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Tämän yhdistyksen tarkoitus on nuorten
sydämmissä koettaa herättää rakkautta ja myö-
tätuntoisuutta eläimiä kohtaan, että he mikäli
heihin tulee kohtelisivat eläimiä niin suurella
rakkaudella ja niin hyvin kun mahdollista;
yhdistyksen tarkoitus on myöskin antaa hyviä
neuvoja ja esimerkkiä, levittää sopivaa kirjalli-
suutta, toimeenpanna juhlia ja huvihetkiä, jolloin
luonnon helmassa kuunneltaisiin esitelmiä y, m.
ja siten herätettäisiin nuorisossa rakkautta luon-
toon, ja koetettaisiin ehkäistä tuota hävittämis-
halua, joka on niin tavallinen nuorisossa; ja siten
siis koetettaisiin ottaa osaa yleiseen kansan si-
vistyttämistyöhön.

1 s.
Jäsenen velvollisuus on:

varoa ett'ei hän tahallaan saata eläimille mitään tuskaa;
niin, paljon, kun mahdollista katsoa, että ympäris-
tössä olevat, eläimet saavat kylliksi ravintoa ja vettä
ja että niitä pidetään puhtaina ja suojellaan kylmästä
ja muusta, joka niiden terveyttä turmelee,.
suojella pieniä lintuja eikä suinkaan häiritä: niiden
vapautta, eikä millään tavalla vahingoittaa niiden pesiä,
eikä ottaa sieltä munia eikä poikasia.



2 §.

B §.

Jäsen yhdistyksessä on jokainen henkilö, joka lunas-
tamalla yhdistyksen merkin osoittaa olevansa halukas ot-
tamaan osaa yhdistyksen työhön, sekä maksaa vuosimak-
sun 50 penniä.

Koululapset ja muut alaikäiset eivät suonta jäsen-
maksua, eivätkä ota osaa yhdistyksen toimiin.

Vakinainen jäsen on se henkilö, joka samassa mak-
saa vähintäin 5 mk. Jokainen yhdistyksen jäsen maksaa
20 p. sisäänkirjoitusrahaa ja saapi siitä maksusta myös-
kin yhdistyksen merkin.

Yhdistyksen asioita hoitaa toimikunta, johon kuuluu
8 vakinaista jäsentä, jotka valitaan sen mukaan kun 5 §

lähemminsäätää; puheenjohtajan ja rahastonhoitajan va-
litsee yhdistys. Toimikunnan 6 jäsentä jakautuvat sitten
kahteen osastoon, jotka kukin puolestansa valitsevat va-
rapuheenjohtajan ja sihteerin. Ne toimet, joista 4 § puhuu,
hoitaa toimikunta kokonaisuudessaan, paitsi ne toimet,
joista mom. e puhuu, niitä hoitavat eri osastot siten, että
toinen toimii suomea, toinen ruotsia puhuvien hyväksi.
Puheenjohtaja jarahastonhoitaja ovat vapautetut osastojen
työstä, mutta heillä on oikeus ottaa siihen osaa jos tahtovat.
Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan pyynnöstä, jos hän
on estetty, kutsuu rahastonhoitaja toimikunnan kokoon ja
on sillä valta tehdä päätöksiä jos kolme jäsentä on läsnä,
ja jos äänet sattuvat tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Toimikunnan jäsenistä eroaa vuosittain kaksi, kolmena en-
simmäisenä vuonna arvanheiton kautta, sittemmin vuoro-
tellen.



4 §.

Yhdistyksen tehtävä on:
a) näiden sääntöjen mukaisesti ja noudattaen niitä pää-

töksiä, joita tehdään yleisessä kokouksessa, hoitaa
yhdistyksen asioita;

b) tulee sen valita asiamiehiä eri paikkakunnille läänissä;
c) panna toimeen esitelmiä, huviretkiä ja juhlia;
(1) kantaa ja sijoittaa yhdistyksen rahat ja muuten hoitaa

yhdistyksen taloutta;
e) vuosikokoukseen tulee sen toimittaa vuosikertomus

yhdistyksen toiminnasta viime vuoden kuluessa, sekä
tehdä tili yhdistyksen rahavarojen käyttämisestä.

5 §'.

Yhdistys viettää vuosikokouksensa Sakarian päivänä,
syyskuun 6 p:nä, jolloin seuraavat asiat käsitellään:
a) yhdistyksen vuosikertomus;
h) toimikunta vapautetaan edesvastuunalaisuudesta;
<■) valitaan uusia jäseniä toimikuntaan;
A) valitaan 2:si tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilin-

tarkastajaa, joiden tulee tarkastaa yhdistyksen tilit
kuluneelta vuodelta;

e) käsitellään toimikunnan tahi yhdistyksen jäsenien
nostamia kysymyksiä, nämät kysymykset tulee lä-
hettää toimikunnalle 14 p. ennen vuosikokousta, jotta
toimikunta ehtii valmistaa ne kokousta varten.

Yhdistyksellä on oikeus kutsua kokoon erityinen
kokous niin usein kuin toimikunta katsoo sen tarpeelli-
seksi, jos vähintäin 10 seuran jäsentä lausuu semmoisen
toivomuksen ja esittää toimikunnalle syyn.
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Yleinen kokous tiedoksi annetaan sitten tavalla, jonka
toimikunta pitää sopivana, kuitenkin tulee ilmoittaa ko-
kouksesta myöskin läänin enimmin levinneissä suomalai-
sissa ja ruotsalaisissa sanomalehdissä.

Yleisiin kokouksiin saavat jäsenet maaseudulta asia-
miesten kautta ottaa osaa.

Ehdotuksia muutoksiin tahi lisäyksiin näissä sään-
nöissä, tahi jos tulee kysymys yhdistyksen hajoamisesta
tahi sen omaisuuden käyttämisestä, otetaan käsiteltäväksi
ainoastaan vuosikokouksessa. Jos eivät yhdistyksen läsnä
olevat jäsenet ole yksimielisiä päätöksien suhteen, on
päätös lykättävä erityiseen kokoukseen, joka pidetään
aikaisemmin yksi kuukausi vuosikokouksen perästä, ja
jotta päätös silloin voisi tulla lailliseksi täytyy kaksi
kolmannesta läsnä olevista siihen suostua.

Päätökset, jotka koskevat muutoksia tahi lisäyksiä
sääntöihin, eivät tule noudatettaviksi ennenkuin vahvistus
niihin on laillista tietä saatu.
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