
"Eläintenystävät" yhdistyksen Turun osasto,

Säännöt.
i §.

„Eläintenystävät" niminen eläinsuojelusyhdistys Tu-
russa on samannimisen Helsingissä toimivan eläinsuojelus-
yhdistyksen haaraosasto.

2 §.

Yhdistyksen tarkoitus on:
1) osittain yleensä Suomessa vaikuttaa järkevän ja

hellän eläinten kohtelun aikaansaamiseksi, osittain ja
erityisesti Turussa, vastustaa ja koettaa poistaa ylei-
semmin esiintyviä ja enimmin juurtuneita eläinrääk-
käystapoja;

2) erityisesti työskennellä herättääkseen nousevassa
sukupolvessa harrastusta eläimiin ja niiden huolen-
pitoon ;

3) koettaa valmistaa eläimille kaikkea suojelusta ja
vaivojen huojennusta, mitä voidaan toimeen saada; ja

4) avustaa sellaisten kirjasten julkaisemista, jotka
herättävät ja edistävät ystävällisyyttä ja hellyyttä eläi-
miä kohtaan, sekä hankkia varoja palkintojen jakami-
seen niille, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä.

3 §.

Eläinrääkkäyksenä pitää yhdistys m. m. sitä, että
eläimet pakoitetaan yli voimiensa menevään rasitukseen;



4 §.

5 §.

6 §.

että eläimet vaivaantuvat sopimattomissa ja huonoissa
ajokaluissa; että sairaita, loukkaantuneita ja heikkoja
eläimiä käytetään työhön; että niitä kiusataan nälällä
ja janolla tai muulla tavoin kidutetaan ymmärtämättö-
myydestä, huolimattomuudesta, huikentelevaisuudes-
ta ja ilkeydestä, tahi siten, että niiden kuolon-
kamppaus tehdään pitkäaikaisemmaksi ja tuskallisem-
maksi kuin välttämättömästi täytyy.

Jokainen hyvämaineinen 15 vuotta täyttänyt henkilö,
joka tahtoo myötävaikuttaa 1 §:ssä sanotuissa tarkoi-
tuksissa, on oikeutettu liittymään yhdistykseen ja on
hänen suorirettava 3 markan vuosimaksu, koulunuorison
1 mk. tahi kerta kaikkiaan 25 markan jäsen-
maksu.

Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä vastaan tahi
kahtena vuonna perätysten jättänyt vuosimaksunsa suo-
rittamatta, on yhdistyksestä eroitettu.

Ilmoituksia yhdistykseen tulemisesta vastaanottavat
kaikki toimikunnan jäsenet.

Yhdistys on kaksi kielinen. Pöytäkirjat laaditaan
molemmilla kielillä. Jos jostakin syystä keskustelu-
pöytäkirja laaditaan, niin kirjoitetaan se puhujain
käyttämällä kielellä.

Yhdistys valitsee 8-jäsenisen toimikunnan, 4 mies-
ja 4 naishenkilöä, sekä heidän keskuudestaan puheen-



johtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee
keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

Vajavaisuuden sattuessa täydentää toimikunta itsen-
sä seuraavaan vuosikokoukseen asti.

Vähintäin neljän toimikunnanjäsenen, puheenjohtaja
mukaan laskettuna, tulee olla saapuvilla päätöstä teh-
täesssä. Päätös määrätään yksinkertaisella enemmis-
töllä, ja yhtäsuuren ääniluvun sattuessa on puheenjoh-
tajan ääni määräävä.

7 §.

Toimikunnan jäsenistä eroaa puolet joka vuosi, ensi
kerralla arvalla. Eroavat voidaan uudelleen valita.

8 §.

Yhdistys kokoontuu vähintäin kerran kuukaudessa,
paitsi kesäkuukausina, ja on toimikunnan puheenjohtajan
sitäpaitsi, asian aiheuttaessa, kokoonkutsuttava toimikunta.

9 §■

Juoksevia töitä eli sellaisia asioita, joita on pidet-
tävä ainoastaan täytäntöönpanotoimenpiteinä, hoitaa
puheentohtaja sihteerin kanssa.

10 §.

Toimikunnalla, joka vastaa yhdistyksen varoista, on
valta yhdistyksen oikeudella päättää kaikissa sen asi-
oissa. Toimikunnan tilit tarkastavat valitut tilintarkas-
tajat.

H §•

Yhdistys, joka laskee tilivuotensa lokakuun 1 päi-
västä lokakuun 1 päivään, kokoontuu vuosikokoukseen



Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Toimikunnan ja tilintarkastajain kertomukset;

sekä 2 tilintarkastajan ja 1 tilintarkastajan varamiehen
vaali;

4) Kysymyksiä, joita toimikunta tahi yksityinen jäsen
on nostanut:

5) Ehdotuksia sääntöjen muutoksiksi, jos sellaisen
ehdotuksen on esittänyt toimikunta tahi joku jäsen
vähintäin 10 päivää ennen vuosikokousta jättänyt kir-
jallisesti toimikunnalle, jonka lausunto ehdotuksesta on
vuosikokoukselle annettava.

Kaikki vaalit ovat toimitettavat suljetuilla lipuilla.
12 §,

13 §.

Siinä tapauksessa, että yhdistys tulee hajoamaan,
josta ainoastaan vuosikokouksessa voidaan päättää, ovat
kumminkin sen varat käytettävät eläinsuojeluksen hy-
väksi.
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jonakin päivänä lokakuussa. Sitäpaitsi on toimikun-
nan, jos asiat siihen aihetta antavat, kutsuttava yhdis-
tys ylimääräiseen kokoukseen.

2) Vastuuvapauden myöntäminen toimikunnalle:
3) Toimikunnan jäsenten vaali 6:nnen §:n mukaan
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