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Säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.6.2016.

Suomen Keskustanaiset ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Keskustanaiset ry, ruotsiksi Centerkvinnorna i Finland rf. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä KN:ksi, yhdistyksen maakunnallista jäsenyhdistystä
piirijärjestöksi ja paikallista jäsenyhdistystä paikallisyhdistykseksi sekä Suomen Keskusta rp:tä
puolueeksi.
2§
KN:n tarkoituksena on
1) yhdistää jäseninään olevia naisia ja jäsenyhdistyksiä, jotka haluavat yhdessä edistää oman
kotiseudun, Suomen ja kansainvälistä kehitystä Keskustan periaatteiden mukaisesti,
2) edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa,
3) arvioida yhteiskunnan kehitystä erityisesti naisten ja lasten kannalta sekä sen perusteella tehdä
aloitteita paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen
parantamiseksi.
4) edistää kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta,
hengellisiä arvoja ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä terveitä elämäntapoja.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi KN
1) rohkaisee jäseniä ja jäsenyhdistyksiä aloitteellisuuteen sekä laatii aloitteita ja ehdotuksia
yhteiskuntapolitiikan uudistamiseksi,
2) toimii aktiivisesti ja osallistuu kampanjoihin, jotka liittyvät kunnallisvaaleihin, kansanedustajain
vaaleihin, tasavallan presidentin ja Euroopan parlamentin jäsenten vaaleihin sekä muihin
mahdollisiin vaaleihin ja kansanäänestyksiin.
3) pitää yhteyttä jäseniinsä ja tiedottaa toiminnastaan ja yhteiskunnallisista aloitteistaan,
4) järjestää kokous-, opinto-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä juhlia
5) harjoittaa julkaisutoimintaa,
6) toimii vuorovaikutuksessa kotimaisten ja ulkomaisten naisjärjestöjen kanssa sekä
7) toimeenpanee varainkeräystä ja arpajaisia sekä järjestää muuta 31 §:ssä mainittua taloudellista
toimintaa.
8) vaikuttaa linjaustensa ja päätöstensä mukaisesti Suomen Keskustan politiikkaan.

Jäsenet
4§
KN:n jäseniä ovat rekisteröidyt piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset. Jäseneksi voidaan hyväksyä
myös puolueen, Suomen Keskustanuoret ry:n ja Keskustan Opiskelijaliitto ry:n rekisteröidyt
paikallisyhdistykset.
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Kaikkien osastojen ja paikallisyhdistysten jäsenten on oltava sellaisia henkilöitä, jotka yhdistyslain
mukaan saavat kuulua valtiolliseen yhdistykseen.
KN:n hallitus hyväksyy jäsenyhdistykset.
Kunniajäseneksi voi KN:n edustajakokous kutsua osaston tai puolueen paikallisyhdistyksen
erityisen ansioituneen jäsenen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5§
Jäsenyhdistykset suorittavat KN:lle vuosittain marraskuun loppuun mennessä jäsenmaksuna
määrän, jonka KN:n valtuuston vuosikokous on määrännyt.
6§
Jos KN:n jäsen päättää erota, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus KN:n hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta edustajakokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
7§
KN:n valtuusto voi erottaa jäsenen,
1) jonka toiminta on KN:n periaatteiden, ohjelman tai sääntöjen vastaista,
2) joka laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen tai
3) joka muulla tavalla laiminlyö jäsenvelvollisuutensa tai KN:n päätösten noudattamisen.
Paikallisyhdistyksen erottamista koskeva päätöstä varten on hankittava asianomaisen piirijärjestön
lausunto.
8§
Kun jäsen 6. tai 7. pykälissä mainituissa tapauksissa eroaa tai erotetaan KN:stä, se menettää kaikki
KN:lle suorittamansa maksut.
Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne jäsenmaksut, jotka koskevat sitä kalenterivuotta, minkä aikana eroamisilmoitus tehtiin, sekä sitä edeltänyttä aikaa.
KN:n elimet
9§
KN:n päätösvaltaa käyttää edustajakokous, joka käsittelee suuret periaatekysymykset sekä sen
näissä säännöissä määrätyt asiat.
Muissa asioissa käyttää päätösvaltaa varsinaisten edustajakokousten välisenä aikana valtuusto.
Valtuusto valitsee KN:n hallituksen.

Edustajakokous
10 §
Varsinainen edustajakokous pidetään joka toinen vuosi touko-heinäkuussa KN:n hallituksen
määräämässä paikassa ja sen tarkemmin ilmoittamana aikana.
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Ylimääräinen edustajakokous pidetään milloin hallitus tai valtuusto niin päättää tai jos vähintään
viisi (5) piirijärjestöä sitä piirijärjestön kokouksen päätöksen mukaisesti tai vähintään 1/10 KN:n
koko jäsenkunnasta sitä kirjallisesti vaatii.
11 §
Edustajakokoukset kutsutaan koolle tiedotuksella, jonka KN:n hallitus julkaisee Avain-lehdessä
sekä Keskustanaisten jäsenyhdistyksille lähetettävällä sähköposti- tai tekstiviestillä kolme
kuukautta ennen varsinaisen edustajakokouksen alkamista ja vähintään kahta viikkoa ennen
ylimääräisen edustajakokouksen alkamista.

12 §
Edustajakokouksiin on jäsenyhdistyksillä oikeus lähettää edustajia siten, että
1) kukin paikallisyhdistys ja jäseneksi hyväksytty puolueen, Suomen Keskustanuoret ry:n tai
Keskustan Opiskelijaliitto ry:n paikallisyhdistys lähettää yhden (1) edustajan naisjäsentensä määrän alkavaa 200 -lukua kohden sekä
2) kukin piirijärjestö yhden (1) edustajan naisjäsentensä yhteenlasketun jäsenmäärän jokaista
alkavaa 2000 -lukua kohden.
Jokaisella edustajalla on yksi ääni.
Äänioikeus ja puheoikeus edustajakokouksessa on ainoastaan 5. pykälän mukaisesti kokousta
edeltäneeltä kalenterivuodelta ja vähintään kaksi (2) kuukautta ennen edustajakokousta
rekisteröityneiltä ja Keskustanaisten jäseniksi hyväksyttyjen ja jäsenmaksunsa suorittaneiden
jäsenyhdistysten edustajilla.
Läsnäolo-oikeus edustajakokouksessa on puolueen perusjärjestön jäsenillä, joille voidaan myöntää
myös puheoikeus. Lisäksi edustajakokous voi myöntää läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.
13 §
Kaikkien edustajakokoukseen osallistuvien on ilmoittauduttava KN:n hallituksen kokouskutsussa
ilmoittamassa paikassa ja määräämänä aikana. Äänivaltaisten edustajien on samalla jätettävä
edustajavaltakirjansa tarkastettaviksi.

14 §
Varsinaisessa edustajakokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
2) valitaan kokoukselle puheenjohtajat, sihteerit ja pöytäkirjantarkastajat,
3) asetetaan tarpeelliset valmistelevat toimikunnat,
4) esitellään kertomus KN:n toiminnasta edellisen varsinaisen edustajakokouksen jälkeiseltä ajalta,
5) esitetään selvitys KN:n taloudellisesta tilasta,
6) valitaan KN:n puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana
7) valitaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat myös hallituksen varapuheenjohtajina
8) valitaan 17. pykälän mukaisesti jäsenet ja varajäsenet valtuustoon,
9) käsitellään järjestöllinen ja poliittinen ohjelma seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
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10) käsitellään jäsenten ja piirijärjestöjen tekemät aloitteet sekä
11) käsitellään muut valtuuston tai KN:n hallituksen esittämät asiat.

15 §
Ylimääräisessä edustajakokouksessa käsitellään ne asiat, jotka on ilmoitettu kokouskutsussa, sekä
ne muut asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi huomioon ottaen kuitenkin, ettei KN:n
purkamista koskevaa kysymystä voida ottaa esille, ellei asiaa ole kokouskutsussa mainittu.

16 §
Edustajakokouksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei näissä säännöissä toisin
määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit
toimitetaan suljetuin lipuin, jollei kokous toisin päätä.
Valtuusto
17 §
Valtuustoon kuuluvat KN:n varsinaisen edustajakokouksen valitsemina piirien nimeämät jäsenet ja
varajäsenet, kolme (3) Suomen Keskusta rp:stä valittua jäsentä ja heidän varajäsenensä. Kullakin
KN:n piirijärjestöllä on oikeus saada valtuustoon yksi (1) jäsen ja tälle varajäsen jokaista alkavaa
jäsenmääränsä 4000-lukua kohden. Hallituksella on valtuuston kokouksessa puhe- ja läsnäolooikeus.
Valtuuston jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen edustajakokouksen toimittaman vaalin jälkeen ja
kestää kaksi (2) vuotta.

18 §
KN:n hallitus kutsuu valtuuston vuosikokouksen koolle valtuuston jäsenille ja piirijärjestöille
vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta lähettämällään kirjallisella kutsulla. Valtuuston
vuosikokous pidetään loka-joulukuussa KN:n hallituksen määräämässä paikassa ja tarkemmin
ilmoittamana aikana. Valtuuston kokouksessa käsiteltävät ehdotukset on toimitettava
kokouskutsun yhteydessä valtuuston jäsenille ja piirijärjestölle.
Ylimääräinen valtuuston kokous voidaan pitää, kun KN:n hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun
vähintään viisi (5) piirijärjestöä piirijärjestön kokouksen päätöksen mukaisesti tai vähintään 1/10
koko jäsenkunnasta sitä kirjallisesti pyytää.
Ylimääräinen valtuuston kokous kutsutaan koolle kirjallisesti seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
19 §
Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
paitsi vaaleissa arpa.
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Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jollei kokous toisin päätä.
20 §
Valtuuston vuosikokouksessa
1) valitaan kokoukselle puheenjohtajat, sihteerit ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä
ääntenlaskijat, joista kukaan ei saa olla KN:n hallituksen jäsen,
2) todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) esitetään KN:n vuosikertomus ja päätetään siitä,
4) esitetään KN:n tilinpäätös tarkastuskertomuksineen edelliseltä tilikaudelta,
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
6 ) valitaan Suomen Keskusta rp:n puoluevaltuustoon viisi (5) jäsenehdokasta ja heille yhtä monta
varajäsenehdokasta puoluekokouksessa toimitettavaa puoluevaltuuskunnan vaalia varten.
7 ) päätetään KN:n hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden matkakorvauksista ja
palkkioista seuraavalta kalenterivuodelta,
8 ) päätetään tilintarkastajien palkkioista,
9 ) valitaan KN:n hallitukseen 22. pykälän mukaisesti jäseniä sekä varajäseniä niin, että sama
henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti korkeintaan kolme
kaksivuotiskautta.
10 ) valitaan yksi (1) ehdokas ja hänelle yksi (1) varajäsenehdokas Suomen Keskusta rp:n
puoluevaltuuskunnassa toimitettavaa puoluehallituksen jäsenten vaalia varten joka toinen vuosi
sääntömääräisen puoluekokouksen pitovuotena,
11 ) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa taikka yksi tai kaksi
toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja
hallintoa,
12 ) käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
13 ) määrätään seuraavan vuoden aikana kannettavat jäsenmaksut,
14 ) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio sekä
15 ) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa
käsiteltäväksi.
21 §
Valtuuston muissa kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat ja ne muut asiat, jotka
kokous päättää ottaa käsiteltäväksi huomioon ottaen kuitenkin, ettei kiinteistön myymistä,
ostamista tai kiinnittämistä eikä sääntöjen muuttamista koskevaa kysymystä voida ottaa
käsiteltäväksi, ellei asiaa ole kokouskutsussa mainittu.

Hallitus
22 §
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, kahdeksantoista muuta
jäsentä sekä 21 varajäsentä. Hallituksen muut jäsenet valitaan siten, että kustakin KN:n
piirijärjestöstä lukuun ottamatta niitä piirijärjestöjä, joista on valittu puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, valitaan jäsen. Jokaiselle hallituksen jäsenelle valitaan samaa piirijärjestöä

Suomen Keskustanaiset ry – säännöt

6

edustava varajäsen. KN:n työntekijät sekä Suomen Keskusta rp. nimeävät yhden edustajan ja
yhden varaedustajan keskuudestaan, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa.
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksivuotinen ja heidän
toimikautensa alkaa heti valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Valtuusto täydentää
edustajakokouksen tekemien valintojen jälkeen hallitusta siten, että kaikilla piirijärjestöillä on
hallituksessa 1 momentin mukainen edustus. Sama henkilö ei voi toimia yhtäaikaisesti valtuuston
ja hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä. Hallituksen jäsenten tulee olla Keskustanaisten jäseniä,
tai kuulua sellaiseen yhdistykseen, joka on Keskustanaisten jäsen.
23 §
KN:n hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman
varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi
varapuheenjohtajista sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
paitsi vaaleissa arpa. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jollei kokous toisin päätä.
24 §
KN:n hallituksen tehtävänä on
1) johtaa KN:n yleistä toimintaa
2) asettaa tarvittavat toimikunnat ja työryhmät
3) valita edustajat niihin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteisöihin, joiden elimissä ja kokouksissa
KN:llä on edustusoikeus
4) päättää jäsenyhdistysten yhteisistä hankkeista,
5) suunnitella KN:n kansainvälistä, valtiollista, maakunnallista ja kunnallista toimintaa sekä johtaa
vaalivalmisteluja,
6) hyväksyä jäsenet KN:ään,
7) tarkastaa ja hyväksyä jäsenyhdistysten säännöt ja niiden muutokset,
8) valita Suomen Keskusta rp:n puoluekokoukseen kaksi (2) edustajaa KN jäsenjärjestöjen
yhteenlasketun henkilöjäsenmäärän alkaa 5000 –lukua kohden.
9) ottaa KN:n palvelukseen toimihenkilöt sekä määritellä heidän tehtävänsä ja sopia palkkauksesta
10) päättää KN:n hyväksi tapahtuvasta varainkeräyksistä,
11) vastata KN:n omaisuuden hoidosta ja taloudellisesta toiminnasta,
12) määrätä edustajakokousten ja valtuuston kokousten paikka ja aika sekä kutsua nämä koolle
ottaen huomioon näiden sääntöjen määräykset,
13) valmistella edustajakokousten ja valtuuston kokousten ohjelma,
14) laatia varsinaisessa edustajakokouksessa esitettäviksi kertomus KN:n toiminnasta edellisen
varsinaisen edustajakokouksen jälkeiseltä ajalta sekä periaatteellinen toimintasuunnitelma
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi,
15) valmistella edustajakokouksessa esitettäväksi selvitys KN:n taloudellisesta tilasta,
16) laatia esittää valtuuston vuosikokoukselle vuosikertomus edelliseltä vuodelta,
17) esittää valtuuston vuosikokoukselle tilinpäätös rahavarain ja omaisuuden hoidosta edellisenä
vuotena sekä tilintarkastuskertomus,
18) esittää valtuuston vuosikokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
19) toteuttaa edustajakokousten ja valtuuston kokousten päätökset sekä
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20) hoitaa muut KN:n toimintaa liittyvät tehtävät.

Vaalitoiminta
25 §
KN osallistuu puolueen vaalitoimintaan valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa puolueen
hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Luottamus- ja toimihenkilöiden tehtävät
26 §
KN:n hallituksen puheenjohtaja valvoo, että KN:n toimintaa johdetaan yhdistyslain, sääntöjen ja
KN:n päätösten mukaisesti sekä puolueen ohjelman hengessä. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen
koolle ja johtaa sen kokouksissa puhetta. KN:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien välisestä
työnjaosta muilta kuin säännöissä määrätyiltä osin päättää KN:n hallitus.
Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Sen tehtävänä on valmistella KN:n hallitukselle
tehtävät ehdotukset ja seurata KN:n elinten päätösten toteuttamista hallituksen ohjeiden
mukaisesti sekä huolehtia KN:n henkilöstöpolitiikan hoidosta.
Hallitus voi delegoida tehtäviään työvaliokunnan hoidettavaksi.
27 §
KN:n toimihenkilöiden tehtävänä on suorittaa hallituksen hyväksymän toimenkuvan mukaiset
työtehtävät. Pääsihteeri on järjestön johtava toimihenkilö. Pääsihteerin tehtävänä on toimia
hallituksen ja sen johtoryhmän sihteerinä, luottamuselimissä käsiteltävien asioiden valmistelijana,
vaalityön suunnittelijana sekä kansainvälisten asioiden hoitajana.
Hallituksen valitsema taloudenhoitaja hoitaa KN:n taloutta hallituksen ohjeiden mukaisesti.
28 §
KN:n tilikausi on kalenterivuosi.
Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat tarkastavat KN:n tilit ja antavat niistä tarkastuskertomuksen
KN:n hallitukselle ennen kunkin huhtikuun loppua.
Yleisiä määräyksiä
29 §
KN:n nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja pääsihteeri, kaksi aina
yhdessä.

30 §
KN:n puolesta kantaa ja vastaa KN:n hallitus.

31 §
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KN:llä on oikeus ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta
omaisuutta sekä asianomaisella luvalla harjoittaa julkaisutoimintaa, matkailutoimintaa,
kioskikauppaa ja ravintolaliikettä sekä muuta elinkeinotoimintaa, joka liittyy tarkoituksen
toteuttamiseen tai jota on pidettävä vähäisenä.

Sääntöjen muuttaminen
32 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä sitä varten koolle kutsutussa valtuuston kokouksessa,
jolloin muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3)
enemmistö annetuista äänistä.

KN:n lakkauttaminen
33 §
KN:n purkamisesta päätetään kahdessa (2) sitä varten koolle kutsutussa edustajakokouksessa,
joiden väliaika on vähintään kaksi (2) kuukautta. Purkamispäätöksen hyväksytyksi tulemiseen
vaaditaan molemmilla kerroilla kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.
34 §
Mikäli Suomen Keskustanaiset ry päätetään purkaa, on sen omaisuus luovutettava puolueelle
käytettäväksi näiden sääntöjen 2. pykälässä mainittuun tarkoitukseen.
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