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2 
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11 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 
12 
13 Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry. 
14 
15 Yhdistys kuuluu piirijä jestdnä Kokoomuksen Naisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan lii- 
16 toksi, Pohjanmaan Kokoomus ry:een, 
17 jota näissä säännöissä sanotaan puolueen piirijäjestöksi, sekä Kansallinen Kokoomus rp:een, jota näis- 
' ? sa säännöissä sanotaan puolueeksi. 
- 3  
20 Yhdistyksen, jota naigsit SannQissit sanotaan giirikgi, k o t i ~ i k k a  on Seinaj~ki 
21 . Piirin toiminta-alueena on Vaasan vaalipiiri. 
22 

-. 

26 Piirin tarkoituksena Qn olla jaxntenSa yhdyssiteena ja tQimia naisten palrittisten wik~tlismahdollis~ruksien 
27 lisaämiseksi, naisten ja miesten valisen tasa-arvon edistämiseksi sekä seuraavien liiton omaksumien aatteiden 
28 ja pyrkimysten toteuttamiseksi : 
29 
30 ihmisen henkisen ja hengellisen kasvun ja persoonallisuuden laajentamisen oikeutta kunnioitta- 
3 1 Van seka aineellisesti ja sosiaalisesti turvattuun yksilökeskeiseen elämaan tähtäävän yhteis- 
3 2 kunnallisen vakaumuksen edistaminen, 
3 3 isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja vahvistaminen, 
34 r yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten tasavertaiseen osallistumisoikeuteen, perus- 
35 turvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan 
3 6 kansanvaltaisen yhteiskuntajä jestelmän kehittäminen, 
3 7 edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen perustuvalie tafoudelliselle toiminnalle, joka edis- 
3 8 täa sosiaalista turvallisuutta jo hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä maailmassa, 
3 9 Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen ymmärryksen lisääminen kansainvälistä oi- 
40 keudenmukaisuutta sekä väkivallatonta vuorovaikutusta edistämällä. 
41 
42 39 
43 TOIMINNAN LAATU 
f ' 4  

p Pyrkimystensä toteuttamiseksi piiri 
46 1) osallistuu valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin, 
4 7 2) harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa sekä ulospäin suuntautuvaa, piirin tarkoitusperiä edistävää 
48 tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä valmistelee ja ohjaa liiton paikallisyhdistysten 
49 vaalitoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi piiri 
1) kantaa jaseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia seka 
2) harjoittaa seuraavaa taloudellista toimintaa: 

omistaa, hallitsee ja vuokraa kiinteistöja seka osakkeita, 
ja jestäa keräyksiä, arpajaisia ja erilaisia juhlatilaisuuksia 

s hajoittaa ravitsemus- ja majoitustoimintaa 

Varsinaiset jäsenet 

Piirin varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä liiton rekisteroidyt paikallis- ja teemayhdistykset. 

Jäseniksi pyrkivilla yhdistyksillä tulee olla liittohallituksen vahvistamat säannöt ja niiden on Iähetettavä 
ki jallinen anomus piirihallitukselle, joka hyväksyy varsinaiset jäsenet. 
Saavutetut jasenoikeudet säilyvät. 



Paikallisyhdistysten jäsenet 

Paikallisyhdistyksen jasen tai jaseneksi gyrkiva ei saa kuulua muuhun puolueeseen. Paikallisyhdiatyk- 
t sen jäsen saa kuulua varsinaisena jasenenä ainoastaan yhteen puolueen jäsenyhdistykseen. 

6 
7 Kunniapuheenjohtajat ja -jaaenet 
8 - 
9 Kunniapuheenjohtajaksi piirikokous voi kutsua piirin toiminnassa erityisesti ansioituneen 

10 jäsenyhdistyksen jäsenen. Piirillä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. 
11 
12 Kunniajäseneksi piirikokous voi kutsua piirin toiminnassa ansioituneen jasenyhdistyksen jäsenen. 
13 
14 Kunniapuheenjohtaja ja -jasen eiviit suorita jasenmaksua. 
15 
16 Kannattavat jasenet 
17 
1 S Kannattavaksi jaseneksi piirihaliitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen tai luonnollisen henkilön. 

20 5 5  
2 1  JASENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
22 
23 Jos varsinainen jäsen, kunniajäsen tai kannattava jäsen päättää erota piiristä, on siita tehtävä kirjallinen 

ilmoitus piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisestaan piirikokouksen pöytakir- 
i-9 jaan merkittäväksi. 
26 
27 Eroavan jasenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitukget, jatka sille sina kalenterivuotena kuu- 
28 luvat, jona eroaminen tapahtuu 
29 
30 Jos piirin varsinainen jäsen ei suorita jäsenmaksuaan taikka on muuten jättänyt toteuttamatta ne velvoi- 
3 1  tukset, joihin piiriin liittyessään on sitoutunut, tai jos jäsen on toiminut piiriä vahingoittavalla tavalla, on 
32 piirihallituksella oikeus erottaa jäsen. 
33 
34 Emttamispaatöksesta. jasenella on oikeus valittaa piirikokoukseHe jt3ttamolla kirjallinen valitus piirihalli- 
35 tukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. 30s piirikokous, kuultu- 
36 aan piirihallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset, 
37 hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voi- 
38 maan heti. 
3 9 
40 69 
41 JASENMAKSUT 
4 2 
43 Jokainen varsinainen ja kannattava jäsen suorittaa piirille jäsenmaksuna sen määrän, jonka piirin syys- 
44 kokous seuraavaa kalenterivuotta varten kullekin jäsenryhmälle vahvistaa. Varsinaisen jäsenyhdistyk- 

sen jäsenmaksu perustuu yhdistyksen henkilöjäsenten lukumäärään toimintavuoden ensimmäisenä 
463 päivänä. 
47 
48 Mikati liiton varsinaisen jasenen jasenmaksu puolueelle tai piiriHe ei edeltavalta toimintavuodelta ole 
49 maksettu kokonaan, ei jäsen voi käyttää äänivaltaansa rnilläan puolueen tai liiton organisaation tasolla. 
r 

5 ,  7 9  
52 PIIRIN JOHTO 
53 
54 Piirin johdon t-flu~do~ta~at piirlkokous ja piirihallitus. Ylinta Ptlatänta~altaa käyttaä piirikok.ous. Toi- 
55 meenpanovalta on piirihallituksella. 
56 
57 89 
58 PIIRIKOKOUSTEN AIKA 3A KOOLLEKUTSUMINEN 
59 
60 Varsinaiset kokoukset 
61 
62 Piirin on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja 
63 syyskokous syys-marraskuussa. 
64 ~iimaärainen kokous 
6 5 
66 Yiirnaarainen p i i r i k~k~us  pidetaan, rni#oin piirik~kous itse tai piiriha\litus niin pdattaa tai milloin 
67 vähintään neljä (4) varsinaista jasenta taikka 1/10 koko jasenmäärastä sitä ki jallisesti erityisesti 
68 ilmoitetun asian Wsittelya varten piirihallitukselta pyytaa. Ylimääräinen piirikokous on pidettävä 
69 viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siita, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty. 



Kokouskutsu 

Piirikokousten tarkemman ajan ja paikan määrää piirihallitus. Kokouskutsu on julkaistava piirin toimin- 
ta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä tai Iahetettava kirjallisesti vahintäan yhtä (1) viikkoa ennen 
kokousta piirin jäsenille. 

9 § 
PIIRIKOKOUSTEN OSANOTTAJAT 

Äanivalta 

Piirikokouksiin on kullakin paikallisyhdistykseliä oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja jasen- 
määränsä kutakin alkavaa 25-lukua Kohti. ito~ousedustus määräytyy toimintavuoden ensimmäisenä 
paivanä olleen jasenmäärän mukaan. 

Äaniwitaisen edustajan an esitaava yhdiStyksenSa Wttama valtakirja tai ~ikeaksi t9CtiSetu pOytaki j a -  
ote siitä kokouksesta, jossa hanelle on edustusoikeus annettu. Kokouksessa on kullakin paikallisyhdis- 
tyksen edustajalla yksi (1) aäni. 

Äanivalta piirikokouksessa on vain jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä, huomi- 
oon ottaen saavutetut jäsenoikeudet. 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus piirikokouksessa on lisäksi piirin kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenilla, kan- 
nattavilla jäsenillä, piirihallituksen jasenilla, vaalipiiristä valituilla puolueen kansanedustajilla sekä Eu- 
roopan parlamentin jäseniila, liittohallituksen jäsenillä, puolueen piirijä jestön edustajalla, piirin piirisih- 
teerilla ja muilla liiton toimihenkilöilla, puolueen kunkin äänenkannattajan toimituksen edustajalla seka 
lisäksi kevätkokouksessa edellisen vuoden piirihallituksella. 

Piinkokous voi myöntaa Iasnado- ja puheoikeuden muillekin sita pyytavilie henkilöille, 

10 § 
PUTOKSENTEKO PIIRIKOKOUKSESSA 

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä toisin rnäarätä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan aäni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit on suori- 
tettava umpilipuin, milloin vähintään kaksi (2) äanivaltaista osanottajaa sita pyytää. 

11 § 
ALOITEOIKEUS 

Oikeus aloitteiden tekemiseen piirikokoukselle on piirin jäsenillä, piirihallituksella, puolueen piirijärjestön 
piirihailitukseiia, liittohallituksella sekä puolueen hallituksella. Aloitteet on jätettävä piirihallitukselle 
viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta, paitsi niitä aloitteita, jotka on mainittava kokouskutsussa 
ja jotka on jätettävä kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Piirihallitus esittaä tehdyt aloitteet lausunnollaan 
varustettuina piirikokouksen käsiteltäväksi. 

12 0 
PIIRIKOKOUSTEN ASIAT 

Keva tkokous 

. valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, pöytaki jan  tarkastajat ja äantenlaskijat, 
todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja paätösvaltaisuus, - .  
vahvistetaan kokouksen työja jestys, 
asetetaan kokouksessa käsiteltävia asioita varten tarpeelliset toimikunnat, 
kasiteHaan piirihallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodetta, 
kasitellaän tifinpa,áat&, tilintarkastajien tausunto seka vahvistetaan tiIinpäät6st 
päatetään vastuuvapauden myöntamisesta piirihallitukselfe sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille, 
volitaan piirin edustajat puolueen piirijärjestön piirikokouksiin, liiton edustajakokoukseen sekä 
puoluekokoukseen puolueen piirijä jeston, liiton ja puolueen sääntöjen edeHyttämällä tavalla. 
Valitun edustajan pitää olla Kokoomuksen Naisten Liiton piiriyhdistyksen jäsen asianomaisessa 
piirissä, 
käsitellään aloitteet ja piirihallituksen niistä antamat lausunnot, 
kasitelläan selonteko piiristä valittujen kansanedustajien tärkeimmistä kannanotoista ja toimen- 
piteistä edellisen kevätkokouksen jälkeiseltä ajalta seka selostus poliittisesta tilanteesta, 
käsitellään muut piirihallituksen esiintuomat asiat. 



Syyskokous 

Syy~k~kuukseSSa 
valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, pöytäki rjan tarkastajat ja aäntenlaskijat, 
todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päatösvaltaisuus, 
vahvistetaan kokouksen työja jestys, 
asetetaan kokouksessa käsiteitäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat, 
käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, . päätetään piirihallituksen jasenten kokouspalkkioiden ja matkakorvausten suuruudesta seka ti- 
lintarkastajien palkkiosta, 
määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja käsitel!aan seuraa- 
van vuoden talousarvio, 
valitaan piirihallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös piirin puheenjohtajaksi, seuraavaksi 
kalenterivuodeksi, alkaen seuraavan kalenterivuoden alusta vuoden loppuun saakka, kuitenkin 
niin, että sama henki16 voidaan vafita enintaän kuudeksi vuodeksi peräkkäin 
valitaan muut piirihallituksen jäsenet naiden sääntöjen mukaisesti seuraavaksi kalenterivuodek- 
si, kuitenkin niin, etta sama henkif0 voidaan valita enintään kuudeksi vuodeksi peräkkäin 
valitaan kaksi ( 2 )  tilintarkastajaa seka näille varatilintarkastajat, 
valitaan piirin edustajat Hiton liittokokoukseen, 
käsitellään aloitteet ja piirihallituksen niistä antamat lausunnot, 
käsitellään sefostus poliittisesta tilanteesta, 
käsitellään muut piirihallituksen esiintuomat asiat. 

Ylimääräisessä piirikokouksessa käsitellään asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä ne piirihalli- 
tuksen esittämät kysymykset, jotka kokous päattaa ottaa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei tarvitse mainita 
kokouskutsussa. 

13 0 
PIIRIHALLITUS 

Jasenet ja toimikausi 

Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään seitsemän (7) ja enintään kolmetoista (13) jäsentä, 
seka heidän henkilökohtaiset varajasenensä. Piirihallitus valitaan piirin syyskokouksessa. Piirihallituksen 
toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää saman kalenterivuoden loppuun asti. 

Piirihallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, seka taloudenhoitajan, joka voi olla myös piiri- 
hallituksen ulkopuolelta. 

Puheenjohtajan estyneenä ollessa toimii varapuheenjohtaja hanen sijaisenaan. 

Piirihallitus voi asettaa avukseen neuvottelukuntia ja toimikuntia määräajaksi tai erityistä tehtävää var- 
ten. 

Kokoukset 

Piirihallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet 
piirihallituksen jasenistä sitä vaatii. 

Mikali piirihallitukm toimikausi on kalenterivuosi, on sen jaije~taytyrniskokous pidettävä tammikuun 
loppuun menneM. 

Piirihallitus on paät%valtainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapu- 
heenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaiselta aäntenenemmistöllä. Äänten mennes- 
sa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 

Oikeus aloitteiden tekemiseen piirihallituksen kokoukselle on piirihallituksen jäsenilla, piirin jasenillä, 
liittohallituksella, puolueen piirija rjestön piirihallituksella sekä puolueen hallituksella. 

Puhe- ja Iasniiolo-oikeus 

Piirihallitus voi myöntaä Iasnaolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille. 



Kokouskutsu 

Kokouskutsu on lähetettävä ki jallisesti piirihallituksen jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen koko- 
usta. Kiireellisiä poliittisia kysymyksiä käsittelemään voidaan piirihallitus kutsua koolle ilman rnääräai- 
kaa kuitenkin siten, että kaikilla piirihallituksen jäsenillä on mahdollisuus saapua kokoukseen. 

Piirihallituksen tehtavat 

Piirihallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät: 
1) johtaa piirin toimintaa piirikokousten päätösten mukaisesti seka tehdä aloitteita piirin toiminnan 

kehittämiseksi, 
2) ohjata jasenyhdistysten toimintaa seka valvoa Saantöjen sekä piirikokousten paatösten noudat- 

tamista, 
3) valmistella piirikokousten kasiteltavaksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle, 
4) valmistella ja ohjata naisten valtiollista, kunnallista ja muuta vaalitoimintaa, 
5) huolehtia varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta, 
6)  hyväksyä uudet jäsenet, 
7 )  johtaa liiton tiedotustoimintaa piirin alueelia järjestämällä kokouksia, juhlia ja kurssitoimintaa 

sekä yleensä valvoa liiton toimintaa piirin alueella, 
8 )  vahvistaa piiritoimiston johtosäantö sekä 
9) pitää jäsenluetteloa. 

Nimen kirjoittajat 

Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja, piirin varapuheenjohtaja ja piirisihteeri sekä piirihallituk- 
sen määräamät toimihenkilöt, kaksi yhdessä. 

Talouden hoitaja 

Taloudenhoitaja huolehtii piirin rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta, valvoo varainhankinnan 
ja rjestämistä sekä jäsenmaksun keräämistä piirin jäseniltä, huolehtii maksujen suorittamisesta, 
tilinpäätöksen laatimisesta ja sen jattämisesta tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen piirin 
kevätkokousta sekä seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen laatimisesta. 

Toiminta- ja tilivuosi 

Piirin toimintavuosi on kalenterivuori. /hh& @ fii & h - ? ~ d - ' ; ~ r n ~ .  

Piirihallituksen on jätettava tilit tilintarkastajille viimeistaan kolme (3) viikkoa ennen piirin kevatkokous- 
ta ja ne on palautettava piirihallitukselle kaksi (2) viikkoa myöhemmin. 

14 0 
LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKIL~T 

Luottamustehtäviin voidaan valita vain piirin tai sen jäsenyhdistysten henkilöjäsenia. 

Piirin puheenjohtajan tulee valvoa, että piirin toimintaa johdetaan säantöjen ja piirin päätösten mukai- 
sesti. Puheenjohtajalla on oikeus osallistua kaikkiin piirin jäsenyhdistysten kokouksiin ja tilaisuuksiin. 

Piirin piirisihteerin valitsee piirihallitus neuvoteltuaan liittohallituksen ja liiton masihteerin kanssa ja 
yhdistelmävirkojen kyseessä ollessa myös peruspiirien kanssa. Muut toimihenkilöt valitsee piirihallitus. 

Piirihallitus vahvistaa piiritoimiston johtosäännön, jossa piirisihteerin ja muiden toimihenkilöiden 
tehtavat määritellaän. Piirisihteeri toimii piirihallituksen sihteerinä. Piirisihteeri on velvollinen antamaan 
apua piirin jäsenyhdistysten sihteereille ja taloudenhoitajille heidän tehtäviensä suorittamisessa ja 
hänellä on oikeus osallistua piirin jäsenyhdistysten kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä saada nähtävakseen 
piirin jasenyhdistysten pöytä- ja tilikirjat. 

1s 0 
SÄÄNTOJEN MUUTTAHI NEN 3A PI IRIN PURKAMINEN 

Kysymys näiden säantöjen muuttamisesta tai piirin purkamisesta voidaan ottaa esille piirikokouksessa, 
jos se on kokouskutsussa mainittu, ja piiatöksen tekemiseksi vaaditaan vahintiian kahden kolmasosan 
(2/3) enemmistö annetuista äänistä sekä sääntöjen muutospäätökselle liittohallituksen hyväksyminen 
sekä puolueen hallituksen vahvistaminen. 

Piirin purkautuessa on sen jaljeHe jääneet varat luovutettava Kokoomuksen Naisten Liitto ry:lle. 


