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Nummelan Eläinsuojelusyhdistyksen

SÄÄNNÖT.

§ l.

Yhdistyksen tarkotus on voimiensa mukaan
työskennellä oikeuden ja armeliaisuuden tunteen
herättämiseksi ihmisissä kaikkia eläimiä kohtaan,
kaikilla mahdollisilla keinoilla ehkäistä ja vastustaa
eläinten rääkkäystä ja kidutusta, tapahtukoompa se
sitte tahallisesti pahassa aikomuksessa tai ymmär-
tämättömyydestä, esim. kun eläimiä huonosti koh-
dellaan, yli voimien rasitetaan, huolimattomasti
hoidetaan tai annetaan niiden kärsiä nälkää, janoa
ja vilua tai käytetään sellaisia ajokaluja, jotka tuot-
tavat eläimille tarpeetonta kipua. Vielä on tarkotus
kehittää eläinten kuljetusta, niin että se tapahtuisi
mitä vähimmin kärsimystä tuottavalla tavalla, valvoa
eläinten teurastusta, niin että se toimitettaisiin
kivuttomasti voimassa olevan teurastusasetuksen
mukaisesti.



VnlliBtvkBen toimiala käyttää eliclottomaBt! koko
Ronjan Kinlakunnan, mutta voillaan tarpeen mukaan
ulottaa laveammallekin, joko BuoranaiBLBti, taikka
naaraoBaBtoja peruBtamal!a.

§ 3.

kunnon KanBalaiBe!la, olkoonpa nän
mieB taikka nainen, on oikeuB päältä vncliBtvkBen
MenekB>, Buorittama»a vkcliBtvkBen KaBBaan vuoBit-
tain MBenmakBuna markan, kerrallaan
Buorittaa viiB>toiBta markkaa nän on vaBtaiBiBta
vuuBimakBuiBta vapaa.

Varattomia nenkilöitä, eäiBtävät vnclis-
tvkBen tarkoituksia, voillaan enclotukzen
mukaan ottaa vapaaMBenikBi niitä nenkilöitä,

erinoma>BeBti toimivat vncliBtvkBen nvöclvksi
voillaan KutBua Bamoin kunniaMBenikBi,
annetaan kullekin tieto eritviBellä kirjelmällä M
kirjoitetaan neiclän nimenBä vncliBtvkBen Menkirjaan.

Yleinen KOKOUB nvväkBvv vn6iBtvkBen merkin
muoclon ja voi jäBen B>tä kantaa näkvviBBä joB niin
kaluaa.

MBen, joka on rikkonut näitä Bääntöjä vaBtaan,
taikka ei kantena vuotena ole Buorittanut jäBen-
makBuanBa, erotettakoon vncliBtvkBeBtä, Vliclenkin
vuocien jäBenmakBun makBamattomalla jäBenellä ei
KokoukBiBBa ole pukevalta».

VapaaelitoiB>a lanjoja Baa vlicliBtvB vaBtaanottaa.



Jokainen yhdistyksen jäsen on velvollinen
voimiensa ja kykynsä mukaan työskentelemään
yhdistyksen tarkoitusten edistämiseksi ja toteutta-
miseksi, sekä omalla esimerkillänsä, asianhaarain
mukaan sovitetuilla neuvoilla, ohjeilla, nuhteilla ja
varoituksilla edistämään yhdistyksen pyrintöjä.

Ici6utullBia, voimaBB»
olevien lakien mukaan tuottavat un
vn6iBtvkBen M»en, ei nän niiclen toimeenpani-
)oita voi muuten ohentaa, velvollinen ilmoittamaan
vliäiBtvkBen velvolliBuuB on
Bitte toimia niinkuin aBian naarat vaativat.

VncliBtvkBen toimintaa oluaa Ben

ajoita noitaa folion kuuluu pulieen-
Bekä BeitBemän (?)

MBentä.
valitaan KolmekBi vuoclekBi kerral-

laan, )a eroaa ne'iBtä vuoBikokoukBiBBa kolme MBentä
kantena enBimäiBenä vuotena arvalla, Ben Mlkeen
vuoror>Ba mukaan, on näätuBvoimainen,

neM Ben MBentä on läBnä.

§ b.

va!itBee kirjurin, ranaBton-, rontalan-
kaluBtonnoitaM, Bekä mvä'B kaikki tarvittavat

nenkilöt.



kokoontuu puneenjontajan kirjeelli-
sestä tai suullisesta kutsumuksesta niin usein kuin
asianhaarat vaativat, sekä kanclen tai useamman
jolitokunnan jäsenen Bitä pyytäessä.

Kokouksien pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa
kokouksessa, ja on se sitte puheenjohtajan ja
kirjurin allekirjoitettava.

Vliclistvksen kokoukset pidetään jokakuukauden
toisena Bunnuntaina, kello 3 j. p. p. paitsi kesä-,

e!okuuBBa, jollain on niinkutsuttu kesäloma.
Kokouksista on puneenjontajan taikka nänen mää-
räämänsä sovitulla tavalla ilmoitettava.

Kokouksen päätöksenä picletään se mielipide,
jota 6/4 «saa läBnäoleviBta kannattaa. Kuitenkaan
ei päätöB, jos se koskee menoerää, jonka arvo
nousee yli 200 Luomen markan, ole pätevä, jollei
sitä ole kalisessa peräkkäin olevassa kokouksessa
enemmistön mielen mukaan päätetty. Mitten
kokouksien väliaikaa on oleva vänintäin yksi

viikko.

Vnclistvs ilmoittakoon Luomen Eläinsuojelus-
vnclistvksen jontokunnalle, tämän vndistvksen pu-
neenjontajan vaincloksen, sekä länettäköön vuosi-
kertomuksen toiminnastaan julkaistavaksi »Eläinten
Ystävä" lelidessä, sekä antakoon myös muita
tietoja e>äinßuojelußaßiaa koskevista pyrinnöistä ja



tapantumißta, Soinin vnäißtvkßen on Bvvßtä tai toißLßta
täytynyt Bekaantua.

§ 9.

Johtokunnan määräämänä aikana ja paikassa
pidetään maaliskuulla vuosikokous, jossa käsitellään
seuraavat asiat:

1) Esitetään yhdistyksen tilit ja johtokunnan
laatima toiminta- eli vuosikertomus.

2) Luetaan tilintarkastajain lausunto, sekä
päätetään johtokunnalle myönnettävästä tilin vapa-
udesta.

3) Valitaan knlme MBentä, eraa-
miBvuc»rc>BBa olevien tilalle, Be!<ä kalisi tilintarli^ta^aa.

4) Valitaan Bel<ä varapuneen-
BeuraavaliBi toimintavucicle!iBi.

5) Päätetään sääntöjen 3 § olevista, sekä
muista asioista.

6) Otetaan KeBl<uBteltavallBi eläinten
liNBllevia KvBvmvllBiä, joista mikäli
manäallista, «n annettava tieto kanta viikkoa ennen
KokouBta. säiliin KeBkuBteluinin on vncliBtvkBen
ulkopuolellakin olevilla lienkilöillä oikeus ottaa osaa.

§ i».

Varain noicloBta tekclään tilit kalenterivuoäen
mukaan, 'lilit ovat annettavat ennen nelmikuun
15 päivää tulee viimeistään
maaliskuun 10 päivään palautta ne tarkaBtettuina
lauBuntonsa kanssa
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§ 11.
Yhdistyksen lakkauttaessa toimintansa annetaan

sen varat Vihdin kunnan käytettäväksi johonkin
eläinystävälliseen tarkoitukseen, joista lakkautus-
kokouksessa lähemmin päätetään noudattaen 7 §

toista kohtaa.

§ 12.

Nämä säännöt ovat voimassa, kunnes näistä
toisin päätetään, ja muutosehdotuksen on vahvis-
tanut Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen — jonka
haaraosastona Nummelan Eläinsuojelusyhdistys
toimii — johtokunta.

Vinti, Nummela 10 päivä kuntik. 1910.





4,. .;<?


