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SÄÄNNÖT.

Yhdistyksen tarkoitus.

1 §•

Eläinsuojelusyhdistyksen tarkoitus on levittää
eläinsuojelusaatetta ja toimia sen toteuttamiseksi jokapäiväi-
sessä elämässä, herättämällä rakkautta kaikkiin eläimiin, eten-
kin kotieläimiin, sekä niin laajoissa piireissä kuin suinkin
teroittaa mieliin tämän aatteen tärkeyttä siveellisessä, kan-
sallistaloudellisessa ja terveydellisessä suhteessa.

Yhdistyksen kotipaikka on pitäjä
ja toimii se Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen haaraosastona.

Tarkoitustaan pyrkii yhdistys toteuttamaan: levittämällä
eläinsuojelusta koskevaa kirjallisuutta sekä eläinten järkipe-
räiseen hoitoon kuuluvia esineitä, toimeenpanemalla esi-
telmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojeluspäiviä ja -näytte-
lyitä, teurastus- y. m. kursseja; perustamalla haaraosastoja,
nuorison eläinsuojelusyhdistyksiä, takatalvivarastoja, nauta-
paarmanhävitys- ja eläintenkotirohtolarenkaita sekä ottamalla
palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä kuin
myös, ansiotoimintaakin harjoittamalla, muilla sopivilla kei-
noilla.

Eläinrääkkäykseksi katsotaan: eläinten huonoa hoitoa ja
säälimätöntä kohtelua, niiden liiallista rasittamista, nii'le kärsi-
mystä ja tuskaa tuottavia kuljetus-, lihottamis-, pyydystämis-
ja säilytystapoja, eläinten käyttämistä kiduttaviin kokeiluihin,
sairaiden eläinten pitämistä työssä, n. s. >kiertäviä eläintar-
hoja» y, m. s.



Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lah-
joituksia.

Yhdistyksellä on oikeus jakaa eläinsuojelustyössä ansioi-
tuneille yhtymille ja yksityisille henkilöille sekä kotimaassa
että ulkomailla: kunniakirjoja, yhdistyksen kulta-, hopea- ja
pronssimitalleja tahi muita niitä vastaavia arvoesineitä.

Yhdistyksen haaraosastojen säännöt ovat emäyhdistyk-
sen, Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen, vahvistettavat.

Jäsenten ottaminen yhdistykseen ja siitä erottaminen.

Yhdistyksen tai sen haaraosaston jäseneksi pääsee jokai-
nen Suomen kansalainen, joka sitoutuu noudattamaan yhdis-
tyksen sääntöjä joko toimivana tai kannattavana jäsenenä.

Toimiva jäsen maksaa yhdistyksen rahastoon: joko yh-
destä kolmeen markkaan vuodessa tai, pysyäksensä sen va-
kinaisena toimivana jäsenenä, ainakin kaksikymmentä mark-
kaa kerta kaikkiaan; kannattaja-jäsen maksaa: kymmenen
markkaa vuodessa tai, tullakseen yhdistyksen vakinaiseksi
kannattajajäseneksi, sata markkaa kerta kaikkiaan.

Yhdistyksen kannattajiksi voivat liittyä myös talous-,
maanviljelys-, maamies-, raittius- ja nuorisoseurat sekä hip-
pos-, hevosystäväin-, karjanjalostus- y. m. senkaltaiset yh-
distykset, maksamalla sata markkaa, jolloin jäsenyys kestää
kymmenen vuotta.

Jäsenmaksut haaraosastoissa riippuvat paikkakunnan va-
rallisuusoloista siten, että ne vaihtelevat viidestäkymmenestä
pennistä kolmeen markkaan vuodessa toimivalta jäseneltä ja
viidestä viiteenkymmeneen markkaan vakinaiselta toimivalta
sekä kannattajajäseneltä. Haaraosastoihin kannattajina liit-
tyvät seurat ja yhdistykset maksavat kymmenestä kahteen-
kymmeneen viiteen markkaan, jolloin jäsenyys kestää kym-
menen vuotta.

Kuuttatoista ikävuotta nuoremmat jäsenet kuuluvat nuori-
son eläinsuojelusyhdistyksiin ja suorittavat jäsenmaksunsa
niiden sääntöjen mukaan.

Varattomia, yhdistyksen pyrintöjä edistäviä henkilöitä saa
johtokunta ottaa vapaajäseniksi. Eläinsuojelusasiaa erityisesii.



edistäviä henkilöitä voi yhdistys vuosikokouksessa kutsua
kunniajäsenekseen. Yhdistyksen kunniamerkkien jakamisesta
päätetään niinikään vuosikokouksessa.

Haaraosastotkin ovat oikeutetut kutsumaan vapaa- ja
kunniajäseniä.

Haaraosasto, joka kolmen vuoden aikana osoittaa välin-
pitämättömyyttä ja haluttomuutta toimintaan sekä jättää täyt-
tämättä näiden sääntöjen 10:nnen §:n 1) ja 2) kohdissa mai-
nitut velvollisuudet, voidaan katsoa eronneeksi yhteistyöstä
yhdistyksen kanssa.

Jäsen, joka kahtena vuonna peräkkäin jättää jäsenmak-
sunsa suorittamatta tai johtokunnan antamasta muistutuk
sesta huolimatta rikkoo näitä sääntöjä vastaan, pidetään yh-
distyksestä tai sen haaraosastosta eronneena.

Jäsenen erottaminen samoin kuin uuden jäsenen ottami-
nenkin on yhdistyksen johtokunnan asiana,

Johtokunnan kokoonpano ja tehtävät.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja sen juoksevia asioita hoi-
taa johtokunta, johon kuuluu yhdeksän jäsentä.

Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja eroaa
heistä vuosikokouksessakolme jäsentä, kahtena ensimmäisenä
vuotena arvalla ja sen jälkeen vuoronsa mukaan.

Johtokunta valitsee joka vuosi keskuudestaan esimiehen
ja varaesimiehen. Johtokunta on päätösvoimainen, jos viisi
sen jäsentä on läsnä, ja tulee sen valmistaa yhdistyksen
kokouksessa käsiteltävät asiat.

Juoksevista asioista on kuitenkin esimies oikeutettu yh-
dessä toisen, johtokunnan määrättävän henkilön kanssa kak-
sin päättämään.

Jos johtokunnan kahden jäsenen mielestä joku yhdistyk-
sen kokouksessa käsiteltävä kysymys tärkeytensä täh('s:n
vaatii ennakkotutustumista, on tämmöinen kysymys erittäin
mainittava kokouksen ilmoituksessa.

Haaraosastojen toiminta on järjestetty samaan tapaan;
johtokunnan asemapaikan tulee olla toimintapiirin alueella.



Johtokunta valitsee joko keskuudestaan tahi sen ulko-
puolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt, vuodeksi kerrallran.

Rahastonhoitaja nostaa yhdistyksen varat pankeista ja
virastoista. Hän on henkilökohtaisesti johtokunnalle raha-
varoista vastuunalainen. Johtokunta puolestaan on raha-
varoista vastuunalainen yhdistykselle.

Erityisiä asioita valmistamaan voi johtokunta asettaa valio-
kuntia. Oman toimintansa järjestämiseksi sekä virkailijainsa
ja valiokuntainsa ohjeeksi on laadittava tarpeellisia johto- ja
järjestyssääntöjä.

Johtokunta kokoontuu esimiehen kutsumuksesta niin
usein kuin asianhaarat vaativat kuin myös kahden tai useam-
man johtokunnan jäsenen sitä pyytäessä. Kutsumus johto-
kunnan kokouksiin on annettava ainakin päivää ennen ko-
kousta. Kutsumuksessa ilmoitetaan keskusteltavat asiat.

Yhdistyksen kokoukset.

Yhdistys kokoontuu, samoin kuin sen haaraosastotkin,
tarpeen mukaan, ainakin kerran kuukaudessa, paitsi kesä-,
heinä- ja elokuulla, niinsanottuun kuukausikokoukseen.
Kokouksen pidosta on ilmoitettava vähintäänkin kolme
päivää ennen ainakin kirkonkuulutuksella. Ilmoituksessa on
mainittava tärkeimmät pohdittavat kysymykset.

Aika ajoin voidaan myös toimeenpanna joko yksin tahi
yhdessä pääyhdistyksen, sen haaraosastojen tahi maamies-
ja maatalousseurain kanssa yleisiä kokouksia paikoilla, mitkä
kulloinkin nähdään sopivimmaksi.

Vielä voidaan järjestää eläinsuojeluspäiviä kulloinkin eri
ohjelman mukaan. Yleisiin kokouksiin ja eläinsuojeluspäi-
ville on yleisöllä pääsy ja kokouksissa puheenvuoro vaan
ei äänioikeutta. Niistä ilmoitetaan ainakin kahta viikkoa
aikaisemmin kirkonkuulutuksella ja paikallislehdissä.

Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan yh-
distyksen äänenkannattajan välityksellä.



10 §.

Nuorison eläinsuojelusjjhdistykset, kotirohtola- ja
nautapaarmanhävitus-renkaat

toimivat itsenäisesti Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen hyväk-
symien sääntöjen mukaan, suorittamatta minkäännimisiä
maksuja tai veroja, kuitenkin sitoutuen: 1) kerran vuodessa
ilmoittamaan pääyhdistyksen johtokunnalle puheenjohtajansa
vaihdon sekä lähettämällä yhteisessä äänenkannattajassa se-
lostettavaksi, ei vaan kertomusta toiminnastaan, vaan tilai-
suuden sattuessa myös paikallis-uutisia; ja 2) tilaamaan ja
levittämään yhteistä äänenkannattajaa vähintään kappaleen
jokaista kymmentä jäsentä kohti.

Mainituilla yhtymillä on seuraavat edut ja oikeudet: 1)
jäsenet saavat ottaa osaa pääyhdistyksen kokouksiin sekä
niissä tehtäviin päätöksiin, vaan ei vaaleihin; 2) saavat si-
säänostohintoihin pääyhdistyksen toimistossa myytävänä ole-
via esineitä ja kirjallisuutta (maksamalla kuljetuskulungit)
sekä äänenkannattajat 20 °/o alennuksella; 3) saavat mahdol-
lisuuden mukaan kulloinkin sovituilla ehdoilla pääyhdistyk-
sestä puhujan käytettäväkseen.

Vuosikokous.

11 §.

Vuosikokous pidetääa helmikuun alkupuoliskolla, aikana
ja paikassa, jotka johtokunta tarkemmin määrää.

Tässä kokouksessa, josta on ilmoitettava ainakin kirkko-
kuulutuksella vähintään kaksi viikkoa aikasemmin: 1) antaa
johtokunta kertomuksen yhdistyksen toiminnasta kuluneen
kalenterivuoden aikana; 2) luetaan tilintarkastajain kertomus;
3) päätetään johtokunnan vastuunvapaudesta; 4) valitaan
johtokuntaan kolme jäsentä eroamisvuorossa olevien sijaan,
kaksi tilintarkastajaa varamiehinensä sekä kaksi pöytäkirjan
tarkistajaa; ja 5) otetaan keskusteltavaksi eläinsuojelusta kos-
kevia kysymyksiä, joista johtokunnalle, mikäli mahdollista, on
annettava tieto kaksi viikkoa ennen kokousta ja joitten
käsittelemisestä on mainittava vuosikokouksesta ilmoitet-
taessa.

Vuosikertomuksesta on kappale viikon sisällä lähetettävä
Suomen Eläinsuolelusyhdistykselle,



12 §.

Tilit tehdään kalenterivuoden mukaan. Ne ovat annettavat
ennen tammikuun 21 päivää tilintarkastajille, joitten tulee vii-
meistään seuraavan helmikuun 1 päivänä palauttaa ne tar-
kastettuina johtokunnalle.

13 §.

Yhdistyksen lakkauttamisesta päätetään kahdessa kokouk-
sessa, kuukausi väliaikaa.

Haaraosastojen purkautuessa tai niiden toiminnan tul-
lessa lakkautetuksi siirtyy niiden omaisuus pääyhdistykselle.

14 §.

Muutokset näihin sääntöihin katsotaan päteviksi vasta
sitten kun kaksi peräkkäistä kokousta on ne hyväksynyt.


