
Turun Eläinsuojelusyhdistyksen r.y.

Säännöt.
(yhdistys perustettu vuonna 1871).

Sosialihallituksen hyväksymillä huhtik. 7 p:nä 1921.

1 §•

Åbo Djurskyddsförening — Turun Eläinsuojelusyhdistyk-
sen koti- ja oikeuspaikka on Turun kaupunki; mutta sen toi-
mintapiiri käsittää ne osat Turun ja Porin lääniä, joihin yh-
distys katsoo olevan syytä toimintansa ulottaa.

2 §•

Turun Eläinsuojelusyhdistyksen tarkoituksena on toiselta
puolen yleensä vaikuttaa eläinten sääliväiseen ja lempeään
kohteluun, toiselta puolen erittäin työskennellä erityisten ylei-
sössä enimmän juurtuneiden eläinrääkkäystapojen vastusta-
miseksi, kuten:

eläinten pakottaminen ponnistuksiin, joihin heidän voi-
mansa eivät riitä tahi mitkä eivät ole heille luonnonomaisia;

vetojuhdille sellaisten ajokalujen käyttämistä, jotka tuot-
tavat niille haavoja tai aikaansaavat kipua;

eläinten nälällä ja janolla kiusaaminen tai muulla tavalla
rääkkääminen ilkeydestä, huolimattomuudesta, tai kevytmieli-
syydestä, varsinkin ruoskaa käyttämällä;

eläinten kuolemankamppauksen pidentämistä tai sen saatta-
mista tuskallisemmaksi, kuin on aivan välttämätöntä.

3 §.

Jokainen moitteeton Suomen kansalainen, mies tai nainen,
joka harrastaa Turun Eläinsuojelusyhdistyksen tarkoitusta
sekä haluaa sitä toteuttaa, voidaan yhdistyksen johtokunnan
kautta ottaa yhdistyksen jäseneksi.



Yhdistyksellä on
1) kunniajäseniä,
2) kirjeenvaihtojäseniä,
3) toimimattomia, kannattavia,
4) toimivia, maksavia sekä
5) toimivia, maksamattomia jäseniä
6) Yhdistyskin, jonka tarkoitus on eläinystävällinen, voi-

daan valita eläinsuojelusyhdistyksen maksamottamaksi jä-
seneksi, ja on sellaisella yhdistyksellä esimiehensä tai muu-
ten sitä varten erityisesti valitsemansa ja valtuuttamansa
edustajan kautta oikeus samalla tavalla käyttää oikeuksiaan,
kuin kunkin Turun Eläinsuojelusyhdistyksen jäsenen.

Jäsenen eroamisesta ja erottamisesta on määrätty §:ssä 11.
l:ssä, 2:ssa ja 6:ssa kohdassa mainitut jäsenet valitsee,

johtokunnan ehdotuksesta, yleinen yhdistyskokous, mutta
muut valitsee johtokunta.

Jokaisen yhdistyksen jäsenen tulee pitää velvollisuutenaan,
kykynsä mukaan, edistää 2 §:ssä mainitun Eläinsuojelus-
yhdistyksen tarkoitusperän saavuttamista niin hyvin oman esi-
merkkinsä kautta kuin, asiainhaarain mukaan, selityksillä tahi
varoituksilla;

4 §•

yleisön tietoon saattamalla sellaisia tapauksia, jotka ovat
omiansa herättämään myötätuntoa eläimiä kohtaan ja inhoa
näiden rääkkäämistä vastaan;

antamalla yhdistyksen johtokunnalle tietoja, mitkä saatta-
vat tuottaa yhdistyksen toiminnalle paikallissuhteisiin ynnä
muihin seikkoihin nähden soveltuvan, varmemman menestyk-
sen;

niissä tapauksissa, jolloin tapahtunut eläinrääkkäys on pi-
dettävä rikoksena voimassa olevaa lakia vastaan joko itse
panna tai siinä tarkoituksessa ilmoittaa tapaus syytteeseen
tahi yhdistyksen johtokunnalle sellaista toimenpidettä varten
sekä

auttamalla jokaista pyrintöä, mikä edistää yhdistyksen tar-
koitusta.



Tarpeelliset ilmoitukset yhdistyksen jäsenille ovat yleensä
tiedoksiannettavat ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä
suomen- ja ruotsinkielisessä sanomalehdessä varsinaisessa yh-
disty skokouksessa tehdyn päätöksen mukaan.

6 §•

Jäsenen on suoritettava varsinaisessa yhdistyksen kokouk-
sessa määrätyn maksun joko yhdistyksen kassanhoitajalle tai
yhdistyksen johtokunnan määräämään pankkilaitokseen yh-
distyskokouksen määräämänä maksuaikana.

Kannattava-toimimaton jäsen voipi suorittaa maksunsa
joko vuosittain viidentoista vuoden aikana tai kerta kaik-
kiaan.

Laiminlyöpä jäsen suorittakoon vuosimaksunsa lisäksi koh-
tuullisen kantopalkkion.

7 §.

Yhdistyksen asiain lähin hoito on varsinaisessa yhdistys-
kokouksessa, suletuin lipuin, kolmeksi vuodeksi valitulla, yh-
deksän henkilölukuisella johtokunnalla, josta kunkin kalen-
terivuoden lopussa vuorollaan eroaa kolmas osa. Eroamis-
vuorossa oleva jäsen voidaan valita uudestaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan esimiehen, varaesimiehen
ja rahavarainhoitajan sekä ottaa sihteerintoimeen pätevän
henkilön.

8 §•

Johtokunta kokoontuu esimiehen, tai hänen estettynä ollessa
varaesimiehen kutsusta ja on päätösvaltainen, milloin vähin-
täin viisi jäsentä on saapuvilla. Kokouksissa on pöytäkirjaa
pidettävä.

Milloin johtokunnan keskusteluissa erimielisyyttä ilmaan-
tuu, on se mielipide, jota useimmat äänet ovat kannattaneet,
sekä, äänten kummallakin puolen tasan sattuessa, se, johon
esimies on yhtynyt, pidettävä päätöksenä.

Paitsi tavallisia juoksevia tehtäviänsä olkoon johtokunnan
huolena paikkakunnan viranomaisten luona koettaa saada ai-
kaan toimenpiteitä ja määräyksiä, mitkä, mikäli mahdollista,



edistävät yhdistyksen tarkoituksia, missä suhteessa johtokun-
nan on näitten viranomaisten kanssa ryhdyttävä kirjeenvaih-
toon.

Johtokunnan esimies tai varaesimies edustaa joko itse tai
asiamiehen kautta yhdistystä oikeudenkäynnissä sekä käyt-
tää puhevaltaa ja vastaa yhdistyksen puolesta, ellei johto-
kunta tai yhdistyskokous ole valinnut erityistä asiamiestä.

10 §.

Koska yhdistyksen yhtenä päätarkoituksena on valvoa, että
eläinrääkkäystä koskevia lakeja ja määräyksiä asianomai-
sesti noudatetaan, kuin myös, että niitä vastaan tehdyt rikok-
set johtavat lailliseen syytteeseen, mutta sellaista silmällä-
pitoa ei yksinomaan yhdistyksen omien jäsenien kautta saa-
teta tarpeellisen tarkasti aikaansaada, on johtokunnalla
valta, mikäli käyttövarat myöntävät, käyttää yhdistyksen ra-
hoista suurempia tai pienempiä eriä palkinnoiksi yhdistyk-
sen ulkopuolella oleville henkilöille, jotka lailliseen edesvas-
tuuseen ovat saattaneet mainitunlaisia rikoksentekijöitä.

H §•

Johtokunnalla on myöskin valta, milloin yhdistyksen etu
tai arvo sitä vaatii, kehottaa jäsenen vapaaehtoisesti eroa-
maan yhdistyksestä sekä, milloin tällaista kehoitusta ei nou-
dateta, erottaa hänet.

Jäsen, joka tahtoo yhdistyksestä erota, ilmoittakoon siitä
kirjeellisesti johtokunnalle ennen kalenterivuoden loppua.

Erkaneva jäsen on velvollinen yhdistykselle suorittamaan
säädetyssä järjestyksessä yhdistykselle päätetyt maksut.

12 §.

Sihteerin tulee varmentaa niin hyvin ulosmenevät toimitus-
kirjat kuin mysökin yhdistystä sitovat kirjalliset asiakirjat,
todistukset y.m. sell. ja ovat tällaiset asiakirjat sittemmin
yhdistyksen nimessä esimiehen, taikka varaesimiehen alle-
kirjoitettavat. — Tarpeelliset otteet pöytäkirjoista allekirjoit-
taa sihteeri yksin, ja on hän vastuunalainen niiden oikeu-
dellisuudesta.



13 §,

Kassanhoitajan tulee pitää kirjaa yhdistyksen tuloista ja
menoista sekä hoitaa sen varoja, päättää yhdistyksen tilit
kunkin kalenterivuoden loputtua, sekä toimittaa nämät tilit
todisteineen tilintarkastajille ennen tammikuun loppua, vii-
meistään onnen helmikuun loppua tarkastettaviksi ja johto-
kunnalle toimitettaviksi tilintarkastajien kirjeellisen lausun-
non kera.

14 §.

Yhdistyskokouksiin, joita paitsi tarpeen ilmaantuessa mää-
rättäviä ylimääräisiä, pidetään vuosittain, yksi varsinainen
kokous viimeistään maaliskuussa ja, syytä siihen ilmaan-
tuessa, toinen varsinainen kokous marraskuussa, kokoon kut-
suu yhdistyksen johtokunta yhdistyksen kaikki jäsenet
kaksi kertaa, ensimäisen kerran vähintäin viisitoista päivää
ennen kokousta ruotsin- ja yhdessä suomenkielisessä paikka-
kunnan sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.

Sittenkuin yhdistyskokouksen on avannut johtokunnan pu-
heenjohtaja tai hänen ollessa estettynä varapuheenjohtaja tai
vanhin johtokunnan jäsen, valitaan kokouksen puheenjohtaja
ja pöytäkirjan laatija.

Maaliskuussa pidettävässä varsinaisessa yhdistyskokouk-
sessa antaa johtokunta tilin hoidostansa sekä kertomuksen
yhdistyksen toiminnasta lähinnä kuluneena vuotena. Tässä
kokouksessa on ainakin kysymys tilivapaudesta johtokun-
nalle ratkaistava. Sen ohessa toimitetaan varsinaisessa yh-
distyskokouksessa johtokunnan jäsenten vaali eroavien jäsen-
ten tilalle sekä kahden tilintarkastajan ja heidän kahden
varamiehen vaali kuluvan vuoden tilejä ja toimintaa tarkas-
tamaan.

Jokaisella jäsenellä on oikeus yhdistyskokoukselle tehdä
ehdotuksia, jotka hän haluaa saattaa yhteisen harkinnan
alaisiksi, mutta sellaisen ehdotuksen johdosta ei voida
kokouksessa tehdä päätöstä, ellei ehdotusta ole johtokunnalle
jätetty niin ajoissa, että johtokunta on voinut mainita kut-
sussaan kokoukseen. Sitä paitsi tulee johtokunnan siitä antaa
kokoukselle kirjallinen lausunto perusteluineen.



15 5
Milloin yhdistyskokouksissa eri mieliä ilmaantuu, ratkais-

taan asia, jos se koskee muutosta sääntöihin eikä yhdistyk-
sen lakkauttamista, samojen perusteiden mukaan, kuin johto-
kunnan suhteen on 8 §:ssä säädetty.

16 §.

Yhdistyksen sääntöjen muutos voipi tapahtua ainoastaan,
jos sellainen muutos on hyväksytty kahdessa toisiaan seuraa-

vassa varsinaisessa yhdistyskokouksessa, saaden puolelleen
edellisessä läsnäolevien jäsenten luvun mukaan kolmen nel-
jänneksen äänten enemmistön, ja vahvistettu seuraavassa ko-
kouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

17 §.

Yhdistyksen lakkauttamista koskevat kysymykset ovat kä-
siteltävät kahdessa toisiaan seuraavassa varsinaisessa yhdis-
tyskokouksessa ja hyväksyttävät edellisessä sekä vahvistet-
tavat jälkimäisessä, kummassakin kolmen neljänneksen läsnä-
olevien jäsenten luvusta ääntenenemmistöllä, joita jäseniä
näissä kokouksissa täytyy olla saapuvilla vähintäin kymme-
nen.

Kokouksessa, missä yhdistys käsittelee ja päättää lakkaut-
taa toimintansa, on myös päätös tehtävä siitä, miten yhdis-
tyksen yksityinen omaisuus on samanlaatuiseen, yleiseen eläin-
suojelustarkoitukseen käytettävä lakkautuksen tapahduttua.

Siltä varalta että jostain syystä äsken mainitussa suhteessa
laillista päätöstä oi saataisi aikaan, on yhdistyksen yksityi-
nen omaisuus joutuva Turun kaupungin maistraatin tai vas-
taavan viranomaisen huostaan talletettavaksi ja kartutetta-
vaksi, siksi kuin se voidaan jättää vastaisuudessa tällä paik-
kakunnalla ehkä syntyvälle yleiselle eläinsuojelusjärjestölle.

Yksityisten yhdistykselle lahjoittamat rahastot hoidetaan
ja kartutetaan samalla tavalla, ellei lahjoittaja niistä ole toi-
sin määrännyt.

KIRJAPAINO POLYTYPOS
1930



%\°'

Stadgar
för

Åbo Djurskyddsförening r.f.
(stiftad år 1871).

Godkända av Socialstyrelsen den 7 april 1921.

§ I-

Abo Djurskyddsförenings — Turun Eläinsuojelusyhdistys
hem- och rättegångsort är Åbo stad, men dess verksamhets-
område omfattar de delar av Åbo och Björneborgs län, till
vilka föreningen finner skäl att utsträcka sin verksamhet.

§ 2.

Åbo Djurskyddsförening har till ändamål dels att i allmän-
het verka för en skonsam och mild behandling av djuren, dels
ock särskilt att motarbeta de hos allmänheten mest inrotade
arter av djurplågeri, såsom:

att djuren tvingas till ansträngningar, som överstiga deras
krafter eller strida mot deras natur;

att för dragare användas sådana körredskap, som antingen
sarga djuren eller ock förorsaka dem plågor;

att djuren pinas genom hunger eller törst eller på annat
sätt misshandlas av elakhet, vårdslöshet eller lättsinne, sär-
skildt medelst användande av piska;

att djurens dödskamp göres mera långvarig och smärtsam
än som är oundgängligen nödvändigt.

Varje oförvitlig finsk medborgare, man eller kvinna, som
intresserar sig för att befrämja Åbo Djurskyddsförenings
syftemål, kan såsom medlem i föreningen genom dennas sty-
reiso intagas.



I denna förening finnas:
1) hedersmedlemmar,
2) korresponderande medlemmar,
8) passiva (understödande) och
4) aktiva betalande samt
5) aktiva icke-betalande medlemmar,
6) Även förening, vars syftemål är djurvänligt, må jämväl

kunna till icke-betalande medlem i denna förening inväljas och
är sålunda invald förening berättigad att, genom sin ordfö-
rande eller annan enkom därtill vald och befullmäktigad med-
lem, utöva de rättigheter, vilka tillkomma envar medlem av
Åbo Djurskyddsförening.

Angående medlems avgång och skiljande bestämmes i § 11.
Under punkterna 1, 2 och 6 nämnda medlemmar utses, på

styrelsens förslag, vid allmänt föreningsmöte, varemot övriga
medlemmar inväljas av styrelsen.

§ 4.

Varje medlem av föreningen bör anse sig vara förpliktigad
att efter förmåga befrämja uppnåendet av i § 2 omförmälda
syftemål såväl med eget föredöme som, efter omständigheter-
nas krav, med upplysningar eller varningar;

genom att bringa till allmänhetens kännedom sådana till-
dragelser, som äro egnade att väcka medkänsla för djuren och
avsky för djurplågeri;

genom att meddela föreningens styrelse upplysningar, som
kunna bidraga till att giva föreningens verksamhet en efter
ortsförhållanden och andra omständigheter avpassad säkrare
framgång;

genom att i fråga om sådana fall av djurplågeri, som inne-
fatta förbrytelse mot gällande lag, antingen själv väcka, eller
i sådant syfte anmäla fallet till åtal, eller ock överlämna
ät föreningens styrelse att vidtaga sagda åtgärd, ävensom
genom att i övrigt understöda varje bemödande, som kan an-
ses egnat att gagna föreningens ändamål.

§ 5.

I allmänhet böra nödiga meddelanden bringas till förenings-
medlemmarnas kännedom förmedelst annonsering uti en



svensk- och en finskspråkig ortstidning, i enlighet med å ordi-
narie föreningsmöte fattat beslut.

§ 6.

Medlem erlägger en avgift, vilken fastställes på ordinarie
föreningsmöte och inbetalas antingen till föreningens kassa-
förvaltare eller till för ändamålet av styrelsen bestämd bank-
inrättning inom av föreningsmöte bestämd betalningstermin.

Passiv (understödande) medlem kan erlägga sina avgifter
antingen årligen under femton års tid, eller ock en gång för
alla.

Försumlig medlem bör utöver avgiften erlägga skäligt upp-
bördsarvode.

§ 7.

Den närmaste ledningen av föreningens angelägenheter
utövar en vid ett allmänt föreningsmöte med slutna sedlar för
tre år i sender vald styrelse, vilken består av nio ledamöter,
av vilka en tredjedel vid varje kalenderårs slut i tur avgår.
Avgående ledamot kan återväljas.

Styrelsen väljer inom sig en ordförande, en viceordförande
och en kassaförvaltare samt utser en person, som handhar
sekreteraregöromålen.

§ 8.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller

vid förfall för denne av viceordföranden och är beslutför då
minst fem ledamöter äro tillstädes. Å dessa styrelsemöten
bör föras protokoll.

Yppas vid styrelsens överläggningar meningskiljaktighet,
gälle den mening de flesta rösterna omfattat och, där de sist-
nämnda å vardera sidan fallit lika, den åsikt ordföranden
biträtt.

Förutom de löpande göromålen må styrelsen vinnlägga sig
om att hos de lokala myndigheterna försöka utverka sådana
åtgärder och föreskrifter, oom i möjligaste måtto befrämja
föreningens syften, i vilket avseende styrelsen äffer med sagda
myndigheter träda i skriftväxling.



§ 9.

Ordföranden eller viceordföranden i styrelsen företräder
antingen själv eller genom ombud föreningen uti rättegång
samt talar och svarar för föreningen, därest ej styrelsen eller
föreningsmöte utsett skilt ombud.

§ 10.

Enär en av föreningens huvudsakliga uppgifter är att tillse
det gällande lagar och föreskrifter mot djurplågeri behöri-
gen efterlevas ävensom att brott mot desamma beivras, men
om sådan kontrollerande verksamhet genom föreningens egna
medlemmar icke kan nog verksamt åstadkommas, äger styrel-
sen att, i mån av sina tillgångar, använda större eller mindre
belopp av föreningens medel till belöningar åt utom föreningen
stående personer, vilka till laglig näpst befordra utövare av
dylika förbrytelser.

Styrelsen är jämväl befogad att, därest föreningens intresse
eller anseende sådant fordrar, uppmana medlem av förenin-
gen att självmant utgå ur föreningen samt, om denna upp-
maning icke hörsammas, att utesluta medlem.

Medlem, som önskar ur föreningen avgå, bör därom skrift-
ligen anmäla till styrelsen före kalenderårets utgång.

Avgående föreningsmedlem är pliktig att i föreskriven ord-
ning erlägga behörigen beslutna avgifter.

§ 12.

Sekreteraren bör kontrasignera avgående såväl expeditions-
skrivelser som föreningen bindande skriftliga handlingar, he-
dersdiplom, intyg o. a. dyl. och böra sådana handlingar seder-
mera i föreningens namn undertecknas av ordföranden eller
viceordföranden. Nödiga protokollsutdrag underskriver sekre-
teraren ensam likasom denne ock är ansvarig för dessas rik-
tighet.

§ 13.

Kassaförvaltaren åligger att föra bok över föreningens in-
komster och utgifter samt förvalta dess medel, avsluta räken-



skaperna vid varje kalenderårs utgång samt inom januari
månad ombestyra räkenskaperna jämte till dem hörande veri-
fikat till revisorerna för granskning, som bör vara slutförd
senast före februari månads utgång, varefter sagda räken-
skaper jämte skriftligt utlåtande av revisorerna böra till sty-
relsen överlämnas.

§ 14

Till föreningsmöten, av vilka — utom vid förekommande
behov utsatt extra möte — hållas årligen ett ordinarie möte
senast inom mars samt eventuellt ett andra ordinarie möte
inom november månad, kallar styrelsen föreningens samtliga
medlemmar genom annons tvenne gånger, första gången minst
femton dagar före mötet, i en svensk- och en finskspråkig
ortstidning.

Efter det föreningsmöte öppnats av styrelsens ordförande
eller vid förfall för honom av viceordföranden eller äldsta
styrelseledamoten utses ordförande och sekreterare för mötet.

Vid ordinarie föreningsmöte i mars avgiver styrelsen redo-
görelse över sin förvaltning samt berättelse angående före-
ningens verksamhet under det närmast tilländalupna året. Å
detta möte avgöres åtminstone frågan om beviljande av
ansvarsfrihet åt styrelsen. Därjämte föranstaltas på ordinarie
möte val av ledamöter i styrelsen i stället för de i tur av-
gående ävensom av två revisorer och tvenne revisorssupplean-
ter för granskning av löpande årets räkenskaper och förvalt-
ning.

Varje medlem äger rätt att till föreningsmöte framställa
de förslag medlem önskar må bliva föremål för samfälld pröv-
ning, men kan beslut härom ej fattas å mötet, såframt ej för-
slaget blivit till styrelsen inlämnat så tidigt att styrelsen
kunnat uti kallelsen till mötet upptaga ärendet, över vilket
styrelsen dessutom bör till mötet avgiva motiverat utlåtande.

§ 15.

Då skiljaktiga meningar å föreningsmöten uppstå, avgöras
ärendena, där dessa ej röra ändring av stadgarna eller före-
ningens upplösning, enligt de grunder § 8 i likartade fall för
styrelsen innehåller.



§ 16.
Ändring av föreningens stadgar kan ske endast om sådan

ändring godkännes av två på varandra följande ordinarie
föreningsmöten och omfattas vid det förra med tre fjärdedels
majoritet av närvarande medlemmar samt fastställes å föl-
jande möte med enkel majoritet.

§ 17.
Föreningens upplösning vidkommande frågor höra hand-

läggas på tvenne å varandra följande ordinarie förenings-
möten, godkännas å det förra samt bekräftas å det senare
mötet, på vartdera med tre fjärdedels majoritet av närvarande
medlemmar, vilkas antal dock ej må understiga tio.

Å möte, vara föreningen handlägger och besluter beträf-
fande sin upplösning, bör i sammanhang härmed bestämmas,
huru föreningens enskilda egendom skall efter skedd upplös-
ning av föreningen för något likartat, allmänt djurskydds-
syfte användas.

För den händelse att av någon anledning lagligt beslut i
sistnämnda syfte icke skulle komma till stånd, bör Åbo stads
magistrat eller densamma motsvarande myndighet omhänder-
taga, förvalta och förkovra föreningens enskilda ägendom,
tills denna kan överlämnas till någon framdeles uppstående
allmän djurskyddsorganisation på denna ort.

.De till föreningen av enskilda donerade fonderna förvaltas
och förkovras på enahanda sätt, därest icke donatorn därom
annorlunda förordnat.

BOKTRYCKERIET POLYTYPOS
1930


