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Hämeenlinnan läänin Kuwernöörin päätös,
jonka kautta lupa myönnetään Lahden kauppalan
eläinsuojelus-yhdistyksen perustamiseen ja sen
säännöt noudatettawiksi wahwistetaan: Annettu
Hämeenlinnassa läänin kansliassa Huhtikuun
8 päiwänä 1890.

Asiakirjoista hawaitaan: että, sittekun Lah-
den kauftpalalaiset olitvat Marraskuun 15 päi-
wänä 1889, pitämässään kokouksessa päättäneet
perustaa eläinsuojelus-yhdistyksen ja hywäksyneet
sitä warten walmistetut säännöt, Nimismies
Varatuomari Fridolf Lindström on, siihen wal-
tuutettuna, wiime Maaliskuun 14 ftäiwänä tänne
annetussa kirjassa anonut wahwistusta maini-
tuille, hakemukseen liitetyille säännöille:

Mitä näin on esiintynyt ja asiakirjat, jotka
täällä säilytetään, lähemmin osoittamat olen
minä tutkiakseni ottanut; ja koska kysymyksessä
olewat säännöt eiwät sisällä mitään yleistä lakia
tvastaan sotitvaa määräystä; sentähden ja sään-
nön nojassa 20 ftäiwänä Elokuuta 1887 anne-
tussa, laajennettua waltaa maan hallintowiras'
töille koskewassa armollisessa asetuksessa; pidän
minä oikeana ja kohtuullisena tämän kautta
myöntää lutvan Lahden kauppalan eläinsuojelus-
yhdistyksen perustamisen sekä sille noudatettawiksi
wahwistaa näin kuuluwat säännöt:



Lahden kauppalan eläinsuojelns-
yhdistyksen säännöt:

1 §•

Mdistytsen tarkoituksena on wastustaa
kaikenlaatuista eläinten rääkkäystä ja erittäin
edistää kotieläinten säälilväistä ja hellää kohtelua:

Eläinten rääkkäyksenä pidetään:
g,) kaikenlainen eläimen ankara waiwaa-

minm yli sen lvoimien.
d) kaikenlainen pahoinpitely, joko iskuilla

ja lyönneillä, nälällä ja janolla tahi muulla jul-
muudella, olkoon se sitten seurauksena ilkeydestä
huolimattomuudesta tahi kewytmielisyydestä, sekä

o) eläimen tappaminen taivalla, joka tur-
haan enentää sen, tuskia.

2 §.

Lahden kauppala on erittäin yhdistyksen
tvaikutusalana edellyttäen tumminkin, että yhdis-
tyksen muilla seuduilla asuwat jäsenet toimiwat
samassa tarkoituksessa.

Mdistyksen jäsenen welwollisuus on tvoimi-
ensa mukaan edistää yhdistyksen tarkoitusta

a,) omalla esimerkillään, sekä neuwoilla,
kehoituksilla ja waroituksilla;

d) tarkoituksen mukaisien kirjoitelmien
teloittamisella;

o) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tie-
toja niistä paikallis-suhteista, tawoista jaoloista,
jotka waikuttawat eläinten kohteluun;



a) tiedon saatuaan semmoisesta eläimen
rääkkäyksestä, josta woimassa olewan lainmukaan
rangaistus seuraa, ilmoittamalla asiaa asian-
omaiselle poliisille tahi myöskin yhdistyksen toimi-
kunnalle sitä toimeen panoa warten, johon toimi-
kunta katsoo olewan syytä ryhtyä; sekä

e) ylipäänsä edistämällä yhdistyksen toimia.

Mdistyksen jäseneksi otetaan jokainen Hämeen-
linnan läänissä asuwa hywämaineinen kansalai-
nen ja on hän siinä tapauksessa tvelivollinen
yhdistyksen rahastoon maksamaan, nainen yhden
markan ja mies kahden markan suuruisen »vuosi-
maksun. Wapaehtoisia lahjoja »vastaanotetaan
kiitollisuudella.

Joka kerrassaan maksaa nainen »viisitoista
ja mies kolmekymmentä markkaa, on »vastaisuu-
dessa waftautettu wuosimaksosta.

Warattomia henkilöitä, jotka owat edistäneet
yhdistyksen tarkoituksia ja woiwat olla yhdistyk-
selle erinomaiseksi hyödyksi, on toimikunta oikeu-
tettu yhdistykseen maksuista waftaiksi jäseniksi
ottamaan.

5 2.

Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä
ivastaan tahi ei kolmeen tvuoteen ole lvuosimak-suansa suorittanut, on yhdistyksestä eroitettu.

6 o.
Mdistyksen asioita hoitaa toimikunta, johon

kuuluu kuusi »vakinaista ja kolme »varajäsentä.



Tämän toimikunnan, joka keskuudestaan lvalitsee
puheenjohtajan ja ivarapuheenjohtajan sekä mää-
rää kirjurin ja rahaston hoitajan, tvalitsee yh-
distys kolmeksi wuooeksi, siten että joka wuosi
kaksi tvakinaista ja Yksi tvarajäsen eroaa, kahtena
ensimmäisenä wuonna arwan määräyksen mukaan.
Eroawa wakinainen eli warajäsen woidaan uu-
destaan walita.

Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa
ja on päätöksen woifta puheenjohtajan tahi hänen
sijaisensa ja kahden jäsenen saaftuwille tultua.
Kokouksissa laaditaan pöytäkirja ja päätös teh-
dään äänestyksellä, jossa äänten ollessa tasan
puheenjohtajalla on ratkaisewa ääni.

8 H.
Paikallis-wirastoilta tulee toimikunnan anoa

semmoisia toimia ja määräyksiä, jotka edistäwät
yhdistyksen tarkoituksia.

9 §.

Voidakseen tarkemmin silmällä pitää, että
eläinten rääkkäystä ivastaan laadittuja asetuksia
ja annettuja määräyksiä seurataan, on toimikunta
oikeutettu antamaan yhdistyksen waroista pie-
nempiä ja suurempia palkinneita poliisipaliveli-
oille tahi muille, jotka lailliseen edeswastaukseen
otvat saattaneet semmoisia henkilöitä, jotka owat
tehneet itsensä syyftäiksi mainittua laatua olemiin
rikoksiin.



10 §,

Kerran wuodessa. Toukokuussa pidetään
yleinen wuosikokous, johon yhdistyksen jäsenet
kutsutaan ilmoituksilla kauppalan taululla jakir-
kossa kaksi wiikkoa ennen.

Tässä kokouksessa esittää toimikunta tilin
ja kertomuksen yhdistyksen toimista sekä keskus-
tellaan ja päätetään muiden muassa seuraawista
kysymyksistä:

g.) tilin tvapaudesta toimikunnalle,
d) toimikunnan tvakinaisten ja warajäsenten

waalista ja
o) tilintarkastajain waalista.
Jokainen jäsen on oikeutettu esittämään

ehdoituksia, jotka hän tahtoo yhteisen tutkimisen
esineeksi, mutta näistä ehdoituksista ei tvoida
päättää samalla kertaa, jollei niitä ole annettu
toimikunnalle wähintäin 14 päiwää ennen koko-
usta ja jollei toimikunta niistä ole antanut
lausuntoaan.

11 §.

Toimikunta on oikeutettu tarpeen tullessa
kokoon kutsumaan ylimääräisen kokouksen.

Sääntöjen muuttamista koskelvat kysymykset
tvoidaan kumminkin ainoastaan
päättää.

12 §.

Meisissä kokouksissa päätetään asiat, eri-
mielisyyttä ilmaantuessa, samojen perusteiden
mukaan kuin 7 § samassa suhteessa toimikunnan
päätöksestä määrää.
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Tähän päätökseen tyytymätön saafti siihen
hakea muutosta hänen Keisarillisen Majestetinsa
tykönä alamaisella walituksella, joka tämän pää-
töksen tahi sen kopian seuraamana lvalittajan
itse taikka hänen laillisesti walwutetun asiamie-
hen tulee yhdeksänkymmenen (90) päiwän kulu-
essa tästä päätöksestä osan saatua antaa Re-
kistraattorin konttooriin Keisarilliseen Suomen
Senaatin Talousosastossa. Paikka ja aika
ennen kirjoitetut.

Torsten Eostiander.
(Sinetti).

A. F. Andersin.


