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Yhdistyksen tarkoitus.
Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen tarkoitus on levittää eläinsen toteuttamiseksi jokapäiväisessä
elämässä, herättämällä rakkautta kaikkiin eläimiin, etenkin
kotieläimiin, >sekä niin laajoissa piireissä kuin suinkin teroittaa mieliin tämän aatteen tärkeyttä siveellisessä, kansallistaloudellisessa ja terveydellisessä .suhteessa.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja käsittää
sen toiminta koko maan.
suojelusaatetta ja toimia

Tarkoitustaan pyrkii yhdistys toteuttamaan: levittämällä
koskevaa kirjallisuutta; toimeenpanemalla esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojeluspäiviä ja -näytteeläinsuojelusta

lyitä, teurastus- y. m. kursseja; perustamalla haaraosastoja,
nuorison eläinsuojelusyhdisiyksiä, takatalvivarastoja, nautapaarmanhävitys- ja eläintenkotirohtolarenkaita ja vahvistamalla niille sääntöjä sekä ottamalla palvelukseensa puhujia,
neuvojia, valvojia ja asiamiehiä kuin myös muilla sopivilla
keinoilla.
Eläimenrääkkäykseksi katsotaan: eläimen huonoa hoitoa ja
säälimätöntä kohtelua, niiden liiallista rasittamista, kärsimystä
ja tuskaa tuottavia kuljetus-, lihottamis-, ■pyydystämis- ja säilytystapoja, eläinten käyttämistä kiduttaviin kokeiluihin, sairaiden eläinten pitämistä työssä, n.s. »kiertäviä eläintarhoja»
y.

m. s.

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.
Yhdistyksellä on oikeus jakaa eläinsuojelustyössä ansiotuneille yhtymille ja yksityisille (henkilöille sekä kotimaassa
että ulkomailla: kunniakirjoja, yhdistyksen kulta-, hopea ja
pronssimitaleja tahi muita niitä vastaavia arvoesineitä.

Jäsenten ottaminen yhdistykseen ja siitä
erottaminen
Yhdistyksen tai sen haaraosaston jäseneksi pääsee jokainen Suomen kansalainen, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä joka toimivana tai kannattavana jäsenenä.
Toimiva jäsen maksaa yhdistyksen rahastoon: joko viisi
markkaa vuodessa tai, pysyäksensä sen väkinaiisena toimivana
sata markkaa kerta kaikkiaan; kannattaja-jäsen
maksaa: kymmenen markkaa vuodessa tai, tullaksensa yhdistyksen vakinaiseksi kannattajajäseneksi, sata markkaa kerta
kaikkiaan.
Yhdistyksen kannattajiksi voivat liittyä myös talous-,
maanviljelys-, maamies-, raittius- ja nuorisoseurat sekä
hippos-, hevosystäväin-, karjanjalostus* y. m. senkaltaiset
yhdistykset, maksamalla sata markkaa, jolloin jäsenyys kestää
jäsenenä

kymmenen vuotta.

Jäsenmaksut haaraosastoissa riippuvat paikkakunnan
varallisuusoloista siten, että ne vaihtelevat viidestäkymmenestä
pennistä kolmeen markkaan vuodessa toimivalta jäseneltä ja
viidestä viiteenkymmeneen markkaan kannattajajäseneltä.
Haaraosastoihin kannattajina liittyvät seurat ja yhdistykset
maksavat kymmenestä kahteenkymmeneen viiteen markkaan,
jolloin jäsenyys kestää kymmenen vuotta.
Kuuttatoista ikävuotta nuoremmat jäsenet kuuluvat nuorison eläinsuojelusyhdistyksiin ja suorittavat jäsenmaksunsa
niiden sääntöjen mukaan.
Varattomia, yhdistyksen pyrintöjä edistäviä henkilöitä saa
johtokunta ottaa vapaajäseniksi. iEläinsuojelusasiaa erityisesti

edistäviä henkilöitä

voi yhdistys

vuosikokouksessa kutsua

Yhdistyksen kunniamerkkien jakamisesta
niinikään vuosikokouksessa.
Haaraosastotkin ovat oikeutetut kutsumaan vapaa- ja kun-

kunniajäsenikseen.
päätetään

niajäseniä.

Haaraosasto, joka kolmen vuoden aikana osottaa välinpitämättömyyttä ja haluttomuutta toimintaan sekä jättää täyttämättä näiden sääntöjen 10:nnen §:n 1) ja 2) kohdissa mainitut velvollisuudet, voidaan katsoa eronneeksi yhteistyöstä
yhdistyksen kanssa.
Jäsen, joka kahtena vuonna peräkkäin jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai johtokunnan antamasta muistutuksesta
huolimatta rikkoo näitä sääntöjä vastaan, pidetään yhdistyksestä tai sen haaraosastoista eronneena.

Johtokunnan kokoonpano ja tehtävät.
Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja sen juoksevia asioita hoitaa
johtokunta, johon kuuluu yhdeksän jäsentä.
Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja eroaa
heistä vuosikokouksessa kolme jäsentä, kahtena ensimäisenä
vuotena arvalla ja sen jälkeen vuoronsa mukaan.
Johtokunlta valitsee joka vuosi keskuudestaan esimiehen ja
varaesimiehen. Johtokunta on päätö'svoimainen, jos viisi sen
jäsentä on läsnä, ja tulee sen valmistaa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat.
Juoksevista asioista on kuitenkin esimies oikeutettu yhdessä
Itoisen, johtokunnan määrättävän henkilön kanssa kaksin päättämään.
Jos johtokunnan kahden jäsenen mielestä joku yhdistyksen
kokouksessa käsiteltävä kysymys tärkeytensä tähden vaatii
ennakkotutustumista, on tämmöinen kysymys erittäin mainittava kokouksen ilmoituksessa.
Haaraosastojen toiminta on järjestetty samaan tapaan; johtokunnan asemapaikan tulee olla toimintapiirin alueella.
Johtokunta valitsee joko keskuudestaan tahi sen ulkopuolelta sihteerin, yliasiamiehen, rahastonhoitajan sekä muut tar-

vittavat toimihenkilöt, vuodeksi kerrallaan.

Rahastonhoitaja nostaa yhdistyksen varat pankeista ja virastoista. Hän on (henkilökohtaisesti johtokunnallerahavaroista
vastuunalainen. Johtokunta puolestaan on rahavaroista vastuunalainen yhdistykselle.
Erityisiä asioita valmistamaan voi johtokunta asettaa valiokuntia. Oman toimintansa järjestämiseksi sekä vkkailijainsa
ja valiokuntainsa ohjeeksi on laadittava tarpeellisia johto- ja
järjestyssäänltöjä.

Johtokunta kokoontuu esimiehen kutsumuksesta niin usein
kuin asianhaarat vaativat kuin myös kahden tai useamman
johtokunnan jäsenen sitä pyytäessä. Kutsumus johtokunnan
kokouksiin on annettava ainakin päivää ennen kokousta. 'Kutsumuksessa ilmoitetaan keskusteltavat asiat.

Sekä pääyhdistys että haaraosastot kokoontuvat, tarpeen
mukaan, ainakin kerran kuukaudessa, paitsi kesä-, heinä- fa
elokuulla, mikäli mahdollislta kunkin kuukauden toisena arkimaanantaina, kuukausiko k o v k s e e n. Ehei kokousta
voida viimeksimainituksi päiväksi järjestää ja jos kokouksessa
käsiteltäväin asiain tärkeys niin vaatii, on kokouksen pidosta
ilmoitettava: kaupungeissa sen enimmän levinneissä päivälehdissä kolmea päivää ennen kokousta, maaseudulla m.m.
kirkonkuulutuksella ja paikallislehdissä. Ilmoituksissa on mainittava tärkeimmät pohdittavat kysymykset.

(Aika ajoin voidaan myös toimeenpanna pääyhdistyksen
harkinnan mukaan tai: (haaraosastojen esityksestä yhteisiä
kokouksia joko Helsingissä tai haaraosastojen toimialueella. Näissä kokouksissa, joista kiertokirjeellä ilmoitetaan,
on pääyhdistyksen esimies itseoikeutettu puheenjohtaja. Keskustelukysymyksiä kokouksiin saa haaraosastokin ehdottaa,
mutta pidättää pääyhdistys itselleen oikeuden ratkaista, mitkä
kysymykset tulevat keskustelun alaisiksi. (lAilustukseslta huoltakoon se yhdistys, jonka taholta alote on tehty.) Yhteisiä kokouksia voivat haaraosastotkin järjestää vuoron tai sopimuksen mukaan. Niistä ilmoittavait osastot toisilleen sopivimmaksi katsomallaan tavalla; niissä valitaan yksi tai useampia
puheenjohtajia. Alotteentekevän haaraosaston on kokouksesta
ilmoitettava pääyhdistykselle, jolla on oikeus lähettää edustajansa kokoukseen. Yhdistyksen neuvojan 'tulee, mikäli mahdollista, olla läsnä näissä kokouksissa ja pääyhdistyksen esine-

kokoelma saadaan niihin maksutta.

Vielä toimeenpannaan yleisiä kokouksia

ja

eläin-

suo je 1 v späi vi a kulloinkin eri ohjelman mukaan. Näihin
kokouksiin on yleisöllä pääsy ja kokouksissa puheenvuoro,
vaan ei äänioikeutta. Niistä ilmoitetaan ainakin kahta viikkoa

aikaisemmin sanomalehdissä.
10

§.

Nuorison eläinsuojeluyhdistykset, kotirohtola ja nautapaarmanhävitys-renkaat
toimivat itsenäisesti, joko asianomaisella tavalla vahvistettujen
säänitöjen ja ohjeiden mukaan tai Suomen Eläinsuojeluisyhdistyksen hyväksymien sääntöjen mukaan, suorittamatta minkäännimisiä'maksuja tai veroja, kuitenkin sitoutuen: 1) kerran
vuodessa ilmoilttamaan pääyhdistyksen johtokunnalle puheenjohtajansa Vihdon 'sekä lähettämällä yhteisessä äänenkannattajassa selostettavaksi, ei vaan kertomuksen toiminnastaan,
vaan tilaisuuden sattuessa myös paikallis-uutisia; ja 2) tilaamaan ja levittämään yhteistä äänenkannattajaa vähintäin kappaleen jokaista kymmentä jäsentä kohti.
Mainituilla yhtymillä on seuraavat edut ja oikeudet: 1) jäsenet saavat ottaa osaa pääyhdistyksen kokouksiin sekä niissä
tehtäviin päätöksiin, vaan eivät vaaleihin; 2) saavat sisäänostohimtoihin pääyhdistyksen toimistossa myytävänä olevia esineitä ja kirjallisuutta (maksamalla kuljetuskulungit) sekä
äänenkannattajat 20% alennuksella; 3) saavat mahdollisuuden
mukaan kulloinkin sovituilla ehdoilla pääyhdisltyksestä puhujan
käytettäväkseen.
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§.

Vuosikokous.
Vuosikokous pidetään maaliskuussa aikana ja paikassa, jotka johtokunta tarkemmin määrää.
Tässä kokouksessa, josta on ilmoitettava ainakin kolmessa
pääkaupungin lehdessä vähintäin kaksi viikkoa aikaisemmin:
1) antaa johtokunta kertomuksen yhdistyksen (toiminnasta
kuluneen kalenterivuoden aikana; 2) luetaan tilintarkastajain
kertomus; 3) päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta;
4) vahtaan johtokuntaan kolme jäsentä eroamiisvuorossa olevien sijaan, kaksi tilintarkastajaa varamiehinensä sekä kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja 5) otetaan keskusteltavaksi eläin-

suojelusta koskevia kysymyksiä, joista johtokunnalle, mikäli
mahdollista, on annettava tieto kaksi viikkoa ennen kokousta
ja joitten käsittelemisestä on mainittava Vuosikokouksesta
ilmoitettaessa.
12

§.

Tilit tehdään kalenterivuoden mukaan. Ne ovat annettavat
ennen helmikuun 1 päivää tilintarkastajille, joitten tulee viimeistään saman kuun 15 päivänä palauttaa ne tarkastettuina
johtokunnalle.
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§.

Yhdistyksen lakkauttamisesta päätetään kahdessa kokoukkuukausi väliaikaa. (Haaraosastojen lakkauttaessa toimintansa siirtyy niiden omaisuus pääyhdistykselle.

sessa,

14 §.

Muutokset näihin sääntöihin katsoltaan päteviksi vasta sitten kun kaksi peräkkäistä kokousta on me hyväksynyt.

ARV. JÄSEN.
Tilatkaa yhdistyksen äänenkannattaja »Eläinten Ystävä».
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