
ITÄ-SAVON ELÄINSUOJELUSYHDISTYKSEN

SÄÄNNÖT.

Mikkelin läänin Kuvernöörin päätös Savon-
linnan kaupungissa asuvan suutarin P. A. Paka-
risen, Itä-Savon Eläinsuojeluyhdistyksen tarkoi-
tusta varten valtuuttamana asiamiehenä, viime
kuluneen maaliskuun 26 päivänä tänne jätättä-
mässä kirjelmässä tekemään anomukseen, että
hakemukseen liitetty ehdotus mainitulle eläin-
suojelusyhdistykselle asianomaisesta vahvistettu-
jen sääntöjen muuttamiseksi, jonka muutosehdo-
tuksen yhdistys, johtokuntansa esityksestä, vuosi-
kokouksessaan viime helmikuun 8 päivänä ja
ylimääräisessä kokouksessaan sitä seuranneen
maaliskuun 10 päivänä oli hyväksynyt, asian-
mukaisesti vahvistettaisiin; ollen puheenaoleva
sääntöehdotus muutetussa muodossaan, josta
muutosehdotuksesta Rantasalmen kihlakunnan
ruununvouti on lausuntonsa antanut, tähän jäl-
jennettynä näin kuuluva:

1 §•

Yhdistys, joka koettaa kohdistaa toimintansa,
mikäli mahdollista, kaikenlaatuisiin eläimiin ja
kykynsä mukaan vaikuttaa säälivää ja lempeätä
menettelyä niitä kohtaan, tarkoittaa vastustaa kai-
kenlaatuista eläinrääkkäystä ja eläinten käyttämistä
siveellisessä ja taloudellisessa suhteessa hyljättä-



väliä tavalla, toisaalta taas levittää kansalle tar-
peellisia tietoja eläinten oikeasta merkityksestä
ihmisille, voimassa olevasta lainsäädännöstä eläin-
ten suojelemiseksi ja niiden oikeasta ja tarkoituk-
senmukaisesta käyttämisestä.

2 §.

Yhdistyksen toimintapiiri on Savonlinnan kau-
punki ja Säämingin pitäjä, mutta yhdistyksellä
on oikeus luentojen ja asiamiestensä kautta vai-
kuttaa eläinsuojelusaatteen hyväksi myös ympä-
ristöllä olevissa kunnissa. Yhdistyksen kotipaikka
on Savonlinnan kaupunki, sen keskustelu- ja
pöytäkirjakieli on suomi.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hyvä-
maineinen kansalainen, joka maksaa jäsenyydes-
tään yhdistyksen rahastoon viisikymmentä (50)
penniä vuodessa tahi kerran kaikkiaan kymmenen
(10) markkaa. Pariskunta, jos molemmat halua-
vat ruveta vakinaisiksi jäseniksi, suorittavat viisi-
toista (15) markkaa kerran kaikkiaan.

Yhdistyksen rahastonhoitajan on pidettävä
jäsenkirjasta tarkka huoli, jotta kaikki jäsenet
siihen ajallaan merkitään sekä pois jääneet ja
erotetut jäsenet siitä poistetaan.

Kunniajäseniksi voi yhdistys kutsua sellaisia
henkilöitä, jotka toiminnallaan ovat erityisemmin
huomattavissa määrin ja suurella innolla edistä-



neet eläinsuojelusasiaa. Kunniajäseniä voidaan
kutsua yhdistyksen toiminta-alan ulkopuoleltakin.

3 §•

Yhdistyksen jäsen on velvollinen:
a) omalla esimerkillään herättämään lempeyt-

tä eläimiä kohtaan.
b) levittämään tarkoituksenmukaista kirjalli-

suutta;
c) antamaan johtokunnalle saamiansa tietoja

paikkakunnallisista oloista ja tavoista eläinten koh-
teluun nähden;

d) joko itse tai asianomaisten järjestyksen-
valvojani taikka johtokunnan kautta saattamaan
syytteeseen eläinrääkkäystapauksia;

e) omassa taloudessaan toimitettavissa teu-
rastuksissa tarkoin noudattamaan voimassa ole-
vaa lakia.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu kahden jää-
vittömän henkilön saapuvilla ollessa ja yhdistyk-
sen rahastosta suoritettavaa kohtuullista korvausta
vastaan, mikäli sellaista katsotaan tarpeelliseksi,
ottamaan pois ja tapattamaan erittäin säälittävässä
tilassa olevan vaivaisen tai alakuntoisen eläimen.

4 §■

Yhdistys kokonaisuudessaankin toimii yllä
3 §:ssä mainittujen periaatteiden mukaan, minkä



ohessa yhdistys on oikeutettu varojensa ja tilai-
suuden mukaan asettamaan valvontamiehiä tar-
koituksensa edistämiseksi.

Yhdistys voi tarpeen mukaan jakaa toimin-
tansa sekä toiminta-alaan että tapaan nähden eri
osastoille, jotka kukin voivat saada esimiehensä
ja johtokuntansa yhdistyksen johtokunnan ala-
osastoina.

Paikkakunnallisilta viranomaisilta on yhdistys
pyytäessään oikeutettu saamaan sen tarkoituksia
vastaavaa avustusta.

5 §.

Yhdistyksen palvelukseen otetaan vuosikokouk-
sessa vuodeksi kerrallaan tarkastusmies, jonka
palkkio kulloinkin samalla määrätään. Tarkastus-
miehen tehtäviin kuuluu:

a) pitää tarkoin silmällä eläinten kohtelua
yhdistyksen piirissä yleensä ja ilmoittaa heti eläin-
rääkkäyksistä sekä muista epäkohdista puheen-
johtajalle, jonka velvollisuus on ilmoittaa asia
viranomaisille enempiä toimenpiteitä varten. Ras-
kauttavammissa tapauksissa on puheenjohtajan
neuvoteltava johtokunnan kanssa ennen syytteen
nostamista asianomaista vastaan, jollei muuten
luule voivansa ajaa asiaa oikeudellista tietä perille.

b) antaa neuvoja ja ohjeita eläinten hoidossa
yleensä, antaa varoituksia eläinten huonosta kohte-
lusta sekä itse olla perehtynyt eläinsuojelusasiaan;



c) olla johtokunnan ja puheenjohtajan apuna
yhdistystä koskevissa asioissa keräämällä jäseniä
ja jäsenmaksuja, joista viimemainituista toimista
tehköön aikanaan tilin rahastonhoitajalle.

Tarkastusmiehen toimintaa valvoo etupäässä
puheenjohtaja ja johtokunta.

6 §.

Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa kunkin
vuoden helmikuulla johtokunnan puheenjohtajan
kutsumuksesta vuosikokoukseen, jossa käsitellään
seuraavia asioita:

a) johtokunnan vuosikertomus edellisen vuo-
den toiminnasta;

b) tilien tarkastus ja tilintarkastajain kerto-
mus niistä;

c) johtokunnan vakinaisten ja varajäsenten
vaali;

d) kahden varsinaisen ja kahden varatilin-
tarkastajan vaali kuluvaksi vuodeksi;

e) edellisessä 5 §:ssä mainitun tarkastus-
miehen vaali;

f) johtokunnan tai yhdistyksen muiden jäsen-
ten ehdottamat kysymykset, jos vuosikokous ne
käsiteltäväksi hyväksyy, paitsi 10 §:ssä mainittuja
asioita.

Ylimääräisiin kokouksiin voi yhdistys puheen-
johtajan kutsumuksesta kokoontua tarpeen mu-
kaan.



Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat
ovat puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen kokousta
ilmoitettavat ja johtokunnan niistä kokoukselle
lausuntonsa annettava.

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat
yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

7 §•

Johtokuntaan valitaan vuosikokouksessa viisi
vakinaista ja kolme varajäsentä kahdeksi vuodeksi,
kumminkin niin, että ensimäisen vuoden lopussa
eroaa näistä arvalla kaksi vakinaista jakaksi vara-
jäsentä.

Johtokunta, joka keskuudestaan vuodeksi ker-
rallaan valitsee puheenjohtajan, rahastonhoitajan
ja pöytäkirjurin, kokoontuu puheenjohtajan kutsu-
muksesta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja
ja kolme jäsentä on saapuvilla. Äänien tasan ol-
lessa eri mielipiteiden välillä ratkaisee puheen-
johtajan ääni.

8 §.

Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä vas-
taan tahi laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittami-
sen, on johtokunnan toimesta yhdistyksen jäse-
nyydestä erotettava.

9 §.

Jos yhdistys jakaantuu eri osastoihin, on nii-
den johtokunnista voimassa, mitä edelläyhdistyk-



sen johtokunnasta sanotaan. Osaston puheenjohta-
jilla on puhe- ja äänivalta yhdistyksen johtokun-
nan kokouksissa, mikäli asiat koskevat osaston
herättämiä kysymyksiä.

10 §.

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen
hajoittamista koskevat kysymykset jätettäkööt johto-
kunnalle vähintäin neljäätoista päivää ennen vuosi-
kokousta, jolle johtokunta ne esittää. Jos vuosi-
kokous ja vähintäin kuukaus sen perästä kokoon-
kutsuttava ylimääräinen kokous ehdotuksen hyväk-
syy, katsotaan se yhdistyksen päätökseksi.

11 §.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuodelle
ja ovat ne vähintään kolme viikkoa ennen vuosi-
kokousta jätettävät tilintarkastajille tarkastusta
varten.

Nämä säännöt astuvat voimaan heti asian-
omaisen vahvistuksen saatua.

Että nämät sääntöjen muutosehdotukset ovat
voimassa olevien sääntöjen 9 §:län määräämässä
järjestyksessä yksimielisesti urnan äänestystä hy-
väksytyt.

Todistaa Savonlinnassa maalisk. 16 p:nä 1914

Kaarlo Oksanen,
molempien kokousten puheenjohtaja.



M f!

Annettu Mikkelin läänin Lääninkansliassa.
Mikkelissä, toukokuun 7 päivänä 1914.

Tämän asian olen minä tutkinut ja harkit-
sen oikeaksi, Suomen Suuriruhtinaanmaan Kuver-
nööreille sekä lääninhallitusten virkamiehille
joulukuun 29 p:nä 1894 annetun armollisen Johto-
säännön 28 §n 19 kohdan nojalla, täten hyväk-
syä ja asianomaisten noudatettavaksi vahvistaa
edelläjäljennetyt Itä-Savon Eläinsuojelusyhdis-
tyksen muutetut säännöt.

Tähän päätökseen tyytymätön asianomainen
saa siihen muutosta hakea Hänen Keisarilli-
selle Majesteetilleen asetetulla, alamaisella, kir-
jallisella valituksella, johon tämä päätös on lii-
tettävä ja joka viimeistään ennen kello kahta-
toista (12) päivällä yhdeksäntenäkymmenentenä
(90) päivänä tästä osan saatua on joko valitta-
jan itse tahi hänen laillisesti valtuuttamansa
asiamiehen jätettävä Keisarillisen Suomen Se-
naatin Talousosaston reistraattorinkonttoriin.
Paikka ja aika edellämainitut.

L. SIRELIUS.
Vilho Selinhgimo.

Savonlinna 1914 Etelä-Savon Kirjapaino 0.-Y.


