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SAANNOT

i §.

Yhdistyksen nimi on Suomen Naisien Kansallisliitto — Fin-
lands Kvinnors Nationalförbund r.y. ja sen kotipaikkana Hel-
singin kaupunki.

Liiton tarkoituksena on olla Washingtonissa vuonna i BBB pe-
rustetun Kansainvälisen Naisten Liiton (The International
Council of Women) haaraosastona ja edistää yhteistyötä nais-
järjestöjen kesken Suomessa, toimien naisten aseman kohot-
tamiseksi yhteiskunnan, perheen ja yksilön etua silmälläpitäen.

Liitto ei puutu poliittisiin eikä uskonnollisiin kysymyksiin.

3 §•

Liitto pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan
olemalla yhteistoiminnassa muiden maiden vastaavien naisjär-

jestöjen kanssa sekä kirjeellisesti että lähettämällä edustajia jär-
jestöjen kokouksiin,

herättämällä yleistä harrastusta naisten aseman kohottamis-
pyrkimyksiin, tekemällä kotimaassa valistustyötä ja järjestä-
mällä tätä varten suullisia ja kirjallisia esityksiä käyttäen hy-
väkseen painotuotteita, radiota, elokuvia ja muita sopivia väli-
neitä,

tekemällä harrastuspiiriinsä kuuluvista asioista aloitteita, esit-
tämällä anomuksia maan hallitukselle ja viranomaisille sekä
tuomalla julki kulloinkin sopivaksi harkitsemallaan tavalla kan-
tansa ajankohtaisista toimialansa kysymyksistä,

asettamalla eri toimialojaan varten alakomiteoja, jotka liiton
toimieliminä noudattavat liiton niille vahvistamaa ohjesääntöä.



Liiton jäseniksi voivat liittyä ne Suomessa toimivat rekiste-
röidyt naisjärjestöt, jotka liiton johtokunta hyväksyy. Järjestöt,
jotka liittoon yhtyvät, sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä,
mutta ovat täysin itsenäiset sisäisissä asioissaan eivätkä ole vas-
tuussa minkään muun liittoon kuuluvan järjestön periaatteista
eikä toiminnasta.

Yksityisiksi jäseniksi, jotka ovat joko vuosijäseniä tai kan-
nattavia jäseniä, voi liiton johtokunta hyväksyä liiton tarkoitus-
periä harrastavia kansalaisia. Kannattajajäsenet suorittavat suh-
teellisesti suuremman jäsenmaksun kuin vuosijäsenet.

Päätös kunniajäsenten kutsumisesta tehdään liiton johtokun-
nan ehdotuksesta vuosikokouksessa.

5 §•

Jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Kesäkuun 30 päivän jälkeen yhdistykseen liittyvä jäsen suorit-
taa vain puolet sen vuoden vuosimaksusta.

6 §.

Kansallisliiton johtokunnan muodostavat puheenjohtaja ja
kahdeksan muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosikokouk-
sessa kolmeksi vuodeksi. Muista johtokunnan jäsenistä eroaa
vuosittain kaksi, kolmena ensimmäisenä vuonna arvan nojalla.
Johtokunta valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa ja
muut toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai milloin vä-
hintään kuusi johtokunnan jäsentä sitä pyytää. Se on päätös-
valtainen vähintään kuuden jäsenen ollessa läsnä.

7 §•

Johtokunnan tehtävänä on:
t) edustaa liittoa sen lainmukaisena hallituksena;
2) hoitaa liiton juoksevat asiat;
3) valmistella vuosikokouksessa käsiteltäviksi aiotut asiat,

mitkä tullakseen kokouksessa esille on jätettävä johtokunnalle
viimeistään maaliskuun 15 päivänä, ja lähettää ne ennen vuosi-
kokousta kaikkien jäsenjärjestöjen tiedoksi;

4) valmistella liiton muissa kokouksissa esille tulevat asiat.

8 §.

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen ollessaan esty-
neenä jompikumpi varapuheenjohtajista.



Kansallisliiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi
Liittoon kuuluvien järjestöjen tulee antaa kuluneen vuoden toi-

mintakertomus Kansallisliiton johtokunnalle ennen maaliskuun
1 5 päivää.
Kansallisliiton tilit on annettava tilintarkastajille viimeistään

maaliskuun 15 päivänä, ja tilintarkastajain tulee antaa lausun-
tonsa kahden viikon kuluessa.

10 §.

Kansallisliitto kokoontuu vuosikokoukseen huhtikuussa. Kutsu
kaikille liiton jäsenjärjestöille, yksityisille jäsenille, alakomiteani
puheenjohtajille ja Kansainvälisen Naisten Liiton pysyväin ko-
miteain Suomea edustaville jäsenille lähetetään kirjallisesti ja
sitä paitsi ilmoittamalla siitä johtokunnan valitsemissa suomen-
ja ruotsinkielisissä pääkaupungin päivälehdissä viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta.

1; §.

Liitto kutsutaan muihin kokouksiin, milloin johtokunta kat-
soo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsenjärjestöä
sitä kirjallisesti pyytää. Kirjallinen kutsu lähetetään samoille
kuin vuosikokoukseen viimeistään seitsemän päivää ennen
kokousta.

Kansallisliiton kokouksissa on äänioikeus kahdella kunkin
jäsenjärjestön valtuuttamalla edustajalla, joista kummallakin on
yksi ääni, sekä liiton johtokunnan jäsenillä, mikäli he ovat liiton
yksityisiä jäseniä.

12 §.

Muilla liiton yksityisillä jäsenillä, Kansallisliittoon kuuluvien
järjestöjen jäsenillä ja kokoukseen kutsutuilla henkilöillä on lii-
ton kokouksissa puhe-, mutta ei äänivaltaa.

13 §■

Kansallisliiton vuosikokouksessa:
1) todetaan kokouksen laillisuus;
2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
3) käsitellään kuluneen vuoden toimintakertomus;
4) esitetään tilit ja tilintarkastajain lausunto;
S) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johto-

kunnalle ;



6) toimitetaan puheenjohtajan ja muiden johtokunnan jäsen-
ten vaali 6 §:n edellyttämässä järjestyksessä;

7) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
8) määrätään kuluvan vuoden vuosi- ja kannatusmaksut;
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 §•

Muissa liiton kokouksissa käsitellään ainoastaan ne asiat, jotka
on mainittu kokouksen kutsukirjeessä.

15 §.

Päätökset tehdään kaikissa kokouksissa, paitsi 16 §:ssä mai-
nituissa tapauksissa, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Ään-
ten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaa-
leissa, joissa arpa ratkaisee. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin,
jos joku kokouksessa äänivaltainen sitä vaatii.

16 §.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton toiminnan
lopettamisesta on pätevä, jos se tehdään 2/3 äänten enemmis-
töllä liiton kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on
kulunut aikaa vähintään kaksi kuukautta. Jälkimmäisessä ko-
kouksessa päätetään myös, miten liiton varat käytetään sääntö-
jen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi.



ALAK O M IT EA I N

OHJESÄÄNTÖ

i |.

Suomen Naisten Kansallisliiton alakomiteat ovat liiton eri
toimialojaan varten asettamia elimiä.

2 §.

Liiton kokous päättää alakomitean asettamisesta ja valitsee
komitean kokoonkutsujan sekä vahvistaa alakomitean johto-
säännön.

3 §•

Niillä liittoon yhtyneillä järjestöillä, joiden harrastuspiiriin
kysymyksessä olevan alakomitean toiminta kuuluu, on oikeus
valita alakomiteaan yksi jäsen ja yksi varajäsen kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan.

4 §■

Uiton johtokunta valitsee yhden jäsenistään kunkin alakomi-
tean jäseneksi.

S §■

Alakomitea valitsee puheenjohtajansa ja muut toimihenki-
lönsä sekä hoitaa omat raha-asiansa ja vastaa niistä liiton johto-
kunnalle. Liiton tilintarkastajat tarkastavat vuosittain myös
alakomiteain tilit.

6 §.

Alakomitealla on oikeus valita lisäjäsenikseen sellaisia jäsen-
järjestöihin kuuluvia naisia tai liiton yksityisiä jäseniä, jotka
erityisesti harrastavat komitean toimialaan kuuluvia asioita.



7 §•

Alakomitean tulee, koska se toimii Suomen Naisten Kansallis-
liiton nimessä, ryhtyessään laajakantoisiin toimenpiteisiin saada
niihin liiton hyväksyminen. Alakomitealla on oikeus vaatia, että
liitto kutsutaan sitä varten koolle kahden viikon kuluessa.

8 §.

Päätökset alakomitean kokouksissa tehdään yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan
ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

9 §.

Alakomitea antaa kuluneen vuoden vuosikertomuksen ja tar-
kastetut tilit liiton johtokunnalle ennen maaliskuun 15 päivää.

10 §.

Liiton vuosikokous päättää alakomitean toiminnan lopettami-
sesta liiton johtokunnan ehdotuksesta. Alakomitealla mahdol-
lisesti olevat varat kuuluvat liitolle, ja ne on jätettävä liitolle
johtokunnan välityksellä.
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