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i §•

Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naislii-
ton Jaakkiman osasto ja kuuluu se paikallis-
yhdistyksenä Suomalaiseen Naisliittoon. Sen
kotipaikka on Jaakkima.

Osaston tarkoituksena on:
Kansalaissivistyksen levittäminen ja kohot-

taminen naisten keskuudessa;
harrastuksen herättäminen yleisiin asioihin

ja yhteiskunnallisen sekä muun elämän aloilla



tarvittavien parannusten edistäminen ja ke
liittäminen;

eri kansanluokkain lähentäminen toisiinsa
ja kansallisen yhteistunnon syventäminen.

Osaston toiminta tapahtuu oikeuden, lailli
sunden ja ihmisyyden hengessä.

3 §.

Osaston jäseneksi pääsee jokainen Suomen
nainen, joka hyväksyy Suomalaisen Naisliiton
ja tämän osaston tarkoituksen ja ilmoittau-
tuu jäseneksi liiton kokouksessa.

4 §■

Osaston jäsenet ovat perustaja-, kannattaj;-
ja vuosijäseniä.

Osasto voi kutsua kunniajäsenekseen nai
sia, jotka erikoisesti ovat ansioituneet julki
sen elämän eri aloilla.

Perustajajäsenet suorittavat kerta kaikkiaan
1,000: — markkaa tai 10 vuoden aikana 100:—
markkaa vuosittain.

Kannattajajäsenet suorittavat kerta kaikki-



aan 500:— markkaa tai 10 vuoden aikana
50 markkaa vuosittain.

Vuosijäsenet suorittavat vähintään 10 mark-
kaa vuosittain.

e r-
Osastolla on oikeus keskuudestaan eroittaa

jäsenen joka varoituksen saatuaan jatkuvasti
vastustaa osaston tarkoitusta. Varoituksen an-
taa osaston johtokunta, ja päätös erottami-
sesta tehdään osaston kokouksessa.

7 §•

Osasto valitsee keskuudestaan puheenjohta-
jan ja vähintään 5-henkisen johtokunnan sekä
tilintarkastajat, ensi kerran perustavassa ko-
kouksessa ja sitten vuodeksi kerrallaan sulje-
tuilla lipuilla vuosikokouksessa, joka pidetään
ennen helmikuun 10 päivää. Johtokunta va-
litsee keskuudestaan varapuheenjohtajat ja
muut virkailijat.

Johtokunta laatii osaston toiminnasta vuosi-
kertomuksen, joka on vuosikokouksessa luet-

Johtokunta on päätösvaltainen, jos 3/r> sen
jäsenistä on läsnä.



tava ja josta jäljennös on lähetettävä Suo-
malaisen Naisliiton keskushallitukselle ennen
helmikuun 15 päivää. Samoin on vuosikokouk-
sessa esitettävä tilintarkastajain kertomus,
jonka perusteella päätetään johtokunnan vas
tuuvapaudesta.

8 §.

Osaston tilit päätetään kalenterivuosittain
ja ovat ne jätettävät tilintarkastajille viimeis-
tään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §•

Osastolla on oikeus panna toimeen rahan-
keräyksiä ja ottaa vastaan lahjoituksia. Osasto
on myöskin oikeutettu omistamaan kiiotei-
mistöä.

10 §.

Osasto kokonaisuudessaan on sen nimessä
tehdyistä oikeudellisista sitoumuksista vas-
tuussa.

11 §•

Osaston nimen merkitsee osaston puheen-
johtaja ja sihteeri tai kaksi johtokunnan kes-
kuudestaan määräämää jäsentä yhdessä.



12 f.
Tieto osaston vuosikokouksesta annetaan

ilmoittamalla paikkakunnan sanomalehdessä
viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille sa-
nomalehti-ilmoituksella, kiertokirjeellä tai pu-
helimitse.

13 §.

Osaston kokouksissa on jokaisella läsnäole-
valla jäsenellä äänioikeus. Päätös tehdään yk-
sinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet
jakautuvat tasan, ratkaistaan arvalla, mutta
muissa asioissa se mielipide voittaa, johon pu-
heenjohtaja on yhtynyt. Oikeudellisten sitou-
musten hyväksymiseen vaaditaan a/5ä/5 anne-
tuista äänistä.

14 §.

Osastolla on oikeus panna toimeen kokouk-
sia ja iltamia, joihin liittoon kuulumattomilla-
kin henkilöillä on pääsy.

15 §.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä
ainoastaan osaston vuosikokouksessa, jolloin



muutoksien hyväksymiseksi vaaditaan vähin-
tään 2/s annetuista äänistä. Säännöille on
hankittava muutetussa muodossaan Suoma-
laisen Naisliiton keskushallituksen vahvistus.

16 §.

Ehdotus osaston toiminnan lakkauttami-
sesta on pantava pöydälle osaston vuosiko-
kouksessa, jossa sen hyväksymiseen vaaditaan
~l:\ annetuista äänistä. Osaston purkautumi-
sesta on pöytäkirjan otteella ilmoitettava
Suomalaisen Naisliiton keskushallitukselle.

Jos osasto näin päätetään lakkauttaa, käyte-
tään sen varat kunnan hoidettaviksi joutu-
neiden orpolasten huollon edistämiseksi paik-
kakunnalla.

Sosialihallitus on 13 p:nä joulu-
kuuta 1922 hyväksynyt Suomalaisen
Naisliiton Jaakkiman osaston mer-
kittäväksi yhdistysrekisteriin ja on
yhdistyksen nimeen lisännyt r. y.


