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I HANS KEJSERLIGA MAJESTÄTS Höga Namn
Dess Senats för Finland
resolution i anledning af en för Universitetslektorn Bernhard Fredrik Godenhjelm, Sekreteraren vid Jernvägsstyrelsen Carl Berndt
Federley med nere ingifven skrift, deri sökandene, jemte förmälan att ett antal personer
beslutat att under namnet „Konkordia" bilda
ett förbund med ändamål att genom stipendier understöda unga kvinnor, som till sjelfförvärf önska skaffa sig härför nödiga kunskaper och färdigheter, i underdånighet anhållit om fastställelse af följande ansökningskriften bilagda förslag till stadgar för sagda
förbund:

Stadgar för KONKORDIA,
förbund för kvinnostipendier
stiftadt år 1885.

Konkordia, förbund för kvinnostipendier, har till
ändamål att genom stipendier understöda kvinnor, som
till själfförvärf önska skaffa sig härför nödiga kunskaper och färdigheter.
Medlem i förbundet är hvarje välaktad man eller
kvinna i landet, hvilken antingen erlagt i afgift minst
30 mark i ett för allt eller förbundit sig att erlägga
minst 40 mark i poster af 2 eller 4 mark om året. Dessutom kunna frivilliga bidrag erläggas.
Den som icke för det löpande året inbetalt stadgad
afgift och till förbundet erlagt i årliga afgifter tillsam-

mans minst 8 mark, må hvarken å filialernas eller förbundets möten utöfva rösträtt.

Af de inflytande medlen bildas, efter afdrag af förvaltningskostnaderna, en fond. Så snart denna med
ränta på ränta vuxit till 100,000 mark, skall 4 procent
dera anslås till stipendier. Återstoden af räntan jemte
framgent inflytande medel och möjliga gåfvor användes
till bildande af en ny fond till dess denna vuxit till
100,000 mark o. s. v. Skulle genom uppstående förluster någon af fonderna minskas, förstarkes den från den
under bildnig varande fonden, till dess den uppnått sitt
förra belopp, då räntan åter användes till stipendier.
§ 5.
De för ändamålet anslagna medlen fördelas å årsmöte i stipendier från 200 till 1,000 mark eller i undantagsfall derutöfver.

Om gåfvor, testamenten ock donationer i det syfte
1 angifver skulle tillfalla förundet, förvaltas och användas de i enlighet med gifvarens föreskrifter. Skulle
närmare bestämningar rörande förvaltningen af förbundet tillfallen gåfva, testamente eller donation saknas,
gälla dessa stadgar i tillämpliga delar.
§

§

7.

Stipendierna äro afsedda till understöd såväl åt dem,
hvilka vid dertill egnade högre läroanstalter utbilda
sig för yrke, såsom exempelvis: industri, affärsverksamhet, slöjdlärarinnekallet, karta- och byggnadsritning, sjukskötsel m. m. eller ock för lefnadskall, vid hvilka företrädesvis erfodras vetenskaplig underbyggnad, vunnen
genom studier vid Universitetet, polyteknisk högskola
eller anstalt för utbildande af lärarinnor m. m. och bör
vid stipendiernas utgifvande hvardera af dessa två kategorier, så vidt möjligt, i lika mon tillgodoses.
Stipendier utgifvas för en tid af ett till högst fem

kvinna, som fylfc 18 år, är finsk medborgarinna och
välfrejdad, samt företer för studiestipendier rekommendation af den läroanstalt, der kon söker sin utbildning,
samt för erhållande af yrkesstipendier, förutom betyg
öfver åtminstone genomgången högre folkskolekurs, rekommendation från behörig läroanstalt samt intyg om
fallenhet för yrket, utfärdadt antingen af sagde läroanstalt eller af kompetent arbetsgifvare. Yrkesstipendier
må dock i undantagsfall tilldelas kvinna redan vid sexton års ålder, om hon i öfrigt uppfyller härför stadgade
fordringar.
§ 9.
För att fortfarande få åtnjuta på mera än ett år
tilldeladt stipendium, bör stipendiaten årligen till Centralstyrelsen afiemna bevis deröfver, att hon med flit
och framgång fortsätter sin yrkes utbildning eller sina
år åt

studier.

§

10.

Förbundets angelägenheter handhafvas af en Centralstyrelse, som har sitt säte i Helsingfors, samt af
Filialstyrelser, en för hvarje län, med säte i hvar sin
läneresidensstad.
§

11.

Centralstyrelsen består af åtta kvinliga och fyra
manliga ledamöter, som väljas vid filialernas årsmöten
för tre år i sender, och förnyas sålunda, att en tredjedel, de
två första åren efter lottning och sedan i tur årligen
underkastas omval. Centralstyrelsen, som sammanträder på Ordförandens kallelse, är beslutför med sju
ledamöter.

§

12.

Centralstyrelsen utser bland sig årligen ordförande,
vice ordförande, sekreterare och skattmättare.
Sekreteraren för matrikel öfver förbundets medlemmar samt protokoll vid förbundets möten och Centralstyrelsens sammanträden och besörjer korrespondensen.

Skattmästaren emotager till förbundet inflytande
penningemedel, samt verkställer på ordförandens i Centralstyrelsen utanordning alla utbetalningar. Skattmästaren för noggrann bok öfver alla förbundets inkomster
samt bör kvartalsvis till Centralstyrelsen afgifva en sum-

marisk uppgift öfver inkomster ooh utgifter under

kvartalet.

Centralstyrelsen representerar förbundet i rättsliga
och andra fall samt undertecknar genom ordföranden
och sekreteraren fullmakter och andra handlingar. Centralstyrelsen antager vid förvaltningen nödigabiträden och
bestämmer deras arvoden. Derjemte afger Centralstyrelsen till årsmötet berättelse öfver förbundets verksamhet.

Den af Centralstyrelsens ledamöter, som dertill
utses, eger i konkursmål beediga förbundets fordringar.
§

13.

Filialstyrelserna bestå af sex ledamöter, samt väljas
vid filialernas årsmöten för tre år i sender och förnyas
sålunda att en tredjedel, de två första åren efter lottning och sedan i tur underkastas omval. Filialstyrelsen,
som sammanträder på ordförandens kallelse, är beslutför med fyra ledamöter.
§

14.

Filialstyrelserna, som årligen bland sig utse nödiga
funktionärer, ega:
a) att utse agenter å de skilda till filialen hörande
orterna.
b) att sjelfva och genom agenter verka för teckning
af nya bidrag till förbundet.
c) att föra fullständig förteckning öfver filialens
medlemmar och bokföra de af dem erlagda afgifterna.
d) att genom agenterne årligen före den 15 Mars
inkassera det löpande årets afgifter och sedermera inom
Mars månads utgång insända medlen till Centralstyrel-

sen jemte fullständig förteckning öfver de medlemmar,
som erlagt årsafgift, samt öfver ännu utestående obetalda afgifter. Resterande afgifter och nya medlemmars
afgifter böra jemte fullständiga förteckningar deröfver
till Centralstyrelsen insändas inom December månad
hvarje år.
e) att före den 15 Januari hvarje år till Central-

styrelsen insända summarisk redovisning öfver filialens
inkomster och utgifter för att uti Centralstjnrelsens redovisning införas.
f) att emottaga ansökningar om stipendier och öfver dem till Centralstyrelsen afgifva utlåtande.

</) att i förekommande fall till Centralstyrelsen
göra framställningar, som till främjande af förbundets
syftemål kunna väckas, samt i öfrigt inom filialen verka
i förbundets intresse.
§

15,

Stipendierna anslås lediga af Centralstyrelsen
genom tillkännagifvande i landets offioiela tidningar
sednast två månader före ansökningstidens utgång samt
genom cirkulär till filialstyrelserna, för att genom deras
försorg på lämpligt sätt allmänheten delgifvas.
Ansökningar om stipendier böra inlemnas till filialstyrelsen inom det län der sökanden har sitt hemvist,
hvarefter filialstyrelsen inom fjorton dagar efter ansökningstidens utgång bör, jemte eget utlåtande till Centralstyrelsen insända ansökningarna.
§ 16.
Vid bortgifvande af stipendierna, hvilket bör ske
kort före årsmötet, förstarkes Centralstyrelsen med, vid
filialernas årsmöten årligen valda ledamöter, en för
hvarje län. Den förstärkta styrelsen är beslutför med
fjorton ledamöter.
§

17.

De inflytande medlen göras räntebärande antingen
genom uppköp af inhemska obligationer eller genom insättning i säker inhemsk bankinrättning. Skulle utlåning åt enskild person mot god real säkerhet erbjuda
en högre ränta, eger Centralstyrelsen rätt att sålunda
placera förbundets tillgångar, dock endast i fall samtliga närvarande ledamöter äro om placeringen ense.
§

18.

Före den IB Februari hvarje år bör skattmästaren
afgifva fullständig redovisning öfver förvaltningen af
förbundets penningemedel under det förflutna året; och
bör denna redovisning omedelbart derefter öfverlemnas
till de för året utsedde revisorerne, hvilka före den 15
derpåföljande Mars skola till Centralstyrelsen afgifva
berättelse öfver den verkställda granskningen och framställa de anmärkningar som tilläfventyrs ansetts nödiga.
Sedan tillfälle att bemöta möjliga anmärkningar lemnats

den eller dem anmärkningen gällt, hänskjutes saken till
slutlig pröfning vid årsmötet.
Förbundets kassaskrin bör vara försedt med två
olika lås, hvartill Centralstyrelsens ordförande och skattmästare innehafva hvar sin skilda nyckel, samt förvaras
i säkert kassahvalf; och skola ordföranden och sekreteraren under året tidtals verkställa kassainventering
samt protokollet deröfver till Centralstyrelsen anemna.
§ 19.
Filialernas medlemmar kallas af de skilda Filialstyrelserna till årsmöten den andra helglria lördagen i
Mars månad hvarje år, och må vid årsmötena endast
röstberättigade medlemmar i förbundet föra talan eller
utöfva rösträtt på grund af fullmakt, enhvar dock icke
för mer än tiondedelen af de vid mötet afgifna rösterna.
Kallelse till årsmötet bör utfärdas och på lämpligt
sätt filialens medlemmar delgifvas inom Januari månads
utgång. I kallelsen upptagas de val, som vid årsmötet
skola förrättas, ordningen och sättet för desamma, äfvensom andra dervid förekommande frågor.
§

20.

Vid filialens årsmöte förekomma utom andra ärenden, som af Filialstyrelsen bestämmas, diskussion af de
frågor, som vid förbundets årsmöten komma att handläggas, äfvensom val.
a) af ledamöter i Filialstyrelsen,
b) af ledamöter i såväl Central- som förstärkta sty-

relsen, samt

c) af två revisorer och två revisorssuppleanter,
hvilka årligen utses, en revisor och en suppleant från
hvardera af tvänne län i tur, enligt å förbundets årsmöte bestämd följd.
Valsedel bör vara af den väljande underskrifven
samt inlemnas antingen på årsmötet till Filialstyrelsen,
eller ock personligen till agenten i den ort der den väljande är bosatt, och så tidigt att den hinner af agenten
före årsmötet till Filialstyrelsen insändas.
Protokoll öfver diskussionen och valet insändes inom
Mars månads utgång till Centralstyrelsen.
Extra möte eger Filialstyrelsen i förekommande fall
sammankalla och bör annons härom utfärdas minst
fjorton dagar förut.

§

21

De filialer, hvilka sådant önska, ega att efter slutförd diskussion å filialens årsmöte bland förbundets röstberättigade medlemmar välja ett ombud att föra filialens
talan vid förbundets årsmöte och berättigas detta ombud att, med den i § 22 omnämnda inskränkning, utöfva rösträtt för så många röster, som filialen räknar
röstberättigade medlemmar, likväl att derifrån afräknas
de medlemmar, som sjelfve eller genom annat ombud
vid förbundets årsmöte äro representerade. I sådant afseende bör ombudet vara försedd med af Filialstyrelsens
ordförande undertecknad uppgift uppå antalet i filialen

inskrifna, röstberättigade medlemmar.
§

22.

Förbundet kallas af Centralstyrelsen till årsmöte i
förra hälften af April månad. Vid årsmöte förekomma
meddelande om resultaten af filialernas val till ledamöter i Centralstyrelsen, jemte revisorer, årsberättelse
och revisoremes utlåtande samt fråga om ansvarsfrihet
för såväl Central- och Filialstyrelserna, äfvensom sådana
ärenden, hvilka eljes till främjande af förbundets syftemål framställas, och beräknas, ifall af omröstning, rösterna efter antalet representerade medlemmar, hvarvid,
der ej annorlunda stadgadt är, enkel röstpluralitet afgör. Dock må ingen föra talan eller utöfva rösträtt för
mer än tiondedelen af de vid mötet afgifna rösterna.
Ej heller må annan än röstberättigad medlem af
förbundet på grund af fullmakt föra talan eller utöfva
rösträtt.
Extra möte eger Centralstyrelsen sammankalla i
förekommande fall.
§ 23.
Annons om förbundets möten bör utfärdas minst
en månad förut samt upptaga de frågor, hvilka vid mötet
komma att behandlas, och vara införd i minst två af hufvudstadens mest spridda tidningar å hvardera språket.
§ 24.
ändring
Beslut om
i dessa stadgar får fattas endast om två tredjedelar af de å årsmötet närvarande
derom förena sig och skall det sålunda fattade beslutet

vid ett extra möte, som för ändamålet bör inom två månader derefter utlysas, af en lika majoritet godkännas..
§25.
På enahanda sätt förhandlas och. beslutes i händelse
fråga uppkommer om fondernas öfverlåtande till staten
för att fortverka i ofvan angifvet syfte eller om förbun-

dets upplösning.

öfver hvilken ansökning Öfverstyrelsen för skolväsendet
med affordradt underdånigt utlåtande inkommit Gifven
uti Kejserliga Senaten för Finland och Dess Ekonomie
Departement, i Helsingfors, den 30 Januari 1886.
Kejserliga Senaten har låtit handlingarna i detta
ärende Sig föredragas, och finner godt tillåta bildandet
af förberörda förbund samt ofvanintagna förslag till
stadgar för detsamma till efterrättelse gilla och fastställa; dock bör förslag till ändring af desamma underställas Kejserliga Senatens pröfning och fastställelse. Det
:

alle, som vederbör, till underdånig efterrättelse länder.
I HANS KEJSERLIGA MAJESTÄTS Höga Namn

Dess Senat för Finland:
S. W. von TROIL.
CHR. OKER-BLOM.:
H. MOLANDER.
"W. v. DAEHN.
OSCAR NORRMÉN.
"VV. ZILLIACUS
(L. S.)
.

FR. LERCHE.

Z. YRJÖ-KOSKINEN.

L. MECHELIN.
K. F. IGNATIUS.

J. A. Nordman.

Säännöt

Konkordialle,
apuraha-yhdistykselle naisia

varten.

(Perustettu vuonna 1885.)

HELSINGISSÄ,
Sanomalehden- ja Kirjapaino-Yhtiän kirjapainossa.

1886.

KEISARILLISEN MAJESTEETIN Korkeassa Nimessä
Hänen Suomen Senaattinsa

päätös Yliopiston-lehtorin Bernhard Fredrik
G-odenhjelm'in, Rautatienhallituksen Sihteerin
Carl Berndt Federley'n ynnä muiden puolesta annetun kirjoituksen johdosta, jossa hakijat, ilmoittaen useain henkilöin päättäneen
perustaa „Konkordia" niinisen yhdistyksen,
jolla olisi tarkoitus stipendioilla auttaa nuoria
naisia, jotka elatustansa varten tahtovat hankkia itselleen siihen tarpeellista tietoa ja taitoa,
alamaisuudessa ovat pyytäneet vahvistusta
seuraavalle, anomukseen liitetylle sääntö-ehdotukselle mainittua yhdistystä varten.

Säännöt KONKORDIALLE,
apuraha-yhdistykselle naisia varten.
(Perustettu vuonna 1885.)
1

§•

Konkordialla, apuraha-yhdistyksellä naisia varten,

on tarkoitus stipendioilla auttaa naisia, jotka elatustansa
varten, tahtovat hankkia itselleen siihen tarpeellista tie-

toa ja taitoa.

2§.
Yhdistyksen jäsenenä on jokainen maassa asuva
hyvämaineinen mies tahi nainen, joka on suorittanut
30 markkaa kerrassaan taikka sitoutunut maksamaan

vähintäänkin 40 markkaa 2 tahi 4 markan suuruisina
vuosimaksuina. Sitä paitsi sopii antaa vapaaehtoisia

apulisiä.

3§.

Joka ei ole kuluvalta vuodelta suorittanut säädettyä jäsenmaksua tai joka ei ole yhdistykselle suorittanut vuosimaksuissa yhteensä vähintäin 8 markkaa,

älköön haaraosastojen tai yhdistyksen kokouksissa äänestys-oikeutta harjoittako.

Karttuneista varoista perustetaan, hoitokustannukpohjarahasto. Min pian kuin tämä
korkojen kanssa on noussut 100,000 markkaan, käytetään 4 prosenttia siitä stipendioiksi. Jäännös koroista
ynnä edelleen karttuvien varojen ja mahdollisten lahjojen kanssa pannaan uuden pohjarahaston perustamiseksi,
kunnes tämä on kasvanut 100,000 markaksi j. n. e. Jos
ilmaantuvien tappioiden johdosta joku pohjarahastoista
vähenee, on se perustettavasta uudesta pohjarahastosta
enennettävä, kunnes se on noussut entiseen määräänsä,
jolloin korot taas ovat stipendioiksi käytettävät.
set pois vedettyä,

5

§•

Puheena-olevaan tarkoitukseen määrätyt varat jaetaan vuosikokouksessa 200 —1,000 markan suuruisina

tahi poikkeustiloissa suurempinakin stipendioina.

Jos lahjoja, testamentteja ja lahjoituksia 1 §:ssä
mainitussa tarkoituksessa tulee yhdistykselle, niin niitä
hoidetaan ja käytetään lahjoittajan määräyksen mukaan. Jollei ole tarkempia määräyksiä yhdistykselle
annetun lahjan, testamentin tai lahjoituksen hoitamisesta ja käyttämisestä, niin näitä sääntöjä noudatetaan
siinä määrässä, kuin ne asiaan soveltuvat.
Stipendiot ovat aiotut avuksi niille, jotka siihen
sopivissa korkeammissa oppilaitoksissa valmistautuvat
johonkin ammattiin, niinkuin esimerkiksi: teollisuus- ja
asioimis-toimiin, kotiteollisuus-opettajattaren virkaan,
kartan- ja rakennuspiirustukseen, sairashoitoon y. m.,
tai aikovat antautua semmoiseen toimeen, jossa erittäin
tarvitaan yliopistossa, polyteknillisessä opistossa, laitoksessa opettajatarten kasvattamista varten y. m. saavutettua tieteellistä perustusta; ja stipendioin jakelemisessa tulee kumpaakin ryhmää mahdollisuuden mukaan
samassa määrässä tyydyttää.

Stipendiot annetaan 1 tai korkeintaan 5 vuoden
ajaksi naiselle, joka on täyttänyt 18 vuotta, on Suonien
kansalainen ja hyvämaineinen ja joka opinto-stipendiota
varten näyttää puoltosanan siitä oppilaitoksesta, jossa
opintoja harjoittelee, sekä ammatti-stipendion saamiseksi,
paitsi todistusta siitä, että on suorittanut ainakin korkeamman kansakoulun kurssin, myöskin puoltosanan
asianomaisesta oppilaitoksesta ja joko mainitun oppilaitoksen taikka asiantuntevan työnteettäjän antaman todistuksen kykeneväisyydestä ammattiin. Ammatti-stipendioita annettakoon kuitenkin poikkeustiloissa naiselle jo
16 vuoden ijässä, jos hän muuten täyttää tässä säädetyt vaatimukset.
9§.

Saadaksensa edelleen nauttia kauemmaksi kuin vuoden ajaksi annettua stipendiota, pitää stipendiaatin vuosittain jättää Päätoimikunnalle todistus siitä, että hän
ahkeruudella ja menestyksellä jatkaa ammattiharjoituksiansa taikka opintojansa.
10

§.

Yhdistyksen asioita hoitaa Helsingissä oleva Päätoimikunta sekä kutakin lääniä varten erityinen Haaratoimikunta, kukin lääninsä hallituskaupungissa.
H

§•

Päätoimikuntaan kuuluu 8 naista ja 4 miestä. Se
valitaan haaraosastojen vuosikokouksissa 3 vuodeksi ja
uudistetaan siten, että kolmas osa, ensimäisinä kahtena
vuotena arvanheiton mukaan ja sitten vuorotellen, vuosittain on uudestaan valittava. Päätomikunta, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsumuksesta, on päätöksenvoipa, jos 7 jäsentä ottaa osaa päätökseen.
12

§.

Päätoimikunta valitsee omasta keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, pöytäkirjurin
ja rahastonhoitajan.
Pöytäkirjuri pitää matrikkelia yhdistyksen jäsenistä
sekä pöytäkirjaa yhdistyksen ja Päätoimikunnan kokouksissa ja hoitaa kirjevaihtoa.
Rahastonhoitaja vastaan-ottaa yhdistykselle tulevia

rahavaroja ja suorittaa Päätoimikunnan puheenjohtajan
maksumääräyksestä kaikki maksut. Rahastonhoitaja pitää tarkkaa kirjaa kaikista yhdistyksen tuloista sekä on
velvollinen vuosineljänneksin antamaan Päätoimikunnalle summittaisen tilin yhdistyksen tuloista ja menoista
kuluneelta vuosineljännekseltä.
Päätoimikunta edustaa yhdistystä oikeudellisissa ja
muissa asioissa ja allekirjoittaa valtakirjoja ja muita asiakirjoja puheenjohtajan ja pöytäkirjurin kautta. Päätoimikunta ottaa hoitoon tarpeellisia apulaisia ja määrää
heidän palkkionsa. Sitä paitsi antaa Päätoimikunta vuosikokouksessa kertomuksen yhdistyksen vaikutuksesta.
Päätoimikunnan jäsenistä tulee sen, joka siihen valitaan, konkurssi-asioissa valallansa vahvistaa yhdistyksen

saamiset.

13

§.

Haaratoimikuntiin kuuluu 6 jäsentä, jotka valitaan
haaraosastojen vuosikokouksissa 3 vuodeksi, ja ne uudistetaan siten, että kolmas osa, ensimäisinä kahtena vuotena
arvanheiton mukaan ja sitten vuorotellen, vuosittain
uudestaan valitaan. Haaratoimikunta, joka kokoontuu
puheenjohtajansa kutsumuksesta, on päätöksen-voipa, jos
4 jäsentä ottaa osaa päätökseen.
14

§.

Haaratoimikuntien, jotka vuosittain omasta keskuudestaan valitsevat tarpeelliset virkamiehet, tulee:

a) valita asiamiehiä haaraosastoon kuuluviin eri
paikkakuntiin;
b) itse ja asiamiesten kautta edistää uutten apulisien
kirjoittamista yhdistykselle;
c) pitää täydellistä luetteloa haaraosaston jäsenistä
ja panna kirjaan suoritetut jäsenmaksut;
d) asiamiesten kautta joka vuosi ennen 15 p:ää
Maaliskuuta ylöskantaa kuluvan vuoden jäsenmaksut ja.
sitten ennen Maaliskuun kuluttua lähettää nämä varat
Päätoimikunnalle ynnä täydellisen luettelon kanssa niistä
jäsenistä, jotka ovat vuosimaksun suorittaneet, sekä
vielä suorittamattomista maksuista. Suorittamatta jääneet sekä uusien jäsenten maksut ovat ynnä täydellisten
luetteloiden kanssa Päätoimikunnalle lähetettävät joka
vuosi ennen Joulukuun kiduttua;
e) ennen Tammikuun 15 päivää joka vuosi lähettää

Päätoimikunnalle summittainen tili haaraosaston tuloista
ja menoista Päätoimikunnan tileihin otettavaksi;
f) vastaan-ottaa stipendion-hakemuksia ja antaa
niistä Päätoimikunnalle lausunto;
g) asianhaarain vaatiessa tehdä Päätoimikunnalle
esityksiä, jotka saattavat yhdistyksen tarkoitusta edistää, sekä muutenkin haaraosastossa toimia yhdistyksen
hyväksi.
15

§.

Päätoimikunta julistaastipendiot haettavaksi ilmoituksella maan virallisissa sanomalehdissä virneistään 2
kuukautta ennen hakemus-ajan päätyttyä sekä kiertokirjeillä Haaratoimikunnille, joiden huolenpidon kautta
ne ovat sopivalla tavalla yleisön tiedoksi annettavat.
Stipendion-hakemuksia on jätettävä Haaratoimikunnalle
siinä läänissä, jossa hakijalla on asuntonsa, ja tulee
Haaratoimikunnan ennen 14 päivää hakemus-ajan päätyttyä lähettää hakemukset Päätoimikunnalle ynnä oman
lausuntonsa kanssa.
16

§.

Stipendioita jaettaessa, joka on tehtävä vähää ennen vuosikokousta, lisätään Päätoimikuntaan apujäseniä, jotka vuosittain valitaan haaraosastojen vuosikokouksissa, yksi kutakin lääniä kohden. Lisätty toimikunta on päätöksen-voipa, jos 14 jäsentä ottaa osaa
päätökseen.

17 §.
Karttuneet varat tehdään korollisiksi joko ostamalla
oman maan obligationeja taikka panemallla tallelle luotettavaan kotimaiseen pankkilaitokseen. Jos tilaisuutta
tarjoutuu niitä yksityiselle henkilölle varmaa reaalivakuutta vastaan lainaamalla saada suurempaa korkoa,
olkoon Päätoimikunnalla oikeus näin sijoittaa yhdistyksen varoja, kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että
kaikki läsnä-olevat jäsenet ovat sijoituksesta yksimieliset.
18

§.

Ennen 15 p:ää Helmikuuta joka vuosi tulee rahastonhoitajan antaa täydellinen tili yhdistyksen varojen
hoidosta menneen vuoden kuluessa, ja on tämä tili
heti jätettävä siksi vuodeksi valituille tarkastajille, joiden ennen 15 p:ää seuraavaa Maaaliskuuta on annettava

Päätoimikunnalle kertomus toimitetusta tarkastuksesta
sekä esiin-tuotava ne muistutukset, joihin ehkä on ollut
syytä. Sittenkuin vastaamisen tilaisuus on suotu sille
talii niille, joita muistutus koskee, jätetään asia vuosikokoukselle lopullisesti ratkaistavaksi.
Yhdistyksen raha-arkku on varustettava kahdella
eri lukolla, joihin Päätoimikunnan puheenjohtajalla ja
rahastonhoitajalla on kummallakin oma avaimensa, sekä
turvallisessa kassaholvissa talletettava, ja pitäkööt puheenjohtaja ja pöytäkirjuri ajoittain vuoden kuluessa
kassantarkastusta, josta pöytäkirja on Päätoimikunnalle
jätettävä.

19 §.
Haaratohnikumiat kutsuvat haaraosastojen jäsenet
vuosikokouksiin toisena pyhättömänä lauantaina Maaliskuussa joka vuosi, ja olkoon vuosikokouksissa ainoastaan
yhdistyksen äänivaltaisilla jäsenillä valta ajaa asioita
ja harjoittaa äänestys-oikeutta valtakirjan nojalla, älköön kuitenkaan kellään enemmän kuin kymmenennen
osan puolesta kokouksessa annetuista äänistä.
Kutsumus vuosikokoukseen on annettava ja sopivalla tavalla haaraosaston jäsenten tiedoksi saatettava
ennen Tammikuun loppua. Kutsumuksessa pitää mainita vuosikokouksessa toimitettavat vaalit, niissä vaariinotettava järjestys ja vaalitapa sekä muut silloin esille
tulevat asiat.
20 §.
Haaraosaston vuosikokouksessa keskustellaan, paitsi
muista Haaratoimikunnan määräämistä asioista, niistä
kysymyksistä, jotka yhdistyksen vuosikokouksissa tulevat käsiteltäviksi, ja valitaan:
a) Haaratoimikunnan jäsenet,
b) jäseniä sekä Päätoimikuntaan että lisättyyn toi-

mikuntaan, ja

c) kaksi tarkastajaa ja kaksi varatarkastajaa, jotka
vuosittain valitaan kahdesta läänistä vuorotellen, yksi
tarkastaja ja yksi varatarkastaja kummastakin, siinä
järjestyksessä, joka yhdistyksen vuosikokouksessa on

määrätty.

Valitsijan pitää allekirjoittaa vaalilippunsa ja jät-

tää se joko vuosikokouksessa Haaratoimikunnalle,

taikka

omakätisesti sen paikkakunnan asiamiehelle, jossa valitsija asuu, ja niin hyvissä ajoin, että asiamies ehtii
lähettää lipun Haaratoimikunnalle ennen vuosikokousta.

Pöytäkirjat keskustelusta ja vaalista lähetetään
Maaliskuun päätyttyä Päätoimikunnalle.
Asianhaarain vaatiessa saa Haaratoimikunta kutsua jäsenet kokoon ylimääräiseen kokoukseen, ja on
ilmoitus siitä vähintäinkin 14 päivää ennen kokousta
julaistava.
ennen

21

§.

Ne haaraosastot, jotka sitä haluavat, voivat keskustelun päätyttyä haaraosaston vuosikokouksessa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä valita asiamiehen ajamaan
haaraosaston asioita yhdistyksen vuosikokouksessa, ja
on tämä asiamies oikeutettu, 22 §:ssä mainitulla poikkeuksella, äänestämään niin monen äänen puolesta, kuin
haaraosastossa on äänivaltaisia jäseniä, siitä kuitenkin
pois luettuina ne jäsenet, jotka itse tahi muun asiamiehen kautta ovat yhdistyksen vuosikokouksessa edustettuina. Sitä varten on asiamies varustettava Haaraosaston puheenjohtajan allekirjoittamalla ilmoituksella
haaraosastoon sisäänkirjoitetuista äänivaltaisista jäsenistä.
22

§.

Päätoimikunta kutsuu yhdistyksen jäsenet vuosikokoukseen Huhtikuun alkupuolella. Vuosikokouksessa
ilmoitetaan, ketkä ovat haaraosastoissa tulleet valituiksi Päätoimikunnan jäseniksi ja tarkastajiksi, luetaan
vuosikertomus ja tarkastajien lausunto ja käytellään
kysymystä sekä Päätoimikunnan että Haaratoimikuntain
vastuunvapaudesta, ynnä semmoisia asioita, joita muutoin yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi saattaa
esiin tuoda; äänestyksen tapahtuessa äänet ovat laskettavat edustettuin jäsenten lukumäärän mukaan, jota
tehtäessä, ellei toisin ole nimen-omaan säädetty, yksinkertainen äänien enemmistö on ratkaiseva. Mutta älköön
kukaan ajako asioita tai harjoittako äänestys-oikeutta
enemmän kuin kymmenennen osan puolesta kokouksessa annetuista äänistä. Älköön myöskään kellään muulla
kuin äänivaltaisella yhdistyksen jäsenellä olko puhevaltaa tai äänestys-oikeutta valtakirjan nojalla.
Asianhaarain vaatiessa saa Päätoimikunta kutsua
jäsenet kokoon ylimääräiseen kokoukseen.
23

§.

Ilmoitus yhdistyksen kokouksista on vähintäin kuu-

kautta ennen julaistava ainakin kahdessa pääkaupungin
enimmän levinneistä lehdistä kummallakin kielellä, ja
on siinä mainitseminen ne kysymykset, jotka kokouksessa tulevat käyteltäviksi.
24

§.

Päätöstä sääntöjen muuttamisesta saapi tehdä ainoastaan, jos kaksi kolmannesta vuosikokouksessa läsnäolevista siihen yhtyy, ja näin muodoin tehty päätös on
vielä ylmääräisessä kokouksessa, joka sitä tarkoitusta
varten ennen kahden kuukauden kuluttua kokoon-kutsutaan, yhtä suuren enemmistön hyväksyttävä.
25 §.
Samalla tavalla keskustellaan ja päätetään siinä
tapauksessa, että kysymys on nostettu pohjarahastojen
luovuttamisesta valtiolle yllämainittua tarkoitusta varten käytettäväksi taikka yhdistyksen hajottamisesta.
Josta anomuksesta Koululaitoksen ylihallitus on
antanut vaaditun alamaisen lausunnon: Annettu Keisarillisessa Suomen Senaatissa ja sen Talous-osastossa,
Helsingissä, 30 p:nä Tammikuuta 1886.
Keisarillinen Senaatti on itsellensä esittelyttänyt
tätä asiaa koskevat kirjoitukset ja näkee hyväksi sallia
yllämainitun yhdistyksen perustamisen sekä sen nouda-

tettavaksi hyväksyä ja vahvistaa edellä-olevan sääntö-ehdotuksen; kuitenkin ehdotus niiden muuttamiseksi on jätettävä Keisarillisen Senaatin tutkittavaksi javahvistettavaksi. Tätä kaikki asian-omaiset alamaisuudessa noudattakoot.

KEISARILLISEN MAJESTEETIN Korkeassa Nimessä
Hänen Suomen Senaattinsa:

CHE. OKER-BLOM.

S. W. von TEOIL.
H. MOLANDER.

OSCAR NORRMÉN.
FR. LERCHE.
Z. YRJÖ-KOSKINEN

W. DAEHN.

(L. S.)

W. ZILLIACUS.
L. MECHELIN.
K. F. IGNATIUS.

J. A. Nordman.

