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SÄÄNNÖT

1 §.

Vna!iBtvkBen tarkoitus on:
Itä-Suomessa vaikuttaa järkevän ja hellän eläinten

kohtelun aikaansaamiseksi, ja erityisesti Viipurissa,
jossa yhdistyksellä on kotipaikkansa, vastustaa ja
koettaa poistaa yleisimmin esiintyviä ja enimmin
juurtuneita eläinrääkkäysmuotoja kuten esimerkiksi:

a) kun eläimiä vaivataan yli voim!enBa tan! pakoi»
tetaan ponniBtukBi!n, jotka eivät niiclen luonteille 8ovi;

n) kun vetojunclille käytetään ajokaluja, jotka
eläimille aiheuttavat liaavoja talli muita vaivoja;

c) kun annetaan eläinten KärBiä nälkää ja janoa,
talli kun niitä näijvv<leBtä, l>uolimattomuucleBta, kevvt-
m!eliBvvc!eBtä talli muuBta BvvBtä, varankin tarpeet-
tomalla ruoBkim!Bella, rääkätään;

o!) kun niitä teuraBtetaan tavalla BemmoiBella,
joka turlianpäiten li»aa niiden tuBk!a.

karpeen vaatießßa voi vl,o!!8tv8 perußtaa Viipurin
lään!Bßä a!a'oß2Btoja, joi6en on toimittava vliclißtvkßen



3 8.
Vndistvksen tulee vielä:

sääntöjen mukaisesti, on oikeus käyttää

kokoonsaamansa ranavarat omiin tarpeisiinsa, kuitenkin
endailla, että kalenterivuosittain antavat vndistvkselle
Viipuriin tarkat selonteot toiminnastaan ja tileistään.

a) erityisesti työskennellä nousevassa suku-
polveBB2 nerattäälcseen narrastusta eläimiin ja näiclen
liuolenpitoon; ja

l)) avustaa sellaisten Icirjasten julllaisemista, jotka
nerättavät ja edistävät mielenkiintoa ja nellvvttä eläi»
mia Iloitaan, selcä nankliia varoja, pallcintojen jalca-
miseen niille alemmille viranomaisille, jotka edistävät
vliciistvksen tarkoitusperiä.

jokainen vnclistvksen jäsen on velvollinen voimi»
ensa mukaan edistämään tämän tarkoituksen toteut-
tamista:

a) koittamalla valmistaa eläimille kaikkea suoje-
lusta ja vaivojen nuojennusta, mitä voillaan toimeen
saada;

n) omalla esimerkillään sekä asiannaarain mukaan
neuvomisella, kenoituksella ja varoituksilla;

c) saattamallayleisön tietoon semmoiset tapaukset,
jotka voivat inmisissä nerättää eläinten säälimistä
sekä saada neitä rääkkäyksiä innoamaan;



ci) antamalla vliclistvlczen jontollunnalle sellaisia
tietoja mitlcä eclistävät vliclistvlcsen toimintaa;

c) jos joku eläinten rääkkäämisellä rikkoo voimassa
olevaa lakia, tulee yhdistyksen jäsenen joko itse taikka
asianomaisen poliisiviranomaisen välityksellä saattaa
rikkoja lailliseen edesvastuuseen, taikka ilmoittaa
asia johtokunnan liiemmin päätettäväksi.

5 §•

jokainen nenllilö, jolia talutan
1 D:88ä BanotuisBa tarlcoitulcBiBBa on

oikeutettu liittymään vncliBtvlcBeen ja on nänen Buo-

litettava jolco vuosimaksu talli liertalcaillllinen jäsen-
mallBU.

jolia on rililconut näitä Bääntöjä vastaan
tani llantena vuonna jättänyt vuoBimalcBunBa Buorit»
tamatta, IcatBotaan vnciistv!lBestä eroitetull»!.

Ilmoitulcsia vnclistvliseen pvrllimizestä vaBtaan>
ottavat vncliBtvlcsen jäsenet ja saattavat sellaisen
ilmoitulcsen jontolcunnan tietoon.

6 §.

Vnclistvlcsen asioita noitaa jontolcunta, jossa on
vliclellsän jäsentä.

jontolcunnan, jolia lieslcuuclestansa valitsee
puneenjontajan,varapulieenjolitajan, sinteerin ja Icassan-
noitajan, valitsee vl»clistvs Ilolmelisi vuoclellsi, niin
että jolca vuosi Ilolme jäsentä eroaa, ensimmäisenä
liantena vuotena arvanneitolla, sittemmin vuoron



7 §•

8 s.

9 8.

10 §.

muli22n. jaßen 822tt2a tulla uudestaan valitu!lßi.
3inteerin ja ran2Btonnoitajan toimen vc>i
ÜBlcoa jontolcunnan ullcopuolellallin oleville jäsenille.
Vncl>Btvllßen nimen lcirjoitt22 puneenjontaja jaBinteeri,
puneenjontajan «»tettvnä olleßßa varapulieenjontaja.

Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa tai
tarpeen vaatiessa ja on päätösvaltainen puheenjohtajan
tahi hänen sijaisensa ynnä sen lisäksi neljän jäsenen
läsnä-ollessa. Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa ja
ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

täitä, eli Bell2>Bi2 28ioita, joita on
pidettävä alno2Bt2an täytäntöön panotoimenpiteitä,
lioit22 puneenjolitaja vncleB«ä Biliteerin lcanBBa.

pvvtälcöön tarpeen vaatieBBa p2>lil!2>
llunn2lliBilta viranomaiBilt2 lupaa BellaiBiin toimiin ja
määrävälin, jotlca e<iiBtävät vno!iBtvl<Ben pvrinnöitä.

on oilleu» Icävttää vnciistvlczen
r2navaroja Bääntöjen määräämiin t2rlcuitullBiin.



11 s,
Kirjat päätettäköön kalenterivuosittain ja jätet-

täköön seuraavalla tammikuulla tilintarkastajille, joiden
tulee helmikuun kuluessa palauttaa ne johtokunnalle
varustettuna tilintarkastuslausunnollaan.

12 §.

Vuosikokous on pidettävä maaliskuussa, mistä
johtokunta ilmoituksilla kaupungin lelleissä antaa
tiedon jäsenille.

lVlainitussa kokouksessa esittää jontokunta vuosi-
kertomuksen vndistvksen toiminnasta viimeksi kulu-
neena vuotena ja tilit ynnä tilintarkastajien lausunnon,
jonka jälestä valitaan kokousta varten puneenjolitaja
ja käsitellään paitsi muita vlidistvksen toimia koskevia
kysymyksiä seuraavat asiat:

a) tilivapaus jontokunnalle,
o) jontokunnan jäsenten vaali,
c) kalicien tilintarkastajan vaali,
o!) määrätään jäsenmaksu kuluvalta vuodelta.

13 §.

jontokunta kutsukoon tarpeen vaatiessa vliclis»
tvksen ylimääräiseen kokoukseen, kääntöjen muutosta
tarkoittavista kysymyksistä voidaan kuitenkin ainoas-
taan vuosikokouksessa päättää.

14 §.

Kaikki vaalit ovat toimitettavat suljetuilla lipuilla.



Siinäkin tapauksessa että yhdistys tulee hajoa-
maan, josta ainoastaan vuosikokouksessa voidaan
päättää, ovat sen varat käytettävät eläinsuojelustyön
hyväksi siirtämällä ne jollekin toiselle eläinsuojelus-
yhdistykselle.

Ypo>m


