
Suomen Naisten Kansallisliiton

Säännöt.
§ i.

Suomen Naisten Kansallisliiton — Finlands Kvinnors
Nationalförbund — tarkoituksena on olla Washingtönissa
v. 1888 perustetun kansainvälisen naisten liiton (The Inter*
national Council af Women) haaraosastona ja edistää yhteis*
työtä naisyhdistysten kesken Suomessa. Liiton kotipaikka
on Helsinki.

§ 2.

Liitto ei ole perustettu valtiollista eikä uskonnollista
toimintaa (propagandaa) varten.

Liitto toimii kirjeenvaihdon kautta muiden maiden nais*
järjestöjen kanssa, järjestämällä kokouksia sekä alakomiteojen
kautta, joilla on omat ohjesääntönsä.

§ 3.

Jokainen Suomessa toimiva yhdistys, jonka jäsenet ovat
naisia, pääsee, jos sen vaikutus on sitä laatua että kansallis*
liiton keskuskomitea sen hyväksyy, liiton jäseneksi, joko
liittymällä siihen suoraan tahi muodostamalla muiden yhdis*
tysten kanssa paikallisliiton, joka sitten yhtyy kansallisliito
toon. Myöskin sellaiset yhdistykset, joissa on sekä mies*
että naisjäseniä, voivat yhtyä liittoon, valitsemalla edusta*
jakseen naisen. Paikallisliitoksi voi yhtyä vähintäin kaksi
saman paikkakunnan (kaupunki* tai maalaiskunnan) yhdis*



tystä. Yhdistykset, jotka liittoon yhtyvät, sitoutuvat ainoas*
taan hyväksymään näitten sääntöjen määräykset, mutta ovat
täysin itsenäiset sisällisissä asioissaan eivätkä ole vastuun*
alaiset minkään muun liittoon kuuluvan yhdistyksen peri*
aatteista tai toiminnasta. Yksityisiä jäseniä voi keskus*
komitea kutsua liiton jäseniksi. Kunniajäseniä kutsutaan
keskuskomitean ehdotuksesta vuosikokouksessa.

§ 4.

Kansallisliiton johtokuntana on puheenjohtaja, yksi tahi
useampi varapuheenjohtaja, kirjeenvaihtajasihteeri, pöytä*
kirjaa pitävä sihteeri ja rahastonhoitaja, jotka valitaan vuo*
sittain. Nämät, yhdessä eri yhdistysten tahi, jos paikallis*
liittoja on, näiden liittojen puheenjohtajien kanssa, tahi
niiden edusmiesten kanssa, jotka vartavasten ovat puheen*
johtajien sijaan valitut, ovat kansallisliiton keskuskomiteana.
Tämä komitea hoitaa liiton asioita vuosikokousten väliajoilla.
Kaikki kysymykset alistetaan keskuskomitean tutkittaviksi,
ennenkuin ne esitetään kansallisliiton käsiteltäviksi. Vuosi*
kokouksessa käsiteltäviksi aijotut kysymykset jätetään kes*
kuskomitealle viimeistään tammikuun 31 p:nä, ja ovat ne
ennen vuosikokousta lähetettävät kaikille järjestöille ja yksi*
tyisille liiton jäsenille.

Johtokunta panee toimeen keskuskomitean päätökset ja
hoitaa liiton juoksevat asiat, sekä kokoontuu niin usein
kuin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi.

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja hänen estettynä
ollessaan joku varapuheenjohtajista.

§ 5.

Kansallisliiton toiminta* ja tilivuosi lasketaan kalenteri*
vuoden mukaan. Kansallisliittoon kuuluvien yhdistysten,
paikallisliittojen sekä alakomiteojen tulee jättää vuosikerta*
muksensa kuluneesta vuodesta kansallisliiton puheenjohtajalle
ennen tammikuun 31 p:ää. Kansallisliiton vuosikertomus
ja tilit ovat jätettävät tilintarkastajille viimeistään helmikuun
28 p:nä ja tulee tilintarkastajien kahden viikon kuluessa
suorittaa heille uskottu tehtävä sekä siitä antaa tilikertomus.



Kansallisliitto kokoontuu vuosikokoukseen maaliskuussa,
joko Helsingissä tahi muualla. Kutsu vuosikokoukseen
lähetetään kaikille liittoon kuuluville yhdistyksille ja yksi*
tyisille liiton jäsenille sekä kirjallisesti että ilmoituksella
paikkakunnan suomen* ja ruotsinkielisissä sanomalehdissä
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Ylimääräisiä
kokouksia kokoonkutsutaan kirjallisesti kun puheenjohtaja
katsoo ne tarpeen vaatimiksi tahi jos viisi keskuskomitean
jäsentä sellaista pyytää. Muut tiedonannot toimitetaan kir*
jallisesti jäsenille. Äänioikeus kansallisliiton kokouksissa
on kansallisliiton johtokunnan jäsenillä kunkin yhdistyksen
tahi paikallisliiton (jos sellainen on olemassa) puheenjoh*
rajalla tahi varapuheenjohtajalla ja kahdella valitulla edus*
rajalla. Kaikki jäsenet kansallisliittoon kuuluvissa yhdis*
tyksissä ja paikallisliitoissa voivat kutsuttuina saapua liiton
kokouksiin, joissa heillä on puhe* mutta ei äänivaltaa.
Sama oikeus on liiton yksityisillä ja kunniajäsenillä.

§ 7.

Kansallisliiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
l:o johtokunnan kertomus kuluneelta toimintavuodelta, ra*

hastonhoitajan selonteko ja tämän yhteydessä tilintar*
kastajain kertomus suoritetusta tehtävästään;

2:o tilinpäästön myöntäminen rahastonhoitajalle kuluneelta
toimintavuodelta;

3:o valitaan johtokunnan toimihenkilöt;
4:o valitaan kaksi tilintarkastajaa ynnä niiden varajäsenet

liiton johtokunnan toiminnan ja kuluvan vuoden tilien
tarkastamista varten;

5:o määrätään kuluvan vuoden vuosimaksut;
6:o määrätään paikka, jossa seuraava vuosikokous pide»

tään; sekä
7:o käsitellään muut asiat, joista on mainittu vuosikokouk*

sen kutsumuskirjeessä.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat,

joista on mainittu kokouksen kutsukirjeessä.



Puheenjohtajan tulee kutsua keskuskomitea kaksi kertaa
vuodessa varsinaisiin kokouksiin sekä asianhaarain vaatiessa
ylimääräisiin kokouksiin. Keskuskomitea on päätösvaltaa
nen, jos vähintäin puolet liittoon kuuluvista yhdistyksistä
on siinä edustettuna.

§ 9.
Päätökset tehdään liiton kaikissa kokouksissa yksinker*

täisellä äänten enemmistöllä. Äänten langetessa tasan rat*
kaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin arpa
ratkaisee.

Kaikki vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla

§ 10

Keskuskomitea on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka
ei ole suorittanut vuosimaksuaan.

§ H-

Ehdotuksia näiden sääntöjen muuttamiseksi saapi tehdä
ainoastaan keskuskomitean varsinaisessa kokouksessa, ja
ehdotukset otetaan huomioon taikka hyljätään vasta seuraa*
vassa kasallisliiton kokouksessa.

§ 12.

Jos Suomen Naisten Kansallisliitto hajaantuu, jätetään
sen varat, paitsi määrättyjä tarkoituksia varten lahjoitettuja
tahi koottuja rahastoja, diakonissalaitoksen Aurore Karam*
zinesrahastolle, ja käytetään ne silloin säätyläissköyhien
sairashoidon hyväksi.



HJESÄÄNNÖT
Suomen Naisten Kansallisliiton ala-komiteoille.

§ 1.
Suomen Naisten Kansallisliiton (S. N. K.) alakomiteat

ovat liittoon läheisesti kuuluvia elimiä, joiden valvonnan
alle Liiton keskuskomitea antaa erityisiä naaroja työstään.

§ 2.

Liiton keskuskomitea päättää tällaisen alakomitean aset*
tamisesta sekä valitsee komitean kokoonkutsujan.

§ 3.

Liittoon yhtyneillä yhdistyksillä ja järjestöillä on oikeus
valita komiteaan yksi jäsen ja yksi varajäsen ja ovat ainoas*
taan ne yhdistykset ja järjestöt oikeutetut valitsemaan, joiden
ohjelmaan kuuluu kysymyksessä olevan alakomitean aate.

§ 4,

Liiton puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtajista on
itseoikeutettu jäsen alakomiteassa.

§ 5.

Alakomitea valitsee puheenjohtajansa ja muut toimihen*
kilonsa sekä hoitaa omat rahakasiansa ja vastaa niistä. Lii*
ton keskuskomitea valitsee vuosittain kaksi tilintarkastajaa
tarkastamaan alakomitean tilejä.



§ 6.

Alakomitea on oikeutettu valitsemaan jäsenikseen Liiton
yksityisiä jäseniä, jotka erityisesti harrastavat komitean
ajamaa aatetta.

Koska alakomitean julkinen toiminta tapahtuu S. N. K.
nimessä, tulee sen ryhtyessään laajempiin toimenpiteisiin
tarkoituksensa toteuttamiseksi, saada siihen Liiton Keskus*
komitean suostumus. Alakomitealla on oikeus vaatia, että
Liiton Keskuskomitea kutsutaan kokoon sellaisten kysymys?
ten ratkaisemista varten.

§ 8.

Alakomitealla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja toimintansa edistämiseksi.

§ 9.

Alakomitea jättää vuosikertomuksensa ynnä tarkastetut
tilit kuluneelta vuodelta Liiton puheenjohtajalle ennen
tammikuun 31 päivää. Liiton keskuskomitea myöntää tilin*
päästön rahastonhoitajalle.

§ 10.

Kun alakomitea hajaantuu, saa se vapaasti määrätä varo*
jensa käytöstä, jotta nämä tulevat edistämään sitä aatetta,
jota alakomitea on ajannut.
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Stadgar
för

Finlands Kvinnors Nationalförbund.

§ I-
Suomen Naisten Kansallisliitto — Finlands Kvinnors

Nationalförbund — har till ändamål att utgöra en gren av det
i Washington 1888 stiftade Internationella Kvinnoförbund
det (The International Council of Women) samt att främja
samarbete mellan kvinnoorganisationer i Finland. Dess
hemort är Helsingfors stad.

§ 2.

Förbundet är icke stiftat i och för något slags politisk
eller religiös propaganda.

Förbundet utövar sin verksamhet genom upprätthållande
av korrespondens med kvinnoorganisationer i andra länder,
anordnande av möten och genom subkommittéer, vilka
arbeta enligt särskilda ordningsregler.

§ 3.

Varje förening i Finland vars medlemmar äro kvinnor
och vars verksamhet är av den art att Nationalförbundets
Centralkommitté godkänner densamma, kan bliva medlem
av förbundet genom att direkte ingå i detsamma eller ge*
nom att sammansluta sig till lokalförbund, vilka sedan ingå
i Nationalförbundet. Även föreningar av män och kvinnor
kunna inträda i Nationalförbundet, där de böra represen*
teras av kvinnor. Lokalförbund bildas av minst 2 före*



ningar på samma ort (stad eller landskommun). Förenin*
gar vilka ingå i Nationalförbundet, förbinda sig endast att
gilla bestämmelserna i dessa stadgar, utsätta sig ej för in*
blandning i deras inre angelägenheter, och äro icke ansva*
riga för någon annan förenings i förbundet grundsatser
eller verksamhet. Enskilda personer kunna av Centralkorn*
mitten inkallas till medlemmar i förbundet. Hedersmeds
lemmar inkallas på Centralkommitténs förslag vid årsmötet.

§ 4.

Nationalförbundets styrelse utgöres av ordförande, en
eller flera viceordförande, korresponderande sekreterare,
protokollförande sekreterare, skattmästare, vilka väljas år*
ligen. Dessa utgöra, jämte ordförandena i varje enskild
förening, eller i varje lokalförbund om sådana finnas inom
Nationalförbundet, eller de ombud, som i ordförandenas
ställe särskilt utsetts, förbundets Centralkommitté. Denna
kommitté handhaver förbundets angelägenheter mellan
årsmötena. Varje fråga som skall föreläggas Nationaiför*
bundet måste först underställas Centralkommitténs gransk*
ning. Frågor avsedda att behandlas på årsmötet inlämnas
till Centralkommittén senast den 31 januari och böra före
årsmötet tillställas alla organisationer och enskilda med*
lemmar i förbundet.

Styrelsen eger verkställa Centralkommitténs beslut och
sköta förbundets löpande ärenden, samt sammanträder så
ofta ordföranden finner nödigt.

Förbundets namn tecknas av ordföranden och vid för*
fall, av någon av viceordförandena.

§ 5.

Nationalförbundets verksamhets* och redovisningsår
räknas efter kalenderår. De till Nationalförbundet hörande
föreningarna, lokalförbunden och subkommittéerna böra till
Nationalförbundets ordförande inlämna redogörelse över sin
verksamhet under det förflutna året senast den 31 januari.
Nationalförbundets årsberättelse och kassaredovisning böra
föreläggas revisorerna till granskning senast den 28 februari,
varefter revisorerna inom två veckor ega verkställa dem
åliggande uppdrag och däröver avgiva berättelse.



§ 6.

Nationalförbundet sammanträder till årsmöte i mars
månad, antingen i Helsingfors eller annorstädes. Kallelse
till årsmötet utfärdas till alla i förbundet ingående organisa*
tioner och enskilda medlemmar både skriftligt och genom
annons i finsk* och svenskspråkiga ortstidningar senast en
månad före årsmötet. Extra möte sammankallas skriftligen
när ordföranden anser det nödvändigt eller då fem med*
lemmar av Centralkommittén därom anhålla. Övriga med*
delanden bringas skriftligt till medlemmarnas kännedom.
Medlemmarna i Nationalförbundets styrelse, ordföranden
eller viceordföranden och två valda ombud från varje
Nationalförbundet tillhörande förening (eller lokalförbund
om sådana finnas) hava rösträtt vid Nationalförbundets
möten. Medlemmarna i förbundets alla föreningar och
lokalförbund, om sådana finnas, kunna inbjudas att deltaga
i förbundets möten och hava där yttrande* men ej rösträtt,
likaså enskilda medlemmar och hedersmedlemmar.

§ 7.

Vid Nationalförbundets årsmöte företagas till handlägg*
ning följande ärenden:

l:o styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår,
skattmästarens redovisning samt revisorernas berättelse
över verkställd granskning av densamma;

2:o beviljande av ansvarsfrihet åt skattmästaren för före*
gående år;

3: o val av funktionärer i styrelsen;
4:o utseende av två revisorer jemte två suppleanter för

granskning av styrelsens verksamhet och förbundets
räkenskaper under det löpande året;

5:o bestämmande av årsavgifterna för det löpande året;
6:o bestämmande av orten där följande årsmöte skall hål*

las ; samt
7:o övriga ärenden som upptagits i kallelsen till mötet.

Vid extra möte upptagas till handläggning endast de
ärenden, vilka i kallelsen till mötet kungjorts.



Ordföranden eger sammankalla Centralkommittén två
gånger om året till ordinarie sammanträde samt när så be*
finnes nödvändigt till extra sammanträde. Centralkommit*
tén är beslutför, då minst hälften av föreningarna äro rep*
resenterade.

§ 9.

Vid alla förbundets möten fattas beslut med enkel röst*
pluralitet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden
biträder, utom vid val, då lotten avgör.

Alla val ske medels sluten omröstning.

§ 10.

Centralkommittén eger rätt att skilja medlem som icke
erlagt årsavgift.

§ 11.

Förslag till ändring av dessa stadgar må väckas endast
vid Centralkommitténs ordinarie sammanträde och först vid
Nationalförbundets näst följande sammanträde antagas eller
förkastas.

§ 12

Om Finlands Kvinnors Nationalförbund upplöses, över*
lämnas dess återstående medel med undantag av för bestämt
ändamål donerade eller samlade fonder till Diakonissanstals
tens Aurore Karamzinesfond, att användas till kostnadsfri
vård av sjuka bland pauvres honteux.



ORDNINGSREGLER

Finlands Kvinnors Nationalförbunds subkommittéer.

§ 1,
Finlands Kvinnors Nationalförbunds (F. K. N.) subkom*

mitteer äro organ, som stå i nära samband med förbundet
och handhava särskilda grenar av dess arbete.

§ 2.
Förbundets Centralkommitté besluter om bildandet av

en dylik subkommitté samt utser den person, som eger
sammankalla densamma.

De föreningar och organisationer, som ingått i för*
bundet välja envar en medlem och en suppleant till sub=
kommittén och äro endast de föreningar och organisatio*
ner berättigade att välja, vilka i sitt program hava den
idé, som resp. subkommitté representerar.

§ 4.
Förbundets ordförande eller en av dess viceordför ande

är självskriven medlem i subkommittén.

§ 5.
Subkommittén väljer sin ordförande och sina övriga

funktionärer, sköter och ansvarar för sina penningeanges
lägenheter. Förbundets Centralkommitté väljer årligen
tvänne revisorer för att granska subkommitténs kassa<
redovisning.



Subkommittén har rätt att till medlemmar invälja även
enskilda medlemmar i Förbundet, vilka särskilt intressera
sig för subkommitténs idé.

Då subkommitténs offentliga verksamhet sker i F. K.
N:s namn, bör densamma, innan den skrider till mera
betydande åtgärder för realiserandet av sitt syftemål, få
dessa åtgärder godkända av Centralkommittén för avgö=
rande av sådana frågor.

§ 8.

Subkommittén har rätt att emottaga gåvor och testas
menten.

Subkommittén inlämnar senast den 31 januari till Föiv
bundets ordförande såväl redogörelse över sin verksamhet
under det förflutna året som skattmästarens kassaredovis*
ning behörigen reviderad. Förbundets Centralkommitté
beviljar ansvarsfrihet åt skattmästaren.

§ 10.

Då subkommittén upplöses böra dess återstående till*
gångar användas för ändamål motsvarande dess syfte.


