
Suomalaisen Konkordia -li iton

säännöt.
i §•

Suomalaisen Konkordia-liiton tarkoituksena on apurahoilla auttaa
varattomia tiaisia, jotka ansiotoimintaa varten tahtovat hankkia itsel-
leen tarpeellista tietoa ja taitoa.

Liitto käsittää koko maan ja Liiton kotipaikka on Helsingin
kaupunki.

2 §•

Liiton jäsen on jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen,
jonka toimikunta jäseneksi hyväksyy.

Perustajajäsen suorittaa vähintäin viisisataa markkaa tai enem-
män ja vakinainen jäsen suorittaa joko kerta kaikkiaan 200 markkaa
tai enemmän eli neljänä vuonna 50 markkaa vuosittain. Vuosijäsen
maksaa 10 markkaa vuodessa kahtenakymmenenä vuotena.

Kunniajäseneksi saattaa Liitto Toimikunnan ehdotuksesta kutsua
henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt Liiton pyrintöjä.

3 §•

Äänioikeus Liiton kokouksissa on jokaisella perustaja- tai vaki-
naisella jäsenellä ja vuosijäsenellä, joka on suorittanut edellisen ja
kuluvan vuoden jäsenmaksun. Hallintovaliokunta erottaa jäsenmak-
sunsa laiminlyöneen jäsenen.

4 §■
Liiton kantarahastona pidetään 100,000 markan rahastoa, joka

säilytetään jakamatta.
Karttuneista varoista ja lahjoituksista perustetaan, sitten kun

hoitokustannukset ovat vähennetyt, mikäli mahdollista uusia 100,000
markan kantarahastoja.



5 §•

7 §■

Kantarahastojen koroista vähennetään vuosittain summa, joka
vastaa yhtä prosenttia niiden pääomasta. Tämä erä liitetään siihen
uuteen rahastoon, joka on muodostumassa, ja jäännös jaetaan apu-
rahoin a toimikunnan päätöksen mukaan.

Jos ilmaantuvien tappioiden johdosta joku rahastoista vähenee,
korvataan tappio muodostettavana olevasta rahastosta, älköönkä van-
hemmasta rahastosta otettako apurahoja ennen kuin sen pääoma on
kohotettu entiseen määräänsä.

Apurahoiksi määrätyt varat jaetaan vähintäin 300 markan ja enin-
tään 1000 markan suuruisissa tahi poikkeustapauksissa suuremmissa
erissä, jolloin otetaan huomioon eri osista maata tulleet hakemukset.

Jos lahjoja, testamentteja ja lahjoituksia tulee Liitolle, hoidetaan
ja käytetään niitä lahjoittajain määräysten mukaan. Jollei tarkem-
pia määräyksiä ole niistä annettu, noudatettakoon näitä sääntöjä.

Apuraha annetaan enintään kolmeksi vuodeksi hyvämaineiselle
Suomen naiselle, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta ja suo-
rittanut vähintäin kansakoulun oppimäärän sekä aikoo valmistautua
johonkin yhteiskuntaa hyödyttävään työhön, samalla hankkiakseen
itselleen toimeentulon.

Apurahat julistetaan haettaviksi tammikuun kuluessa kunakin
vuonna ilmoituksella muutamissa suomenkielisissä sanomalehdissä,
jotka toimikunta harkitsee tarkoitukseen sopiviksi.

Hakemukseen liitettäköön papinkirja, varattomuustodistus, todis-
tukset ennen harjoitetuista opinnoista ja käytännöllisestä toiminnasta,
tiedonanto aijottujen opintojen tarkoituksesta ja halutun apurahan
suuruudesta sekä opintosuunnitelma ja hakijan osoite.

Avustuksen saanut on velvollinen vuoden kuluessa antamaan
toimikunnalle kertomuksen, miten hakemuksessa esitetty opinto-
ohjelma on tullut toteutetuksi.

Liiton asioita hallituksena hoitaa Helsingissä toimiva vuosiko-
kouksessa valittu toimikunta, jossa on yhdeksän jäsentä. Nämä va-
litaan kolmeksi vuodeksi. Vuoron mukaan eroaa kolme jäsentä
vuosittain, kahtena ensi kertana arvalla. Toimikunta on päätösval-
tainen, kun viisi jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan rat-
kaisee puheenjohtaja asian.

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.



IO §.

Toimikunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka kaikki yh-
dessä muodostavat hallintovaliokunnan.

il §•

Toimikunnan tehtävä on:"'
1) johtaa Liiton toimintaa ja valvoa sen etuja,
2) huolehtia siitä, että Liiton varat, arvopaperit ja asiakirjat aina

övat varmassa tallessa ja varmaa vakuutta vastaan sijoitettuina,'
3) jakaa vuosittain apurahat,
4) valita sopivia asiamiehiä eri osissa maata.!]

Hallintovaliokunnan tulee:
1) hoitaa liiton juoksevia asioita,
2) tarkastaa tilikirjat ja kassa,
3) laatia helmikuun kuluessa vuosikertomus ja tilit edelliseltä ka-

lenterivuodelta ja alistaa ne toimikunnan tarkastettaviksi.

Sihteerin tulee: \

i) pitää pöytäkirjaa Liiton Toimikunnan ja Hallintovaliokunnan
kokouksissa,

2) toimittaa kirjeenvaihto ja saattaa asiamiesten tietoon yhteiset
asiat,

3) vastaanottaa ja tarkastaa apurahojen hakemukset ja tehdä ehdo-
tus apurahojen jakamisesta Toimikunnan jäsenille.

Rahastonhoitajan tulee:
1) vastaanottaa ja kuitata Liitolle tulevat rahavarat,
2) suorittaa päätetyt maksut,
3) periä jäsenmaksut vuoden kuluessa,
4) toimittaa Liiton kirjanpito,
5) pitää jäsenluetteloa.

Asiamiehen tehtävä on:
1) paikkakunnallaan kerätä Liitolle jäseniä sekä kantaa jäsenmaksut

ja lähettää ne vuoden kuluessa rahastonhoitajalle,
2) antaa tietoja Liiton toiminnasta ja tarkoituksesta,
3) pyydettäessä antaa lausunto paikkakunnalta kotoisin olevista

hakijoista,
4) valvoa Liiton etua ja mikäli mahdollista kartuttaa Liiton varoja.

12 §.

Liiton puolesta kantaa ja vastaa Toimikunnan puheenjohtaja tai
rahastonhoitaja ja kummallakin erikseen on oikeus kirjoittaa Liiton
nimi.



J 3 §■

14 §■

Vuosikokouksessa:

15 §■

16 §.

Suomal. Kirjall. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö, 1920

Kertyneet varat ovat sijoitettavat varmoihin korkoa tuottaviin
yrityksiin tai kotimaisiin obligatiooneihin ja arvopaperit ovat säily-
tettävät varmassa kotimaisessa pankkilaitoksessa. Laina yksityiselle
henkilölle varmaa vakuutta vastaan on mahdollinen, jos kaikki läsnä
olevat toimikunnan jäsenet sen yksimielisesti päättävät ja korko on
korkeampi kuin pankeissa.

Liiton vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siitä on ilmoitettava
viimeistään kaksi viikkoa enneu sekä vähintäin kahdessa pääkau-
pungin suomenkielisessä sanomalehdessä. Muut tiedonannot jäse-
nille julaistaan sanomalehdissä.

1) valitaan puheenjohtaja, pöytäkirjuri ja pöytäkirjan tarkastaja,
2) esitetään Toimikunnan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin-

tarkastajien lausunto,
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä Toimikunnalle,
4) julistetaan Toimikunnan päätös kuluvan vuoden apurahoista,
5) päätetään asioista, joita Toimikunta ehdottaa tai joku Liiton jä_-

sen on kaksi viikkoa ennen vuosikokousta Toimikunnalle esit-
tänyt,

6) toimitetaan eroamisvuorossa olevien Toimikunnan jäsenten vaali
sekä kahden tilin- ja kahden varatilintarkastajan vaali.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kullakin
jäsenellä on oikeus edustaa viittä poissa olevaa jäsentä valtakirjalla.

Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai Liiton purkamisesta
voidaan ottaa esille ainoastaan sitä varten ilmoitetussa kokouksessa
ja vaaditaan muuttamis- ja purkamispäätökseen 1/3 annetuista äänistä.

Siinä tapauksessa, että Liitto hajoaa, on sen omaisuus luovutet-
tava julkiselle laitokselle tai toiselle yhdistykselle käytettäväksi Lii-
ton tarkoitukseen.


