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Rekisterinumero: 4.971

YHDISryKSEN SAANNOT

Nimi: Suomalainen Naisliitto ry, F nska Kvinnoförbundet rf
Kotipaikka: Helsinki

Osoite: Aurorankatu 17A 11

00100 Heisinki
Rekisterinumero: 4-971

lvleftittyreklsteriin: 28.05.1921
Jäljennösannettu: 11.06.2013

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomalainen Naisliitto ry, ruotsiksi Finska Kvinnofdrbundet rf. Näissä
säånnöissä yhdistystä nimetään liitoksi.

Liiton koUpaikka on Helsinkija sen toiminta-alueena on koko maa. Liitto kuuluu jäsenenä

Naisjärjestölen Keskusliitto ry:een.

2 § TARKOITUS JA TOII\4INNAN LAATU
Liiton tarkoituksena on

1. Toimia Suomalaisen Naisliiton jäsenyhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestdnä.

- 
2. Toimia puolueisiin sitoutumattomana ja eri uskontokunnista ja kaikista yhteiskuntaluokista

olevien naisten järjestönä.

3 Tukea jäsenyhdistysten toimintaa kannustamalla naisten henkistä kasvua ia itsensä
kehittämistä.

4. Edlstää tasa-arvoa.

Tarkoituksensa ioteuttamiseksi liitto
1 Järjestää seminaareja, esitelmiä, luento- ja koulutustilaisuuksia.
2 Harlo ttaa julkaisu- ja muuta valistus- ja tiedotustoimintaa.
3 Tekee esityks ä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja yhteisöille ja tuo julki I ton kannan
ajankohtaisista toimintaansa liittyvistä kysymyksistä.
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Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisra ja
rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET
Liiton jåseoiksi voidaan hyväksyä liiton tarkoituksen mukaan toimivat rekisteröidyt
yhdistykset, joita kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi. Jäsenet hyväksyy
hakemuksesta liiion kokous.

Hallituksen on pidettävä luetteloa tiiton jåsenistä. Luettetoon on merkittävä kunkin
jäsenyhdistyksen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Jäsenyhdistykset lähettävät liiton hallitukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessay selvityksen tileistään, toiminnantarkastajan ja,/tai tilintarkastajan lausunnon,
vuosikertomuksen ja tiedot jäsenistöstään.

4 s JÄSEN|MAKSU

Jäsenyhdistykset ovat velvolliset suorittamaan liitolle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden
ja maksuajan päättäå liiton syyskokous. Jäsenmaksun suuruus mååräytyy kunkin jäsenyhdistyksen
kalenterivuoden lopussa olevan jåsenmäärän mukaan. Jäsenyhdistykset eivät maksa jäsenmaksua
liitolle liiton kunniapuheenjoht4aksi tai kunniajäseniksi kutsutuista jäsenistään.

Jåsenyhdistysten suoitettavaksi voidaan liiton kokoqksen päätökse ä määrätä myös ytimääräisiä
jäsenmaksuja.

5 § KUNNIAPUHEENJoHTAJA JA KUNNIAJÅSEN
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton toiminnassa erityisen ansioitunut henkilö.

. Liitolla voi olla kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksitai useampi liiton hyväksi ansiokkaasti toiminut henkilö.

Jäsenyhdistysten on tehtävä ehdotukset kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi liiton
hallitukselle kirjallisesti. Asiasta päättää liiton kokous.

6 § JÄSENEN ERoAIVIINEN JA ERoTTAMINEN
Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota Iiitosta ilmoittama a siitä kirja isesti tiiton
hallitukselle tai sen puheenjohi4alle tai Iiiton kokouksessa pöytåkirjaan merkittäväksi. Ero
astuu voimaan kuuden (6) kuukauden kuluttua eroilmoituksen saapumisesta tai
pöytäkirjamerkinnåstä. Eroavan jäsenyhdistyksen on vastattava jäsenmaksustaan liitolle siltä
vuodelta, jona ero tulee voimaan.
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Jäsenyhdistys voidaan erottaa liiton kokouksen päätökse ä, jos sen toiminta on liiton
säåntöjen tai tarkoituksen vastaista taijos jäsenyhdistys on jåttänyt erääntyneen
jåsenmaksunsa kahtena perättäisenä vuotena maksamatta.

7 § HALLITUS

Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa liiton hallitus, johon kuutuvat tiiton syys- kokouksissa
valitut puheenjohtaja. varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.

Hallitqksen kaikki jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että joka
toinen vuosi on erovuorossa puheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä ja joka toinen vuosi
varapuheenjohiaja ja kolme (3) muutajåsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muun jäsenen toimikausi on kaksi (2)

kalenterivuotta. Henkilö voi olla halliiuksen jäsen yhtäaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta.
Tämän lisäksi henkilö voi toimia puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana yhtäjaksoisesti
enintään neljä (4) vuotta. Hallituksen jäsenen tilalle, joka on estynyt hoitamasta tehtäviään,
voidaan kesken toimikautta valita liiton kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Halliruksen toim:lrakaust on kalenterivuosi.

8 § HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoht4an kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenisiä sttä
kirjallisestivaatii.

Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävå jäsenille näiden tiitolle ilmoittamaan osoitteeseen
postitse tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava

v kokouksessa käsiteltävät asiat, aika ja paikka.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § HALLITUKSEN TEHTAVAT
Hallitus
- kutsuu koolle Iiiton kokoukset
- toteuttaa liiton kokousten päätökset
- vastaa liiton taloudesta
- laatii liiton vuosikertomuksen
- valitsee vuosittain liiton edqstajat yhtiökokouksiin sekä kotimaisten, kansainvälisten ja
pohjoismaisten järjestöjen kokouksiin tai toimikuntiin
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- päättää liiton kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittåmisestä

- päättää ansiomerkkien myöntämisestä
- käsittelee jäsenyhdistysten liiton kokouksille esittämät aloitteet ja tekee liiton

kökousaloitteet

- valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt
- päättää liiton palkatun henkilöstön työsuhdeasioista
- asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä ja nimeää niiden puheenjohtajat ja jäsenet.

10 § LITON NTMEN KtRJOITTA|\,1t N EN

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taijompikumpi yhdessä

sihteerin tai hallituksen jåsenten kanssa.

!. 11§TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös on toimitettava hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien on annettava kiiallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksiviikkoa
(2) ennen kevätkokousta.

12 § L TON KOKOUKSET
Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Liiton kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa syyskokouksen määräämänä päivänä, syyskokous

loka-rnarraskuussa kevätkokouksen rnääräämänä päiväna.

t, Ylimåäråinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen

olevan aihetta tai kun vähintään yksi liiton jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta erityisesti

ilmoitettua asiaa vaTten kirjatlisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30)

vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Päätösvaltaa liiton kokouksissa käyttävät jäsenyhdistykset virallisten edustajiensa kautta.

Jäsenyhdistyksellä on oikeus valita liiton kokouksiin yksi virallinen edustaia kutakin alkavaa

25 jäsentään kohti, kuitenkin enintään 10 virallista edLrstajaa. Jäsenyhdistyksellä on liiton

kokouksissa virallisten edust4iensa lukua vastaava äänimäärä siten, että kullakin läsnä

olevalla edustajalla on yksi ääni. Kukin edustaja voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistölla. Äänten mennessä tasan rctkaisee

kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
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Vaalit on toimitettava suJjetuin tipuin, jos kaksi (2) vira{lista edustajaa sitä vaatii.

Jäsenyhdistysten virallisten edustajien tisäksi jokaisella jäsenyhdistyksen jäsenellä on oikeus
osallisiua liiton kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeutta. Liittoon kuutumattomien läsnäoto-
ja puheoikeudesta päättää tiiton kokous.

Liiton kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättåessä myös postitse
tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

13 § LIITON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUI\,IINEN
Kokouskutsutjäsenyhdistyksille, kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenille lähetetään postitse
tai sähköpostitse vähintään kolmea viikkoa ennen kokousta.

rn" 14 § VARSINAISET KOKOUKSET
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seLiraavat asiat:
'1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Todetaan viralliset edustajat sekä Iäsnäolo- ja puheoikeutetut.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukse e ja
muille vastuuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.

.v 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen ,aillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Todetaan viralliset edustajatja läsnäolo- ja puheoikeutetut.
5. Hyvåksytään kokouksen työjärjestys.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenyhdistysten jäsenmaksun
suuruus ja maksuaika seuraavalle kalenterivuodelle.
7. Valtaan liiion puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle.

8. Vaiitaan 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varamiestä. 9. Käsite ään muut kokouskutsussa mainitut
asiat.

s(6)
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Mikäll jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevä! tai syyskokouksen
käsiteltäväksl, on sen ilmoitettava siitä kirjaltisesti hallitukse e kevätkokouksen osatta
tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen osalta elokuun Ioppuun mennessä, jotta asia votdaan
sisällyttää kokouskutsuun.

15 § SÄANrÖJEN t/tu UTTATII|N EN
Päätös liiton säåntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

lvluutosehdotukset on lähetettävä jäsenyhdistyksille lausunnon antamista varten vähintään
kuukautta ennen liiton kokousta

Kokouskutsussa on erikseen mainittava sääntöien muuttamisesia

* 
16 s LlroN pURKAMtNEN

Päätös liiton purkarnisesta on tehtävä kandessa, vähintään kanden kuukauden väliajoin
pidettävässä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosaa (3/4) enernmistöllä annetuista
äänistä.

Kokouskutsussa on erikseen rnainittava Iiiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa käytetään sen varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.

1 7§ Saavutetut jäsenoikeudet säityvät.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestetmästä. patentti-
ja lekisterihalliiuksen paperille tu]ostettuna asiakirja on alkup,aräinen ilman
allekirjoitusta.
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