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1 §. Liiton nimi ja tarkoitus.
Liiton nimi on Suomen Rau-

hanliitto ja kotipaikka Helsinki.
Liiton tarkoitus on kotimaassa.

Suomessa, yhdistää rauhaa ra-
kastawat henkilöt keskenäisem
wuorowaikutu!kseen ja yhteistyö-
hön; se tahtoo 'kotien, koulujen,
yhdistysten, kirjallisuuden, julki-
sen sanan ja hywän esimerkin
kautta kaswattaa kansassa ja lap-
sissa oikeudenmukaisuuteen, rak-
kauteen ja »veljeyteen perustumaa
rauhanpyrkimystä sekä tutustut-
taa nuorisoa ihmisyyden welwoW»
suuksiin, jotta se täysi-ikäiMsi tul-
tuaan olisi pätemä niitä täyttä-
mään; poistaa aseellisuuden syyt
ja lähentää eri kansanluokkia kes-
kenäiseen ymmärtämykseen. Suo-
men Rauhanliitto tahtoo myöskin
ottaa osaa kansaimväliseen, kaikki-
en kansojen oikeutta ja niiden wä-
lisiä »veljeyden tunteita edistä-
mään työhön.

2 §. Liiton toimintamuodot.
Liitto pyrkii tarkmtustensa pe-

rille toimeenpanemalla luentoja,
luento- ja oppikursseja, kokouksia,
juhlia, Uanwiettoja, lukurenkaita,
lasteniltamia, joissa lapset 'itse
suorittawat ohjelmaa, perustamal-
la lasten ja nuorison rauhanliitto»
osastoja sekä kirjastoja, kannatta-

3 §, Liiton jäsenet

! suomen säännöt!
Malla ja kustantamalla rauhaa ja
yhteiskunnallista uudistusta tos-
kewllll kirjallisuutta jota sanoma-
lehden, aitlltlluskirjllllisuuden tai
muun kirjallisuuden muodossa,, jo-
ka suoranaisesti tai Välillisesti
edistää sopusointuisten olojen luo-
mista.

Liiton kokouksista ja muista ti-
laisuuksista ilmoitetaan paikka-
kunnan lehdissä tai paikallisyhdis-
tyksille ja piireille lähetetyillä
kiertokirjeillä. Samalla tawalla
omat muut «tiedonannot tehtämät.

Toimintaansa marten jakautuu
Liitto paikallisyhdistyksiin ja laa-
jemmilla alueilla piireihin, joiden
kaikkien keskittäjänä on keskushal-
litus.

Liiton »vakinaiset toimihenkilöt
malitaan Rauhanliittoon kuulu-
mista henkilöistä.

Suomen Rauhanliitto moi liit-
tyä kansainmäliseen rauhanliit-
toon.

Liitolla on oikeus tvastaanottaa
lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä
kerätä rahoja tarkaituksiansa war-
ten.

Liiton jäseniä owat paikallisyh-
distykset ja yhtymät, jotka Liiton
keskushallitus on jäseniksi hywäk-
synyt, sekä kannattamat jäsenet.

Liiton paikallisyhdistyksen jäse-



neksi pääsee jokainen 18 wuotta tään piiritoimikunnalle kahden
täyttänyt kansalainen, jonka pai-
kallisyhdistys jäseneksi hywäksyy
ja joka suostuu noudattamaan
Liiton periaatteita.

Lapset alle 12 wuoden hywäksy-
tään Liiton lastenosaston ja alle
18 wuoden ikäiset nuoriso-osaston
jäseniksi. 18: ta ikäwuotta nuorem-
milla jäsenillä et ole oikeutta 'ottaa
osaa koko Liittoa koskew>ien asiain
käsittelyihin, päätöksiin ja äänes-
tyksiin.

Paikallisyhdistys ja yhtymä
woidaan eroittaa Liiton yhteydes-
tä, jos sen toiminta sotii Liiton
sääntöjä tai wuosikokouksen pää-
töksiä wastaan. Eroittamisesta
päättää Suomen Rauhanliiton
keskushallitus, jonka päätöksestä
woidaan wedota Liitm wuosikoko-
ukseen.

Iksityiset henkilöt woiwat liittyä
Liittoon kannattawina jäseninä.
Kanimttawa jäsen suorittaa 20
markan wuiosimaksun tai kerral-
laan 200 markkaa. Kannattawa
jäsen woi samalla olla Liittoon
kuuluman paikallisyhdistyksen jä-
senenä.

wiikon kuluessa sen jälkeen.
Kunkin paikallisyhdistyksen wel-

wollisuus on arkistossaan säilyt-
tää keskushallituksen ja piiritoimi-
kunnan sille lähettämät kirjelmät
sekä paikallisyhdistyksessä synty-
neet asiakirjat.

Kuhunkin paikallisyhdistykseen
pitää kuulua wähintäin 10 jäsentä.

Jos paikallisyhdistys ehdote-
taan lakkautettawllksi, älköön eh-
dotusta hywäksyttäkö niin kauan
kuin wähintäin 10 jäsentä sitä
wastustua. Kun yhdistys lakkaa,
ottaa 'sen warat huostaansa Suo-
men Rauhaliiton keskushallitus,
joka ne käyttää ensi sijassa yhdis-
tyksen epäämättömien welkojen
maksamiseen, sekä jos jäännöstä
on, päättää sen käyttämisestä rau°
hanllsilln edistämiseksi paikkakun-
nalla. Jos paikallisyhdistyksessä
tehdään ehdotus sen eroamisesta
Suomen Rauhanliiton yhteydestä,
älköön ehdotusta hywäksyttäkö, jos
wähintäin yksi wiidesosa jäsenistä
sitä wastustaa.

tykset.
Paikallisyhdistysten yhdenmu-

kaisesta järjestämisestä, ohjaami-
sesta ja wlllwomisesta huolehtiwat
lähinnä piirit, joiden alueen Lii-
ton wullsikokous määrää.

4 §. Liiton paikallisyhdis.
5 §. Liiton piirit.

Paikallisyhdistys hankkikoon
säännöilleen keskushallituksen wah-
wistuksen. Kukin paikallisyhdistys
wastaa yksinään sitoumuksistaan
ja päättää jäsentensä werottami-
sesta.

Paikallisyhdistyksen wuosikoko-us pidetään wiimeistään helmi-
kuussa ja wullsikertomus lähete-

Piiri hankkii säännöilleen kes-
kushallituksen hywäksymisen ja
piirin toimintaa johtaa 6-jäseni-
nen piiritoimikunta. Piirin wuosi-
kokous pidetään maaliskuussa.
Siihen piirin paikallisyhdistykset
lähettäwät jäseniä waltuutettuina



walta 25:Itä jäseneltä ja korkein-
taan wiisi. Kukin edustaja äänes-
tää yhdellä äänellä. Wuasikokauk-
sesfa esitetään edellisen Palenteri-
wuoden, wuosilertomus ja tilit,
walitaan kuluwakst wuodeksi jäse-
net piiritoimikuntaan siitä wuo-
sittain eroamien kahden jäsenen ti-
lalle ja tilintarkastajat sekä pääte-
tään paikallisyhdistysten werotta-
misesta piirin yhteisiä menoja mar-
ten, y.m., keskushallituksen, piiri-
toimikunnan tai paikallisyhdistys-
ten esittämistä asioista.

Piiritoimikunta suunnittelee ja
ohjaa piirin alueella tehtäwää rau-
hanliittlltyötä, tarkastaa lllaisiaan
paikallisyhdistyksiä, hankkii luen-
noitsijoita ja antaa niille ohjeet,
walwao, että keskushallituksen ja
piirin tekemiä päätöksiä noudate-
taM, lähettää 2:n wiikon kuluessapiirin wuasikokllllksesta wuosikerto-
muksen ja piiritilaston keskushal-litukselle sekä toimii wälittäjänä
paikallisyhdistysten ja keskushal-lituksen mälillä.

6 §. Liittoon kuululvat
yhtymät.

Jas joku keskushallitukseen wa°
lituista kieltäytyy,, kutsukaan kes-
kushallitus hänen tilalleen lähinnä
ääniluttmssa olleen.

Keskushallituksella on aikeus
asettaa waliakuntia erilaisia tehtä-wiä suorittamaan.

Keskushallitus kokoontuu »tar-
peen maatiessä ollen päätöswal-
tllinen, jas 6 jäsentä on läsnä.
Uänten tasan jakaantuessa woit-
taa puheenjohtajan kannattama.

Liittoon woidaan jäseniksi ottaa
erityiZten kansalaisryhmäin jayh-
distysten rauhanasiaa ajawat
osastot sekä yhtymät, ollen näillä
samat oikeudet ja welwollisuudetkuin mitä Liiton paikallisyhdis-
tyksistä on säädetty.

Liiton tilinpäätös tehdään ka-
lenterimuosittain.

Keskushallituksen puheenjohta-
jan ja muut tarpeelliset toimihen-kilöt walitsee keskushallitus kes-
kuudestaan sekä ottaa sihteerin jo-
ko keskuudestaan tai ulkopuolelta,
ynnä taloudenhoitajan; sihteeri on
keskushallituksen jäsen, jos hän on
siihen wuosikokouksessll' walittu.

Keskushallitus määrää, kuka tai
kutka owat oikeutetut merkitse-
mään Liiton nimen.

7 §. Liiton keskushallitus.
Keskushallitukseen walitsee Lii-

ton muosikokous 9 jäsentä, joista

edustajina yhden kultckkin alta- 3 muasittain eroaa, ensin arman
kautta, sitten ttmaian mukaan.
Keskushallitus johtaa loka maata
koskemaa rauhanliittotyötä, wal-
woa Liiton sääntöjen noudatta-
mista ja toimintaohjelman toteut-
tamista, hoitaa Liiton yhteistä
taloutta ollen siitä mastuunalai-
nen, johtaa kustannusliikettä, wal-
mistaa wnosikokouksen ohjelman,
wahwistaa piirien ja paikallisyh-
distysten säännöt, eroittaa Liiton
yhteydestä ne yhdistykset, jotka ei-
wät noudata sääntöjä eikä yhteisiä
päätöksiä, sekä toimittaa toukoa-
kuun kuluessa painetun wuosiker-
tamuksen edellisen wuoden toimin-
nasta.



8 §. Liiton kokoukset. päätetään keskushallituksen esit-
tämistä asioista;

päätetään piirien, paikallisyh-
distysten tai yhtymien heräittämis-
jä ja mahintäin kuukautta ennen
wuosikokousta keskushallitukselle
kirjallisesti esittämistä kysymyksis-
sistä, joista keskushallituksen on
annettawa wullsikokoukselle lausun-
tonsa;

Liiton Vuosikokouksella on ylin
walta kaikissa Liittoa koskewissa
asioissa. Kokouksissa omat ääni-
waltaisia keskushallituksen jäsenet,
paitsi wastuuwapautta myönnettä-
essä heidän wiimewuotisesta toi-
minnastaan, piiritoimikunnat ku-
kin yhden maltuuttamansa jäsenen
kautta, ja waNuutettujen edusta-
jain kautta kaikki ne paikallisyh-
distykset, jotka omat suorittaneet
luluneen wuoden säädetyt maksut
jaantaneet muosikortomuksensa, se-
kä kuluneena wuonna syntyneet
paikallisyhdistykset piirin anta-
man todistuksen nojalla.

Paikallisyhdistyksillä ja Liit-
toon kuuluwilla yhtymillä on oi-
keus lähettää edusta-jia 1 kutakin
alkamaa 25 jäsentä kohti ja kor-
keintaan 5 edustajaa. Kullakin
ällniwaltllisellll on kokouksessa 1
ääni.

9 §. Liiton »vuosikokous.

määrätään seuraawan wuosiko-
kouksen paikka.

Wuosilokouksen yhteydessä pide-
tään ohjelmallinen kesäjuhla! kes-
kushallituksen hywäksymän ohjel-
man mukaan.

Vuosikokouksessa, joka pidetään
keskushallituk-sen määrääminä päiminä,

Il) §. Sääntöjen muutos.

Muutosehdotukset näihin sään-
töihin llwat annettawat kaksi kuu-
kautta ennen Liiton wuosikokousta
kirjallisesti keskushallitukselle, jo-
ka mähintäin kuukautta ennen
wuosikokousta oman lausuntonsa
ohella julkaisee ne ja wuosikokouk-
selle esittää. Muutosehdotuksen hy-
wälsymiseen tarwitaan kaksi kol-masosaa äänestyksessä annetuista
äänistä.

11 §. Liiton lakkauttaminen.esitetään hywäksyttäwiksi Liiton
»vuosikertomus ja tilit;

walitaan suljetuilla lipuilla kol-
men eroamiswuorossll oleman ti-
lalle 3 jäsentä keskushallitukseen;

walitaan kaksi tilintarkastajaa
ja heille kaksi waramiestä;

päätetään paikallisyhdistysten
Liitolle suoritettawllsta werosta;

Jos Liitto purkautuu tai lakkaa,
on sen warat, sen jälkeen kun
mahdolliset welat owat suo-ritetut,
käytettäwä rauhanasian edistämi-
seksi Suomen kansan keskuudessa
wiimeisen wuosikokouksen tai kes-
kushallituksen lähemmän päätök-
sen mukaan.



suomen Rauhanliiton paika!li3Oöi3tz)sten
mallisäännöt

i §.

yhdistyksen tarkoitus on herät-
tää kansassa ja kaswattaa lapsissa
oikeudenmukaisuuteen, rakkauteen
ja weljeyteen perustuwaa rauhan-
pyrkimystä sekä tutustuttaa nuo-
risoa oikeisiin ihmisyyden welwolli-
suuksiin, jotta se täysi-ikäisenä olisi
pätewä niitä täyttämään; poistaa
aseellisuuden syitä; lähentää eri
kansanluokkia keskinäiseen ym-
märtämykseen ja kohottaa sekä
henkinen että ruumiillinen työ oi-
keaan arwoonsa.

Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistys toimii Suomen Rau-
hanliiton paikallisyhdistyksenä,
ollen oikeutettu edustajain kautta
ottamaan osaa Suomen Nauhan-
liiton ja oman piirinsä wuosikoko-
uksiin sekä welwollinen tarkoin
noudattamaan niissä tehtyjä pai-
kallisyhdistyksiä koskewia päätök-
siä. Yhdistys lähettäköön wuosit-
tain kahden wiikon kuluessa wuosi-
kokouksesta kertomuksen toimin-
nastaan kahtena kappaleena piiri-
toimikunnalle.

Jäseneksi pääsee tukin 18 wuot-
ta täyttänyt henkilö, jonka johto-
kunta jäseneksi hywäksyy.

Lapset ja nuoriso' alle 18 wuo-
den hywäksytään ilman muuta
Liiton lasten- ja nuorifonosaston
jäseneksi.

Jäsen on welwollinen suoritta-
maan yhdistykselle jäsenmaksun,
jonka suuruus määrätään wuosi-
kokouksessa.

Jäsen ilmoittautukoon pai-
kallisyhdistyksen sihteerille tai
johtokunnalle omaksumalla Liiton
toimintaohjelman. yhdistyksellä
on oikeus eroittaa jäsen, joka toi-
mii liiton tarkoituksia mastaan.

Yhdistys työskentelee rauhan-
asian edistämiseksi waliZtustol-
minnan kautta.

Jäsenet kokoontumat määräai-
kaisesti tai satunnaisesti eri kut-
susta. Tiedonannot jäsenille toimi-
tetaan sanomalehdissä, suullisesti
tai kirjallisesti.

Kokoukset woiwllt olla joko yksi-
tyisiä, jäseniä warten, tai yleisiä,
yleisöä warten, jolloin ei ulkopuo-
lisilla ole päätösoikeutta.

Kokouksessa tehdyt päätökset
merkitään pöytäkirjaan, joka sev-



raawassa kokouksessa luetaan ja siä täytäntöön toimikunta, johon
tarkistetaan, ellei kokous tätä teh-
täwää jätä walituille tarkastajil-
le.

kuuluu puheenjohtaja ja 4 tai 8
jäsentä. Toimikunnasta eroan
wuosittain kolmas osa ensin ar°
wan ja sitten wuoron mukaan.

Jos yhdistyksen walitsema, toi-
mikunnan jäsen wuoden kuluessa
eroaa, toimitetaan täytewaali lä-
hinnä seuraamassa kokouksessa sen
jälkeen kun asia yhdistykselle esi-
tettiin.

yhdistyksen wuosikokous pide-
tään helmikuussa, ja siinä käsitel-
lään seuraawat asiat :

1) Esitetään wuosikertomus ja
jäsentilasto;

2) Luetaan tilikertomus sekä
tilintarkllstajllin lausunto ja pää-
tetään toimikunnan tiliwapau-
desta.

N) Päätetään jäsenmaksuista.
4) Walitaan wuodeksi puheen-

johtaja ja kahdeksi wuodeksi 2 tai
3 toimikunnan jäsentä erowuoros-sa olewien sijaan.

5) Päätetään, ketkä owat oikeu-
tetut merkitsemään yhdistyksen ni-
men.

6) Määrätään yhdistyksen edus-
tajat Rauhanliiton ja piirin wuo-
sitokouksiin.

7) Walitlllln kaksi tilintarkastll-
jllll ja heille kaksi wairamiestä tar-
kastamaan kuluwan wuoden tilejä
ja taloutta.

8) Käsitellään muita toimikun-
nan tai jonkun jäsenen mahdolli-
sesti ehdottamia asioita.

Mämainittujll asioita, paitsi 2
ja 4 kohtaa koskewia, saattaa wuo-
sikokous jättää käsiteltäwikst jossa-
kin seuraamassa kokouksessa.

Erityisiä toimia ja satunnaisia
tarkoituksia warten yhdistys woi
asettaa eri toimikuntia.

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään
kalenteriwullsittain.

Puheenjohtaja walwoo yhdis-
tyksen etuja, johtaa kokouksissa
puhetta, edustaa sitä, milloin ei
sääntöjen mukaan toista edusta-
jaa ole walittu, sekä warmentaa
allekirjoituksellaan yhdistyksen si-
toumukset ja rahanmaksumllärä-
ykset.

Toimikunta määrää ensimäises-
sä kokouksessaan seuraamat toimi-
henkilöt:

1) marllpuheenjohtajlln;
2) sihteerin, joka pitää pöytäkir-

jaa, jäsenluetteloa, antaa jäseniisi-
puja, huolehtii wullsikertomutsen
laatimisesta ja jäsentilastosta',

3) rahastonhoitajan, joka pitää
huolen saatawien ja suoritettllwien
maksujen hoidosta, sekä toimittaa
tilit tammikuun kuluessa toimi-
kunnalle, tilintarkastajille jätettä-
wiksi.

Yhdistyksen asioita hallituksena
hoitaa ja panee kokouksien päätök-



Hankkimllnsll warat yhdistys
käyttää omiin tarkoituksiinsa rau-
hanasian hywäksi, kuitenkin huo-
mioonottaen liiton ja piirin wuosi-
kokouksen päättämät yhteisiin tar-
koituksiin menewat werot.

yhdistyksen waroista on toimi-
kunta wastuussa.

10 §,

Jos toimikunnan huolimatto-
muuden tai muun syyn takia ei ko-
kousta ole pidetty puoleen wuo-
teen tai jos epäjärjestystä syntyy,
ryhtyköön piiritoimikunta taikka
keskushallitus asianwaatimiin 'toi-
menpiteisiin.

11 §.

Jos yhdistys ehdototaan lakkau-
tettawakst, älköön ehdotusta hy-
wäksyttäkö niin kauan kuin wähin-
täin 10 jäsentä sitä wastustaa.

Jos yhdistys lakkaa, ottaa kes-
kushallitus warat huostaansa, jo-
ka ne käyttää ensi sijassa epäämät-

12 §.

Suomen Rauhanliiton sihteeri rwa Selma Anttila, os. Helsinki.

Tampere, 1922 Työkansan kirjapaino.
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tömien welkojen maksamiseen seka
jos jäännöstä on, käyttää sen rau-
hanasian aljamiseksi paikkakunnal'
la.

Jos yhdistys ehdotetaan irroi-
tettawaksi Suomen Rauhanliitos-
ta, älköön sitä hywäksyttäkö niin
kauan kuin wähintäin yksi wiides-
osa jäsenistä sitä wastustaa.

Muutoksia näihin sääntöihin
woidaan tehdä ainoastaan yhdis-
tyksen wuosikokouksessa kahden kol-masosan enemmistöllä, ja ne astu-
mat woimaan, jos Suomen Rau-
hanliiton keskushallitus ne hyioäk-
syy. Muutosehdotus on esitettäwä
yhdistyksen toimikunnalle miimois-
tään kuukautta ennen wuosikoko-
usta, jonka jälteen toimikunta
saattaa ehdotuksen jäsenten tietoon
ja esittää sen ynnä oman lausun-
tonsa siitä Vuosikokoukselle. Jos
wuosikokous hymäksyy muutoseh-
dotuksen, esittää toimikunta sen
wiipymättä Suomen Nauhanlii-
ton keskushallitukselle wahwistet-
tawaksi.


