
Viipurin pitäjän Talikkalan Eläinsuojelusyhdistyksen

Säännöt.

Viipurinläänin Kuvernöörin päätös Viipurin pi-
täjän Talikkalan kylässä perustetun Eläinsuojelus-
yhdistyksen johtokunnan täällä kirjallisesti tekemään
"hakemukseen sanotulle yhdistykselle laadittujen sään-
töjen vahvistamisesta, jotka säännöt tähän jäljen-
nettynä ovat näin kuuluvat:

Yhdistyksen tarkoitus on yleensä edistää eläinten
sääliväistä ja leppeää kohtelemista sekä erityisesti vas-
tustaa niitä eläinrääkkäämistapoja, jotka yleisemmin ovat
juurtuneet. Semmoisia ovat, kun eläimiä vaivataan yli
voimiensa tahi pakoitetaan ponnistuksiin, jotka eivät
niiden luonteelle sovi; kuin vetojuhdille käytetään sem-
moisia ajokaluja, jotka eläimille saattavat haavoja tahi
muita vaivoja;

Kuin annetaan eläinten kärsiä nälkää ja janoa, tahi
kun niitä häijyydestä, huolimattomuudesta, kevytmieli-
syydestä tahi muusta syystä, varsinkin tarpeettomalla
ruoskimisella rääkätään;

Eläimiä on teurastettava siten kuin teurastuslaki
vaatii.

2 §•

Jokainen yhdistyksen jäsen on velvollinen voimiensa
mukaan edistämään tämän tarkoituksen toteuttamista :

Omalla esimerkillään, sekä asianhaarain mukaan
neuvomisella, kehoituksella ja varoituksella; saattamalla
yleisön tietoon semmoiset tapaukset, jotka voivat ihmi-
sissä herättää eläinten säälimistä sekä saada heitä rääk-
käyksiä inhoamaan.



3 §■

4 §•

5 §■

Ilmoittamalla yhtiön johtokunnalle semmoiset tiedot,
jotka paikallisten olojen ja muitten asianhaarain mu-
kaan voivat edistää yhdistyksen tointen varmempaa
menestystä.

Jos joku eläinten rääkkäämisellä rikkoo voimassa
olevaa lakia, tulee yhdistyksen jäsenen joko itse taikka
asianomaiselle poliisille ilmoittamalla saattaa rikkoja
lailliseen edesvastuuseen, taikka ilmoittaa asia johtokun-
nan likemmin päätettäväksi; auttamalla muuten kaikkia
yhdistyksen tarkoitusta edistäviä harrastuksia.

Jokaisella rehellisellä yhteiskunnan jäsenellä on
oikeus päästä yhdistykseen ja saada kappale yhdistyksen
sääntöjä, jota vastaan hän on velvollinen yhdistyksen
kassaan suorittamaan vuotuisen maksun 1 markka mie-
heltä ja naiselta.

Vapaaehtoisia lahjoja otetaan kiitollisuudella vas-
taan. Joka kerrassaan maksaa 15 markkaa on siitä-
lähtien vapaa vuosimaksuista.

Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä vastaan, tahi
yhteen vuoteen ei ole vuosimaksua suorittanut, eroi-
tettakoon yhdistyksestä.

Yhdistyksen toimia hoitaa johtokunta, jossa on
viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Tämän johtokunnan, joka keskuudestaan valitsee
esimiehen ja varaesimiehen sekä määrää sihteerin ja
kassanhoitajan, valitsee yhdistys kolmeksi vuodeksi, niin



että joka vuosi kaksi jäsentä ja yksi varajäsen eroavat,
ensimäisenä kahtena vuotena arvanheitolla, sittemmin
vuoron mukaan. Eroava jäsen tahi varajäsen saattaa
tulla uudestaan valituksi.

6 §■
Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja on

päätösvaltainen esimiehen tahi hänen sijaisensa ynnä
sen lisäksi kahden jäsenen läsnäollessa. Kokouksessa
on kirjoitettava pöytäkirja ja äänien enemmistö päättää
asiat, jonka ohessa esimiehen ääni on ratkaiseva.

Yhdistyksellä olkoon vapaus taloudellisen tilansa
parantamiseksi pitää yleisiä iltamia.

8 §■
Voidaksensa lähemmin tarkastaa, noudatetaanko

eläinten rääkkäämistä vastaan annettuja lakeja ja mää-
räyksiä, saa johtokunta varojen mukaan käyttää suu-
rempia tahi pienempiä summia palkinnoksi milloin
poliisimiehille, milloin muille, jotka ovat lailliseen edes-
vastaukseen saattaneet jonkun tahi joitakuita, jotka ovat
vikapäät semmoisiin rikoksiin.

Q §.

Tilit päätettäköön kalenterivuoden päättyessä, ja
jätettäköön seuraavalla Tammikuulla tarkastajille, joiden
tulee Helmikuussa laittaa ne takaisin johtokunnalle niillä
muistutuksilla, joihin ehken on syytä ilmaantunut. Ko-
koukset on kahta päivää ennen ilmoitettavat sanoma-
lehdissä.
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10 §

a) tilivapaus johtokunnalle,
b) johtokunnan jäsenten vaali
c) tilintarkastajain vaali.

11 §•

kuuta 1907

B. von Troil.

Einar llaiiniiH'l/.

Kerran vuodessa Maaliskuussa on pidettävä yleinen
varsinainen kokous, johon johtokunta kolme viikkoa sitä
ennen ilmoituksilla paikkakunnan lehdissä kutsuu kaikki
yhdistyksen jäsenet.

Mainitussa kokouksessa antaa johtokunta hallinnos-
tansa tilin sekä kertomuksen yhdistyksen toimista vii-
meksi kuluneena vuotena, jonka jälestä valitaan ko-
kousta varten esimies ja käsitellään, paitsi muita yhdis-
tyksen toimiin koskevia kysymyksiä, seuraavat asiat:

Jokaisella jäsenellä on oikeus ehdoittaa asiat, joita
tahtoo yleisesti keskusteltavaksi, mutta semmoisen ehdoi-
tuksen johdosta älköön kuitenkaan sillä kertaa mitään
päätöstä tehtäkö, jollei ehdoitus ole vähintään neljä-
toista päivää ennen kokousta johtokunnalle annettu ja
johtokunta siitä antanut lausuntonsa.

Johtokunta kutsukoon jäsenet tarpeen vaatiessa
väliaikaiseen kokoukseen. Sääntöjen muutosta tarkoit-
tavista määräyksistä voi kuitenkin ainoastaan vuosiko-
kouksessa päätöstä tehdä".

Annettu Viipurin Lääninkansliassa 7 päivänä Joulu-

Tämän asian on Kuvernööri tutkinut ja harkitsee kohtuulli-
seksi noutatettaviksi vahvistaa yllä jäljennetyt säännöt. Paikka ja
aika edelläkirjoitetut.


