
SUOMEN

ELÄINSUOJELUSYHDISTYKSEN

SÄÄNNÖT

Helsinki 1909 Kirja- ja Aksidenssipaino Merkantil,
■





enAaztti.

/luataoAaAlo.

Käykää ■ kokouksissa!
Ilmoittakaa osoitteenne muutos
Suorittakaa jäsenmaksunne!
Hankkikaa uusia jäseniä!



Jokaisen jäsenen velvollisuus on: huomauttaa,
muistuttaa, nuhdella ja neuvoja niitä, jotka eläi'
mia jollakin tavalla tylysti kohtelevat ja pahasti
pitävät, sekä maalla Yhdistyksen puheenjohtajalle,
HelsingissäEläinsuojelustoimistoon, ilmoittaa edes--
vastuuseen saattamista varten ne, jotka tavalla tai
toisella eläinrääkkäystä harjoittavat.



Suomen Eläinsuojelus-yhdistyksen
säännöt.

i §.

Yhdistyksen tarkoituksena on maassamme levittää eläinsuo-
jelusaatetta ja toimia sen toteuttamiseksi jokapäiväisessä elä-
mässä, levittämällä rakkautta kaikkiin eläimiin, etenkin kotieläi-
miin, sekä niin laajoissa piireissä kuin suinkin teroittaa tämän
aatteen tärkeyttä moraalisessa, taloudellisessa ja terveydellisessä
suhteessa.

2 §.

Tätä tarkoitusta koettaa yhdistys saavuttaa levittämällä eläin-
suojelusta koskevaa kirjallisuutta, toimeenpanemalla eläinsuojelus-
ja teurastuskursseja ja esitelmiä, sekä koettamalla kaikin mah-
dollisin keinoin estää eläinrääkkäystä perustamalla haaraosastoja,
Sylvia-piiriä, takatalvivarastoja, kotirohtoloita ja hankkimalla
asiamiehiä, sekä armollisen luvan saatua jakamalla muistorahoja
(mitalleja).

Muist. Eläinrääkkäyksenä pidetään eläinten huonoa hoitoa
ja säälimätöntä kohtelua, niiden liiallista rasittamista, kärsimystä
ja tuskaa tuottavia kuljetustapoja, eläinten käyttämistä kidutta-
viin kokeiluihin, sairaiden eläinten käyttämistä työssä j. n. e.

Yhdistys koettaa myöskin poistaa kiduttavia pyydystys- ja
teurastustapoja ja aseita, epäkäytännöllistä kytkemistapoja, jotka
tulipalon tai muun vaaran sattuessa estävät eläinten pikaista
pelastamista, y. m. epäkohtia.

3 §.

Yhdistykseen lai sen haaraosastoihin pääsee jäseneksi
jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka sitoutuu
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä joko toimivana tai kannat-
tavana jäsenenä.



4 §•

Varattomia yhdistyksen pyrintöjä edistäneitä henkilöitä saa
johtokunta ottaa vapaajäseniksi. Eläinsuojelusasiaa erityisesti
edistäneitä henkilöitä voi yhdistys vuosikokouksessa kutsua
kunniajäsenikseen. — Samoilla ehdoilla saavat haaraosastot ottaa
vapaa- ja kunniajäseniä.

5 §.

6 §.

7 §.

Toimiva jäsen maksaa kaksi markkaa vuodessa tai kaksi-
kymmentä markkaa kerta kaikkiaan, kanattaja jäsen viisi mark-
kaa vuodessa tai viisikymmentä markkaa kerta kaikkiaan.

Yhdistyksen kanattajiksi voivat myöskin maanviljelys-,
maamies-, raittius- ja nuorisoseurat sekä hippos-, hevosystäväin.
sonni- y. m. s. k. yhdistykset liittyä maksamalla viisikymmentä
markkaa, jolloin jäsenyys kestää 20 vuotta.

Jäsenmaksut haaraosastoissa riippuvat paikkakunnan varal-
lisuuseroista siten että ne vaihtelevat 50 pennistä 2 markkaan vuosi-
jäseneltä ja 5—50 markkaan kanattaja jäseneltä. Haaraosas-
toihin kanattajina liittyvät seurat ja yhdistykset maksavat
10—15 markkaa, jolloin jäsenyys kestää 10 vuotta.

Viittätoista ikävuotta nuoremmat jäsenet kuuluvat Sylvia-pii-
reihin ja suorittavat jäsenmaksunsa piirien sääntöjen mukaan.

Henkilö, joka kahtena vuonna peräkkäin jättää jäsenmak-
sunsa suorittamatta, pidetään yhdistyksestä tai sen osastosta ja
piiristä eronnena.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja sen juoksevia asioita hoitaa
johtokunta, johon kuuluu paitsi puheenjohtajaa ja varapuheen-
johtajaa seitsemän jäsentä.

Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja eroaa
heistä vuosikokouksessa kolme jäsentä, kahtena ensimmäisenä
vuotena arvalla ja sen jälkeen vuoronsa mukaan.

Johtokunta, jonka asemapaikkana on Helsingin kaupunki,
on päätösvoimainen, jos neljä sen jäsentä on läsnä.

Haaraosastojen toiminta on järjestetty samaan tapaan; joh-
tokuntien asemapaikan tulee olla haaraosastojen toimintapiirin
sisäpuolella.

Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut
mahdollisesti tarvittavat toimimiehet.



Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumuksesta niin
usein kuin asianhaarat vaativat sekä kahden tai useamman joh-
tokunnan jäsenen sitä pyytäessä.

8 §.

Yhdistys ja haaraosastot kokoontuvat ainakin kerran kuu-
kaudessa paitsi kesä- heinä- ja elokuussa. Keskusteluja johtaa
puheenjohtaja, joka myöskin asianomaisella tavalla ilmoittaa
kokouksesta.

Sekä yhdistyksen että haaraosastojen kokouksissa pidetään
kokouksen päätöksenä mielipide, jota 3/ 4 läsnäolevista kannattaa.

9 §.

Haaraosastojen tulee:
1, ilmoittaa emäyhdistyksen jotokunnalle puheenjohtajan

vaihdos sekä lähettää vuosikertomus toiminnastaan julkista-
vaksi yhdistyksen äänenkannattajassa;

2. mikäli mahdollista vuoroon tai sopimuksen mukaan mui-
den läänissä olevien haaraosastojen kanssa toimeenpanna yhtei-
siä koko lääniä käsittäviä eläinsuojeluskokouksia, joihin jokainen
osasto lähettää edustajan;

3. tilatayhdistyksen äänenkannattajaa ainakin yksi jokaista
kymmentä jäsentä kohti;

4, lähettää yhdistykselle tietoja eläinsuojelusasiaa koskevista
pyrinnöistä ja tapahtumista paikkakunnalla.

Haaraosastoilla on seuraavat oikeudet:
1. osastojen jäsenet saavat ottaa osaa yhdistyksen yleisiin

kokouksiin:
2. osastot saavat ostohintaan yhdistyksen toimistossa myy-

tävänä olevia eläinsuojelusesineitä ja kirjallisuutta (osastot suo-
rittavat itse postimaksun);

3. mahdollisuuden mukaan toimittaa yhdistys osastojen
pyynnöstä esitelmänpitäjiä maaseuduille.

10 §.

Johtokunnan tarkemmin määräämänä aikana ja paikalla pi-
detään maaliskuussa vuosikokous.

Tässä kokouksessa:
1. tekee johtokunta tilin hallituksestaan sekä antaa kerto-

muksen yhdistyksen toiminnasta kuluneella vuodella;
2. luetaan tilintarkastajain kertomus;



12 §.

13 §

3. päätetään johtokuntaan vastuunvapaudesta;
4. valitaan johtokunnan kolme jäsentä eroamisvuorossa

olevien sijaan, sekä kaksi tilintarkastajaa;
5. otetaan keskusteltavaksi eläinsuojelusta koskevia kysy-

myksiä, joista johtokunnalle, mikäli mahdollista, on annettava
tieto kahta vikkoa ennen kokousta; näihin keskusteluihin on
yhdistyksen ulkopuolellakin olevilla henkilöillä oikeus ottaa osaa.

11 §,
Tilit tehdään kalenterivuoden mukaan. Ne ovat annetta-

vat ennen helmikuun 15 päivää tilintarkastajille, joiden tulee
viimeistään maaliskuun 10 päivänä palauttaa ne tarkastettuina
johtokunnalle.

Yhdistyksen lakkauttaessa toimintansa annetaan sen varat
johonkin eläinystävälliseen tarkoitukseen, josta lakkautuskoko-
uksessa lähemmin päätetään.

Haaraosastojen lakkauttaessa toimintansa lankeaa niiden
omaisuus emäyhdistyksclle.

Yhdistys alistuu kaikissa kohdin niihin säännöksiin, joita
vast' edes, yleisen lain säätämisestä voimassa olevassa järjes-
tyksessä voidaan antaa siitä, mitä näiden oikeuksien käyttämi-
sestä on noudatettava.



Haaraosastot:
Uudenmaan 1.

1. Askola, perustamisv. 03.
2. Mäntsälä 03.
3. Sipoo 03.
4. Nurmijärvi 06.
5. Tuusula 03.
6. Nummela 03.
7. Lohja 05.

Turun 1.
14. Perniö 05.
15. Merikarvia 07.
16. Ikaalinen 06.
17. Loimaa 08.

8. Korpi 03.
9. Karjalohja 05.

10. Huopalahti 07.
11. Hyvinkää 07.
12. Fredriksberg 03.
13. Pyhäjärvi 08.

VVaasan 1.
18. Ilmajoki 06.
19. Jyväskylä



Oulun 1. Kuopion 1
20. Kajaani 05. 21. Muuruvesi 07.

Mikkelin 1.

Hämeen 1.
22. Kuorevesi 07.
23. Orihvesi 07.
24. Längelmäki 07.
25. Messukylä 05.
26. a) Kangasala 07
26. b) Pälkäne 07.
26. c) Sahalahti 07.
27. Pirkkala 07.
28. Kylmäkoski 07.
29. Akaa 07.
30. Urjala 05.
31. Hattula 07.
32. Tuulos 05.



33. Asikkala 05.
34. Koski 05.
35. Etola 07.

Wiipurin 1.

36. Lahti 05.
37. Lammi 01.
38. Ruovesi 07.
39. Loppi 06.
40. Hausjärvi 05.

41. Elisenvaara 06,
42. Kurkijoki 06.
43. Koivisto
44. Wirolahti 07,
45. Summa 06.
46. Sippola 06.
47. Hamina 07.
48. Liikkala 08.
49. Jaakkima 08.
50. Walkeala 08.
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