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Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran

RWiip urissa

Asetukset.
§: 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Viipuris-

sa tarkoittaa, samoiten kuin yhdellä nimellä Helsingissä
asetettu Seura, kotimaisen kirjallisuuden kartuttamis,
ta, Suomen kielen hoitoa ja yleisempää harjoittamis»
ta, sekä hnödyllisten suomenkielisten kirjain pränttäyl.
tömistä ja suomalaisten e>i Suomen maahan koske»
wien kirjain ja wcmhcmcnkuisten kalujen kokoamista.
Jäseneksi Seuraan sopii jokainen kunniallinen ja asian
hyötyä elsiwä mies- eli naishenki, mitä säätyä ta»

hansa. Seuran suostuttua uuden Jäsenen tuloon,
lähetettäköön hänelle Kutsumus-kirja näiden Asetus-
ten keralla. läsenrahaa maksakoon kukin, warainsa mu-
kaan, taikka kerrallaan 4, 2 eli 1 hopia ruplan, taik-
ka kahdeksan wuotta perätyksi» 80, 40 eli 20 kopeik»
kaa hopiassa, ja wasta täyden tulorahan suoritettua
pantakoon nimensä Seuran Nimikirjaan. Maksosta
wapautettu olkoon kuitenkin Jäsen, joka edellä maini-
tulle Seuralle Helsingissä on täyden jäsenweron suo»
ritttmut.

§: 2. Seuran Jäsenet katsokoot keskuudeslansa
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Esimiehen, Wara-Esimiehen, Sihteerin, Rahawartian
ja Kirjawartian, joiden erinomattain tulee Seuran
asioista huolta pitää. Nämät wirkamiehet walitaan
suljetuilla nimilipuilla ja yhdeksi »vuodeksi, joka lue»
taan Helmikuun 3 päiwästä, jona Seuran wuofijuh»
laa wietetään.

§: 3. Esimies alulle saattaa ja johdattele ko-
kouksissa asiain keskustelemiset, ottaa wastaan ja a»
waa kaikki Seuralle tulemat lähetyskirjat ja paperit,
panee nimensä Seuran kutsumus» ja muiden mene»
wien kirjain alle, antaa osoituksia Seuran rahastoon,
ja, sen tilaa walwoaksensa, erinäiseen häneltä pidettä-
wään muistokirjaan pistää sekä maksettawiksi osoite»
tut että maksetuiksi ilmoitetut rahat, ja yllpäin wal»
woo Seuran Asetusten kaikenpuolista noudattamista.

§: 4. Esimiehen ollessa wirkansa toimituksesta
estettynä, astukoon Wara<Esimies hänen siaansa.

§: 5. Sihteerin tulee Seuran kokouksissa asiat
Protokollaan ottaa, Seuran päätökset ja kirjoitukset
paperille saattaa ja menemään toimittaa, erinäisessä
päiwäkirjassa luku pitää kaikista Seuralle tulleista
lähetyskirjoista ja papereista ja ne/ niinkuin myös
muut Seuran paperit tallella pitää, Jäsenten nimet
Seuran nimikirjaan panna ja Seuran «vuosijuhlaksi
tehdä se kertomus, joka näiden Asetusten säännön
mukaan silloin luettawa on.
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§, 6. Rahawartia ottaa wastaan ja tekee tilin
kaikista Seuralle tulemista rahasaanneista ja ilmoittaa
joka kokouksessa Esimiehelle hänen muistokirjaansa
pantawaksi mitä tulekkia Seuralla on ollut sitte wii-
meisen kokouksen. Rahawartia säilyttää myös nämat
rahat, niin että, jos hukkaan joutumat, hän niistä
wastatkoon; hän ja suorittaa mitä Esimieheltä, Sen»
ran päätöksen mukaan, maksettawaksi osoitetaan. Al-
köön makso muutoin tapahtuko. Seuran muosijuhla»
na antakoon Rahawartia kirjallisen tiedon rahaston
tilasta, niin myös täydellisen tilinteon rahain hoidos'
ta menneenä wuonna.

§: Kirjawartia hoitakoon Seuran kirjaston
ja kokoilmat ja toimittakoon nimikirjat, omansa kul?
lenkin laadulle; antakoon myös wuosijuhlana tiedon
niiden kartunnasta rouiden kuluessa.

§: 8. Vuosijuhla eli Wuosikokous pidetään
Seuran Jäseniltä joka wuofi 3 päiwänä Helmikuu-
ta: Silloin luetaan, kultakin Seuran asianomaiset»
ta,wirkamieheltä kohdaltansa toimitettawat, tiedon»
annit ja walicaan Tutkiat ja Katsomusmiehet, kak»
si kumpiakin, perustelemaan lukulaskuckirjoja ja Sen»
ran kirjaston ja kokoilmain tilaa, joista toimicuksista
sitte toisessa kokouksessa pitää ilmoitettaman. Wuo«
sikokouksessa nimitettäköön myös, niinkuin edellä js
on mainittu, Seuran Esimies, Wara-Esimies ja muut



wirkamiehet; siinä tulkoot myös tutkinnon ala sem»
minkin kaikki suuriarwoisemmat Seuraan koskewai»
set asiat. Seuran Asetusten muutoksia saa päättää
ainoastaan wuosikokouksessa, eikä pidä ehdotus niistä
tutkinnon ala otettaman, ell'ei Seura liene siitä niin
aikasin tietoa saanut, että se on kerennyt asianomaisel-
ta iohkokunnalta perusteltaa. Vuosikokouksen aika ja
paikka julistettakoon edeltäpäin Seuran Esimieheltä
kaupungin Sanoma-lehdessä.

§: 9. Tawallisia kokouksia pidettäköön ensi Tiis<
taina ioka kuukaudessa niillä ajoin ja paikoin, jotka
Esimieheltä niille määrätään ja josta joka kerta Sa.-
noma«lehdes!a tieto annettakoon. Jos joku eri kokous
niiden wälillä nähdään tarpeelliseksi, määrätköön sille
Esimies päiwän ja kutsukoon Seuran Jäsenet edellä
mainitulla tawalla kokoon. Näissä kokouksissa tutkis»
teltakoot ja perusteltakool kaikki Seuraan koskemat asiat,
paitsi niitä, jotka edellistä §: myöten ainoastaan wuo»
sikokouksessa tutkittawiksi otetaan, ja päätcttäkööt tai'
kohdastansa taikka iohkokunnalta ennen »valmisteltuina.

§: 10. Asioita walmislelemaan määrättäköön
lahkokunnaksi, asian luontoa ja laatua myöten, wiisi
eli wähinnäkin kolme Jäsentä, waalin kautta, ellei
Seura muutoin keskenänsä sowi heitä nimittämään.
Älkööt Seuran wirkamiehetkaan olko sellaisesta am»
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matista wapautetut. lohkokunta katsokoon keskuudes»
tansa Esimiehen, fonka, paitsi muuta, tulee Seuralle
ilmoittaa lohkokunnan mietteet sen walmisteltawaksi ly»
kälystä asiasta.

tz: il. lohkokunnan walmisleltawiksi lykätään
kaikki tärkiämmät asiat, ennenkun ne Seuralta paä«
tettäwiksi otetaan, lohkokunta pankoon paperille miec»
teensä Seuralle ilmoitettawaksi, ja, jos tuumat eriäroät,
otattakoon Protokollaan kunkin lohkokunnan Jäsenen
arwelu.

H: 12. Jos Seuran kokouksissa, asiaa päätet'
täissä, ollaan erimieliset, ratkaiskoot enimmät huudot
ja, huutojen tasan käydessä, Esimiehen puoli. Näitä
Asetuksia älköön muutettako, ell'ei kolmesta osasta
kaksi osaa saapuwilla olewia Jäseniä siihen suostu»
Seuran Jäsen olkoon kielletty häneen koskemaa asiaa
tutkisteltaissa lässä olemasta. Jos sekä Esimieheen
että Wara-Esimieheen asia koskee, taikka jos owat es<
tetyt saapumille tulemasta, katsokoon Seura jonkun
muun Jäsenistänsä Esimiehen «virkaa walwomaan.

§: 13. Älköön Seura ottako mitään asiaa kes»
kusteltawaksi, ell'ei roähinnäkin seitsemän Jäsentä,
wirkamiehet niiden sekaan luettuina, ole saapuwilla.
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§: Seuran Protokollat .kirjoitetlakoot Suo»
meksi, jollakielellä asiain keskusteleniinenkintapahtukoon.

Näin päätetyksi todistamat Seuran puolesta. Wii«
purissa 12 p. lokakuuta w. ZlB4^.

Seuran' Wara«Esimies.Seuran Esimies.

Seuran Sihteeri.






