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Yhdistyksen nimi: Suomen Rau-
hanliiton Tampereen osasto r.y.

Kotipaikka on Tampere.
Yhdistyksen tarkoitus on rauhan

asian tunnetuksi tekeminen, jota tar-
koitusta se pyrkii ajamaan siten, ettei
toimintaa sido minkään poliittisen
tai uskonnollisen suunnan käsitykset.
Yhdistys toiminnallaan pyrkii herät-
tämään vakavaa rauhan mieltä, joka
pohjautuu oikeudenmukaisuuteen,
rakkailleen ja veljeyteen sekä tutus-
tuttaa nuorisoa oikeisiin ihmisyyden



velvollisuuksiin, jotta se täysi-ikäise-
nä olisi pätevä niitä täyttämään, pois-
taa aseellisuuden syitä, lähentää eri
puolueita ja uskontosimntia keskinäi-
seen ymmärtämykseen ja kohottaa
sekä henkisen että ruumiillisen työn
oikeaan arvoonsa.

■>
Yhdistys toimii Suomen Rauhan-

liiton paikallisyhdistyksenä, ollen oi-
keutettu edustajain kautta ottamaan
osaa Suomen Rauhanliiton ja oman
piirinsä vuosikokouksiin sekä velvol-
linen tarkoin noudattamaan niissä
tehtyjä paikallisyhdistyksiä koskevia
päätöksiä. Yhdistys lähettäköön vuo-
si f tain kahden kuukauden aikana
vuosikokouksesta, kertomuksen toi-
minnastaan kahtena kappaleena Pii-
ritoimikunnalle tai Keskushallinnolle,
niinkauan kuin ei Piiritoimikuntaa
ole. Yhdistys (oimii rauhanaatteen
levittämiseksi valistustyön kautta, toi-



mien yleisiä esitelmiä ja keskustelu-
tilaisuuksia, järjestäen luentokursse-
ja ja kokouksia, juhlia, luku- ja om-
peluseuroja, painattaen ja levittäen
rauhanaatetta koskevia julistuksia ja
kirjasia, perustaen ja avoinna pitäen
rauhankirjastoja sekä kuvakokoel-
mia, sekä opetusta jossain kansain-
välisessä kielessä. Yhdistyksellä on
oikeus kantaa kolehtia ja järjestää
maksullisia juhlatilaisuuksia rahas-
tonsa kartuttamiseksi; ottaa vastaan
lahjoituksia sekä testamenttia; mah-
dollisuutta myöten perustaa rahasto
oman huoneuston hankkimiseksi yh-
distykselle.

Jäseneksi pääsee kukin 18 vuotta
täyttänyt henkilö, joka kannattaa
Rauhanliiton ohjelmaa, ja jäseneksi
voi ilmoittautua jollekin johtokunnan
jäsenelle.

Lapset ja nuoriso, alle 18-vuotiaat,



hyväksytään ilman munta liiton las-
ten ja nuorison osaston jäseneksi.
Jäsen on velvollinen suorittamaan
yhdistykselle jäsenmaksun, jonka
suuruus määrätään vuosikokouksessa.

Yhdistyksellä on oikeus eroittaa jä-
sen, joka toimii liiton tarkoitusta vas-
taan, sekä myös jäsen, joka ei ole jä-
senmaksujaan suorittanut '/a vuoteen.

Jäsenet kokoontuvat määräaikai-
sesti tai satunnaisesti eri kutsusta.
Tiedonannot jäsenille toimitetaan sa-
nomalehdissä, suullisesti tai kirjeelli-
sesti. Kokoukset voivat olla joko yk-
sityisiä jäseniä varten tai yleisiä, ylei-
söä varten, jolloin ei ulkopuolisilla
ole päätösoikeutta.

Kokouksessa tehdyt päätökset mer-
kitään pöytäkirjaan, joka seuraavas-
sa kokouksessa luetaan ja tarkiste-



taan, ellei kokous tätä tehtävää jätä
valituille tarkastajille.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään
helmikuussa ja siinä käsitellään seu-
raavat asiat:

1. Esitetään vuosikertomus ja jä-
sentilasto;

2. Luetaan tilikertomus sekä tilin
tarkastajain lausunto ja päätetään
johtokunnan tili vapaudesta;

3. Päätetään jäsenmaksuista;
4. Valitaan vuodeksi puheenjohta-

ja ja 3 vuodeksi kaksi tai kolme joh-
tokunnan jäsentä erovuorossa olevien
sijaan. Vaali toimitetaan suljetuilla
lipuilla;

5. Päätetään ketkä ovat oikeutettu-
ja merkitsemään yhdistyksen nimen;

6. Määrätään yhdistyksen edusta-
jat Rauhanliiton ja Piirin vuosiko-
kouksiin. Edustajia saa olla yksi jo-



kaista alkavaa 25 lukua kohden, mut-
ta enintäin 5 yhdestä osastosta;

7. Valitaan tilintarkastajat ja heille
kaksi varamiestä tarkastamaan kulu-
van vuoden tiliä ja taloutta;

8. Käsitellään muita toimikunnan
tai jonkun jäsenen mahdollisesti eh-
dottamia asioita, jotka ainakin 10 päi-
vää ennen vuosikokousta on saatetta-
va johtokunnan tietoon;

9. Yllämainittuja asioita, paitsi 2
ja 4 kohtaa koskevia, saattaa vuosi-
kokous jättää käsiteltäväksi jossakin
seuraavassa kokouksessa. Kutsu vuo-
sikokoukseen on tiedoiteftava ainakin
2 viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen asioita hallituksena
hoitaa ja panee kokouksien päätöksiä
täytäntöön toimikunta, johon kuuluu
puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Toimi-
kunnasta eroaa vuosittain kolmas os;s,
ensin arvan, sitten vuoron mukaan.



.los yhdistyksen valitsema toimi-
kunnan jäsen vuoden kuluessa eroaa,

toimitetaan täytevaali seuraavassa
kokouksessa sen jälkeen kun asia yh-
distykselle esitettiin.

Erityisiä toimia ja satunnaisia tar-
koituksia varten yhdistys voi asettaa
eri toimikuntia.

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään ka-
lenterivuosittain.

Toimikunta on päätösvaltainen, jos
ainakin 5 sen jäsentä on saapuvilla
kokouksessa, johon kaikki sen jäse-
net ovat kutsutut. Toimikunnan pää-
tökset tehdään yksinkertaisella ään-
ten enemmistöllä. Jos äänet lankeavat
tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Puheenjohtaja valvoo yhdistyksen
etuja, johtaa kokouksissa puhetta,
edustaa sitä, milloin ei sääntöjen
mukaan toista edustajaa ole valittu,
sekä varmentaa allekirjoituksellaan



yhdistyksen sitoumukset ja rahamak-
sumääräykset.

Toimikunta määrää ensimäisessä
kokouksessaan seuraavat toimihen-
kilöt:

1. Varapuheenjohtajan;
2. Sihteerin, joka pitää pöytäkir-

jaa, jäsenluetteloa, antaa jäsenlippuja,
huolehtii vuosikertomuksen laatimi-
sesta ja jäsenlilastosla;

3. Rahastonhoitajan, joka pitää
huolen saatavien ja suoritettavien
maksujen hoidosta, sekä toimittaa
tilit tammikuun kuluessa toimikun-
nalle, tilintarkastajille jätettäväksi.

Hankkimansa varat yhdistys käyt-
tää omiin tarkoituksiinsa rauhanasian
hyväksi, kuitenkin huomioon ottaen
Liiton ja Piirin vuosikokouksen päät-
tämät yhteisiin tarkoituksiin menevät
verot.



Yhdistyksen varoista on johtokunta
vastuussa.

Jos toimikunnan huolimattomuu-
den tai muun syyn tähden ei kokousta
ole pidetty puoleen vuoteen tai jos
epäjärjestystä syntyy, ryhtyköön pii-
ritoimikunta tai Keskushallitus asian
vaatimiin toimenpiteisiin.

Jos yhdistys ehdoitetaan lakkautet-
tavaksi, älköön ehdotusta hyväksyt-
täkö niin kauan kuin vähintäin 10
jäsentä sitä vastustaa. Jos yhdistys
lakkaa, ottaa Keskushallitus varat
huostaansa, joka ne käyttää ensi si-
jassa epäämättömien velkojen mak-
samiseen, sekä, jos jäännöstä on käyt-
tää sen rauhan asian ajamiseksi paik-
kakunnalla.

Muutoksia näihin sääntöihin "voi-
daan tehdä ainoastaan yhdistyksen



vuosikokouksessa 8/4 kolme neljäsosan
enemistöllä ja ne astuvat voimaan,
jos Suomen Rauhanliiton Keskushalli-
tus ne hyväksyy. Muutosehdotus on
esitettävä yhdistyksen toimikunnalle
viimeistään kuukautta aikaisemmin
vuosikokousta, jonka jälkeen toimi-
kunta saattaa ehdotuksen jäsenten
tietoon ja esittää sen ynnä oman laati-
mansa lausunnon vuosikokoukselle.
Jos vuosikokous hyväksyy muutos-
ehdotuksen, esittää toimikunta sen
viipymättä Suomen Rauhanliiton Kes-
kushallitukselle vahvistettavaksi.

TYÖKANSAN Kll PAINO,


