
Turun Eläinsuojelusyhdistyksen
Säännöt.

Kds. Senaatin i!l p;nB Toukok. 1871 ja 28 p:nß Toukok. 1901
vahvistamat.

1 S-
Yhdistyksen tarkoituksena, on osaksi yleiseen vaikuttaa

eläinten sääliväistä ja lempeää kohtelua, osaksi myöskin vas-
tustaa erityisiä enimmän juurtuneita eläinrääkkäys-lajeja»

Sellaisia ovat:
eläinten pakottaminen ponnistuksiin, jotka menevät

heidän voimansa yli tahi eivät ole luonnolleen soveltuvia;
sellaisten ajokalujen käyttäminen, jotka joko haa-

voittavat eläintä tai saattavat heille tuskia;
nälällä ja janolla kiusaaminen tahi ilkeydestä, huoli-

mattomuudesta tai kevytmielisyydestä, varsinkin piiskan
käyttämisestä, johtuva rääkkääminen;

heidän kuolemankamppauksensa tekeminen pitem-
mäksi ja tuskallisemmaksi kuin välttämättömintä on.

2 §.

Yhdistyksen jokaisen jäsenen tulee kykynsä mukaan
edistää tämän tarkoitusperän saavuttamista:

omalla esimerkillänsä, sekä, asianhaarain vaatimuk-
sesta, selityksillä, kehotuksilla tai varoituksilla;

yleisön tietoon saattamalla sellaisia tapauksia, jotka
ovat onnansa herättämään surkuttelua eläimiä ja inhoa
heidän rääkkääjiänsä kohtaan;

antamalla yhdistyksen johtokunnalle sellaisia tietoja,
jotka saattavat tuottaa yhdistyksen toiminnalle paikallis-
suhteisin ynnä muihin seikkoihin nähden soveltuvan var-
memman edistyksen;
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3 S- *')

niissä tapauksissa, jolloin eläinrääkkäys sisältää ri-
koksen voimassa olevaa lakia vastaan, joko itse tekemällä
ne syytteen alaisiksi, tahi asian ilmoittamalla poliisille,
tahi myöskin yhdistyksen johtokunnalle sitä toimenpidettä
varten, johon johtokunta harkitsee itsellään olevan syytä
ryhtymään, sekä

auttamalla jokaista pyrintöä, joka hyödyttää yhdis-
tyksen tarkoitusta.

Jokainen rehellinen Suomen kansalainen, mies tai
nainen, joka haluaa edistää Turun Eläinsuojelusyhdis-
tyksen tarkotusta, voi päästä sen jäseneksi.

Turun Eläinsuojelusyhdistyksellä on sekä toimimat-
tomia, maksavia jäseniä että toimivia, maksamattomia jä-
seniä; mutta voi sitäpaitsi valita kirjeenvaihtaja- ja kun-
niajäseniä.

Yhdistyskin, jonka tarkotus on eläinystävällinen,
voidaan valita Turun Eläinsuojelusyhdistyksen jäseneksi
ja on sellaiseksi valitun yhdistyksen puheenjohtajalla tai
muulla nimenomaan siihen valitulla ja valtuutetulla- jäse-
nellä ne oikeudet, jotka kuuluvat kullekin Turun Eläin-
suojelusyhdistyksen jäsenelle.

Jokainen Turun Eläinsuojelusyhdistyksen jäsen naut-
tii seuraavia oikeuksia: a) hän saa maksuttomasti kap-
paleen Eläinsuojelusyhdistyksen sääntöjä; h) samaten saa
hän maksuttomasti kappaleen niitä lentokirjoja, joita yh-
distys mahdollisesti julkaisee; sekä c) saa ottaa osaa yh-
distyksen keskinäisiin keskusteluihin, päätöksiin ja virkai-
lijain vaaleihin.

Toimimaton _jase.ii suorittaa, yhdistyksen rahastoon
vuosimaksunsa vähintään neljä markkaa, Joka kerta,
kaikkiaan maksaa vähintään seitsemänkymmentäviisi mark-
kaa on senjälkeen vapautettu vuosimaksun suorituksesta;
samaten jokainen, joka vuosimaksuina on yhdistyksen ra-
hastoon maksanut yhteensä vähintään sata markkaa,

Toimiva, maksamaton jäsen, niin sanottu asiamies,
on velvollinen, mikäli hänen aikansa ja voimansa myön-
tävät, paikkakunnallaan auttamaan yhdistystä sen tarko-
tusten toteuttamisessa.

*) Tämä H §:n muoto on korkeanasianomaisesti vahvistettu
toukok. 28 p:nä 1901.



4 §.

Yhdistyksen asiain lähin hoito on johtokunnalla,
jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
seitsemän jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan sekä määrää yhdelle jäsenistään
sihteerin ja yhdelle rahastonhoitajan toimet. Jokaisen
vuoden lopulla eroo kolmas osa johtokunnan jäsenistä,
jotka kuitenkin voidaan heti siihen takaisin valita. En-
simmäisen ja toisen vuoden lopussa määrätään eroavat
arvalla, mutta sittemmin luopuvat vuoroonsa ensiksi vali-
tut, Johtokuntaan valitaan jäsen suljetuilla lipuilla.

•

r > S-
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapu-

heenjohtajan kutsumuksesta ja on pöytäkirja niissä laa-
dittava: mutta, päätös älköön olko pätevä, ellei joku mai-
nituista puheenjohtajista ja vähintänsä neljä jäsentä ole
asiaa käsiteltäissä ollut saapuvilla. Jos erimieliä ilmaan-
tuu johtokunnan keskusteluissa, käyköön se mielipide voi-
maan, jota useimmat äänet ovat kannattaneet, ja milloin
nämä kuminallakin puolen sattuvat tasan, se päätös, jo-
hon puheenjohtaja on yhtynyt,

I'aitsi tavallisia tehtäviänsä olkoon johtokunnan huo-
lena paikkakunnan viranomaisten luona koettaa saada ai-
kaan senlaisia toimenpiteitä ja määräyksiä, jotka niin
paljon kuin mahdollista edistävät yhdistyksen tarkoituksia,
jonka tähden johtokunta ryhtyköön näitten viranomaisten
kanssa kirjevaihtoon.

Koska kuitenkin yhdistyksen päätarkoituksena on
valvoa että eläinrääkkäystä vastustamista varten sääde-
tyltä lakeja ja annetuita asetuksia säntilleen noudatetaan
ja että niitä vastaan tehdyt rikokset tulevat lailliseen syyt-
teeseen, mutta sellaista silmälläpitoa ei yhdistyksen omin
jäsenin saateta tarpeellisen tarkasti aikaansaada, on joh-
tokunnalla valta, mikäli varat myöntävät, käyttää yhdis-
tyksen rahoista suurempia tai pienempiä summia palkin-
noiksi, osaksi poliisipalvelijoille, osaksi muille yhdistyk-
seen kuulumattomille henkilöille, jotka lailliseen edesvas-
tuusen ovat saattaneet jonkun tai jotkut, jotka ovat teh-
neet itsensä syyllisiksi edellämainittuun rikokseen.



Johtokunnalla olkoon myöskin valta, milloin yhdis-
tyksen etu niin vaatii, kehottaa jonkun jäsenen vapaa-
ehtoisesti luopumaan yhdistyksestä sekä, jos tätä kehoi-
tusta ei totella, erottaa hänet.

« S-
Kerta vuodessa, maaliskuussa, pidetään yleinen var-

sinainen kokous, johon johtokunta ilmoituksella, mikä
kolme viikkoa aikaisemmin juhlistaan kaupungin sanoma-
lehdissä, kutsuu yhdistyksen kaikki jäsenet.

Tässä kokouksessa antaa johtokunta tilin hoidos-
tansa sekä kertomuksen yhdistyksen toiminnasta lähinnä
kuluneena vuotena, minkä jäiestä tilaisuutta varten on pu-
heenjohtaja valittava; ja otetaan silloin paitsi muita yh-
distyksen toiminnan kanssa yhteydessä olevia kysymyk-
siä seuraavat asiat keskusteltaviksi:

a) tilinvapauden myöntäminen johtokunnalle,
b) jäsenten valitseminen johtokuntaan,
c) tilintarkastajain valitseminen.
Jokaisella jäsenellä on oikeus tehdä ne ehdotukset,

jotka hän haluaa yhteisen keskustelun alaiseksi; mutta
sellaisen ehdotuksen johdosta ei samassa tilaisuudessa
saateta tehdä lopullista päätöstä, ellei ehdotusta ole joh-
tokunnalle toimitettu vallintansa neljätoista päivää ennen
kokousta eikä johtokunta siitä antanut lausuntoansa.

Kaikki asiat, jotka kokouksessa esiintyvät, luetel-
laan myöskin ilmoituksessa, joka kahdeksan päivää en-
nen kokousta on sanomalehdissä julkaistava.

7 §•

Milloin asianhaarat niin vaativat, on johtokunnalla
valta kutsua yhdistyksen jäsenet yleiseen ylimääräiseen
kokoukseen. Sääntöjen nimittämistä koskevat kysymykset
voidaan kuitenkin ainoastaan varsinaisessa kokouksessa
päättää.

« §■
Yleisissä kokouksissa päätetään asiat, milloin eri-

mielisyyttä ilmaantuu, niitten perustusten mukaisesti, .joista
5 §:ssä johtokunnan suhteen mainitaan.

T vr k v, Turun Suomal. Kirjap. ja Sanomat.-0.-Y. 1901



Stadgar
för

Djurskyddsföreningen i Åbo.

""ih

Fastställda af Kejs. Sonaten d. 31 Maj 1871 o. 28 Maj 1901.

s i.
Föreningens syftemål är dels i allmänhet att verka

för en skonsam och mild behandling af djuren, dels ock
särskildt att motarbeta de mest inrotade arter af djurplågeri.

Till dessa höra:
att djuren tvingas till ansträngningar, som öfver-

stiga deras krafter eller strida mot deras natur;
att för dragare användas sådan körredskap, h vari-

genom djuren antingen sargas eller förorsakas plågor;
att de pinas genom hunger och törst eller af elak-

het, vårdslöshet eller lättsinne på annat sätt, särdeles me-
delst användande af pisken, misshandlas;

att deras dödskamp göres mera långvarig och smärt-
sam än som är oundgängligen nödvändigt.

§ a.
11 varje medlem af föreningen är pligtig att efter

förmåga befrämja uppnåendet af detta syftemål:
genom eget föredöme samt, efter omständigheternas

kraf, genom upplysningar, förmaningar eller varningar;
genom att bringa till allmänhetens kännedom sådana,

tilldragelser, som äro egnade att väcka medlidande med
djuren och afsky mot deras misshandlande;

genom att meddela föreningens bestyrelse de upplys-
ningar, som kunna bidraga att gifva föreningens verksam-
het en efter orrförhållandena och andra omständigheter
afpassad säkrare framgång;
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genom att i fråga om sådana fall af djurplågeri,
som innefatta förbrytelse mot gällande lag, antingen sjelf
göra dem till föremål för åtal, eller anmäla förhållandet
för vederbörlig polis, eller ock hos föreningens bestyrelse,
till den åtgärd bestyreisen kan finna skäligt vidtaga; samt

genom att i öfrigt understödja hvarje bemödande,
som gagnar föreningens intressen.

11varje redbar finsk medborgare, nian eller «pinna,
som är villig att främja Djurskyddsföreningens i Åbo syf-
temål, kan varda till hennes medlem antagen.

Djurskyddsföreningen i Åbo har såväl passiva, be-
talande, som ock aktiva, ickebetalande medlemmar; men
kan dessutom invälja såväl korresponderande- som heders-
ledamöter.

Förening, h vars syftemål ifr djurvänligt, må jämväl
kunna till medlem i Åbo 1 )jurskyddsförening inväljas och
är sålunda invald förening berättigad att, genom sin ord-
förande eller annan enkom därtill vald och befullmäktigad
medlem, utöfva de rättigheter hvilka tillkomma enhvar
medlem af Djurskyddsföreningen i Åbo.

Enhvar medlem af Djurskyddsföreningen i Åbo
åtnjuter följande rättigheter: a) att kostnadsfritt erhålla
ett exemplar af Djurskyddsföreningens stadgar; b) att
likaledes utan ersättning utbekomma ett exemplar af de
ströskrifter hvilka af föreningen möjligen utgifvas; samt
c) att taga del uti de inom föreningen förefallande öfver-
läggningar, beslut och val af funktionärer.

Passiv medlem erlägger till föreningens kassa en
årlig afgifi af minst fyra mark. livar som pii en gång
erlägger minst sjuttiofem mark är för framtiden befriad
frän skyldigheten att erlägga årsafgift; likaså enhvar
hvilken i ärsafgifter till föreningens kassa betalat sam-
manlagdt minst etthundra mark.

Aktiv, ickc-betalande medlem, så- kallad ombuds-
man, är förbunden att, i mån af tid och krafter, på sin
vistelseort i handling bistå Djurskyddsföreningen vid
förverkligandet af hennes syften.

*) Donna S :s Ivtlclsc liöpverterböiTiKOJi fastställd ''• Maj
1001.



§ 4.
Don närmaste ledningen af föreningens angelägenhe-

ter utöfvas af en bestyrelse, som består af en ordförande,
en vice ordförande och sju ledamöter.

Bestyrelsen väljer sig emellan ordförande och vice
ordförande samt utser af dess ledamöter en för sekrete-
rare- och en för kassaförvaltare-göromålen. Vid hvarje
års slut afgår en tredjedel af bestyreisens ledamöter,
hvilka dock genast kunna äter deri omväljas. Vid slutet
af första och andra året bestämmes genom lottning, hvilka
som skola afgå, men sedermera afgå i tur de först valde.
Val af ledamot i bestyreisen sker medelst slutna sedlar.

S r>.
Bestyreisens sammanträden ske på kallelse af ord-

föranden eller vice ordft"»randen och bör vid desamma
föras protokoll; men ej må heslut anses giltigt såframt
icke någon af bemalde ordförande och minst fyra leda-
möter öfvervarit ärendets behandling. Yppas skiljaktig-
het vid bestyreisens öfverläggningar, gälle den mening de
flesta rösterne hyllat och der dessa, å livardera sidan fallit
lika, det beslut, livartill ordföranden bidragit,

Förutom de löpande göromålen må bestyreisen vinn-
lägga sig om att hos lokala myndigheterna försöka ut-
verka siulana åtgärder och föreskrifter, som i möjligaste
måtto befrämja föreningens syften, i bvilket afseende
bestyreisen äger att med dessa myndigheter träda i
skriftvexling.

Da emellertid en bufvudsaklig uppgift hos förenin-
gen är att de mot djurplågeri stiftade lagar och gifna
föreskrifter behörigen efterlefvas och att förbrytelser mot
desamma lagiigen beifras, men en sådan kontroll genom
föreningens egna medlemmar icke kan nog verksamt
åstadkommas, eger bestyreisen att, i man af tillgångarne,
använda utaf föreningens medel större eller mindre belopp
till belöningar, dels åt polisbetjenter, dels åt andra till
föreningen ej hörande personer, hvilka till laglig näpst
befordrat någon eller några som gjort sig skyldiga till
förbrytelse af förenämnd beskaffenhet.

Bestyreisen är jemväl befogad att, derest föreningens
intresse sådant fordrar, uppmana någon ledamot att sjelf-
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S H.

mänt utgå ur föreningen samt, om denna uppmaning icke
åtlydes, att utesluta honom.

En gång om året, i mars månad, hålles allmän or-
dinarie sammankomst, hvartill bestyreisen genom annons,
som tre veckor förut införes i stadens tidningar, kallar
föreningens samtlige medlemmar.

Vid denna sammankomst afgifver bestyreisen redo-
görelse för sin förvaltning samt berättelse angående för-
eningens verksamhet under det närmast tilländalupna året,
hvarefter ordförande för tillfället utses; och handläggas,
utom andre med föreningens verksamhet gemenskap
egande frågor, följande ärender:

a) decharge för bestyreisen,
b) val af ledamöter i bestyreisen,
c) val af revisorer för granskning af räkenskapcrne.
Hvarje medlem eger rätt att framställa de förslag,

han önskar må blifva föremål för samfäld pröfning; men
i anledning af sådant förslag kan likväl ej vid samma
tillfälle beslut fattas, såframt ej förslaget blifvit till besty-
reisen ingifvet minst fjorton dagar före sammankomsten
och bestyreisen deröfver afgifvit utlåtande.

Alla de ärender, som vid mötet skola förekomma,
uppräknas äfven uti en annons, som åtta dagar före
sammankomsten bör uti tidningarne införas.

Der omständigheterna sådant föranleda, eger besty-
reisen sammankalla föreningens ledamoten- till allmän extra
sammankomst. Frågor, som röra ändring af stadgarna,
kunna dock endast på den ordinarie årssammankomsten
afgöras.

Vid de allmänna sammankomsterna afgöres ären-
derna, då skiljaktighet i meningarna uppstå, enligt de
grunder 5 S i likartade fall för bestyreisen innehåller.


