
Uudenkaupungin
Eläinsuojelusyhdistyksen r. y.

Säännöt



Sosialihallitus on 1 päivänä lokakuuta 1932 hyväk-
synyt tämän yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen rekisterinumero on 22073.

MUIST. Jos yhdistyksen sääntöjä muutetaan taikka
hallituksen jäsenet tahi ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut
kirjoittamaan yhdistyksen nimen vaihtuvat tai jos yhdistys
purkautuu, on siitäkin tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin
merkittäväksi.

UUSIKAUPUNKI -
SUOMFN KIRJAPAINO - 1932



Uudenkaupungin Eläinsuojelusyhdistyksen
r. H.

8 a 2 n n ö t.

1 §•

Uudenkaupungin Eläinsuojelusyhdistys, joka
on perustettu vuonna 1886 ja jonka kotipaikka
on Uusikaupunki, tarkoituksena on yleensä vai-
kuttaa sääliväistä ja lempeätä kohtelua eläimiä
kohtaan ja erittäinkin vastustaa kaikenlaista eläin-
ten rääkkäämistä.

Eläinrääkkäyksenä on pidettävä:
1) jokainen eläimen pakoittaminen ponnistuk-

seen, joka käy sen voimain yli tai on sen luon-
toa vastaan;

2) haavoittuneiden, ontuvien tai muuten sai-
raiden vetäjäin käyttäminen tai sellaisten ajokalu-
jen käyttäminen, jotka haavoittavat eläintä tai
saattavat sille tuskia;

3) jokainen pahoinpiteleminen joko lyömällä
tai pieksemällä, nälällä tai janolla, taikka muulla
ilkeydestä, huolimattomuudesta tai kevytmielisyy-
destä lähtevällä julmuudella;

4) eläimen tappaminen tavalla, joka tarpeet-
tomasti enentää sen kärsimystä;

5) kalojen tappamisen laiminlyöminen, joita
ci vedessä aiota kuljettaa;

6) pikkulintujen, niicien munien j 2 poikien
V2ningaitt2minen.



2 §,

Vncl>BtukBen v3i!iutuB2l2N2 on I^UBik2upunlli
jl! Ben länin umpänBtö.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hyvä-
maineinen henkilö, joka sitoutuu näitä sääntöjä
noudattamaan ja vuosimaksuna yhdistykselle suo-
rittaa: mies kaksi (2) markkaa ja nainen yksi (1)
markka. Lahjoja ja testamentteja otetaan vas-
taan kiitollisuudella.

Kunniajäseniksi voi yhdistys, toimikunnan an-
nettua asiassa lausuntonsa, kutsua henkilöitä, jotka
ovat toiminnallaan sen ansainneet, jos vähintäin
kaksikolmannesta yleisessä kokouksessa läsnäole-
vista niin päättää. Kunniajäsenet ovat jäsenmak-
suista vapaat.

*§■
Yhdistyksen jäsen on velvollinen parhaan ky-

kynsä mukaan edistämään yhdistyksen tarkoitusta:
1) omalla esimerkillään sekä, asianhaarain

mukaan, selityksillä, kehoituksilla ja varoituksilla;
2) levittämällä yhdistyksen tarkoitusta vas-

taavaa kirjallisuutta;
3) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tietoja

paikkakunnallisista oloista ja tavoista, jotka vai-
kuttavat eläinten kohtelemiseen;

4) joko itse, tai toimikunnan, taikka paikalli-
sen poliisiviraston kautta kanteeseen saattamaan
sellaiset eläinrääkkäykset, joissa lakia rikotaan,
sekä

5) muuten edistämällä yhdistyksen harras-
tuksia.



Jäsen joka rikkoo näitä sääntöjä vastaan, ero-
tetaan yhdistyksestä ja jäsen, joka laiminlyö jäsen-
maksunsa suorittamisen, katsotaan eronneeksi.

Yhdistyksen asioita hoitaa toimikunta, johon
kuuluu kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajä-
sentä, valittuina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja
eroaa vuosittain puolet, eli 3 varsinaista ja 1 va-
rajäsen, ensimäisenä vuonna arvalla ja sittemmin
vuoron mukaan.

Toimikunta, joka vuosittain valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
ottaa kirjurin ja rahastonhoitajan, kokoontuu pu-
heenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on
päätösvaltainen jos vähintään neljä (4) jäsentä on
läsnä.

Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, ja äänten tasan langetessa ratkaisee
puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen pu-
heenjohtaja tai hänen ollessa estettynä varapu-
heenjohtaja.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain
ja jätetään ne tilintarkastajien tarkastettaviksi vii-
meistään helmikuun 15 päivänä, niin että nämät
helmikuun kuluessa voivat antaa lausuntonsa tar-
kastuksen tuloksesta. Tarkastajien mahdollisesti
tekemien muistutusten johdosta tulee toimikunnan
antaa selitys maaliskuussa pidettävälle vuosiko-
koukselle.

6 8.
Paikkakunnallisilta virastoilta puitakoon toi-

mikunta sellaisia toimia ja määräyksiä, jotka edis-
tävät yhdistyksen tarkoitusta.



7 §.

8 §.

Kerta vuo6eBBa, maa!iBkuuBBa, pidetään ulei-
nen vuoBikukous, jolion toimikunta ilmoitukBella
paikkakunnan Banoma!elicieBBä väliintäin KakBi
päivää ennen KutBuu jäBenet.

VuoBikakaukBeBBa, jonka puneenjolitaja avaa,
KäBite»ään Beuraavat aBiat:

1) valitaan KokoukBelle pulieenjolitaja ja Bin-
teeri;

2) eBitetään toimikunnan vuoBikertomuB;
3) eBitetään ti!intarkaBtaja!n kertomus
4) päätetään vaBtuuvapau6en muäntämiBeBtä

toimikunnalle skielteiBeBBä tapaukBeBBa päätetään
niiBtä toimenpiteitä, joita aBiannaarat ailieuttavat);

5) toimikunnan Menten ja varajäBenten vaali
BeuraavakBi Ka!enterlvuoclekBi;

6) valitaan KakBi tilintarkaBtajaa ja ukBi vara-
tark2Btaja kuluvan vuocien tilejä tarkaBtamaan;

?) un6iBtuk3en jäBenten eBittämät
jotka kuitenkin, voiclakBeen tulla kokaukzezza i-at-

KaiBtavikBi, ovat jätettävät toimikunnalle väliintäin

Saavuttaakseen tehokasta vaarinpitoa eläin-
rääkkäystä vastaan säädettyjen lakien ja erinäisten
määräysten noudattamista ja edistääkseen yhdis-
tyksen tarkoitusta, saa toimikunta, varojen mukaan
käyttää yhdistyksen rahastosta suurempia ja vä-
hempiä määriä, ei ainoastaan palkinnoiksi poliisi-
miehistölle ja muillekin henkilöille, jotka lailliseen
rangaistukseen saattavat eläinrääkkääjiä, vaan
myöskin sellaisten vanhuuttaan huonojen ja voi-
mattomien kotieläinten ostoon ja teurastamiseen,
jotka selvästi ovat rääkkäyksen alaisia.



neljätoista päivää ennen kokousta, ja toimikunta
niistä antanut lausuntonsa.

8) valitaan pöytäkirjan tarkastajat,

9 s,
Milloin asianhaarat niin vaativat, on toimi-

kunnalla valta kutsua yhdistyksen jäsenet yleiseen
ylimääräiseen kokoukseen. Sääntöjen muuttamista
koskevat kysymykset voidaan kuitenkin ainoastaan
vuosikokouksessa päättää. Kutsu ylimääräiseen
kokoukseen samoinkuin muutkin tiedonannot jäse-
nille ovat toimitettavat samalla tavalla kuin vuosi-
kokoukseenkin.

10 §.

Yleisessä kokouksessa päätetään asiat, mil-
loin erimielisyyttä ilmaantuu, niitten perusteiden
mukaisesti, jotka s:ssä §:ssä toimikunnan suhteen
mainitaan.

n §.

Päätös yhdistyksen hajaantumisesta on päte-
vä, jos sitä on kahdessa vähintään kuukauden toi-
siaan seuraavassa kokouksessa kannattanut kaksi-
kolmasosaa ( 2 /3 ) läsnäolevista jäsenistä.

VnciiBtukBen lopetettua toim!nt2NB2, luovute-
t22n Ben V272t K2upung!nn2!litukBel!e KäutettäväkBi
e!äinBuoje!ukBen eciiBtämiBekBi, näiclen BZäntöjen
määräämällä tavalla, I2njoituB- v.m. mn3Btot niille
V2nviBtettujen BääclökBien mukmBeBti.
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