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Tampereen Cläillsuolellls-yhdistylsen

Saannot
1 §•

Mdistykscn tarkoitus on osittain yleensä waikut-
taa sääliwää ja lempeää eläinten kohtelemista, osittain
myöskin erittäin poistaa tawallisimpia eläinten rääkkäys-
tapoja.

Ne owat:
että eläimiä pakotetaan semmoisiin ponnistuksiin,

jotka käymät yli heidän woimainsa taikka owat heidän
luontoansa wastaau ;

että weto-cläimet waljastctaan ajokaluihin, jotka
rikkowat eläinten ihoa tai oivat niille waiwaksi;

että niitä kiusataan nälällä ja janolla taikka pa-
han-ilkisyydestä, huolimattomuudesta tai kevytmielisyy-
destä muulla tawoin, erittäinkin ruoskimalla, pahoin
pidcllään;

että niitten kuolonkamppaus tehdään pitkällisem-
maksi ja tuskallisemmaksi, kuin wälttämätwmästi tar-
peellinen on.

2 §•

Kukin yhdistyksen jäsen on wclwollineu kykynsä
mukaan edistämään tämän tarkoituksen saawuttamista :

omalla esimerkillänsä sekä asianhaarain mukaan



ncuwoilla, kehoituksilla tahi waroituksilla ;

3 §•

saattamalla yleisön tietoon semmoisia tapauksia,
jotka owat omiansa hcrättttmäÄn sääliwäisyyttä eläi-
miä kohtaan ja kauhua niitten rääkkäämistä ivastaan;

antamalla yhdistyksen johtokunnalle semmoisia
tietoja, jotka woiwat tuottaa yhdistyksen waikutukselle
paikkakunnallisten olojen ja muitten asianhaarain mu-
kaan paremman, wakawamman menestyksen;

semmoisissa eläinten rääkkäystapauksissa, joissa
woimassa olewa laki rikotaan, joko itse saattaa rikol-
liset syytökseen, tai ilmoittaa asia asian-omaiselle polii-
sille, taikka yhdistyksen johtokunnalle, että se saa ryhtyä
semmoisiin toimiin, jotka se katsoo sowclijaiksi ;

sekä muuten auttamalla jokaista tointa, joka
edistää yhdistyksen harrastuksia.

Kukin rehellinen kansalainen Hämeen läänissä un
oikeutettu pääsemään osalliseksi yhdistykseen ja saapi
yhden kappaleen yhdistyksen sääntöjä; mutta sitä was-
taan on hän welwollinen maksamaan yhdistyksen kas-
saan wuotisen makson, waimo kaksi (2) markkaa ja
mies neljä (4) markkaa ja wähäwarainen yhden (1)
markan.

Vapaaehtoisia apuja otetaan wastaan kiitollisuu-
della.

Se, joka yhtä haawaa maksaa wiisikymmentä
(50) markkaa, on wastedes wapaa Vuosimaksuista.

Warattomia ihmisiä, jotka owat edistäneet yh-
distyksen tarkoituksia ja woiwat tehdä yhdistykselle erin-
omaista hyötyä, saapi johtokunta ottaa yhdistyksen



maksowapaiksi jäseniksi.
4 §•

puheenjohtaja,
warapuhcenjohtaja ja
seilsemän jäsentä.

5 §•

Likintä johtoa yhdistyksen asioista pitää johto-
kunta, jossa on:

Johtokunta walitsee keskuudestansa puheenjohta-
jan, pöytäkirjurin ja kassanhoita-
jan. Joka wuoden lopulla erkanee kolmas osa johto-
kunnan jäsenistä, jotka kuitenkin kohta woipi taas siihen
uudestaan walita. Ensimmäisen ja toisen wuoden lo-
pulla määrätään arwalla, ketkä erkaucwat, mutta sit-
temmin erkanemat wuoroonsa cusiksi »valitut. Johto-
kunnan jäsenten waali toimitetaan suljetuilla lipuilla.

Johtokunnan kokoukset pidetään puheenjohtajan
eli lvarapuheenjohtajan kutsumuksesta, ja on niissä
pöytäkirja kirjoitettawa, mutta älköön päätöstä pidettä-
kö pätewänä, joll'ei joku mainituista puheenjohtajista
ja wähintäänkin neljä jäsentä ole ollut läsnä asian
käsittelemisessä. Jos erimielisyys ilmaantuu johtokun-
nan keskusteluissa, woittakoon se mielipide, jota useim-
mat äänet oivat kannattaneet, ja jos äänet kumman-
kin puolen owat tasan, tulkoon se mielipide päätökseksi,
jota puheenjohtaja on kannattanut. Paitsi juoksetvia
toimia, koettakoon johtokunta paikkakunnallisia ivirka-
kuntia taiwuttaa semmoisiin toimenpiteisiin ja määräyk-
siin, jotka niin paljon kuin suinkin edistäwät yhdistyi-



6 §•

sen tarkoituksia, jonka wuoksi johtokunta on welwoitettu
käymään kirjewaihtoon näittm wirkakuutain kanssa.

Kun kuiteukiu yhditylsen tärkeimpänä toimialana
ou walwoa, että eläinten rääkkäystä maitaan sää!tyjä
lakeja ja aunctuita määräyksi säännöllisesti noudatetaan
ja että rikokset niitä ivastaan saatetaan lailliseen kan-
teeseen, mntta kun scmmoieta silmälläpitoa yhdistyk-
sen omain jäsenten kantta ei woi saada kyllin poutc-
waksi, niin saapi johtokunta, waroja myöten, käyttää
yhdistyksen rahawaroja isommissa tahi wähemmissä
määrissä palkinnoiksi, osittain poliisipalwelijoille, osit-
tain muille, yhdistyksen ulkopuolella olcwille henkilöil-
le, jotka lailliseen rangaistukseen owat saattaneet jon-
kun tai joitakuita, jotka oroat tehneet itsensä syypaiksi
edellä mainitunlaatuisccn rikokseen.

Johtokunnalla on myös walta, jos yhdistyksen
etu niin waatn, käskeä jonkun jäsenen luopumaan yh-
distyksestä sekä, jollei käskyä totella, sulkea hänet pois
yhdistyksestä.

Kerta wnodcssa, maaliskuussa, pidetään yhteinen
warsinaincn kokous, johon johtokunta ilmoituksella, jo-
ka kolme wiikkoa ennen on julaistawa kaupungin sa-
nomalehdissä, kutsuu yhdistyksen kaikki jäsenet.

Siinä kokouksessa antaa johtokunta tilin wamin
hoidosta sekä kertomuksen yhdistyksen toimista wiimeksi
kuluneella wuodella, jouka jälkeen ftuhceujohtaja sitä ti-
laisuutta warleu walitaan; ja käsitcltäwäksi otetaan,
paitsi muita yhdistyksen toimipimm kysy-



myksiä, seuraawat asiat:
a) tiliwapaudm anto johtokunnalle,
b) johtokunnan jäsenten waali,
c) tilintuttijam waali.

7 §.

8 §.

Kullakin jäsenellä on oikeus esittää ne ehdotukset,
jotka hän mielii saada yhteisesti harkittawiksi; mutta
semmoisesta ehdotuksesta ci kuitenkaan samassa tilassa
woi päätöstä tehdä, jollei ehdotusta ole annettu johto-
kunnalle wähintäänkin neljätoista päiwää ennen koko-
usta ja johtokunta siitä antanut lausuntoansa.

Kaikki asiat, jotka kokouksessa tulewat käsiteltä-
wiksi, luetellaan myös ilmoituksessa, joka kahdeksan
päiwää ennen kokousta on sanomalehdissä julaistawa.

Kun asianhaarat niin waatiwat, saapi johtokun-
ta kutsua yhdistyksen jäsenet yhteiseen ylimääräiseen
kokoukseen. Asiat, jotka koskewat sääntöin muutosta,
woi kuitenkin ainoastaan warsinaisessa wuosikokoukses-
sa päättää.

Ihteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun eri-
mielisyys ilmaantuu, niitten perusteitten mukaan, kuin
5 § samallaisissa tapauksissa johtokunnalle määrää.
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