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1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kalevalaisten Naisten Liitto ry. Näissä
säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä Liitto. Liiton kotipaikka
on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Liitto on sitoutumaton kulttuuri- ja sivistysjärjestö. Liiton
tarkoituksena on toimia kattojärjestönä jäsenyhdistyksilleen. Liitto
vaalii suomalaista kulttuuriperintöä ja edistää sen soveltamista
nykykulttuuriin.

3 §Tehtävä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto

- tukee toiminnallisesti ja taloudellisesti elävää kulttuuriperintöä
- tukee jäsenyhdistysten toimintaa ohjaamalla ja kouluttamalla,
- järjestää esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä näyttelyjä, kursseja
ja retkiä,
- voi jakaa palkintoja ja apurahoja.

4 § Omaisuus

Liitolla on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta
omaisuutta.

Liitto voi myydä tai edelleen luovuttaa hallinnassaan olevaa
kiinteää tai muuta yhdistyksen omaisuuden pääosaksi katsottavaa
omaisuutta vain Liiton kokouksen päätöksellä. Edellä mainitussa
asiassa Liiton päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä
kahdessa (2) perättäisessä vähintään kuuden (6) kuukauden väliajoin
pidettävässä Liiton kokouksessa.

Liitto voi toimintansa rahoittamiseksi tehdä varainhankintaa, ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja
valtakunnallisilla rahankeräyksillä.

5 § Jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä § 2:n mukaisesti
toimiva rekisteröity yhdistys, jonka säännöt Liiton hallitus on
hyväksynyt.
Liiton jäsenyyttä on haettava kirjallisesti. Jäsenhakemuksen
hyväksymisestä päättää Liiton hallitus.

Myös yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt voivat, Liiton
hallituksen niin hyväksyessä, olla Liiton kannattajajäseniä.
Kannattajajäsenillä ei ole osallistumisoikeutta eikä äänioikeutta
Liiton kokouksissa.
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Vuosikokous voi hallituksen ehdotuksesta nimetä Liitolle
kunniapuheenjohtajan ja kutsua kunniajäseneksi Liiton
tarkoitusperien hyväksi toimineita, erityisen ansioituneita
henkilöitä.

6 § Jäsenmaksu

Jokainen Liiton varsinainen jäsen eli jäsenyhdistys suorittaa
Liitolle jäsenyhdistyksen kokonaisjäsenmäärään perustuvan
jäsenmaksun, jonka suuruudesta päätetään Liiton vuosikokouksessa.
Liiton vuosikokous päättää myös kannattajajäsenten jäsenmaksun
suuruuden. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä
jäsenmaksua.

7 § Hallinto

Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
puheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenistä
tulee vähintään kuuden (6) olla pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.
Liiton vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallituksen
jäsenet kolmeksi (3) vuodeksi siten, että vuosittain kolme (3)
hallituksen jäsentä on erovuorossa. Puheenjohtaja ja hallituksen
jäsen voi olla tässä tehtävässä yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi
(6) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii hallituksen
valitsema henkilö. Liiton hallituksen jäsenten tulee olla jonkin
Liiton jäsenyhdistyksen jäsen.

Tarvittaessa hallitus voi ottaa toiminnanjohtajan ja muita
toimihenkilöitä hoitamaan Liiton päivittäistä toimintaa.
Tarvittaessa hallitus voi perustaa joko toistaiseksi tai määräajaksi
toimikuntia sekä määrittää niille tehtävän ja toimintaohjeet.

8 § Hallituksen toiminta ja tehtävät

Liiton hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään
neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokous on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan
ja vähintään neljän (4) muun jäsenen ollessa saapuvilla. Päätökset
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen on laadittava
kokouksistaan pöytäkirjat.

Hallitus voi pitää kokouksen puhelinkokouksena, sähköpostitse tai
muutoin teknistä apuvälinettä käyttäen, mikäli kaikki hallituksen
jäsenet siihen suostuvat.

Hallituksen tehtävänä on
- johtaa ja hoitaa huolellisesti Liiton toimintaa Liiton sääntöjen,
yhdistyslain ja Liiton kokousten antamien ohjeiden ja päätösten
mukaisesti,
- kutsua koolle Liiton kokoukset sekä valmistella niissä
käsiteltävät asiat,
- hyväksyä Liiton uudet jäsenet (jäsenyhdistys tai kannattajajäsen),
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vahvistaa jäsenyhdistysten yhdistymiset, jakautumiset ja
lakkautukset sekä tarvittaessa erottaa jäsen (jäsenyhdistys tai
kannattajajäsen) Liiton jäsenyydestä,
- seurata ohjata jäsenyhdistysten toimintaa sekä hyväksyä
jäsenyhdistysten sääntöihin tehdyt muutokset,
- palkata ja irtisanoa Liiton toimihenkilöt sekä päättää heitä
koskevista työsuhdeasioista,
- hoitaa Liiton omaisuutta ja varainhankintaa sekä vastata niiden
hoidosta kuitenkin niin että omaisuuden myyntiä tai edelleen
luovuttamista koskevissa tapauksissa on sovellettava 4 §:ää,
- vastata Liiton määräysvallan piirissä olevien yhtiöiden
omistajaohjauksesta
- päättää Liiton edustajien valinnasta niiden yhtiöiden, säätiöiden
ja muiden yhteisöjen hallituksiin, joissa Liitolla on joko riittävä
omistus hallituspaikan nimittämiseen tai muita merkityksellisiä
tarpeita, ja nimittää Liiton edustajat kokonaan tai osin
omistamiensa yhtiöiden yhtiökokouksiin sekä tarpeen vaatiessa
kokousedustajat asunto-osakeyhtiöiden ja järjestöjen kokouksiin,
- hyväksyä toimikuntien toimintasuunnitelmat sekä valvoa niiden
toteuttamista,
huolehtia kaikista muista Liiton toiminnan kannalta kulloinkin
tarpeellisista asioista ja toimenpiteistä.

Liiton hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
ensimmäinen ja tämän estyneenä ollessa toinen varapuheenjohtaja
johtaa puhetta hallituksen kokouksessa.

Liiton puheenjohtaja on Liiton toimiston esimies. Siinä tapauksessa,
että hallitus valitsee toiminnanjohtajan, toimii hän toimiston
esimiehenä ja vastaa päivittäisestä hallinnosta.

9 § Nimenkirjoittajat

Liiton nimen kirjoittavat toiminnanjohtaja, puheenjohtaja,
varapuheenjohtajat ja hallituksen tähän tehtävään määräämät
luottamus- ja toimihenkilöt aina kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi
määrätä toiminnanjohtajan yksin kirjoittamaan liiton nimen.

10 § Toimintavuosi ja tilikausi

Liiton toimintavuosi ja tilikausi on 1.4.-31.3. Kertomus
tilikaudesta ja tilinpäätös ynnä muut Liiton hallintoa koskevat
asiakirjat on ennen elokuun 15. päivää kunakin vuonna annettava
tilintarkastajille, joiden tulee elokuun loppuun mennessä antaa
hallitukselle kirjallinen lausuntonsa sekä hallinnosta että
tileistä.

Asiakirjat, jotka tulevat käsiteltäviksi vuosikokouksessa,
lähetetään jäsenyhdistyksille 14 päivää ennen kokousta.

11 § Liiton kokoukset

Äänioikeus Liiton kokouksissa on varsinaisiksi jäseniksi
hyväksytyillä jäsenyhdistyksillä. Jäsenyhdistysten äänioikeuden
määrittymisestä määrätään kohdassa Kokousedustajat.
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Liiton kokouksiin voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään syyskuussa ja
siinä käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri/t, pöytäkirjan
tarkastajat ja ääntenlaskijat,
- todetaan kokouksen osanottajat, sen laillisuus ja
päätösvaltaisuus,
- esitetään Liiton kertomus tilikaudelta ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta,
- päätetään Liiton tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä,
- esitetään tiedoksi niiden yhtiöiden toimintakertomukset ja
tilinpäätös, joissa Liitolla on merkittävää omistusta,
-päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset,
- päätetään vuosittaiset jäsenmaksut jäsenyhdistyksille ja
kannattajajäsenille,
- hyväksytään seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma ja
talousarvio,
- tarvittaessa päivitetään kuluvan tilikauden toimintasuunnitelma ja
talousarvio,
- valitaan joka kolmas vuosi Liiton hallituksen puheenjohtaja,
- valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle,
- valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö,
- käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten
hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta esittämät
ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Liiton kokouksessa on tarvittaessa lisäksi päätettävä
-Liiton sääntöjen muuttamisesta,
-kiinteistöjen luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka Liiton
toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta,
-Liiton purkamisesta.

Liiton ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun Liiton hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kolmasosa (1/3) Liiton
äänioikeutetuista jäsenistä sitä tiettyä asiaa varten hallitukselta
kirjallisesti pyytää.

Liiton kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouskutsussa
ilmoitetuista asioista. Muita asioita voidaan ottaa vain
keskusteltaviksi, mikäli kokous näin yksimielisesti päättää, ottaen
kuitenkin huomioon yhdistyslain 24 § määräykset.

Kokouskutsu
Liiton vuosikokous ja muut Liiton kokoukset kutsutaan koolle
kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Kokousedustajat
Liiton kokouksissa varsinaisten jäsenten eli jäsenyhdistysten
äänioikeutta käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat.
Kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni yhdistyksen jokaista
alkavaa 50 jäsentä kohti, kuitenkin enintään kolme (3) edustajaa ja
kolme (3) ääntä. Kunkin jäsenyhdistyksen äänien määrä lasketaan sen
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perusteella, kuinka monta asianmukaisesti hyväksyttyä jäsentä
jäsenyhdistyksellä on 31.12. Edustajain valtakirjana olevat
jäsenyhdistysten pöytäkirjanotteet on esitettävä ja annettava Liiton
hallituksen nimeämälle edustajalle tai toiminnanjohtajalle ennen
kokouksen alkua.

Äänestykset ja vaalit
Liiton kokouksissa toimitettavat äänestykset ovat avoimia, paitsi
milloin joku kokousedustajista pyytää lippuäänestyksen
toimittamista. Henkilöt valitaan aina lippuäänestyksellä.

Liiton päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä tai
yhdistyslaissa ole toisin määrätty, se mielipide, joka on saanut yli
puolet (½) äänestyksessä annetuista äänistä.

Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja
vaaleissa arpa.

Yhdistyksen äänestyksiin ja vaaleihin voi hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Ohjeet osallistumiselle on liitettävä
kokouskutsuun.

12 § Jäsenyydestä eroaminen

Jäsenyhdistyksen eroilmoituksen on perustuttava jäsenyhdistyksen
vuosikokouksen päätökseen. Jäsenyhdistyksen tai kannattajajäsenen,
joka haluaa erota Liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti
Liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava
eroamisesta kirjallisesti Liiton kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsenyydestä eroaminen tulee voimaan kolmen (3)
kuukauden kuluttua eroilmoituksen vastaanottamisesta.

13 § Jäsenyydestä erottaminen

Liiton hallituksella on vähintään kahden kolmasosan (2/3)
enemmistöllä oikeus tarkan tutkimuksen jälkeen erottaa jäsen eli
jäsenyhdistys tai kannattajajäsen, joka toimii vastoin Liiton
tarkoitusperiä tai jonka jäsenmaksu on maksamatta yhdeltä
toimintavuodelta. Erottamispäätöksestä voi erotettu vedota Liiton
kokoukseen jättäen vetoamiskirjelmänsä hallitukselle viimeistään 30
päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Hallituksen
toimesta on tällöin asia otettava esille Liiton lähinnä seuraavassa
kokouksessa.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Liiton toiminnan lopettamiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään neljän (4)
kuukauden väliajoin pidettävässä Liiton kokouksessa. Kokouskutsussa
on mainittava erikseen toiminnan lopettaminen ja varojen
luovuttaminen. Varat luovutetaan suomalaisen kulttuuriperinnön
kehittämistä tukeviin tarkoituksiin jälkimmäisen toiminnan
lopettamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.
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15 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä Liiton vuosikokouksessa,
jos muutosehdotus saa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista
äänistä.

Kun Liiton jäsen eli jäsenyhdistys haluaa sääntömuutosta
käsiteltävän Liiton vuosikokouksessa, sen on toimitettava Liiton
sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus hallitukselle toukokuun
loppuun mennessä.
Hallituksen on ilmoitettava ehdotuksesta jäsenyhdistyksille
kokouskutsussa ja liitettävä mukaan oma lausuntonsa jäsenyhdistyksen
tekemästä muutosehdotuksesta.

16 § Yhdistyslain soveltaminen

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.


