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1 §. Yhdistyksen tarkoitus on Vastustaa taitel-
luista eläinten kidutusta ja edistää säälimää ja lem-
peää kotieläinten kohtelemista.

Eläinten kidutuksena pidetään:
a) eläinten Väkinäinen pakotus liiallisiin Voimien pon-

nistuksiin,-
b) semmoisten ajokatujen käyttäminen, jotka saattawat

juhdan wialle tai owat sille tuskaksi;
c) kaikellainen rääkkäys ilkeydestä, huolettomuudesta

tai ajattelemattomuudesta, niinkuin ruoskitsemiset,
kidutukset nälällä ja janolla y. m. sekä

d) eläinten tappaminen tawalla, joka tarpeettomasti
lisää heidän karsimistaan.
2 §. Kukin yhdistyksen jäsen on welwollinen

kykynsä mukaan edistämään tämän tarkoituksen saa-
wuttamista:

omalla esimerkillänsä sekä, asianhaarain mukaan,
selityksillä, kehoituksilla ja Varoituksilla;

saattamalla yleisön tietoon semmoisia tapauksia,
jotka owat omansa herättämään sääliwäisyyttä eläimiä
kohtaan ja kauhua niitten rääkkäämistä wastaan,-

antamalla yhdistyksen toimikunnalle semmoisia tie-
toja, joiden johdosta woidaan ryhtyä paikallis-oloihin
ja muihin asianhaaroihin soweltuwim tarkoituksen-
mukaisiin toimiin;

semmoisissa tapauksissa, joissa eläinten kidutuksella
Voimassaolevilla lakia rikotaan, joko itse saattaen rikol-
lisen syytökseen tai ilmoittaen seikan asianomaiselle
kruununpalwelijalle taikka yhdistyksen toimikunnalle
tarpeenmukaisia toimenpiteitä warten; sekä

muutoin edistämällä jokaista yritystä, joka yhdis-
tyksen harrastuksia hyödyttää.

3 §. Kukin hywämaineinen kansalainen on oikeu-
tettu pääsemään osalliseksi yhdistykseen suorittamallasen rahastoon Vuotisen makson, nainen kaksi ja mies
neljä markkaa.



Se, jokakerrassaan maksaa, nainen kaksikymmentä ja
mies neljäkymmentä markkaa, on Vuosimaksuista roapaa.

Vapaaehtoisia apuja otetaan kiitollisuudella roas-
taan.

Varattomia henkilöitä, jotka oroat edistäneet yhdis-
tyksen tarkoituksia ja saattamat tehdä sille erityistä
hyötyä, saa toimikunta ottaa yhdistykseen maksoroapaiksi
jäseniksi.

4 §. Jäsen, joka näitä sääntöjä rikkoo, on yhdis-
tyksestä eroitettama.

5 §. Yhdistyksen asioista pitää huolta toimikunta,
jossa on oleroa kuusi roarsinaista- ja kolme roara-jäsentä.
Tämä toimikunta, joka keskuudestansa roalitsee esimie-
hensä ja roara-esimiehen sekä sihteerin ja rahastonhoi-
tajan, roalitaan yhtiön Varsinaisessa Vuosikokouksessa.
Joka rouosi eroaa siitä kaksi Varsinaista ja yksi Vara-
jäsen, kahtena ensimäisenä wuonna arwan, sittemmin
Vuoron mukaan. Eronneen jäsenen tai Varajäsenen
saattaa uudelleen Valita.

6 K. Toimikunnankutsuu kokoon esimies tai Vara-
esimies ja on sen istunnoissa pöytäkirja pidettäwä-
mutta älköön päätöstä tehtäkö, jollei esimies tai hänen
sijaisensa ja Vähintään kaksi jäsentä ole läsnä. Pää-
töksen määrää yksinkertainen äänten enemmistö, ja,
milloin äänet lankeewat tasan, esimiehen ääni.

? §. Paikallisilta Virastoilta hankkikoon toimi-
kunta semmoisia toimenpiteitä ja määräyksiä, jotka yhdis-
tyksen tarkoituksia edistäwät.

8 §. Saawuttaaksensa tehokkaampaa tarkastusta
eläinrääkkäystä koskemien asetusten ja säädösten nou-
dattamisesta, antakoon toimikunta, warain jälkeen,yhdis-
tyksen rahastosta isompia tai wähempiä palkintoja
poliisipalwelijoille ja muille, jotka eläinten kidutukseen
syyllisiä owat lailliseen rangaistukseen saattaneet.

9 §. Toimikunnalla olkoon myös oikeus tarpeen
tullen käyttää yhdistyksen rahastoa lunastaaksensa,
kahden asianymmärtäroän ja jääroittömän miehen ar-
roion mukaan, Vanhoja laihtuneita, raajarikkoisia taikka



muuten parantumattoman wiallisia juhtia seka kuolet-
taaksensa ne sopimalla tawalla.

10 §. Kerta Vuodessa, toukokuussa, pidetään
warsinainen wuosikokous, johon toimikunnan tulee kah-
deksan päiwää sitä ennen kutsua yhdistyksen jäsenet
ilmoituksella kaupungin sanomalehdessä.

Tässä kokouksessa, jossa toimikunnan tulee antaa
tili hallinnostansa ja kertomus yhdistyksen miimemuo-
tisista toimista, otetaan käsiteltäwiksi seuraamat asiat:

a) tilinwapauden-anto toimikunnalle;
b) toimikunnan jäsenten maali, ja
c) tilintutkijain waali tilinlaskujen tarkastamista

marten.
Kullakin jäsenellä on oikeus tehdä ne ehdotukset,

jotka hän haluaa saada yhteisesti tutkittamaksi, mutta
semmoisesta ehdotuksesta älköön kuitenkaan samassa
tilassa päätöstä tehtäkö, jollei ehdotusta ole annettu
toimikunnalle Vähintäänkin neljätoista päimaä ennen
kokousta ja toimikunta siitä antanut lausuntoansa.

11 §. Kun asiat niin maatimat, kutsukoon toimi-
kunta yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen. Ky-
symykset, jotka koskemat sääntöjen muutosta, ratkaista-
koot kuitenkin ainoastaan makinaisessa Vuosikokouksessa.

12 K. yhteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun
erimielisyyttä ilmaantuu, samojen perusteitten mukaan,
tuin 6 K samallllisissll tapauksissa toimikunnalle määrää.

Keisarillinen Suomen Senaatti on tämän
noudatettamaksi wahwistanut. Helsingissä,
Keisarillisessa Senaatissa ja sen Talous-
Osastolla, Kesäkuun 11 p:nä 1884.
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