
Sylviayhdistyksen säännöt.

Oikeutta kaikille.

I §. Sylviayhdistyksen, jonka mielilause >oikeutta kaikille» on oleva oh-
jeena koko sen vaikutukselle, tarkoituksena on:

a) toimia maan kasvavan nuorison keskuudessa, herättääksen oikeuden-
tuntoa ja rakkautta Jumalan luomiin olentoihin ja tekoihin;

b) levittää tietoa eläinten ja kasvien elämästä ja soveliaimmasta tavasta
niiden hoitamiseksi;

c) hyvien neuvojen ja esimerkkien, sopivan kirjallisuuden levittämisen,
samoinkuin esitelmien, huvimatkojen ja ulkona luonnon vapaudessa vietettävien
juhlien kautta herättää mieltymystä luontoon, vastustaa armottomuutta, eläinrääk-
käystä ja hävityshalua, sekä siten myöskin tavallaan ottaa osaa yleiseen kansan-
sivistystyöhön.

2 §. Toimintansa edistämiseksi valitsee yhdistys niin monelle paikkakun-
nalle kuin suinkin maassamme yhden tai useamman asiamiehen, jonka tehtävänä
ei ainoastaan ole vastaanottaa jäseniä yhdistykseen, koota ja yhdistyksen hallituk-
selle lähettää vuosimaksuja ja muita apumaksuja yhdistyksen rahaston kartuttami-
seksi, jakaa yhdistyksen merkkejä ja kirjoitelmia, vaan myös muutenkin käyttää
yhdistyksen puhevaltaa paikkakunnalla.

Sellaisessa suhteessa kuuluu asiamiehen tehtäviin neuvojen ja ohjeitten
kautta toimittaa, että koulujen oppilaat ja muut nuoret liittyisivät pienempiin tai
suurempiin yhdistyksiin (Sylvia piireihin) ja, missä sellaista halutaan, johtaa ja jär-
jestää piirien työtä yhdistyksen tarkoituksen mukaan.

Asiamiehen tulee Kesäkuun kuluessa lähettää hallitukselle tilinteko toimin-
nastaan.

3 §. Yhdistyksen jäsen on jokainen henkilö, joka lunastamalla itselleen
yhdistyksen merkin lausuu olevansa halukas työskentelemään sen tarkoituksessa ja
yhdistyksen rahastoon suorittaa vuosimaksun viisikymmentä penniä.

Pysyväiseksi jäseneksi tulee se, joka yhdellä kertaa suorittaa vähintäin IO
vuotiset jäsenmaksut.

Koululapset ja muut ala-ikäiset eivät suorita mitään vuosimaksuja eivätkä
ota osaa yhdistyksen yleisten asiain käsittelemiseen.

Paikkakunnilta, missä yhdistyksellä ei ole asiamiestä, saattaa jäseneksi il-
moittautua suorastaan yhdistyksen hallitukselle.

4 §. Yhdistyksen yleisä asioita hoitaa hallitus, jolla on paikkansa Hel-
singin kaupungissa ja johon kuuluu kuusi vakituista jäsentä, valitut tavalla, josta
6 § lähemmin määrää.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.
Hallitus, joka kokoontuu puheenjohtajan käskystä, on päätösvaltainen, ja jos vä-
hintäin kolme sen jäsenistä on saapuvilla ja äänien tasan jakaantuessa voittaa se
mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.

Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmas osa, kahtena ensimmäisenä
vuonna arvan mukaan, sen jälkeen vuorottain.
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5 $■ Hallituksen velvollisuutena on:
a) näiden sääntöjen yleisessä kokouksessa tehtyjen päätöksien mukaan

hoitaa yhdistyksen yleisiä asioita;
b) valita asiamiehiä;
c) toimeenpanna esitelmiä, huvimatkoja ja juhlia;
d) koota ja hallita karttuneita rahavaroja ja muuten pitää huolta yhdistyk-

sen taloudenhoidosta;
e) antaa vuosikokoukseen kertomus yhdistyksen kuluneen työvuoden toi-

minnasta, sekä tilinteko yhdistyksen rahavarojen hoidosta.
6 §. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen Sakarin päivänä, 6 p. Syys

kuuta, jolloin seuraavat asiat ovat käsiteltäviä-.
a) hallituksen vuosikertomus;
b) vastuunvapaus hallitukselle;
c) uusien jäsenten vaali hallitukseen;
d) kahden tilintarkastajan ja yhtämonen tilintarkastajan varajäsenen vaali.

yhdistyksen kuluvan työvuoden tililaskujen tarkastamista varten;
e) muut hallituksen ja yksityisten jäsenten nostamat kysymykset, jotka

tulee jättää sisään vähintäin 14 päivää ennen vuosikokousta hallitukselle tämän
valmistettavaksi vuosikokoukseen.

Yhdistyksellä on oikeus kokoontua ylimääräiseen kokoukseen niin usein,
kuin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintäin 10 yhdistyksen jäsentä ilmoit-
taen yhdistyksen kokoonkutsumisen tarkoituksen, sila hallitukselta pyytää.

Yleinen kokous julistettakoon pidettäväksi tavalla, jonka hallitus päättää
sopivaksi; kuitenkin pitää sellainen ilmoitus tapahtua myöskin jossain maan enin
levinneessä ruotsin ja suomen kielisessä sanomalehdessä.

Maaseuduilla olevilla jäsenillä on oikeus ottaa osaa yleiseen kokoukseen
asiamiehen kautta.

7 §. Ehdotuksia näiden sääntöjen muutosta tai lisäystä varten samoin
kuin kysymys yhdistyksen hajoamisesta sekä sen omaisuuden käyttämisestä voidaan
ottaa harkittavaksi ainoastaan vuosikokouksessa. Jolleivät läsnä olevat yhdistyk-
sen jäsenet yksimielisesti yhdy ehdotukseen on päätös lykättävä ylimääräiseen ko-
koukseen, joka pidetään kaikkein aikaisemmin kuukautta myöhemmin kuin vuosi-
kokous ja tulee, että siten ylimääräisessä kokouksessa tehty päätös kelpaisi, vähin-
täin '/, läsnäolijoista yhtyä siihen. Päätöstä joka koskee sääntöjen muutosta tai
lisäästä niihin ei ole noudatettava ennenkuin siihen määrätyssä järjestyksessä on

hankittu hyväksyminen.

Nämät säännöt ovat Keisarillisen Senaatin vahvistamat Toukokuun 6 päi
vana 1896.

Huomautus.
Kun Sylviayhdistys ei alaikäisiltä jäseniltään kanna vuosi-

maksuja ja sen siten yksinomaan on turvauduttava aikuisiin jäse-
niinsä saadakseen varoja työskennelläkseen, rohkenee yhdistys tä-
ten kunnioittaen pyytää, että te rupeamalla Sylviayhdistyksen jä-
seneksi, hyväntahtoisesti antaisitte sille kannatusta. Sylviayhdistys
voi mielestään luottamuksella vedota täysikasvuisten asianharras-
tukseen, se kun, koettaen nousevassa nuorisossa herättää oikeuden-
tuntoa ja rakkautta luomakunnan heikompia olentoja — etupäässä
eläimiä — kohtaan, on täysi-ikäisten liitto nuorison siveelliseksi
jalostuttamiseksi ja heikkojen suojelemiseksi; nuorison liittyminen
yhdistykseen taas sitä vastoin on välttämätön siksi, että käyfölli-
nen ja varsinainen toiminta yllämainitussa tarkoituksessa kävisi
mahdolliseksi, että nuorisossa heräisiharrastustaja rakkautta asiaan.

Kunnioituksella
Sylviayhdistyksen johtokunta.
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