
Kuopion Eläinsuojelusyhdistyksen

Säännöt.
i §.

t«rl<oituB.

Kuopion Hläinsuojelusyhdistyksen tarkoituksena on
levittää eläinsuojelusaatetta ja toimia sen toteuttami-
seksi jokapäiväisessä elämässä, herättämällä rakkautta
kaikkiin eläimiin, etenkin kotieläimiin, sekä niin laa-
joissa piireissä kuin suinkin teroittaa mieliin tämän
aatteen tärkeyttä siveellisessä, taloudellisessa ja ter-
veydellisessä suhteessa.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Kuopion kaupunki
ympäristöineen ja toimii se Suomen Eläinsuojelus-
yhdistyksen haaraosastona paikkakunnalla.

2 §•

Tarkoitustaan pyrkii yhdistys toteuttamaan levittä
malla eläinsuojelusta koskevaa kirjallisuutta; toimeen-
panemalla esitelmiä, eläinsuojeluspäiviä, teurastus-y m,
kursseja; perustamalla nuorison eläinsuojelusyhdistyk-
siä, takatalvivarastoja, nautapaarmanhävitys- ja eläin-
tenkotirohtolarenkaita ja ottamalla asiamiehiä kuin
myös muilla sopivilla keinoilla.



3 §,

4 §.

5 §.

Muist.! Eläinrääkkäyksenä pidetään eläimen huo-
noa hoitoa ja säälimätöntä kohtelua, niiden liiallista
rasittamista, kärsimystä ja tuskaa tuottavia kuljetus-
tapoja, eläinten käyttämistä kiduttaviin kokeiluihin,
sairaiden eläinten käyttämistä työssä, kylmissä suo-
jissa j. n. e.

on c»ikeuB teBtamentteM
!anic)itukBig.

Jäsenten ottaminen yhdistykseen ja siitäerottaminen.

V!i6iBtvki>een pääBee jokainen äuomen
KgnBalainen. joka zitomuu noudattamaan vnc!iBtvkBen

joko toimivana tai kannattavana jäsenenä,
toimiva MBen makBaa raliaBtoon: kolme

markkaa vuocleBBa tai Ben vakinaiBena
toimivana jäBenenä, 30 markkaa kerta kaikkiaan; kan-
nattaja-jäBen makBaa kolme markkaa vuodeBBa tai, tul-
lakBenBa vakinaiBek«i Kannattaja-MenekBi,

markkaa kerta kaikkiaan,
KannattajikBi voivat liittyä

talous, maanvi!jelvB-, maamieB-, raittiuB- ja nuonBo-
- Bekä m'ppoB-, Kaljanja!nBtuB'
v. m. BenkgltaiBet vdcli3tvkBet, makBamalla kymmenen
markkaa, jolloin KeBtää kymmenen vuotta.

KuuttatmBta ikävuotta nuoremmat jäsenetkuuluvat
nuorikon ja suorittavat jäsen-
maksunsa niiden sääntöjen mukaan.

Varattomia, pyrintöjä edlBtäviä lienki-
löitä Ban jnntakunta ottaa l^läinsuoje-



>UBaB>aa eritviBeBti eäiBtäviä !,enkl!oitä vcii v!iä>BtvB
vuoBikokoukBeBBa KutBua KunniajäBenikzeen.

<> §.

Jäsen, joka kahtena vuonna peräkkäin jättää jäsen-
maksunsa suorittamatta tai johtokunnan antamasta
muistutuksesta huolimatta rikkoo näitä sääntöjä vas-
taan, pidetään yhdistyksestä eronneena.

7 §■
k«lloonpi»n« ja telitävät.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja sen juokseviaasioita
hoitaa johtokunta, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista
ja kolme (3) varajäsentä.

Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja
eroaa heistä vuosikokouksessa kaksi varsinaista ja yksi
varajäsen, kahtena ensitnäisenä vuotena arvalla ja sen-
jälkeen vuoronsa mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan joka vuosi pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja on päätösvaltai-
nen, jos puheenjohtaja tahi varapuheenjohtaja ja kolme
jäsentä on läsnä.

Jos johtokunnan kahden jäsenen mielestä jokuyhdis-
tyksen kokouksessa käsiteltävä kysymys tärkeytensä
tähden vaatii ennakkotutustumista, on tämmöinen kysy-
mys erittäin mainittava kokouksen ilmoituksessa

8 §.

.lontokunta va!itBee, joko KeBkuucleBtaan talii Ber>
ulkopuolelta, siriteerin, ranaBtnnnoitajan Bekä muui tar-
vittavat toiminenkilöt, vuo6ekBi kerrallaan.

HanaBtonnoitaja noBtaa varat
ja viraBtoiBta, r-län on perBoona!!iBeBti jolitokunnallt!
ranavaroiBta vaBtuunalainen. .lolitokunta puo!eBtaan on
ranavaroigta vaztuunalainen vNcligt^kselle.



Kokoukzet.

Erityisiä asioita valmistamaan voi johtokunta aset-
taa valiokuntia.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumuk-
sesta niin usein kuin asianhaarat vaativat kuin myös
kahden tai useamman johtokunnan jäsenen sitä pyy-
täessä. Kutsumus johtokunnan- kokouksiin on annet-
tava ainakin päivää ennen kokousta. Kutsumuksessa
ilmoitetaan keskusteltavat asiat.

Yhdistys kokoontuu tarpeen mukaan, ainakin ker-
ran kuukaudessa, paitsi kesä-, heinä- ja elokuulla,
niinsanottuun kuukausikokoukseen Ilmoitus näistä
kokouksista on tehtävä kaupungin enimmän levinneissä
lehdissä kolme päivää ennen kokousta, jolloin ilmoituk-
sissa on mainittava tärkeimmät keskustelukysymykset.

Aika ajoin voidaan myös toimeenpanna, pääyhdis-
tyksen ja sen muitten haaraosastojen tahi yksin pää-
yhdistyksen taikka toisten haaraosastojen kanssa, yhtei-
siä kokouksia tahi lähettää niinin edustajia. Keskus-
telukysymyksiä toisten haaraosastojen kanssa pidettä-
viin kokouksiin saa kukin haaraosasto ehdottaa, mutta
pidättää yhdistys, mikäli se kokouksia järjestää, itselleen
oikeuden ratkaista, mitkä kysymykset tulevat keskus-
telun alaisiksi, ollen muuten alustus kysymyksen ehdot-
tajan tehtävä. Haaraosastojen kanssa pidettävistä
kokouksista on ilmoitettava pääyhdistykselle, jolla on
oikeus lähettää edustajansa sinne, samoin kuin se puo-
lestaan säännöissään on sitoutunut näihin kokouksiin
toimittamaan neuvojansa ja niihin maksutta lähettä-
mään esinekokoelmansa.

Vielä voiäaan toimeenpanna yleisiä kokouksia M
kulloinkin cii olyelman mukaan.

Minin kokouksiin un yleisöllä pääBv >a kokouksissa



puheenvuoro. Niistä ilmoitetaan kuukautta ennen
sanomalehdissä ja, jos niin tarpeelliseksi katsotaan
kutsutnuskirjeillä.

II» §.

Nuorison eläinsuojeluyhdistykset, kotirohtola-
ja nautapaarmanhävitysrenkaat

toimivat itsenäisesti, joko asianomaisella tavalla vah-
vistettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai Suomen
Eläinsuojelusyhdistyksen hyväksymien sääntöjen mu-
kaan, suorittamatta minkäännimisiä maksuja tai veroja,
kuitenkin sitoutuen: 1) kerran vuodessa ilmoittamaan
yhdistyksen johtokunnalle puheenjohtajansa vaihdon
sekä lähettämällä yhteisessä äänenkannattajassa selos-
tettavaksi, ei vaan kertomuksen toiminnastaan vaan
tilaisuuden sattuessa myös paikallisuuksia; ja 2) tilaa-
maan ja levittämään yhteistä äänenkannattajaa vähin-
täin kappaleen jokaista kymmentä jäsentä kohti.

Mainituilla laitoksilla on seuraavat edut ja oikeu-
det: 1) jäsenet saavat ottaa osaa yhdistyksen kokouk-
siin sekä niissä tehtäviin päätöksiin, vaan eivät vaa°
leihin; 2) saavat sisäänostohintoihin yhdistyksen toi-
mistossa myytävinä olevia esineitä ja kirjallisuutta
(maksamalla kuljetuskulungit) sekä äänenkannattajat
20% alennuksella; 3) saavat mahdollisuuden mukaan
kulloinkin sovituilla ehdoilla yhdistyksen puhujan käy-
tettäväkseen.

11 §.

VuoBiKoKoUB.
VuoBikokuuB piäetään maa!iBkuuBBci aikana ja nai-

!<2BBa. jotka jolitokunta talkemmin määrää,
7'äBBä KokoukBeBBll, joBta on ilmoitettava vämntäin

kolme viikkaa varliemmin: antag jontokunta kerto-



12 §

1,-! §.

muksen yhdistyksen toiminnasta kuluneen kalenteri-
vuoden aikana; 2) luetaan tilintarkastajain kertomus;
3) päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta; 4 vali-
taan johtokuntaan neljä jäsentä eroamisvuorossa ole-
vien sijaan, kaksi tilintarkastajaa varamiehinensä sekä
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 5) otetaan keskustelta-
vaksi eläinsuojelusta koskevia kysymyksiä, joista johto-
kunnalle, mikäli mahdollista, on annettava tieto kaksi
viikkoa ennen kokousta ja joitten käsittelemisestä on
mainittava vuosikokouksen ilmoituksessa.

?iljt tenciään kalenterivuoden mukaan, l>ie ovat
annettavat ennen kelmikuun 15 päivää tilintarkasta-
jille, joiden tulee viimeistään maaliskuun 10 päivänä
palauttaa ne tarkastettuina jalitokunnalle.

Yhdistyksen lakkauttamisesta päätetään kahdessa ko-
kouksessa, kuukausi väliaikaa. Yhdistyksen lakkaut-
taessa toimintansa siirtyy sen omaisuus pääyhdistykseile.





Kuupio 1920 Kuopion Kirjapaino-
ja ja Sanomalehti-Osakeyhtlö. ==
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