
Seinäjoen Eläinsuojelusyhdistyksen
Säännöt.

1 §■

Ahdistuksen tarkoituksena on wastustaa kaikenlaista eläin-
rääkkäystä ja erityisesti edistää kotieläinten kohtelemista lempeästi
ja säälimästi. Eläinrääkkäyksenä pidetään:

a) jokaista pahoinpitelyä, kuten lyömistä, hosumista, näl-
jällä, janolla tai muulla lailla piinaamista, tai muuta ilkeyden,
huolimattomuuden tai kewytmielisyyden aikaan saattamaa jul-
muutta ;

b) jokaista wäkiwaltaista pakottamista eläintä ponnistamaan
yli woimainsa;

c) eläimen tappamista tawalla, joka suotta lisää sen tuskia.

2 §•

Dhdistyksen waikutus kohdistuu etupäässä Seinäjoelle, jossa
myös johtokunta tulee olemaan.

3 §.

Jokainen yhdistyksen jäsen on welwollinen wointinsa mu-
taan edistämään yhdistyksen tarkoituksia:

a) omalla esimerkillään, sekä neuwoilla, kehoitutsilla ja wa°
roituksilla, myöskin huomauttamaan lapsia ja wähemmän ajat-
telemia asiasta;

b) lewittämään asiaa koskemaa kirjallisuutta;
c) antamaan yhdistyksen johtokunnalletietoja käytöstawoista

jotka koskemat eläinten kohtelua;



5 §.

6 §•

7 §•

d) ilmoittamaan, jos semmoista eläinrääkkäystä tapahtuu,
joka sotii woimassa olemaa lakia mastaan, tapauksen joko asian-
omaiselle lainwalwojalle tai myös yhdistyksen johtokunnalle, joka
ryhtyy niihin toimenpiteisiin, mihin asia aihetta ivoi antaa,;

e) muuten auttaa yhdistyksen pyrintöjä.

Jokainen hywämaineinen henkilö Seinäjoella ja naapuri-
seutmvilla on oikeutettu tulemaan yhdistyksen jäseneksi ja sem-
moisena maksaa yhdistyksen rahastoon wuosimaksoa, nainen wä-
hintäin wiisikymmentä (50) penniä ja mies yksi (1) markka.

Vapaaehtoisia lahjoja on yhdistys oikeutettu asian hymäksi
ottamaan, myös woidaan waroja koota arpajaisilla, iltamilla y, m.

Kerta kaikkiaan on jäsenmakso naiselta 5 ja mieheltä 10
markkaa.

Wähäwaraisia ja muita henkilöitä, jotka omat edistäneet
yhdistyksen tarkoituksia, on johtokunnalla oikeus ottaa kunnia-
jäseneksi.

Jäsen, joka rikkoo naita sääntöjä tai yhdistyksen tarkoitusta
mastaan, taikka jättää wuosimaksunsa kolmena muotena maksa-
matta, eroitetaan yhdistyksestä.

Ihdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu neljä
(4) jäsentä ja kaksi (2) marajäsentä. Tämän johtokunnan, joka
malitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja »varapuheenjohtajan,
sekä kirjurin, joka samalla on rahastonhoitaja, walitsee yhdistys
kolmeksi muodeksi, mutta järjestetään eromuoro, ensin arman
kautta, niin että jäsenet eimät tule kaikki olemaan uusia ja mast'-
alkawia, Erowuorossa ollut moidaan uudelleen malita.

Johtokunta kokoontuu makinaiseen kokoukseen Maalis-, Kesä-,
Syys- ja Joulukuussa ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai
sijaisensa ja kahden jäsenen saapumilla ollessa. Kokouksissa laa-
ditaan pöytäkirja ja päätös tehdään äänten enemmistön mukaan,
jossa puheenjohtajan ääni on ratkaisema.



8 8,

Paikallisilta wirkakunnilta on johtokunnalla ivalta pyytää
toimenpiteita ja määräyksiä, jotka edistämät yhdistyksen tarkoituksia.

9 §.

Saattaakseen toimekkaammin wolwoa eläinrääkkäystä mas-
taan säädettyjä lakeja ja asetuksia, on johtokunnalla malta wa-
rainsa mutaan käyttää yhdistyksen waroja palkinnoiksi, osaksi
poliisipalwelijoille, osaksi muille, jotka omat laillisen edeswas-
tauksen alaisiksi saattaneet semmoisia, jotka omat rikkoneet yllä-
mainittuja asetuksia mastaan.

Myös on johtokunnalla oikeus ottaa pois näännytettyjä ja
turjassa hoidossa olemia eläimiä, sekä tapattaa semmoiset. Eläi-
mistä on annettawa omistajalle kormaus nahan armon mukaan.

10 i>.

Helmikuussa pidetään yleinen kokous, johon kirkossa kuu-
luttamalla jäsenet kutsutaan. Tässä kokouksessa:

a) luetaan tilit;
b) kertomus wiime wuoden waikutuksesta ;

c) päätetään tiliwapaudesta johtokunnalle;
d) johtokunnan jäsenten ja marajäsenten maali;
e) tilintarkastajain maali.
Kullakin jäsenellä on oikeus esittää haluamiansa ehdotuksia

käsiteltämikst, mutta semmoisen ehdotuksen johdosta älköön samassa
tilaisuudessa päätöstä tehtäkö ellei ehdotus ole johtokunnalle
jätetty mähintäin neljätoista päiwää ennen kokousta ja johto-
kunta siitä antanut lausuntoansa.

11 §.

Johtokunnalla on malta tarpeen tullessa kutsua ylimääräi-
nen kokous. Kysymyksiä, jotka koskemat sääntöjen muutoksia
moidaan ainoastaan makinaisessa kokouksessa ratkaista.

12 §.

Yhdistyksen kokouksissa, erimielisyyden sattuessa, ratkaistaan
asia ? tz:ssä määrätyillä perusteilla.



13 §,

14 §.

Vaasassa, Antti Hautalan kirjapainossa, 1903

Jos yhdistys lakkauttaa toimensa, niin silloin yhdistyksellä
mahdollisesti löytywät warat annettakoon lähinnä löytywälle
samanlaiselle tai samaa tarkoittamalle seuralle.

Seura alkaa toimensa heti, kuin nämät säännöt owat saa-
neet asianomaisen wahwistuksen.

Nämät säännöt on Waasan läänin Kuwernöörin wirasto
wahwistanut 14 p:nä Huhtik. 189?.


