiton nimen merkitsevät puheenjohtaja ja sih
teeri yhdessä.

Liiton vuosikokouksella on ylin valta kaikissa
liittoa koskevissa asioissa. Kokouksessa oval ääni-
valtaisia keskushallituksen jäsenet pailsi vastuu-
vapaudesta heidän edellisen vuoden toiminnastaan
päätettäessä, piiritoimikunnat kukin yhden val-
tuuttamansa jäsenen kautta sekä valtuutettujen
edustajien kautta kaikki ne paikallisyhdistykset
ja jäseniksi tai aatteellisesti kannattaviksi jäse-
niksi otetut yhtymät, jotka ovat suorittaneet kulu-
neen vuoden säädetyt maksut ja antaneet vuosi-
kertomuksensa, sekä kuluneena vuonna syntyneet
paikallisyhdistykset.

Paikallisyhdistyksillä ja niiden veroisilla liit-
toon kuuluvilla yhtymillä on oikeus lähettää edus-
tajia 1 kutakin alkavaa 25 jäsentä kohti ja kor-
keintaan 5 edustajaa.



Aatteellisesti kannattavat yhtymät ovat oikeute-
tut lähettämään saman lukumäärän edustajia
kuin mihin liitolle suoritettu jäsenvero olisi oi-
keuttanut, jos sen olisi maksanut paikallisyhdis-
tys, kuitenkin korkeintaan 5 edustajaa.

Kullakin äänivaltaisella on kokouksessa 1 ääni.
Vuosikokouksessa, joka pidetään touko—syys-

kuulla keskushallituksen määrääminä päivinä.
esitetään hyväksyttäviksi liiton vuosikertomus

ja tilit;
valitaan suljetuilla lipuilla kolmen eroaniisvuo-

rossa olevan tilalle 3 jäsentä keskushallitukseen;
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi

varamiestä;
päätetään paikallisyhdistysten liitolle suoritel-

tavasta verosta;
päätetään keskushallituksen esittämistä asioista;
päätetään piirien, paikallisyhdistysten tai yhty-

mien herättämistä ja vähintäin kuukautta ennen
vuosikokousta keskushallitukselle kirjallisesti
esittämistä kysymyksistä, joista keskushallituk-
sen on annettava vuosikokoukselle lausuntonsa;

määrätään seuraavan vuosikokouksen paikka.
Vuosikokouksen yhteydessä pidetään ohjelmal-

linen kesäjuhla keskushallituksen hyväksymän
ohjelman mukaan.

9 §. Sääntöjen muutos.

Nuut<>B(li<l<)tuliBet näiliin Bääntöiliin nvat an-
nettavnt l<alvBi llunkautta ennen liiton vuoBi!<o-
liOliBta I<iijalliBeBti lle8ll,i8liallitull8ellc!, joka vä-
liintäin liuuliautta ennen vu<>Bil<ol<ouBta >ulllaiBee
ne nman lausuntonsa oliella, Bel<ä vl!08iIiQkoull'
8088 a erittää ne. nvväliBvini'



seen tarvitaan kaksi kolmasosaa äänestyksessä
annetuista äänistä.

10 §, Liiton lakkauttaminen

.Los liitto purkautuu laikka lakkaa, on sen va-
ral, sen jälkeen kun mahdolliset veiat oval suori-
tetut, käytettävä rauhanasian edistämiseksi Suo-
nien kansan keskuudessa viimeisen vuosikokouk-
sen tai keskushallituksen lähemmän päätöksen
mukaan.

/Uelsingin
( yliopiston
xkirjasto^,

Helsinki 1940 Kirjapaino-Oy. Sana.


