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Hänen Keisarillisen Majesteettinsa
Korkeassa Nimessä,

Hänen Suomen Senaattmsa
päätös Kenraalimajuri N. Samandcrin, Kauppa-
mies I. Kallioisen, Linnanwallesmanni F. Se-
lönin ja Wiinatehtaanhoitaja A. W. Eklundin
Keisarilliseen Senaattiin jättämästä kirjoituksesta,
jossa näinä, jotka yhdessä toisten eri henkilöiden

kanssa omat perustaneet yhtiön niinellä „Eläin-
suojclusyhtiö Mikkelissä", pyytämät mahmistusta
perustajien mainittua yhtiötä marten laatimalle
sääntöehdotukselle; ollen sanottu ruotsiksi ja suomeksi
laadittu ehdotus, tähän otettuna, näin kuuluma:

o 1.
„yhdistyksen tarkoitus on mastustclla kaikenlaisia

eläinten rääkkäyksien tapoja ja erittäin maikuttaa sää-
limää ja lempeää mcncttelemistä koti-eläimiä kohtaan.
Eläinten rääkkäyksenä pidetään:

a) jokaista eläimen mäkimaltaista ponnistamista
yli sen monnien;

d) jokaista pahoin pitelemistä joko lyömällä ja
pieksämällä, nälällä ja janolla taikka muulla pahan-
ilkisyydestä, hnolimattomuudcsta tahi kemytmiclisyy-
destä lähtemällä julmuudella, sekä



o) eläinten tappamista semmoisella tawalla, joka
tarpeettomasti lisää heidän kärsimistänsä.

§ 2.

Mdistyksen waikutus-llla on lähinnä Mikkelin
kaupunki, edellyttämyksellä yhdistyksen muissa seuduissa
asumien jäsenten waikuttawan samaan suuntaan.

§ 3.

Mdistyksen jäsen on wclwollinen kykynsä mukaan
edistämään sen tarkoitusperiä;

a) omalla esimerkillä sekä walistamisella, neu-
woilla tahi waroituksilla ;

d) lewittanmllä tarkoituksen mukaisia kirjoja;
e) ailtainalla yhdistyksen toimikunnalle tietoja

paikkakunnallisista oloista ja tawoista, jotka muikutta-
wat eläinten kohtelemiseen;

a) semmoisissa eläinten rääkkäyksen tapauksissa,
jolloin woimassa olewa laki rikotaan, joko itse saatta-
malla ne kanteen alle taikka ilmoittamalla asianomai-
selle polisille taikka myöskin yhdistyksen toimikunnalle,
jotta toimikunta woi ryhtyä semmoiseen toimeen, jonka
se katsoo tarpeelliseksi; sekä

k) muuteu edistämällä yhdistyksen harrastuksia.

Jokainen hywämaineincn yhteiskunnan jäsen on
oikeutettu pääsemään osalliseksi yhdistykseen ja semmoi-sessa tapauksessa welwollincn yhdistyksen kassaan mak-
samaan wuoluisen maksun, nainen 1 ja mies 2 mark-
kaa. Vapaehtoisia apuia otetaan wastaan kiitollisuu-
della.



Se, joka kerrassaan maksaa, nainen 10 ja mies
20 markkaa, on wastaisuudcksi wapaa wuosiinaksusta.

Warattomia henkilöitä, jotka omat edistäneet yh-
distyksen tarkoituksia ja taitamat tehdä yhdistykselle
erinomaista hyötyä, saapi toimikunta ottaa yhdistyk-
seen maksuwapaina jäseninä.

Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä mastaan,
olkoon yhdistyksestä croitcttu. Se, joka miimestänsll-
kin muosikotouksessa ci ole suorittanut edellistä wuosi-
nraksua, katsotaan yhdistykseen ei kuulumaksi.

§ <'.

Mdistykscu asioita hoitaa toimikunta, johon kuu-
luu neljä jäsentä ja kaksi marajäsentä. Tämän toimi-
kuunan, joka keskuudestaan määrää puheenjohtajan ja
kassanhoitajan, joka myös on sihteerinä, walitsce yh-
distys kolmeksi muodeksi.

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumuk-
sesta ja on päätöksenmoipa kolmen jäsenen läsnä ol-
lessa. Kokouksissa laaditaan pöytäkirja ja päätökset
tehdään ääni-enemmistöllä. Äänien ollessa yhtälukui-
set eri mielipiteille, käy se mielipide moimaan, jota
puheenjohtaja äänestää.

Paikkakunnallisilta mirnnoinaisilta pyytäköön toi-
mikunta semmoisia tonnia ja määräyksiä, jotka edistä-
wät yhdistyksen tarkoituksia,



§ 9-

Saawuttaakscnsa tehokkaampaa waarinpitoa eläin-
ten rääkkäystä wastaan säädettyin lakien ja anncttuin
määräysten noudattamisessa, saapi toimikunta warain
milkaan käyttää yhdistyksen rahawaroista suurempia
tahi wähempiä määriä palkinnoiksi osaksi polisipalwc-
lijoille, osaksi muille henkilöille, jotka lailliseen rangais-
tnksccn owat saattaneet jonkun tahi joitakuita, jotka
omat tehneet itsensä syypääksi edellä mainitun laatui-
scen rikokseen.

§ 10

Kerta wuodcssa Toukokuussa pidetään yhteinen
wuosikokous, johon yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokoon
ilmoituksella sanomalehdissä kolme unikkoa ennen.

Tässä kokouksessa antaa toimikunta tilin sekä ker-
tomuksen yhdistyksen toimista ja käytcllaän, paitsi
muita kysymyksiä, seuraamat asiat:

a) tilinwapaudcn anto toimikunnalle;
k) toimikunnan jäsenten ja warajascnten waali ja
e) tilintutkijain waali tilikirjain tarkastamista

warten.
Jokaisella jäsenellä on oikeus esittää niitä ehdoi-

tuksia, joita hän haluaa saada yhteisen tutkinnon alai-
siksi; mutta semmoisen chdoituksen johdosta ei yleisesti
kuitenkaan samassa tilaisuudessa taidcta päätöstä tehdä,
jollei chdoitns ole annettu toimiknnnalle wähintäänkin
neljätoista päiwää ennen kokousta ja toimikunta siitä
antanut lausuntoansa. Jos kumminkin muosikokoukscssa
jotakin kysymystä esitettäisiin, jota yhdistys katsoo ci
pidcttäwän jättää toistaseksi, moidaan se heti ottaa
tartastcttawatsi ja päätettäwäksi.



Toimikunnalla on oikeus tarwittaissa kutsua ko-
koon ylimääräisen kokouksen. Kysymykset, jotka koske-
mat sääntöjen muutosta, woidaan kuitenkin ainoastaan
wuosikokouksessa ratkaista.

§ 12.
yhteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun eri*

miclisyyttä ilmaantuu, niitten perusteitten mukaan,
jotka A 7 samanlaisissa tapauksissa toimikunnalle
määrää."

Annettu Suomen Keisarillisen Senaatin Talous-
Osastossa, Helsingissä, 11 päiniänä Toukokuuta 1882.

Keisarillinen Senaatti on antanut Itselleen esitellä yllä-
mainitun anomuksen ja näkee hymäksi suoda kysymyksessä
oleman yhtiön perustamisen sekä noudatettawaksi hywäk-
sya ja wahwistaa ylläolewan sitä warten laaditun sääntö-
ehdotuksen, kuitenkin sillä lisäyksellä §:ään 11, että yh-
tiön sääntöjä muuttaessaan tulee siitä ilmoittaa Keisa-
rilliseen Senaattiin sen tutkittawaksi ja wahwistettawaksi,
ennen kuin mitäkäan semmoista muutosehdotusta käy-
täntöön pannaan. Jota kaikki asianomaiset alamaisuu-
dessa noudattakoot.

Hänen Keisarillisen Majesteettinsa
Korkeassa Nimessä,

Hänen Suomen Senaattinsa:
E. af FOBSELLES.
T. THILÉN.

CHR. OKER-BLOM.
K. FURUHJELM.
OSCAR NORRMÉN.
W. ZILLIACUS.

H. MOLANDER.
A. MECHELIN.

Samuel Segerstråle.








