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Oulun läänin Kuvernöörin
päätös Lääninhallituksen arkistonhoita-
jan A. A. Levön'in, Lääninkonttoorin
registraåttorin Alex. llelhnan'in, Talon-
omistajain J. A. Btenius'en ja Joh. Alb.
Lassilan sekä Rautasorvari K. Ekman'in,
Oulun kaupungista, täällä tekemään ha-
kemukseen, jossa hakijat, sittenkuin
viime kuluneen Syyskuun 3(1 päivänä
sitä varten pidetyssä kokouksessa oli
päätetty perustaa mainittuun kaupun-
kiin »Rauha» uiminen yhdistys, jota
varten laadittu sääntöehdoitus sanotussa
kokouksessa oli hyväksytty ja hakijat
valtuutetut sääntöehdotukselle vahvis-
tusta pyytämään, pyytävät mainittuin,
hakemukseen liitettyni sääntöjen vah-
vistamista; ollen sanotut säännöt näin
kuuluvat:

~Sääntö-ehdoitus
Riiuhnn yhdistykselle Oulussa.

§ i-
Yhdistyksen tarkotus ja päämaali tulee

olemaan, vaikuttaa ja ylläpitää rauhaa ja



raittiutta sekä uskonnollisen- ja siveellisyy-
den tunteen elähyttämistä etenkin paheissa
vaeltavain ojentamiseksi.

Yhdistykseen kuuluvat ne Oulun kau-
pungin asukkaat, jotka sitä varten yhdisty-
vät yhteisesti vaikuttamaan.

Tarkoituksiensa saavuttamiseksi toi-
meenpanee yhdistys esitelmiä ja hartaus-
kokouksia, jossa myöskin tilaisuuden mu-
kaan sallitaan sijaa sunnuntaikoululle lasten
opettamiseksi; jakokee yhdistys myös muilla
sopivilla keinoilla vilkastuttaa tarkotukseensa
kuuluvia rientoja.

Yhdistyksen tointa varten hankitaan
sopiva lmoneus, jossa yhdistys pitää kokouk-
siaan, joihin yleisöllä on vapaus saapua.

Yhdistyksen jäseneksi otetaan ilman
erotusta kaikista kansanluokista sekä miehiä
että naisia. Ja tulee sen, joka tahtoo päästä
yhdistyksen jäseneksi, siitä tehdä ilmoitus
sekä elämässään käyttäytyä niin, että yhdis-
tys katsoo hänet sopivaksi jäsenenä olemaan
vaikuttaakseen kykynsä, mukaan yhdistyksen
rientojen menestymiseksi.



Jäsen, juku lankeaa paheisiin tahi ri-
koksiin eikä anna itseänsä ojentaa di myös
ei yhdistyksen sääntöjä ja kokouksiin pää-
töksiä noudata, pidetään yhdistyksestä pois-
luopuneena. Jos paheisiin horjahtanut jäsen
antaa itsensä oikasta ja hyljää moitteenalai-
sen elämänsä, otettakoon uudelleen yhdis-
tyksen jäseneksi ;i §:n mukaan.

§ 5.
Joka yhdistyksen kokouksissa käyttäy-

tyy sopimattomasti, häiritsee yleistä hartautta
tahi muuten aikaansaa pahennusta ja rau-
hattomuutta eikä ota varotuksesta vaaria,
saatetaan lailliseen edesvastaukseen kotirau-
han- ja hartauden rikkomisesta.

S 6-

Yhdistyksen jäseniltä kannettava vuo-
simaksun suuruus olkoon vapaehtonen ja
riippuva ylipäätä itsekunkin varallisuudesta,
eikä jäsenmaksun maksamattomuus yksis-
tään saa olla syynä jäsenen poissulkemiseen
yhdistyksestä, ellei raskauttavampia syitä
poiserottamiseen tiedetä olevan.



§ 10.

Vaikutuksensa edistämiseksi saa yhdis-
tys vastaanottaa vapaaehtoisia lahjoja, tes-
tamentteja y. m., jonka näin saadun ja
muun omaisuuden, olkoon se sitten kiinteää
tahi irtainta, yhdistys omistaa ja hallitsee
yhteisenä omaisuutena niin, öitä yhdelläkään
jäsenellä ei ole siihen yksityistä omistus-
oikeutta.

Yhdistyksen jäsenmaksut ja muut vuo-
tuiset tulot eli lahjoitukset ovat sen käyttö-
varasto.

Yhdistys uskoo asiainsa hoidon jou-
kostaan valituille viisitoista jäseniselle johto*
kiumallc. Nämät valitsevat vuosittain kes-
kuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjoh-
tajan, taloudenhoitajan ja kirjurin, joka sa-
malla olkoon rahastonhoitajana, sekä muut
toimitsiat tarpeen mukaan.

Puheenjohtaja kutsuu kokoon johto-
kunnan niin usein kuin tarve vaatii tahi
koska vähintään viisi johtokunnan jäsentä
sitä pyytää, mutta laillisen päätöksen te-



kemisoon täytyy vähintääiikin kahdeksan j,i
sciilii olla läsnä, esimies eli varaesimies sii-
lien luettuna.

Johtokunnan jäsenistä luopuu vuosit-
tain viisi, ensikerroilla arvan kautta j;i sit-
ten vuoronsa mukaan. Eroava jäsen voi-
daan uudestaan valita.

§ 11
Esimiehen ynnä johtokunnan kanssa

tulee valvoa sääntöjen tarkkaa noudattamista
sekä yhdistyksen hyötyä, menestystä ja edis-
tymistä silmällä pitää. Esimies kutsuu yh-
distyksen ja johtokunnan kokoon, johtaa
keskusteluja yhdistyksen ja johtokunnanko-
kouksissa, allekirjoituksellansa vahvistaa
kaikki yhdistyksen rahamääräykset, kirjeet
ja- kirjoitukset sekä yhteydessä johtokunnan
kanssa uloslainaa tahi muulla sopivalla ja
hyötyä tuottavalla tavalla hoitaa yhdistyksen
rahavaroja. Yhdistyksen varoista on johto-
kunta edes vastauksessa.

§ 12-

Kirjurin asiana on tehdä pöytäkirja
yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa,
mikä samassa eli sitä seuraavassa kokouk-
sessa luetaan ja tarkastetaan, kirjoittaa vuo-



§ 13.

§ 14.

sikertomuksen, hoitaa kirjanpito ja kirje-
vaihto, vuohiki vuotuissaan tehdä tuloista ja
menoista tarkka tili ja kirjoittaa erinäiseen
nimikirjaan yhdistyksen jäsenten nimet.

Johtokunta päättää yhdistyksen ni-
messä ja puolesta pienemmissä asioissa; tär-
keimmät taas ovat siirrettävät, yhdistyksen
ratkaistavaksi ja valmistaa johtokunta sel-
laiset asiat ositeltaviksi yhdistyksen kokouk-
sessa, toimeenpanee yhdistyksen päätökset
y. m. Asiat ratkaistaan äänestyksellä; jos
äänet lankeavat tasan, ratkaisee arpa asian.

Yhdistys viettää vuosipäivänsä Helmik-
uussa johtokunnan määräämänä päivänä
ja paikassa. Yhdistyksen kokouksista ja
mikäli mahdollista, keskusteluaineista tulee
esimiehen sopivalla tavalla antaa tietää hy-
vissä ajoin, ja on yhdistyksen kokous sään-
nön mukainen, kun vähintään kaksikym-
mentä jäsentä on läsnä. Ylimääräisiä ko-
kouksia pidetään asiain sitä välttämättömästi
vaatiessa.

Vuosikokouksessa luetaan edellisen vuo-
den vuosikertomus ja tilintarkastajain tar-



kastamat rahaston tilit, valitaan johtokunnan
jäsenet ja kaksi tarkastajaa kuluvan vuoden
tilejä varten. Vaalit tapahtuvat joko sulje-
tuilla lipuilla eli yhteisäänestyksellä.

§ 15.
Yhdistys alkaa toimensa niin pian kuin

näille säännöille saadaan asianomainen vah-
vistus.

§ l(i

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen
ryhdytään, jos vähintään 2/n osaa vuosiko-
kouksessa läsnä olevista yhdistyksen jäse-
nistä, siihen suostuvat ja on semmoinen pää
tös jätettävä Herra Kuvernöörin tarkastet-
tavaksi ja hyväksyttäväksi, ennenkuin se
voimaansa astuu.

Jos yhdistyksen julkinen toiminta syys-
tä tai toisesta lakkaa, päätetään vuosiko-
kouksessa, myös 2/s osan äänten enemmis-
töllä, miten yhdistyksen rahaston ja muun
varuuden kanssa on meneteltävä».

Annettu Oulun lääninkansliassa, Lo-
kakuun 17 päivänä 1895.



And, Joh. Malmgren.
(läänin sinetti).
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Tämän asian olen minä tutkinut
ja katson oikeaksi, perustuen Armolli-
seen asetukseen Elokuun 20 päivältä
1887 laajennetusta vallasta maan hal-
lintovirastoille, kysymykseen tulleen
sääntöehdotuksen hyväksyä ja asian-
omaisten noudatettavaksi vahvistaa.

V. Km. Liljeblad






