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Ihdistyksen tarkoitus on maassamme herättää rak-
kautta ja oikeutta kaikkia elämiä olentoja kohtaan ja tun-
nustaa niille oikea paikkansa olentojaksossa, se tahtoo osoit-
taa eläinsuojelusasian suurta tehtämäa moraalisessa, talou-
dellisessa ja termeydellisessä suhteessa.

s 2.
Tarkoitustaan koettaa yhdistys saamuttaai lemittä-

mällä kirjallisuutta ja pitämällä esitelmiä, ehkäisemällä
eläinrääkkäystä ja saattamalla syylliset edesmastaukseen,
sekä perustamalla haaraosastoja, Sylmia-piiriä ja muita
asiaa edistämiä laitoksia.

Mvi s t. Ihdistys ei ainoastaan wastusta kaikkea
tahallisesti harjoitettua eläinrääkkäystä n. k. eläinten huo-
noa hoitoa- niiden rasittamista! mäkimaltaisuutta niitä
kohtaan; kärsimystä ja tuskaa tuottamia kuljetustapoja;
säälimätöntäkohtelua; sairaitten eläinten käyttämistä töissä;
eläinten käyttämistä tieteellisiin kokeisiin; epäkäytännöllis-
ten kytkemistapojen käyttämistä, jotka tulipalon sattuessa
estäwät eläinten pikaista pelastamista; pitkällistä kuole-
maa tuottamia pyydystystapoja; elämän syötin käyttä-
mistä; laittomia teurastustapoja j. n. e. maan hankkii ha-
lukkaille eläinlääkärin neumoja ja lääkkeitä; kotieläimiä
ja niiden tauteja käsittelemää kirjallisuutta; eläinasuntojen
piirustuksia; pesimisholkkeja, laillisia pyydyksiä, teurastus-
y. m, elainsuojelusesineitä; lähettää maakuntaan taitamia
teurastajia, seppiä ja muita ammattimiehiä.

§ 3.
Ihdistyksen jäseneksi pääsee jokainen 15 ikämuotta

täyttänyt hymämaineinen kansalainen, joka sitoutuu nou-
dattamaan yhdistyksen sääntöjä ja maksaa:

passiiminen 5 mk w:ssa tai 50 mk kerrassaan.

Aktiiminen 2 mk m:ssa tai 20 mk kerrallaan (saa
yhdistyksen merkin),

15 m. nuoremmat luetaan Sylmia-piireihin. He ei-
mät maksa jäsenmaksua, maan saamat lunastaa eläinsuo-
jelusmerkin.

Jäsen liittyy joko yhdistykseen tai haaraosastoon.



Mvi 5 t. Jokaisen jäsenen melruollisuus on huo-
mauttaa, muistuttaa, nuhdella, neuwcm jopa saattaa kan-
teenalaiseksi ne, jotka tekemät itsensä syypääksi m, m. sään-
töjen 2 An muist. mainittuihin epäkohtiin.

§ 4.
Varattomia henkilöitä, jotka omat edistäneet yh-

distyksen pyrintöjä, moidaan ottaa mapaajäseniksi, sekä kut-
sua erittäin asiaa edistäneitä henkilöitä kunnia-jäseniksi yh-
distyksen päätöksen mukaan.

s 5.
Kaksi wuotta peräkkäin jäsenmaksuaan suorittamaton

jäsen pidetään eronneena.
§ 6,

yhdistyksen toimintaa ohjaa ja sen asioita hoitaa
johtokunta, joka sijaitsee Helsingissä ja johon kuuluu esi-
mies, maraesimies, kaksi makinaista sekä kaksi roarajäsentä.
Johtokunta, joka roalitaan 3 muodeksi ja jostakaksi jäsentä
eroaa muosittain, on päätösrooimainen kun kolme jäsentä
on läsnä.

8 7.

Hhdistys kokoontuu niin usein kuin tarwe ruaatii,
mähintäin kerran kuukaudessa talmikuukausina (1 p. syys-
kuuta 1 p. kesäkuuta). Puhetta johtaa johtokunnan
esimies, joka myöskin asianomaisella tcnualla antaa kokouk-
sesta tiedon. Kokouksen päätöksenä pidetään se mielipide,
jota 6/4 läsnä olemista kannattaa.

Johtokunta umlitsee kirjurin, rahastonhoitajan y. m.
mahdollisesti tarwittaroat mirkailijat.

§ 8.

Kukin jäsen äänestää yhdellä äänellä.

yhdistyksen jäsenet woiwat perustaa haaraosastoja,
jotka toimimat näiden sääntöjen perustuksella ja yhdistyk-
sen johtokunnan hymäksymän esimiehen johdolla. Haara-
osaston esimies on oikeutettu ottamaan osaa yhdistyksen
johtokunnan keskusteluihin ja jäsenellä on sama oikeus yh-
distyksen kokouksiin nähden. Kertomus toiminnasta ja ma-

s 9.



rojen, jäsenmaksujen y. m. hoidosta, joiden käyttäminen
on osaston oma asia, on jätettämä johtokunnalle ennen
maaliskuun I:stä päiwää.

s 10.
Kerran wuodessa maaliskuulla pidetään johtokunnan

määräämällä ajalla ja paikassa muosikokuus.
Tässä kokouksessa 1) tekee johtokuntatilin hallitukses-

taan sekä antaa kertomuksen yhdistyksen toiminnasta ku-
luneelta muodelta;

2) Vapautetaan johtokunta edeswasmusta.
3) Walitaan johtokunta ja kaksi tilintarkastajaa,
4) Luetaan tilintarkastajain kertomus.
5> Esitetään yleisiä eläinsuojelusta koskemia kysy-

myksiä, joista johtokunnalle on ilmoitettaiua kaksi iviikkoa
ennen kokousta, johon yhdistyksen ulkopuolella olemillakin
henkilöillä on oikeus ottaa osaa.

Tilit tehdään kalenteriwuoden mukaan. Ne omat
ennen 15 päiwää helmikuuta annettawat tilintarkastajille
jotka taas wiimeistään 10 päiiuänä maaliskuuta lähettä-
mät ne tutkittuina johtokunnalle.

s 11.

s 12.
Ihdistyksen lakkauttaessa toimintansa annetaan sen

warat johonkin yleishyödylliseen tarkoitukseen josta lak-
kautuskokouksessa lähemmin päätetään.

Mieleenpantawaa
Hyme on hyötyä kalliimpi!
Toiselle olennolle osotettu hymä työ tuottaa ihmi-

selle puhtaimman ilontunteen!
Esimerkki on paras hywän asian edistämiskeino!
Kohtele eläimiä lempeästi ja hoida niitä hymin!
Mitä paremmin eläimiä hoidetaan sitä enemmän ne

tuottamat!
Keskustele aina eläinrääkkääjän kanssa ja lelwita hä-

nelle menettelytapansa!
Osoita huolenpitoa ja myötätuntoisuutta jokaista

eläintä kohtaan, suurimmasta pienimpään!



Kaikkien eläinten asuinhucmeilten tulee olla tilamat,
puhtaat, maloisat, lämpöiset ja ilmamat!

Eri eläinlajeja ei pidä kuljettaissa panna yhteen!
Kuohitsemista ei saa toimittaa ilman edellä käypää

tainnuttamista!
Kun eläimesi sairastuu, kutsu heti eläinlääkäri!
Noudata uutta teurastusasetusta eläimiäsi teuras-

tettaessa!
Hewonen.

Anna hemoselle riittäwästi hymäntekoista rehua ja
raikasta, puhdasta mettä!

Ruokkoa hewonen jokapäiwä hywin, se edistää sen
hyminmointia! Pidä seimi ja juoma-astia puhtaina, pilt-
tuu tilawana, pehkuwuode pehmeänä ja tuimana! Katso
että waljaat owat sopimat, ajoneuwot kunnossa! Tarkasta
usein hemosen suu ja kengät, huono kengitys tuottaa he-
moselle tuskaa! Käyiä sileitä, paksuja kuolaimia eläkä pane
hemosen suuhun niitä jäisinä, eläkä temmo ohjaksia! So-
mittele kuorma kelin mukaan! Peitä hemonen taimella läm-
pöisellä — sadeilmalla öljytystä kankaasta tehdyllä loimella!

Elä myy tai waihda wanhaa hemostasi, maan anna
sille kunniallinen kuolema!

Elä tyydy siihen että itse hoidat hymin hemosesi,
maan koeta saada muitakin tekemään samoin!

Hymin hoidettu hemonen kestää kuumemmin kuin
huonosti hoidettu!

Nautaeläimet.
Elä pidä enemmän elukoita kun että moit ne säälii-

sesti ruokkia, terroeellisellä rehulla ja juomalla, sekä pitää
ne puhtaana!

Päästä elukat usein jaloittelemaan, opeta ne järjes-
tyksessä tulemaan ulos nametasta!

Puhdista ja leikkaa eläinten sorkat, elä pane ruos-
teista rengasta härän kuonoon!

Elä sido elukkaasi hemosen metämien ajopelien perään!
Anna eläinlääkärin tutkia omatko lehmäsi nystyrä-

tautisia, eläkä juo tai myy niiden maitoa!



Lampaat.
Elä kiduta lampaitasi kuumassa, nälässä ja janossa!

Käytä kampasaksia mitä keritsiessäsi.
Siat.

Vikkupossujen hampaat omat poikkileikattawat jos
omat liika pitkiä, muuten ne mahingoittamat emän nisiä!

Sika rakastaa puhtautta, pidä se puhtaana!
Tiipilarja.

Naloa, tilaa, puhtautta, karkeata hietaa ja raitista
mettä ei saa puuttua kanoilta!

Suurempaa ja pienempää siipikarjaa ei saa kuljettaa
yhdessä, imelä mähemmin ahtaassa korissa!

Anna kanojen taimellakin kauniina päiminä olla pari
tuntia paljaan taiwaan alla!

Hautomiskojeen pohjalla tulee aina olla tuhkaa, tu-
likukkaa ja hyönteispulmeria!

Koira ja lissa.
Elä salli lasten kiusata näitä eläimiä!
Elä jätä henkiin useampaa koiranpentua ja kissan-

poikaa kuin moit niitten suureksi tultua ruokkia! Anna
kllhlekoiralle raitista mettä!

Häkkilinnut.
Häkin tulee olla niin suuren että linnulla on kyl-

liksi tilaa käyttääkseen siipiään!
Anna niille puhtaita siemeniä ja mettä, mihannes-

ruokaa, kalkkia sekä munankuoria, ruaihda kahdesti miikossa
häkin pohjalle puhdas hiekka, pese häkki sekä maihda puo-
lat, joiden tulee olla pehmeätä puulajia (ei ruokoa), silloin
tällöin!

Pikkulinnut. Elä osta syötämiä pikkulintuja.
Suojele pikkulintuja, ne hämittämät matoja ja hyön-

teisiä !

Pois loukut ja satimet!
Kalat ja raumt. Tapa kala heti sen medestä nos-

tettuasi! Keitä lramut kiehumassa medessä, kannen alla.



STADGAR
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T 0 (h/



Kejserliga «-enaten har lätit sig detta förslag föredraga
och funnit för godt godkänna detsamma och till efterföljelse

stadfästa u, s. w.

lordbrulsexpeditions chefen, senatorn

A. W. Kihlman.
O, Sund mit.

Sensuurin hywätsymä
Hameenlinnassa, 21 p, Glotuuta 1905,



<^/^42^/7?«l^<l^/,

•Nylands Djurskyddsförening-

Möten: svenskspråkiga andra måndagen i hvarje mån.
finskspråkiga fjärde „ „ „ »

?dx.€AA; gatan SJU Al e. m.



Föreningens syftemäl är att i wärt land uppwäcka
kärlek till och rättmisa emot alla lefwande warelser och
tillerkänna dem deras rättmätiga plats i skapelsen, det will
säga klargöra djurskyddssakens stora betydelse i moraliskt,
ekonomiskt och hygieniskt afseende.

§ 2.
Sitt syftemäl söker Föreningen uppnä genom att

sprida litteratur och hälla föredrag, hindra djurplägeri och
ställa till laga anlwar dem, som förbrutit sig, äfwensom
genom att grunda filialer, Sylwia-kretsar och andra saken
främjande inrättningar.

Anm. Föreningen motarbetar icke allenast allt up-
penbart djurplägeri säsom t. eX. dälig skötsel och djurens
öfmeranstrangande, öfwerwäld emot dem, anroändandet af
sådana transportsätt som förorsaka dem lidande och kwal,
obarmhertighet emot dem, sjuka djurs anwändande i arbete,
bruket af djur mid Vetenskapliga experiment, opraktiskt
fastkedjande, hwilket wid händelse af eldswäda skulle hin-
dra djurens snara räddning, fängstsätt, som förorsaka en
längsam död, anroändandet af lefwande djur säsom bete,
olagliga slaktningsmetoder o. s. ru., utan anskaffar äfwen
ät den det önskar meterinärs hjälp och botemedel, littera-
tur angäende husdjuren och deras sjukdomar, ritningar
öfwer stall-, fähusbyggnader m, m,, fägelholkar, lagliga
fångstredskap, slaktnings- och andra djurskyddsföremäl samt
stickar till landsbygden kunniga slaktare, smeder och handt-
werkare af alla slag.

s 3.
Till medlem i Föreningen tages hwarje wälfrejdad,

15 är fylld medborgare, som förbinder sig att följa Förenin-
gens stadgar och betala:

hwarje aktiw 2 Fmk. i aret eller 20 Fmk. pä
en gäng, och far densamma Föreningens märke.

hwarje passim 5 Fmk, i aret eller 50 Fmk. pä
en gäng.



Medlem inträder antingen i Föreningen eller nägon
dess filial.

Till lHylmia-afdelningen räknas alla under 15 är.
Dessa betala ej medlemsafgiften, men äga rätt tillösa sig
djurskyddsmärket.

Anm, Hwarje medlems plikt är att uppmärksam-
göra, päminna. tillrättawisa, rada, äfwensom ställa till
laga ansmar dem, hwilka förbrutit sig emot anm. i dessa
stadgars 2:dra §.

§ 4.
Medellösa personer, som främjat föreningens straf-

wanden, kunna intagas till frimedlemmar- äfwensä kunna
personer, hwilka med särskildt intresse omfatta arbetet, en-
ligt Föreningens beslut inkallas till hedersmedlemmar.

§ 5.
En hwar, som twä är a rad underlätit aflägga med-

lemsafgift, anses ur Föreningen utstruken.
§ 6.

Föreningens werksamhet leder och dess angelägen-
heter omhänderhar en direktion, befintlig i Helsingfors,
och till hwilken höra ordföranden, wiceordföranden, truänne
ordinarie jämte twänne wicemedlemmar. Direktionen, som
wäljes för tre är och ur hwilken twä medlemmar ärligen
utträda, äger beslutanderätt wid närwaro af tre med-
lemmar.

§ 7.
Direktionen wäljer sekreterare, kassör, äfmensom öf-

riga möjligen af näden päkallade embetsman.
§ 8.

Föreningen sammanträder sä ofta behofwet det pä-
kallar- under wintermänaderna (frän 1-sta september till
lista juni) minst en gäng i mänaden. Diskussionen leder
direktionens ordförande, som äfwen pä wederbörande sätt
tillkännagifwer sammankomst. Som föreningens beslut anses
den äsikt, hwilken 3/4 af de wid mötet närwarande understödja.

Hwarje medlem äger en röst.



Föreningens medlemmar kunna grunda filialer, hmilta
arbeta i enlighet med dessa stadgar och under ledning af
en af Föreningens direktion godkänd ordförande. Filia-
lens ordförande äger räit deltaga i Föreningens direk-
tionssammanträde och äga dess medlemmar samma rätt
wid Föreningens möten. En berättelse öfwer werksam-
heten och den ekonomiska ställningen, wärden af medlems-
afgiften, öfwer hmilken filialen äger dispositionsrätt, m.
m. 'oör lämnas direktionen före den 1 mars.

§ 10.
En gäng i aret i mars manad hälles af direktionen

pä därtill utsatt tid och rum ärsmöte.
Pä detta möte 1) redogör direktionen för sin werksam-

het och gifwer en årsberättelse öfwer Föreningens.
2) Befrias direktionen frän answarighet,
3) Wäljas direktion och twä rewisorer.
4) Framläggas djurskyddsaken rörande allmänna

frägor, hwilka ät direktionen böra tillkännagifwas twä
weckor före mötet, och wid hwilkas diskussion utom För-
eningen stående personer äga rätt deltuga.

8 11.
Räkenskaperna föras enligt kalenderär. De böra före

den 15 februari lämnas ät remisorerna, hwilka äter se-
nast den 10 mars skicka dem granskade till direktionen.

s 12.
Dä Föreningen slutar sin werksamhet, skänkas dess

tillgångar till nägot allmännyttigt företag, angäende hwilket
a slutmötet närmare bestämmes.

Att bealta:
Offra ej dygden för nyttan!
En mälgärning, bewisad en annan warelse, bereder

människan den renaste glädjekänsla!
Exemplet är en god sats bästa förkämpe!
Ägna djuren en mild behandling och god skötsel!
Ju bättre djuren wärdas, desto större afkastning gifwa de !



Tala alltid med en djurplägare och förklara honom
hans beteende!

Wis omtanke och medlidande mot hwart djur, det
siörsta sämäl som det minsta!

Alla djurs boningsplatser böra wara rymliga, rena,
ljusa, warma och luftiga!

Olika djurslag böra aldrig under transport samman-
blandas!

Kastration utan föregående bedöfning ma ej företagas !
Kalla ofördröjligen pä weterinär. när ett djur sjuknar!
Efterfölj den nya slaktlagen, dä du slaktar dina djur!

Hästen.
Fordra hästen rikligt med kraftigt foder och gif den

friskt och rent matten!
Gif hästen dagligen god rykt, det befordrar dess wäl-

befinnande! Häll trubban och mattenkärlen rena, spiltan
rymlig, ströbädden mjuk och torr! Se till, att seldonen
äro passliga, körredskapen i skick! Granska ofta hästens mun
och skor, en däligt skodd häst lider smärta! Anwänd släta
och tjocka betsel och lägg dem ej iskalla i dess mun! Ryck
ej i tömmarna! Rätta lasset efter föret! Täck hästen i
regnroäder och köld med täcke af oljeduk!

Sälj eller byt ej bort din gamla häst, utan gif den
en hygglig död!

Nöj dig ej med att själf sköta din häst wäl, utan sök
äfwen förmä andra därtill!

En wäl skött häst häller längre ut än däligt skött.
Nötkreatur.

Häll dig ej med flere djur än du säkert kan fodra
med sund mat och dryck samt hälla rena!

Lät djuren ofta fä motion, lär dem att i ordning
komma ut frän fähuset!

Ansa med hofjern djurens klöfwar, lägg ej rostiga
nosringar i tjurens nos!

besmittade!

.Vind aldrig ditt djur bakom af häst draget äkdon!
Lät weterinär undersöka, om dina kor äro tuberkel-

Om sä är fallet, drick eller sälj dä ej deras mjölk!



Far.
Pina ej dina far med wärme, hunger eller törst! An-

wänd kamsaxar wid klippning af far!
Swin.

Smägrisarnas tänder böra afklippas, om de äro för
länga, annars skada de moderns spenar.

Swinet älskar renlighet, häll det rent!
Fjäderfä.

Ljus, utrymme, ren, grof sand och friskt matten böra
hönsen ej sakna!

Större och mindre fjäderfä fä ej forslas i samma lador,
än mindre i tränga korgar!

Lät hönsen äfwen under wintern mistas par timmar
dagligen under bar himmel!

Strö i rufredets botten aska, swafwelblomma och
insektpulwer !

Hund och katt.
Tillät icke barn reta dessa djur!
Lämna icke wid lif flere hundwalpar eller kattungar

än du kan föda som stora, Gif bandhunden friskt watten !

Vurfägel.
Vuren bör mara sä stor att fägeln har tillräckligt

utrymme att anwanda sina wingar!
Gif burfägeln rent frö och watten, grönfoder, kalk

och äggskal, strö twä gänger i weckan ren sand pä burens
botten, rentwätta buren och byt pinnarna, som böra mara
af nägot mjukt träslag (ej rör) och tillräckligt grofwa!

Smäfäglar
Köp icke ätbar smäfägel.
Skydda smäfäglarna, de förstöra maskar och insekter!
Vört med fällor och andra fängstredskap!

Fiskar och kräftor.
Döda fisken sä snart den kommit upp ur wattnet!
Koka kräftorna i kokande watten under lock.


