Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005

Säännöt
1§
Nimi
Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas
Centralförbund r.y., josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto.
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisterikielenä suomi.
2§
Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on ihmisoikeuksien, erityisesti naisen aseman ja tasa-arvon
edistäminen ottaen huomioon yhteiskunnan, perheen ja yksilön etu. Liitto toimii eri
naisjärjestöjen valtakunnallisena yhdyssiteenä ja on International Council of Womenin
(ICW, perustettu 1888) jäsenliitto Suomessa..
Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
3§
Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
1) tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja yhteisöille sekä tuo julki liiton
näkemyksiä ajankohtaisista tai ohjelmaansa kuuluvista kysymyksistä
2) harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
3) on yhteistoiminnassa ICW:n sekä muiden vastaavien järjestöjen kanssa
4) järjestää kokouksia, esitelmä-, luento- ja neuvottelutilaisuuksia sekä kursseja
5) asettaa toimi- ja neuvottelukuntia, joille liiton kokous vahvistaa ohjesäännöt.
Liitto on oikeutettu vastaanottamaan sekä jäsenyhdistyksiltä että muilta yhteisöiltä ja
yksityisiltä vapaaehtoisia kannatusmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja sekä
toimeenpanemaan asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä
harjoittamaan kustannustoimintaa.

4§
Liiton jäsenet
Varsinaiset jäsenet
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä sen tarkoitusperien mukaisesti toimivat
valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset, jotka liiton hallitus hyväksyy jäseniksi.
Yhteisöjäsenet
Varsinaisten jäsenten lisäksi liitolla voi olla jäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka
liiton hallitus hyväksyy yhteisöjäseniksi. Yhteisöjäsenenä voi olla myös rekisteröity säätiö.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Liitolla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi ja
kunniajäseneksi voi liiton kokous kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut liiton toimintaa.
Jos jäsen haluaa erota liitosta, on siitä ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
kirjallisesti tai suullisesti liiton kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen suorittaa kuitenkin
kulumassa olevan kalenterivuoden jäsenmaksun.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5§
Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.
6§
Liiton kokoukset
Ylin päätäntävalta on liiton kokouksella, johon kukin liittoon kuuluva yhdistys valitsee
edustajansa näiden sääntöjen mukaisesti.
Liitto pitää kevät- eli vuosikokouksen huhtikuussa ja syyskokouksen, joka samalla on
vaalikokous, marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun liiton kokous niin
päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.
Yhteisöjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä sekä hallituksen jäsenillä on
liiton kokouksissa puheoikeus.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
arpa. Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos äänivaltainen edustaja sitä vaatii.
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Vaalit
Hallituksen jäsenet valitaan enemmistövaalilla siten, että valituiksi tulevat ne ehdokkaat,
jotka ovat saaneet eniten ääniä. Liiton hallituksen puheenjohtaja valitaan
enemmistövaalilla, jossa valituksi tulevan on saatava yli puolet annetuista äänistä.
7§
Jäsenten edustus liiton kokouksissa
Liiton kokouksiin on varsinaisilla jäsenillä oikeus valita edustajansa seuraavasti:
Jos jäsenyhdistyksessä on
1 - 1 000 jäsentä 1 edustaja
1 001 - 5 000 jäsentä 2 edustajaa
5 001 - 10 000 jäsentä 3 edustajaa
10 001 - 20 000 jäsentä 4 edustajaa
yli 20 000 jäsentä 5 edustajaa
Varsinaisilla jäsenillä on liiton kokouksissa edustajiensa lukua vastaava äänimäärä siten,
että kullakin läsnä olevalla edustajalla on yksi ääni. Kukin edustaja voi edustaa vain yhtä
jäsenyhdistystä.
8§
Kokouskutsut
Kutsu liiton kokouksiin toimitetaan kirjallisesti jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokouspäivää. Jos jäsen haluaa saada asian esille liiton kokouksessa, on siitä tehtävä
kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.
9§
Kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
2) valitaan kokoukselle sihteeri,
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5) todetaan kokouksessa läsnäolevat jäsenet,
6) hyväksytään työjärjestys,
7) käsitellään kuluneen vuoden tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen,
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot,
8) esitetään tilintarkastajien lausunto,
9) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle,
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10) valitaan neuvottelukunnat ja vahvistetaan niiden ohjesäännöt,
11) valitaan tarpeelliset toimikunnat,
12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja
työjärjestykseen kokouksessa hyväksytyt asiat.
10 §
Syyskokous
Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
2) valitaan kokoukselle sihteeri,
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5) todetaan kokouksessa läsnäolevat jäsenet,
6) hyväksytään työjärjestys,
7) vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma,
8) määrätään varsinaisten jäsenten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi
vuodeksi,
9) vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten,
10) toimitetaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten vaali sekä joka kolmas vuosi
puheenjohtajan vaali,
11) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja työjärjestykseen kokouksessa hyväksytyt
asiat.
11 §
Liiton ylimääräiset kokoukset
Liiton ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kulloinkin kokouskutsussa mainitut asiat.
12 §
Hallitus
Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 12
muuta jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan ja muun jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Henkilö voi
olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän (9) vuotta. Tämän lisäksi henkilö
voi toimia puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän (9) vuotta. Sellaisen
hallituksen jäsenen tilalle, joka on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan kesken
toimikautta valita liiton kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallituksen muista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes. Kahtena ensimmäisenä
vuotena erovuoroisuuden määrää arpa, sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuorottain.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi.
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.
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Hallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan. Hallitus voi asettaa myös toimikuntia
ja työryhmiä.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa muut
tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman
varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja 6
muuta hallituksen jäsentä on läsnä.
Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se ehdotus, jonka puolesta enemmistö äänistä
on annettu. Äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa päätökseksi
tulee se ehdotus, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
13 §
Nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja pääsihteeri kaksi yhdessä
tai joku heistä yhdessä hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen tai liiton
toimihenkilön kanssa.
14 §
Talous, tilinpito
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
Liittoon kuuluvien yhdistysten tulee antaa hallitukselle kertomus edellisen
kalenterivuoden toiminnasta kunakin vuonna toukokuun loppuun mennessä.
Liiton tilit edelliseltä tilikaudelta on annettava tilintarkastajille viimeistään maaliskuun
15 päivänä ja tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen
kevätkokousta.
15 §
Sääntöjen muutos, toiminnan lopettaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton toiminnan lopettamisesta on pätevä, jos
se tehdään 2/3 äänten enemmistöllä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on
vähintään kaksi kuukautta. Jälkimmäisessä kokouksessa päätetään myös, miten liiton varat
käytetään sääntöjen toisessa pykälässä mainitun tarkoituksen edistämiseksi.
Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun sääntömuutos on merkitty yhdistysrekisteriin.
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