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i §•

Yhdistyksen nimi on Naisten Kansainvälinen Rauhan ja
Vapauden Liitto, Suomen Osasto — Internationella Kvinno-
förbundet för Fred och Frihet, Finlands Avdelning r. y., josta
säännöissä käytetään nimitystä osasto. Sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki.

2 §.

Osaston tarkoituksena on koota Suomen naisia työsken-
telemään kansainvälisen liiton ohjelman mukaisesti kansojen
pysyvän rauhan ja vapauden, etuvastakohtien rauhanomaisen
ratkaisun, yleisen aseistariisunnan sekä sivistyksellisellä, val-
tiollisella, yhteiskunnallisella ja taloudellisella alalla tapahtuvan
kansainvälisen yhteistyön puolesta.

Tarkoitustaan osasto pyrkii toteuttamaan
1) edistämällä kansainvälisten kysymysten tutkimista ja

tunnetuksitekemistä,
2) vaikuttamalla kansojen yhteenkuuluvaisuuden, yhteis-

ymmärryksen ja rauhanhengen omaksumiseen nuorison
koti- ja koulukasvatuksessa sekä vapaassa kansansivis-
tystyössä,

3) järjestämällä sekä jäsenille että yleisölle kokouksia,
esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä opintokursseja,

4) kustantamalla ja levittämällä rauhanaatteista kirjalli-
suutta ja julkaisuja.

Osaston jäseneksi pääsevät sen tarkoitusperät omaksuvat
18 vuotta täyttäneet naiset sekä heidän muodostamansa rekis-
teröidyt paikallisyhdistykset, joiden säännöt osasto on hyväk-
synyt.

Jäsenet ovat vuosijäseniä ja vakinaisia jäseniä. Vuosijäse-
net suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosimaksun ja va-
kinaiset jäsenet vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen
jäsenmaksun.



Osaston vuosikokous voi keskushallituksen ehdotuksesta
kutsua osaston kunniajäseniksi sen tarkoitusperien hyväksi työs-
kennelleitä, erikoisesti ansioituneita henkilöitä.

Alle 18-vuotiaita tyttöjä varten voidaan paikallisyhdis-
tysten yhteyteen perustaa nuorten ryhmiä, joita johdetaan
osaston vuosikokouksessa hyväksyttyjen ohjesääntöjen mukaan,
mutta joilla ei ole äänestysoikeutta paikallisyhdistyksen eikä
osaston kokouksissa.

Paikallisyhdistyksillä on myöskin kielellinen itsemäärää
misoikeus.

Osaston jäsenten ja sen jäsenyhdistysten jäsenten tulee
olla Suomen kansalaisia.

4 §.

Keskushallituksella on oikeus erottaa osastosta sellainen
jäsen tai paikallisyhdistys, joka toiminnallaan vahingoittaa osas-
toa. Erottamispäätöksestä voi erotettu kirjallisesti vedota osas-
ton vuosikokoukseen 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon
saatuaan.

5 §.

Osaston asioita hoitaa vuosikokouksen kolmeksi (3) vuo-
deksi kerrallaan valitsema keskushallitus, johonkuuluu yhdeksän
(9) vakinaista ja kolme (3) varajäsentä, joista ainakin viiden (5) va-
kinaisen jakahden (2) varajäsenen on asuttava Helsingissä voidak-
seen muodostaa keskushallituksen toimeenpanevan valiokunnan.

Keskushallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolme (3)
vakinaista ja yksi (1) varajäsen, kahtena ensimmäisenä vuotena
arvalla ja sitten vuorollaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan
valita uudelleen.

Keskushallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valitsee vuosikokous, muut virkailijat keskushallitus.

Keskushallitus kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa
välittömästi ennen vuosikokousta ja heti sen jälkeen. Sitä-
paitsi se voi kokoontua, jos puheenjohtaja tai neljännes (1/4)
sen jäsenistä pitää sitä suotavana.

Keskushallitus, joka on päätösvaltainen puheenjohtajan
tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kuuden (6) jäsenen saa-
puvilla ollessa, hyväksyy osaston yleisen toimintasuunnitelman,
määrittelee suuntaviivat juoksevien asioiden hoitamiselle, päät-
tää toimeenpanevan valiokunnan sen ratkaistavaksi alistamat
asiat sekä ratkaisee huomattavimmat taloudelliset kysymykset.

Keskushallituksen toimeenpaneva valiokunta, jonka muo-
postavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varasih-
teeri, varainhoitaja ja kaksi (2) jäsentä, kokoontuu tarvittaessa
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätös-



valtainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähin-
tään neljä (4) jäsentä on saapuvilla.

Toimeenpaneva valiokunta hoitaa osaston toimintaa vuo-
sikokouksen päätösten ja keskushallituksen määrittelemien
suuntaviivojen mukaan. Sen tehtävänä on hyväksyä uudet
paikallisyhdistykset ja osastoon suoraan liittyvät jäsenet, pitää
keskushallituksen puolesta säädettyä jäsenluetteloa, ohjata ja
seurata paikallisyhdistysten toimintaa, hoitaa osaston rahava-
roja ja muuta omaisuutta, valmistaa keskushallituksen ja vuo-
sikokouksen hyväksyttäviksi vuosikertomus, tilinpäätös, talous-
arvioehdotus ja toimintasuunnitelma, ottaa toimeen ja erottaa
osaston toimihenkilöt, määrätä heidän palkkansa ja valvoa hei-
dän toimintaansa, tehdä tunnetuksi osaston tarkoitusta ja toi-
mintaa sekä hoitaa sen yleistä, rauhanaatteista valistustyötä.

6 §.

Osaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja, yhdessä jommankumman sihteerin tai*varainhoitajan
kanssa.

7 §.

Osaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on en-
nen helmikuun 15 päivää annettava tilintarkastajille, joiden
tulee ajoissa ennen vuosikokousta antaa keskushallitukselle
kirjallinen lausunto tilientarkastuksesta.

8 §.

Vuosikokouskutsu, joka on lähetettävä viimeistään
14 päivää ennen kokousta, ja muut jäsenille toimitettavat tie-
doitukset lähetetään joko kirjeellisesti tai ilmoittamalla suo-
men- ja ruotsinkielisissä Helsingissä ilmestyvissä lehdissä.

9 §.

Osaston vuosikokous pidetään maaliskuun kuluessa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtajat ja sihteerit,
2) valitaan pöytäkirjantarkastajat,
3) todetaan kokouksen laillisuus,
4) esitetään osaston vuosikertomus, tilinpäätös ja tilin-

tarkastajain lausunto,
5) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kes-

kushallitukselle ja varainhoitajalle,
6) vahvistetaan osaston talousarvio ja toimintasuunni-

telma kuluvaksi vuodeksi,
7) määrätään jäsenmaksujen suuruus,
8) valitaan osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,



9) valitaan 3 vakinaista ja 1 varajäsen keskushallitukseen
erovuoroisten tilalle,

10) valitaan 2 varsinaista ja 2 varatilintarkastajaa,
11) valitaan 2 neuvottelevaa jäsentä ja näille varajäsenet

maailmanliiton toimeenpanevaan valiokuntaan,
12) käsitellään muut paikallisyhdistysten tai yksityisten

jäsenten ennen helmikuun 15 päivää keskushallituk-
selle kirjallisesti esittämät ja toimeenpanevan valio-
kunnan käsittelemät asiat, jotka on vuosikokous-
kutsussa mainittava.

10 §.

Osasto voi kokoontua myöskin ylimääräiseen kokouk-
seen, jonka osanotto- ja koollekutsumistapa on sama kuin
vuosikokouksenkin.

H §•

Osaston vuosi- ja ylimääräisissä kokouksissa on kullakin
paikallisyhdistyksellä niin monta ääntä kuin sillä on jäseniä
ja kullakin osastoon suoraan liittyneellä jäsenellä yksi ääni.
Keskushallituksen jäsenillä ei ole äänioikeutta heitä itseään
koskevissa asioissa.

Läsnäolijat saavat äänestää myös valtakirjoilla, joihin on
merkitty niiden jäsenten nimet, joiden puolesta valtakirjan-
haltija äänestää.

Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin ellei valitsemistavasta
yksimielisesti toisin päätetä. Äänten mennessä tasan ratkai-
see vaaleissa arpa, muissa äänestyksissä voittaa se mielipide,
jonka puolesta puheenjohtaja äänestää.

12 §.
Osasto voi olla yhteistyössä toisten sekä koti- että ulko-

maisten aatteellisten yhtymäin kanssa, joiden säännöt eivät
ole ristiriidassa Naisten Kansainvälisen Rauhan ja Vapauden
Liiton tarkoitusperien ja toimintatapojen kanssa.

13 §.

Osastolla on oikeus omistaa kiinteistöjä sekä vastaanottaa
lahjoja ja testamenttilahjoituksia.

14 §.
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta samoinkuin osas-

ton lopettamisesta on tehtävä kolmenneljäsosan (3/4) äänten-
enemmistöllä kahdessa perättäisessä osaston kokouksessa, joista
jommankumman on oltava osaston vuosikokous.

Jos osasto päätetään lopettaa, niin sen varat on käytet-
tävä osaston tarkoitusperien edistämiseen tavalla, josta pääte-
tään samalla kertaa kuin osaston lopettamisesta.


