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Yhdistyksen on Valtioneuvos-
ton Sosialiministeriö merkin-
nyt tammikuun 26 p:nä 1929.

> §-

Eläinsuojelusyhdistyksen tarkoitus on voimiensa
mukaan työskennellä sillä tavoin, että ihmisissä
heräisi oikeuden ja armeliaisuuden tunne kaikkia
eläimiä kohtaan sekä kaikilla mahdollisilla kei-
noilla estää eläinten rääkkäystä ja kidutusta tapah-
tuipa se sitten tieten tahi tietämättä, kuten eläinten
panoin piteleminen ja rasittaminen yli voimien,
huolimaton hoito, sopimattomien ajokalujen käyt-
täminen, eläinten kuljettaminen ahtaissa tiloissa,
eläinten teurastaminen mahdollisimman tuskatto-
masti j.n.e.

2 s-
Vnä>Btvkßen toimiala käzittää ttalikon kinlakun-

nan ja on vnäi«tvkßen kotipaikka Balon kauppala.



Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen, joka
suorittaa vuosittain jäsenmaksuna viisi (5) mark-
kaa. Joka kertamaksuna suorittaa viisikymmentä
(50) markkaa, on yhdistyksen elinkautinen jäsen.
Vuosimaksusta voidaan myöskin vapauttaa jäsen
johtokunnan harkinnan mukaan.

Jos yhdistyksen jäsen on rikkonut yhdistyksen
sääntöjä vastaan, taikka ei ole suorittanut kahteen
vuoteen jäsenmaksuaan, voidaan hän yhdistyk-
sestä eroittaa.

Vn6iBt/8 voi ottaa käytäntöön vuoBikokoukBen
8e tai-pee!!iBekBi

KatBotaan,
VncliBt)sB Baa ottaa vaBtaan vapaaentoiB>a !an-

joja, teBtamentteja v,m.

Jokainen yhdistyksen jäsen on velvollinen voi-
inainsa ja kykynsä mukaan työskentelemään yh-
distyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä tar-
peen tullen neuvoilla, ohjeilla ja varoituksilla edis-
tämään yhdistyksen toimintaa. Huomattuaan
eläinten rääkkäystä ja kidutusta, on sellainen vii-
pymättä saatettava viranomaisten tietoon syytteen
nostamista varten.

5 8-
Vno!ißt/kßen aßioita noitaa jontokunta, jonon

kuuluu vakintäin Kuuß> (6) vak!naißta ja kolme
(3) varajäZentä, MBenet valitaan Kolmekßi (3)
vuoc!ekßi keilallaan, niin että ko!ma8O83 vuoß>ttain
eioaa, l2N5i ja toißel!a kerralla arvalla ja B>tte



vuoron jälkeen. Vaalin voi myös tarpeen vaatiessa
toimittaa suljetuilla lipuilla. Jäseneksi valittu ei
saa kieltäytyä luottamustoimesta, ellei hän sitä
ennen ole ollut kolme vuotta johtokunnan jäsenenä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan pu-
heenjohtaja yhdessä sihteerin tai sen henkilön
kanssa, jonka johtokunta siihen valtuuttaa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohta-
jan, sihteerin, ja rahastonhoitajan vuodeksi ker-
rallaan.

6 8-
Johtokunta kokoontuu vähintäin kerran kuukau-

dessa, tarpeen vaatiessa useamminkin. Kokouksen
pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sih-
teeri joko heti tai seuraavassa kokouksessa. Kii-
reellisten asioitten vaatiessa voi johtokunta mää-
rätä kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

Ko!<uuB katsotaan lailliBel<Bi, tulee paitBi
alla neljä jontokunnan jäBentä

«32PUViIl2,
Jos äänestettäessä äänet menevät tasan, on pu-

heenjohtajan ääni ratkaiseva.
?uneenjontaj2n tani jäBenten n!le88a eBtettvnä

on Biitä ilmoitett2va var2j2Beni!le.

«n valta kävttäa
varoja pal>kinnokB! nenkilöille, jotka erittäin anB>-
ukkaaBti ovat ec!iBtäneet vnäiBtvkBen toimintaa
kuin mvöBkin KontuulliBeBta makBUBt2 lopetetta-
vakBi 1un38t33 NUONOBB2 KunnoBBa olevia kotieläi'
mia,



Yhdistyksen varoilla voidaan painattaa kirjasia,
jotka kehoituksilla ja neuvoilla edistävät yhdistyk-
sen tarkoitusperiä, kuin myöskin järjestää esitel-
mätilaisuuksia yhdistyksen alueella.

VndiBtMBen tilit edelliseltä kalenterivuodelta
uvat ennen nelmikuun loppua jätettävät tilintarkan
tajille, ja tar!cÄBtuBl<ei'tomuB eBitetään maa-
liB><uuBBa pidettäväBB2 vuo8i!<ol<ouli8e88a.

,o§,
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa,

jossa esitetään johtokunnan vuosikertomus ja yh-
distyksen tilit ynnä tilintarkastuskertomus ja pää-
tetään tilivapauden myöntämisestä. Kokouksessa
valitaan vakinaiset ja varajäsenet johtokuntaan
vuoden lopussa eroavien sijaan sekä kaksi vaki-
naista tilintarkastajaa ja niiden varajäsenet kulu-
van vuoden tilejä tarkastamaan. Kokouksessa
käsitellään myöskin muita mahdollisesti esille tule-
via asioita. Puhe- ja päätösvalta kokouksessa on
jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella yhdistyk-
sen jäsenellä. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus
esittää keskustelukysymyksiä vuosikokouksessa,
jotka sitä ennen hyvissä ajoin ovat ilmoitettavat
johtokunnan puheenjohtajalle. Jos erittäin tärkeitä
asioita ilmaantuu, voidaan yhdistyksen jäsenet
kutsua ylimääräiseen kokoukseen, mutta muutok-
sia sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vakinai-
sessa vuosikokouksessa.



VnciiBtvkBen vuc»BikokoukBeBta on ilmoitettava
vähintäin KakBi (2) viikkoa ennen ja vlimääräi-
-8«8tä KokoukBeBta viikkaa ennen KokouBta niiäen
paikkakuntien Banoma!en6iBBä, joiBBa jäBeniä läv-
tvv. llmoitukBiBB2 ovat mainittavat KokoukBeBBa
eBllletulevat aBiat.

VuoBiikokou'kBeBB3 valitaan kokuukzelle puneen-
jotitaja ja pöytäkirjan pitäjä Bekä pöytäkirjan tar-
kastajat.

11 §

vuoBikc»koukBeBB2 eBi!le tuleviBB2 aBiaiBBl>
erimieliBvvkBiä ilmaantuu, telikään päätöB 82mail!a
peruBtei!la kuin KuucienneBB2 pvkäläBBä maini-
taan, paitBi että vaaleiBB2 ratkaiBtaan arvalla.

12 §,

vticliBtvkBeen liittyvälle jäBenelle anno
taan vnc!!BtvkBen varoilla painetut Bäänr>öt,

13 §,

Bääntöjä un noudatettava niin kauvan että
kääntöjen muutoB aBianmukaiBeBBa järjeBtvkBeBBä
on Baavuttanut lain voiman.

,4§,

vdc<iBtvB lakkauttaa toimintanBa, lankeavat
»en varat e!ä!NBuojeluBtvön nvväkBi toimivalle Buo-
,nenkie!iBelle KeBki,iBjärjeBtölle,




