
Tampereen Naisyhdistyksen
Säännöt.

i §.

Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on
työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa
ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudel-
lisen ja yhteiskunnallisen asemansa parantami-
seksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kau-
punki.

2 §.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi panee yh-
distys kokouksissaan ja niiden ulkopuolellakin
toimeen keskusteluja ja esitelmiä, julkaisee kir-
jasia, sanomalehtikirjoituksia, jakaa stipendejä
sekä harjoittaa muutakin käytännöllistä, sen
tarkoituksia edistävää tointa.



Tampereen Naisyhdistys, joka on omaksu-
nut Suomen Naisyhdistyksen periaatteet, on
liittynyt sen haaraosastoksi, säilyttäen kuiten-
kin oikeuden itsenäiseen toimintaan.

4 §.

Yhdistys voi jonkun jäsenensä ehdotuksesta
ottaa jäsenekseen hyvämaineisen naisen, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja tahtoo
työskennellä sen hyväksi.

Miesten ottamisesta jäseniksi olkoon yhdis-
tys oikeutettu erikseen päättämään.

Kunniajäsenekseen voi yhdistys kutsua hen-
kilön, jonka toimi on erikoisesti edistänyt
yhdistyksen tarkoituksia.

5 §.

Jäsen eroaa yhdistyksestä, jos hän siitä te-
kee ilmoituksen taikka kaksi vuotta peräkkäin
jättää 6 §:ssä mainitun vuosimaksunsa suorit-
tamatta eikä huomautuksen siitä saatuaan sitä
maksa. Jäsen, joka vahingoittaa taikka vastus-



taa yhdistyksen tarkoitusperiä, voidaan siitä
erottaa suljetuin lipuin tehdyllä äänestyksellä,
jos kolminkertainen enemmistö asiaa kannat-
taa.

6 §.

Jäsenen vuosimaksu määrätään vuosiko-
kouksessa. Vakinaiseksi jäseneksi pääsee se,
joka 20 vuotta peräkkäin on maksanut vuosi-
maksunsa.

7 §.

Yhdistyksen kokous pidetäänniin usein kuin
asiat sen vaativat tai kaksikymmentä jäsentä
sen kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkais-
tava ainakin yhdessä paikkakunnan sanomaleh-
dessä tai annettava jollakin muulla yhdistyksen
päättämällä tavalla. Muut tiedonannot toimi-
tettakoon jäsenille samalla tavalla.

8 §.

Yhdistyksen juoksevia asioita hoitaa sen
hallituksena johtokunta, jonka muodostavat



yhdistyksen puheenjohtajat sekä 5 muuta jä-
sentä, jotka vuosikokouksessa valitaan.

Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja
on päätös voipa, kun 2/3 sen jäsenistä on
saapuvilla.

9 §.

Yhdistyksen toimivuosi on kalenterivuosi,
jolta sen tilit päätetään ja vuosikertomus anne-
taan.

10 §.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheen-
johtaja ja rahastonhoitaja, kumpikin erikseen,
paitsi velkasitoumuksissa, jotka allekirjoitta-
vat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä.
Yhdistyksen puolesta kantaa ja vastaa sen pu-
heenjohtaja.

H §•

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoja ja testa-
mentteja. Jos ne ovat annetut määrättyyn tar-
koitukseen, ovat varat hoidettavat ja käytettä-



vät mainittujen määräysten mukaisesti, kuiten-
kin siten, että yhdistys hoitokustannuksiin lu-
kee itselleen vuosittain puoli prosenttia pää-
omasta.

12 §.

Vuosikertomuksen painatukseen ja posti-
kuluihin suorittaa haaraosasto joka vuosi hel-
mikuun kuluessa Keskusyhdistykselle vähintäin
yhden markan kultakin jäseneltään.

13 §.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-
kuussa, viimeistään 20 päivänä. Siinä käsitel-
lään alla luetellut asiat:

l:ksi; esitetään puheenjohtajan laatima
vuosikertomus, rahastonhoitajan laatimat tilit
sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto,
jonka jälkeen päätetään tilinpäätöksen vahvis-
tamisesta ynnä niistä toimenpiteistä, joihin
edellämainitut asiat saattavat antaa aihetta;

2:ksi; valitaan vuodeksi kerrallaan yhdis-
tyksen toimihenkilöt, jotka ovat puheenjohtaja,



yksi tai useampia varapuheenjohtajia, yksi tai
kaksi sihteeriä ja rahastonhoitaja, sekä viisi
johtokunnan muuta jäsentä;

3:ksi; valitaan kaksi tilintarkastajaa ja
heille kaksi varatarkastajaa tarkastamaan ku-
luvan vuoden tilejä; sekä

4:ksi; käsitellään muut yhdistyksen toimi-
henkilöiden esittämät asiat sekä myöskin asia,
jonka ehkä joku jäsen on viimeistään kaksi
viikkoa ennen kokousta johtokunnalle esittä-
nyt ja josta tämä on antanut lausuntonsa;

s:ksi; määrätään jäsenmaksujen suuruus
(§6) sekä valitaan toimikuntien jäsenet.

14 §.

Päätös tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä ja jos äänet sattuvat tasan, kat-
sotaan päätökseksi se mielipide, jota puheen-
johtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa
arpa ratkaisee,



Tehty päätös tarkistetaan seuraavassa ko-
kouksessa, ellei kokous kaksinkertaisella ään-
ten enemmistöllä päätä sitä heti toimittaa julis-
taen asian kiireelliseksi.

Valtakirjalla ei voida ottaa osaa äänestyk-
seen eikä vaaliin. Vaalit toimitetaan umpilipuin
ja äänestyksetkin, jos joku jäsen sen vaatii.

15 §.

Yhdistyksen kokouksessa saattaa sen suos-
tumuksella olla läsnä yhdistykseen kuuluma-
tonkin henkilö, ollen hänellä silloin oikeus ottaa
osaa keskusteluihin, mutta ei päätöksen teke-
miseen.

16 §.

Sääntöjen muutosta tai yhdistyksen toimin-
nan lopettamista tarkoittava ehdotus on teh-
tävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kuu-
kautta ennen vuosikokousta ja silloin pantava
pöydälle vuosikokoukseen, jonka kutsussa pu-
heenaolevan asian käsitteleminen on mainit-



tava. Tullakseen hyväksytyksi tulee ehdotuk-
sen saavuttaa kaksinkertainen äänten enem-
mistön kannatus.

Ennenkuin vuosikokouksessa otetaan käsi-
teltäväksi tämän pykälän 1 kappaleessa mai-
nittu ehdotus, on siitä annettava tieto Suomen
Naisyhdistykselle.

17 §.

Jos yhdistys päättää lopettaa toimintansa,
päättäköön sama vuosikokous mille laitokselle
tai samankaltaisen harrastuksen hyväksi toi-
mivalle yhtymälle yhdistyksen varat ovat luo-
vutettavat. Asiasta on tehtävä ilmoitus Suo-
men Naisyhdistykselle.

Tampereen Kivipaino Oy.


