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Hämeenlinnan Eläinsuojeluseura
50-vuotias.

Huhtikuun 28 p. v. 1875 vahvisti Keisarillinen Senaatti
Hämeenlinnan Eläinsuojeluseuran säännöt. Puolisen
vuosisataa on seura siis nyt ollut toiminnassa. Ihmis-
elämään nähden on aika kylläkin pitkä. Paljon ovat kul-
loinkin seuran toimihenkilöt, sen jäsenet ja ystävät saa-
neet tällä ajalla kokea. On ollut surun, jos ilonkin päiviä.
On saatu käydä yhtämittaista taistelua kansantajuntaan
ammoisista ajoista juurtuneita väärinkäytöksiä, raakuut-
ta ja julmuutta vastaan niin nuorissa kuin täysi-ikäisissä-
kin. On saatu nähdä aikoja, jolloin miltei joka ainoa
linnunpesä paikkakunnalla oli ryöstettävä, pesä hävi-
tettävä ja munat ovat saaneet vanhojen halveksittujen
leikkikalujen tavoin romujen kesken rikkinäisinä kuljes-
kella. On saatu nähdä hevosmarkkinoilla miten juopu-
neet hevoshuijarit mikä milläkin piikkiruoskalla mitä
raaimmalla tavalla ovat hevosia ruoskineet; on saatu
nähdä, miten tuo ihmisen hyödyllisin, jaloin ja tottele-
vaisin kotieläin, vaikkakin on suunnattoman suuren
kuorman edessä ponnistanut viimeiset voimansa, on
palkinnoksi suuresta antautumuksestaan saanut kirouk-



ei ole liukkaan suoritettu.

B>3, verta vuotavat suupielet M julmasti paisuneet
ruoskan jäljet lantioilleen. —

ja ainoastaan lutaasti — miltei askel askeleelta
«n lasten mieli saatu muuttumaan, miesten näpeän tunne
keräämään

tvönön on nyt eläinsuojeluseura puolestaan
ottanut osaa 50 vuotta.

lÄnän se niin palhon liene suorittanut — pienet varat
v. m. ovat olleet esteenä — mutta vnäessä kokäen sillä
kuitenkin on livvä omatunto: onlian ainakin yritetty.

jos se voisi toivoa, että kaikki ne siemenet, jotka se
on kvlvänvt, tulevaisuutena tuottaisi runsaan ja nvvän
saäon, niin se olisi tvvtvväinen.



Hämeenlinnan Eläinsuojeluseuran
kunniajäsenet:

Taloustirehtööri J. A. Moberg.
Neiti Siri Bränder.

Rouva Constance Ullner.

Kirjailija V. Lindman.
Rouva Bertha Lindman.
Luonnonsuojeluvalvoja Rolf Palmgren.
Piirieläinlääkäri Allan /M/es.

Hämeenlinnan Eläinsuojeluseuran ensimmäi-
nen johtokunta vuonna 1875.

Postiekspeditööri Carl Gustaf Alleen, puheenjohtaja.
Pastori Gustaf Robert Böök, varapuheenjohtaja.
Lääninkirjuri Anders Leonhard Peterson, rahaston

hoitaja.

Kimnaasinapulainen Karl Gustaf Renvall.

Kolleega Anton Wilhelm Lindgren, sihteeri
Lehtori Magnus Gadd.

Varajäseniä:
Rouva Emelie Alleen.
Kapteeni Oskar Segercrantz.



toiniilita.

vuonna 1925.

Eläinlääkäri Adolf Teodor Colerus.
Varatuomari Harry Pomoell.

Varajäseniä:

Kauppias Steffan Hägg.
Lruno

Kauppias Kustaa Aleksanteri Fredriksson.

äeui-an 1915—1925.

Lehtori Albert Theodor Böök. puheenjohtaja.
Eläinlääkäri Alfr. Asehan, varapuheenjohtaja.
Postinhoitaja Johan Oskar Sjöblom, rahastonhoitaja.
Kauppias Knut Fredrik Björkbom, sihteeri.

vakinaisina jäseninä ovat olleet kauppias
Oarl v. 1895—1921, koitaen rariastonnoitaMn
tointa duntikuun 1? päivään 1915, jolloin nän pyysi saaäa
siitä luopua, Löök v:sta 1896, Noberg v.
1897—1920, oikeusraatirnies L. Iclestam v. 1899— 1924,
I'. co!erus v:sta 1903, Kiuttu v. 190?—1922,



Kauppiaß K. Ljörkbom v:Bta 1919, poßtinnoitaja 0.
3jodlom v:Bta 1920, eläinlääkäri v:Bta 1922
Bekä varatuomari pomoell v:Bta 1924.

VarajäBeninä ovat olleet tilanomiztaja Otto
1902—1916, T'. coleruz 1900—03, K. I". Ljörkdom
1903—18, 0. 1914—1920, 3tektan v:Bta
1916, 1919—1921, L. v:Bw 1920.
l<. v:Bta 1922.

Seuran puheenjohtajina 50 v. kautena ovat olleet
sotakamreeri C. G. Alleen v. 1875—1902 ja A. Th. Böök
v:sta 1902.

l<vt kuluneena toimintakautena on jolitokunta kokoon-
tunut 8? kertaa.

Tilintarkastaj at.

ovat toimineet talouBtirektööri K.
ruununvouti L. kaupp. K.

tektailija L6v. Kauppinen, kaupp. l<.
ja pankinjohtaja 12. saarinen.

Ankaraa kävitvztä on kalma nyt kuluneena 10-vuotlß-
- 2ikaanßaanut Beulan jäsenten Keßken
vieden kuolemaan kolconaizta 30 nenkeä. Vuocießta 1910
lukien on kuolleitten luku 43. tMißtä mainittakoon eri-
tvißLßti seuran monivuotißet jontokunnan jäßenet oikeuß-
- läeßtam ja Kauppiaß
l>läiß3ä kaäotti Beura parhaimpia ja toimeliaimpia merkki-
miehiään, oli narvinaißen lämm!Nßvclämi>

Manalaan siirtyneitä seuran jäseniä



Lpare.
Naanviljelvsneuvos I^inäebäck
tilanomistaja Otto I^önnholtx.
tilanomistaja Verner l^önnholtx.
pastori K. virila.
tohtori
Everstiluutnantti L. ak, I^nehjelm.
professori l<. v. I^ieanät.
liouva v. l^ieanät.
sahanhoitaja Forssell.

nen eläintenystävä, toverina ja ystävänä vakaa ja hor-
jumaton kaikissa elämän vaiheissa. Syvän surun val-
taamana seisoi johtokunta kokonaisuudessaan aivan
odottamatta Tuonelan majoille menneen johtokunnan
jäsenen Leon. Idestamin arkun ympärillä hänen hauta-
jaisissaan Hämeenlinnan kirkossa 16 p. helmikuuta 1924.
Saattoivathan silloin viimeiselle retkelleen henkilön,
joka auliisti ja uhrautuvasti oli neljännesvuosisadan
johtokunnan jäsenenä m. m. hoitanut seuran monet usein
kyllä hyvinkin vaikeat ja arkaluontoiset juridiset tehtä-
vät. Lausuivathan viimeiset jäähyväiset työtoverille, joka
semmoisena ja muuten ystävänä oli verraton, — niin
aivan ainoalaatuinen.

Vuonna 1917 kuoli novineuvoB Lpäre, joka uut-
teraBti toimi jontokunnansa v. 1897—1902.

>Ivt kuluneena toimintakautena ovat paitsi eäellä
mainitut seuran jäBenet siirtyneet paremmille maille
seuraavat henkilöt:



Pankinjohtaja A. J. Forström.
Pankinjohtaja Ivar Gadd.

H,. HeleniuB.
Maisteri H. E. Hårdh.
Oikeusraatimies L. Idestam.
Faktori Antti Itkonen.
tonturi K. K«BkimieB.
Kuritush. johtaja O. Leistén.
Kauppias Carl Lindevall.
Rouva Emmi Mattsson.
Metsänhoitaja K. Moberg.
Rouva Emma Moberg.
K. Opettaja Olga Nikander.
Kauppias N. Novoschiloff.
Pankinjohtaja B. Sundgren.
Toimittaja Atte Tarjanne.
Kruununvouti L. J. Tötterman.
Rouva Fanny Tötterman.
Kauppias N. Veseloff.
Apteekkari Alfr. Ölander.

Eläinlääkärit.

Seuran toimintaan nähden on eläinlääkärin avustus
aivan elinkysymys. Tätä avustusta ovat nyt koko ky-
seessä olevan ajan aivan ilman korvausta antaneet piiri-
eläinlääkäri T. Colerus ja kaupungin eläinlääkäri Alfr.
Asehan.



Eläinsuojelukaitsijat.

Eläinsuojelukaitsijana on seuran palveluksessa ollut
monta vuotta kaupungin terveyskaitsija A. Kuokkanen
sekä hänen kuoltuansa nykyinen kaitsija vahtimestari
Armas Yrjölä.

Asiamiehet.
3euran asiamielienä on kauan Buulclla innolla toi-

minut Lnlnruotk kammilla.

3euran kauniita petaan Be!lai3ille Nen-
kiloille, pitemmän ovat zialvelleet BamaB32

paikan, Bekä 8>I!ä ajalla ovat hoitaneet kotieläimiä erit-
täin liuolelliBeBti, rakkauäella. 3e»aiBia
ovat Baaneet:

Kunniakirjat.

Nnieenlinnan laBtenko6in palvelija Ilaria Vuori,
hoitanut koäin eläimiä 20 vuotta.

Hyömäen karjakko Mandi Hägg.
palvelija OuBtava Heino, palv. Kvlä-lleikkilän tilalla.

palv. KartanoBBa.
Karjakko luominen, Bamoin.
Navettamies Eemeli Tuominen, samoin.

lienki Boklman, pb,lv. kaupp. I_inäqviBt ja
rikBBonil!a.

I?enki Bve6, palv. l?LiniukBel!a.

Heikkilä, Hämeenlinnasta.
Kuski Kalle Kalliola, palv. Halikialan kartanoja.



?ika-ajuri Kustaa tamminen, Hämeenlinnasta.
Vouti Edvard Lehtonen, palv. Tuomolan talossa.
Vaimo Matilda Vilhelmina Lehtonen, samoin.
Tallirenki Otto Tamminen, palv. tiirikkaan talossa.
Tallirenki Kustaa Mäkinen, palv. Saaren tilalla.
Tilanomistaja A. Kullberg, Hämeenlinnan maaseura-

KunnaBta.

Pikkulintusuojelu.

Hämeenlinnan kaupunki on siinä Bunteessa erittäin
onnellisena aßemaßßa, että 8e «maa joukon nauskoja
puistoja. Hyvin oivaltaen kaupungin merkityksen mat-
kailijapaikkana ovatkin Ben viranomaiset — maaherra

alkaen — aina auliisti uhranneet melkoisia
summia puistojen nvväksi. Iso puisto onkin nykyään

laatuaan maamme aivan ensimmäisiä — m. m. lintujen
olin- ja pesimispaikaksi erittäin sovelias, luonnollista
on, että nämät puistojen nerttaiset luannonlaulajat, jotka
ovat omansa tuottamaan niille, jotka ovat pakoitetut
viettämään Keßänßä mitä suurinta iloa ja
Kaußkuutta, aina ovat olleet seuran erityisen liuolenpiäon
alaiset. Mn on seuralla nyt kuluneena toimintakautena
miltei aina keväällä lintujen peNmisaikana ollut oma
palkattu vahtinsa puistoja varten, lintupövtiä — naus-
kaa mallia — on piclettv, kaupan tani lanjaitettu (m. m.
lastenkodeille) ja on niitä nyt runsaasti yksityisten toi-
mesta pystytetty kaupunkiin. Erilaisten pesimispönttö-
jen malleja on samalla aina ollut yleisön käytettävänä



Sylviajuhlat.

ja puistoihin on pystytetty toistasataa pesimispönttöä.
Koulujen johtajat ovat vuosittain auliisti seuran pyyn-
nöstä oppilailleen huomauttaneet lintusuojelun merki-
tyksestä. Tarpeen vaatiessa on kirjoituksilla paikkakun-
nan lehdissä koetettu vaikuttaa vanhempiin ja lapsiin,
puhuttu kaupungissa syksyisin vierailevien tilhiparvien
puolesta, taisteltu »stritsojen» käyttämistä vastaan v. m.
Vuosittain on kaikille kaupungin kansakoululapsille lu-
kuvuoden päättäMisissä annettu C. viinerin ja Siri
Branderin pirteästi toimittama »Pieni eläinystävä» —

yhteensä 7100 kappaletta. Edelleen on toimeenpanemalla
suuret Sylviajuhlat koetettu herättää lasten niin sanoak-
semme joukkoharrastusta eläinsuojeluun. On koetettu
painolla juurruttaa lasten mieliin Sylviajuhlien juhla-
merkkiin painettu kehotus: Missä näet heikompaa sor-
rettavan, astu rohkeasti sitä puolustamaan!

3euran Bunnuntaina 21 p. lokakuuta 1922 toimeenpan-
nu3ta 3vlvjajunlaBtl kertoo »Hämeen Banomat» Beuraa-

vasti:
»sunnuntaina Hämeenlinnassa vietetty 3vlviajunla

onnistui kaikin puolin oäotukßia vaßtaavasti. Ilma oli
mitä i kanin ja osanotto tavattoman runsas. Klo ke-
rääntvlvät sekä kaupungin että läliiseutujen koulujen
oppilaat lippuineen torille, josta klo I marßßitttiin kau-
puniin pui3toon ja l<ajaanin



Sissipataljoonan soittokuntain kaiuttaessa muhkeita mars
sejaan. Kulkuessa oli lapsia yli 1300, jotapaitsi juhlaan
saapui runsas joukko muuta yleisöä.

?uiBtoon sÄÄVuttua piti lehtori I'». Zöök kauniin
puneen, tenäen Biinä Belkoa ja vitien päivän
merkitvkBeBtä ja ottaen lopulta lapBilta sanan, että ne
Kaiki3Ba to!miBBaan narrastavat eläinBuojelun jaloa asiaa.

jälkeen tarjottiin lap3ille IcivokBia ja olijelman
Buoritu3 jatkui lvnvin väliajoin. Kajaanin 3iBBipataljoo-
nan äoittokunta piti 8o!to8ta nvvää kuolta ja Bemina2lin
kuoro LBitti paiiin otteeBeon kauniita laulujaan opettaja

jokäolla. oli «Kje!maBB2 kilpailuja ru-
nonlauBunno3Ba ja juok3U3Ba.»

Lamaan tapaan ovat muutkin ävlviajulilat BUoli-
tetut.

Kaupungin kyyhkyset.
!4 p:nä 1917 päivätyllä kirjelmällä n:o 18

kääntv Hämeenlinnan Beuran puoleen pyyn-
nöllä että Be, Biiken nädäcn että kaupungin kodittomat
KvvlikvBet olivat saneen BuureBBa määräBBä liBääntvneet,
kärsivät nälkää japakkaBta Bekä kovin likaavat kaupun-
Fin taloja, rvktviBi toimenpiteiBiin niiäen Buvun nar-
ventamiBekBi.

Vaikka tuo tentävä seuran tarkoitußperään näliäen oli-
kin varsin epämieluißa ja vaßtenmielinen, ei Beura kui-
tenkaan tantonut kieltäytyä, Koßka oli pelättävinä, että
Kvvnkvßten nävittäminen pitkin kaupunkia ampumalla



Eläinsuojelukirjallisuus.

Esitelmiä ja esityksiä.

tai muulla tavalla ilman vakinaista valvontaa tulisi
tuottamaan tavattoman palhon tuskaa ja kärsimystä.

3eura palkkasi erityisen denkilön, joka pvvävsti linnut
naaveilla ja sitten äkkiä tuskattomasti ne tappoi. Kaik-
kiaan narvennettiin kvvnkvsten lukumäärä 134 linnulla
jota paitsi 209 pesää liävitettiin.

paitsi toisessa vntevclessä mainittua ?ientä Iliain-
vstävää, joita seura on jakanut kadcleksattatukatta Kap-
paletta, on seuran kautta muutakin kirjallisuutta mak>
sutta levitetty Hämeenlinnaan ja sen vmpäriztöön.
ta mainittakoon ensisijassa lektistä Miten olisi tukin-
ajossa eläinrääkkäystä vältettävä», jota on jaettu useita
satoja. Laelleen: pesimispönttöjä pikkulinnuille»,
suuri joukko aikakauskirjaa »Eläinsuojelus» (etelä-Hä-
meen lukutupiin), »lÄäinsuojeluskalenteri», »lasten Lläin-
suojelusoppi», Luomen vdtvneitten
tvsten liiton vuosikirja v.m.

seuran julkaisemaa mukkeata taulukkoa »60 dvvää
neuvoa nevosen noiclossa» myytiin ensimmäinen painos
loppuun ja toista painostakin jo suuri joukko pääasialli-
sesti kautta.

esitelmiä on seuran pukeenjontaja
pyynnöstä pitänyt Hämeenlinnan sotilaskoäissa, ?aäas-
joen Uartkavkclistvksen iltamassa, 'lurun Eläinsuojelu-



vncli3tvkßen 50 V. julilaßßa, kansakoululla, Beurakunnan
äiakoonin oppilaille, Uämeen llevosja>oßtußl!iton kokouk-
-BLBB3, Kaiki3Ba 3vlviaMliliß33 v.m.

Eläinten päivä.
Kun »eläinten päivänä» eri 08iin kaupunkia asetetut

säästölaatikot tuottivat vanan, päätti joktokunta
Bvv3kuun 29 p. 1916 kääntyä papiston puoleen pyyn-
nöllä, että ke Baarnoi3Baan muiBta!zivat päivää.

Luonnonsuojelulaki.

Kuten tunnettua aBtui lieinäkuun I päivänä v. 1923
voimaan uuBi nartaazti odotettu luonnonsuojelulaki,
annettu delmikuun 23 päivänä 1923.

llvvin oivaltaen kuinka tärkeätä olisi, ettei uuäesta
laista muo6o3tuisi ainoastaan kuollut tekele, vaan että
sitä aluBtapitäen toäella nouäatettaisiin, pantiin Beuran

puoleBta aBiata KoBkeva KisjoituB kaikkiin paikkakunnan
«anomalelitiin. koski sekä luonnonBuoje!ulakia
että metsästyslain suojelevassa tarkoituksessa muutettu-
ja pykäliä. Kirjoituksessa lausutaan m. m.

»Kunnan vaan asianomaiset järjeBtvkBenpitäjät nävt-
taisivat liittävää valppautta asiassa jo tänä vuonna.

Erittäin tärkeätä olisi, että varsinkin nuorisolle ilmoi-
tettaisiin näistä uusista asetuksista.

Hämeenlinnan lÄäinsuojeluseura kääntyy tässä kaliäen
arvoisien opettajien, varmempien ja kasvattajien puo-



Eläintentäyttäjät.

Ilmoituksia eläinrääkkäyksestä.

leen. Varankin maalaißkanßakou!ujen opettajat voivat
kukin paikkakunnallaan palhon livvää saacla aikaan.»

käelleen: Mämeenlinnan toivoo,
että Rämeen valistuneet nuoret m!eluBBä tulevat ole-
maan mukana nyt kyseessä o!evaBBa valiBtuBtvöBBä. llä-
meen partiotvtöt ja pojat! NuiBtakaa, että neikomman
auttaminen ja Buojeleminen on tärkeimpiä kontia teiclän
onjelmaBBanne!»

Yllä olevan okeBBa on kaikille oppikoulujen ja kansa-
koulun yläluokkien oppilaille jaettu 3uomen
ten 13Iäin5uojeIuvN6i3tv3ten Keskusliiton lentolenti luon-
nonBuoje!ulaiBta ja muutetuista metBäBtvBlain pvkäliBtä.

Ben jokclosta että seuralle oli valitettu ziitä, että I6än-
pään kylään oli muuttanut asumaan muuan lintujen
täyttäjä, joka oli törkeästi väärinkävttänvt oikeuttaan
ampua erilaisia raunoitettuja lintuja luonnontieteellisiä
tarkoituksia varten, kääntyi joktokunta 28ia83a luonnon-
-Buojelun valvojan maileri Palmgrenin puoleen
Billä seuraukBella että KvBeessä olevalta kenkilöltä ampu-
misoikeuäet eäellä mainittua tarkoituBta varten tykkä-

nään otettiin pois.

joukko ilmiantoja on nyt kyseessä olevalla toiminta-
kauäella kuten ennenkin seuralle telitv. — Mistä mainit-
takoon:



LräBtä metBä- ja I!iketo!miBtoa Bvvtetään kuonojen
nevo3ten kävttämiBLBtä tukin ajoon — kirje Hattulan
nimizmiekelle.

I'iirikoBken zilloizta omiBtajaa Bvvtetään KävttämäBtä
vien kuonoa maitonevozta — nevonen otetaan poiz ja
tapetaan.

Kievarinpitäjää Bvvtetään tekemästä k)s/tiä nei-
kolla ja nuonoBti ruokitulla KevoBella — nevonen tapetaan
— «nuBtaja tuomitaan 60 mkm Bakkoon.

Ilmoitetaan että eläinräakkävBtä liarjaitetaan metBän-
ajoiBBa pitäjän Toijalan KvläBBä — zeuran KaitBija
Kuokkanen länetetään paikalle.

Muuatta teur2Btajaa Bvvtetään Biitä että oli
nänelle teuraBtamiBen ekäolla mvvävn nuonon KevoBen,
niin että Bitä Bittemmin Hauholla rääkättiin lialonajolla.
llevozen toimittaa eläinlääk. llainari tapetukBi.

Muuatta torpparia Bvvtetään KuonoBta
nevoBLBta — käännvtää.n Viralan kartanon noitajan
puoleen, jonka maalla torppari aBui.

3anoma!edäi3Bä KertomuBtörkeäztä eläinrääkkävkBeBtä
I'vrvännö33ä — azia vireillä Hattulan käräjillä.

Ilmoitetaan että muuatta kulkukauppias »vvtetään
kovin vialleen nevoBen KävttämiBeBtä ajoon — Beura

jättää aBian KonBtaape!i Mannerin liuoBtaan.
Hattulan nimizmieB Ilmari ilmoittaa, että

muuan ta!onomiBtaja «n Hattulan käräjillä tuomittu
60 mkn sakkoon e!äinrääkkävkBeBtä.



Kuokkanen läketetään tarkastamaan erään talon llat-
tulassa N2V0812, jai3ta vkBiilmoituksen mukaan on vien
viallinen.

3euran tiedoksi tuoäaan, että Haukon poBtin kudetta-
jalla on perin kuono kevonen — hoitokunnan jäBen pos-
timestari Bjöblom Mrhe3tää asian — nevonen poistetaan

ha parempi otetaan tilalle.
Ilmoitetaan että erääBBä kartanoja BääkBmäellä on

/-i/c/couiuneiia ja nuonoja nevoBia — kirjelmä äääkZmäen
nimizmiekelle.

Ajurin nevonen toimitetaan eläinlääkäri
— nevusella ajo kielletään kunnes tulee terveekBi.

laisen ajurin nevosen sunteen sama tuimenpicle kuin
eäellä.

Nuuan liikemienen kovin laikan ja vankan kevosen
toimittaa seura tapetuksi.

talollista poikineen lammen pitäjästä syytetään

siitä, että olisivat ampuneet talolleen Heikki Eerolan
ajokoiran ja jättäneet sen kitumaan tien viereen —

päätös: läketetään kirje Haunon nimismiekelle.
3euran tietoon on tullut, että tukkeja ajettaessa ?aro-

län Mkelän metsistä Hämeenlinnan liövrvsakalle käy-

tetään kuonoja kevosia ja liian suuria kuormia, — kään-
nytään sakankoitaja puoleen ja väärinkäytös

lakkaa.
äeuralle ilmoitetaan että kuorma-ajurit kaupungin

satamatvössä ovat pakotetut ajamaan suuria kuormia



Bvväßtä notkosta — kaupungin insinööri ilmoittaa että
tie on tasoitettu.

päätetään kääntyä poliisikamarin puoleen pyynnöllä,
että muuan pika-ajuri Bgizi muistutuksen, koska lian
ajaeBBa rääkkää nevoBtaan.

Merkitään pöytäkirjaan, että muuan torppari Baa 260
mk. Bakkoa eläinrääkkäyksenä.

ilmoitetaan että muuan ajuri on poliiBiviranomaiBten
puolelta saanut ankaran varoituksen hevosensa rääkkää-
niisestä.

3vvstä että suuri joukko kaloja oli näntv kuolleena
linnan ja kaupungin välisessä ojassa, käännytään

toimikamarin puoleen, joka antaa avata ojan sillan kon-
dalta, joten vielä elossa olevat kalat pelastuvat.

Lrään ajurin nevonen toimitetaan eläinlääkärille ja
sillä ajaminen kielletään kunnes jalka paranee.

liaunolaisen liuono nevonen toimitetaan lää-
karille.

pvvcletään seuran eläinlääkäriä valvomaan niitä kuu-
tokauppaja, joissa sotatarkoitukseen kelpaamattomia
sotalaitoksen nevosia mvväään huutokaupalla.

Markkinat ja hevoskauppa.

Wtä kevoskauppaan tulee, niin ei se ole ollut livvällä
kannalla Hämeenlinnassa, kun ei ole vasituisia elukkain
myyntiä varten rakennettuja rakennuksia tani muita
laitteita.



3en Mataminen onkin kelta toiBenza peräBtä ollut
jontokunnan KäBiteltävänä. Varojen puute on kuiten-
kin täBBä niinkuin moneBBa muusBakin konäen ollut eB-

-

kuitenkin «n toiveita, että tämäkin ta>ouäelliBeBBa
BukteeBB2 maallemme varBin tärkeä kaupankaara tulee
UämeenlinnaBBakin järjeBtettäväkBi ajanmukaiBelle kan-
nalle. ValtuuBton myöntämillä varoilla järjeBtetään n!-
mittain parnaillaan oleva
tori elukkain mvvntipaikakBi. 3iinä ko»
koukBLBBa, valtuuBto aB>an ratkaiBi M Beuran

puneenjoktaMlla oli tilaiBUU3 tuoäa eBille mielipiteenBä
myyntipaikan ilmeni, että aBia,nomaiBet
tulevat Matamaan nevoBmvvntipaikan ottamalla Beu-

ran toivomukset kuomioon. 3uuri puute tulee täten poiB-
- kaikota ponniBtukBiBta nuolimatta markki-
noilla aina tapantuva devoBten rääkkääminen, KoBumi-
nen repiminen vältetään.

Kaikilla markkinoilla on Beuralle muuten koko toi-
mintakautenB3 aikana ollut omat poliiBinBa, mutta tenok»
kaazti ovat kaupungin vakinai3et poliiBitkin Beuraa avuB-
-

Kenoitukßena tani pieninä palkkioina on Beura jakanut
pol!i8eille pienempiä ranaeriä taNi lannoittanut jonkun
Bumman neiään eläkekaßßalleen. lällaißia palkkioita
ovat m. m. Baaneet Konßtaapelit Virtanen, Au-
Kußti Heinänen, Arvi H,näerßßon ja Neikki l<vman.
män vnteväe3Bä mainittakoon että Beuran markkina-



poliisi V. kostoksi märkkina-aikana vaikeasti
puukotettiin. 3eura avusti U:ia 300 markalla.

Nyt kuluneena aikakautena on seuran toimesta lope-
tettu 88 ikäkulua ja viallista hevosta. Koko 50 vuoti-
sena toimintakautena on poisotettujen ja tapettujen
hevosten luku 1183 kpl.

Ajurit.

3en jonäosta että Hämeenlinnan ajurivdäistvs oli
kääntynyt seuran puoleen pyynnöllä, että se koettaisi
saada ajurien odotuspaikat eli »birsit» järjestetyiksi pa-
rempaan kuntoon, päätti seura kääntyä valtuuston puo-
leen pyynnöllä että kyseessä olevat alueet laskettaisiin
noppakivillä, oheenliittäen KuBtannusarvion siitä mitä
»birsit» näin järjestettyinä tulisivat maksamaan. 3ama
vnäiBtvB pyysi myöskin että seura rvntvisi toimenpite>3iin
että nevosmienille olisi saatavissa lämmintä juomavettä
juottopaikoilla, mikä kuitenkin olisi tullut niin kalliiksi,
ettei seura katsonut voivansa asiaan puuttua, käelleen
anoi ajurivliäistvs, että seura koettaisi saaäa sillasta ko-
noavan mäen alennetuksi.

tämäkin tentävä oli ulkopuolella seuran varsinaista
toiminta-alaa, niin välttämätön kuin se muuten olisikin.

Hevosuittolaituri.

Kuten ennenkin on seura ylläpitänyt ison sillan itäiseen
päänän rakentamansa nevusuittolaiturin. Ollen ainoa



Eläinten kuletus.

Suomen kolmas yleinen eläinsuojelukokous.

laatuaan kaupungissa on sitä ahkerasti kesäiseen aikaan
käytetty.

Vuonna 1922 oli Beuran lausuntoa pvväettv uuc!eBta
eläinten kuletuzta KoBkevaBta laiBta.

Merkkitapaus seuran elämässä oli Hämeenlinnassa pi-
detty kolmas yleinen Eläinsupjelukokous elokuun 2— 4
päivänä 1917, jonka järjestäminen oli uskottu seuralle
ja johonka oli kutsuttu paitsi Suomen eläinsuojeluyhdis-
tysten edustajia, arvohenkilöitä eläinsuojelualalta myös-
kin muista pohjoisista maista.

MiBtä monista tärkeitä jotka olivat
otetut okjelmaan mainittakoon enB>BijaBBa
seuravat nämeenlinnalaiBten aluBtamat.

1. Hevoskaupan järjestäminen, alusti taloustirehtööri Kus-
ti Laurela ehdottaen ponsiksi a) että eläinsuojeluyhdis-
tykset niillä paikkakunnilla, missä hevosmarkkinoita
toimeenpannaan, valvoisivat, että tammikuun 1 p. 1918
voimaan astunutta asetusta hevoskaupasta tarkoin nou-

datetaan sekä b) että yhdistykset samoin pitäisivät sil-
mällä, että viranomaiset tekevät tehtävänsä — varsin-
kin mikäli asia koskee kierteleviä hevoshuijareita. Pon-
net hyväksyttiin.
2. Eläinten teurastaminen maaseudulla, alusti lehtori A.
Th. Böök, jonka ponnet olivat seuraavat:



a) että elä!nBuojelu-, maamie3, devoBjaloBtuB v. m.
vnäi3tvkBet, joiden odelmaan kuuluu eläinBuoje!u
- kotieläinten noito, toimeenpaniBivat teuraBtuB-
KurBBeja eri 08i88a maatamme,

b) että eäellä mainitut vnäiBtvkzet niikin länettäiBivät
oBanottajia, Men BaataiBiin taitavia ammattiteu-
laBtajia,

-c) että v!ranomaiBet valvoigivat, että yleisiä teuraBtuB-
ta KoBkevia määrävkBiä tarkoin noudatetaan Bekä

6) että tapponaamareita ja teuraBtuBVäl!ne!tä oliBi
kaikkialla BaataviBBa. ponnet dvväkBVttiin, Billä lisävk-
zeliä että ne KoBkiBivat kaikkia kotieläimiä (mvö'B pikku-
karjaa). -

3. /<u//ez/celevai eiä/nnäMiy/, aluBti Kauppia3 K. s°.
Ljörkbom enäottaen, että ne tykkänään Kie!lettäiBiin.
KoknuB päätti anoa että KallituB valmiBtaiBi valtiopäiville
jätettävän ezitvkBen aBiaBBa, kuin mvözkin että eläin-
-Buojeluvn6iBtvkBet kukin UBaltaan KoettaiBivat vaikuttaa
ecluBkunnan jäBeniin.

muut Kvßvmvkßet -Koßkivat Ke3kußliiton
perußtamißta (Bittemmin toteutunut), laßten Kaßvatta-
mißta eläinv3tävik3i, naiBen merkitvßtä eläinßuoje!u-
--aBiaBB2, pikkulintußuojelua, eläinßuojelua tarkoittavaa
lainßää6äntöä, juutalaißten teuraßtußtapoM, elävien eläin-
ten leikkelyä tieteellißi3Bä tarkoituksia, Bekä »anoma-
lentien Bunäetta eläinßuoje!uun. olivat maan-
kuulu eläinv3tävä ja luennoitßija rouva llllner, tok-
tori 3pooi, kirjailija V. Linäman, neiti 3iri Lran-



Lahjoituksia.

der, neiti Agnes v. Konow, eläinlääkäri Allan Höijer,
varatuomari V. Alopaeus.

Ohjelmaan kuului edelleen paitsi retkiä Katisten kar-
tanoon, Karlbetgiin, sulankaan, kaupungin paita- ja
verkatehtaalle, museoon, ja isoon puistoon, maisteri,
nykyisen luonnonsuojeluvalvojan, Rolf Palmgrenin mie-
lenkiintoinen esitelmä »Luonnonsuojelu ja eläinsuojelu»
sekä eläinlääkäri Alfr. Aschanin opettavainen esitelmä
eri teurastustavoista, lihojen säilyttämisestä sekä tuber-
kuloosista v.m. eläinten taudeista.

Suomen Yhtyneitten Eläinsuojeluyhdistysten
Keskusliitto.

Beuran edustajana liitossa — jonka liallitukseen sen
peruztamisesta alkaen on kuulunut seuran puneenjontaja
ja v-tuomari Iclestam vainaja — edellinen nykyään

liiton varapukeenjontaja — on ollut kauppias K. l'.
Ljörkdom.

vainaja, seuran monivuotinen
vakinainen jäsen, sen narras vstäva ja suosija, oli ennen
kuolemaansa määrännyt eläinsuojeluseuralle maksetta-
vakzi liänen jälkeenjättämästään omaisuudesta 2000:—-

markkaa. säilytetään

eläinsuojelurakastona», jonka korot käytetään seuran
tarkoituksien toteuttamiseksi.



Samoin oli Hämeenlinnassa asuva neiti Amanda He-
lenius testamentissaan määrännyt seuralle 1000:— mk.

käelleen lannoitti paikkakunnalla pitemmän aikaa
toiminut Hämeenläänin Hevosvstäväin vnäistvs, kun 5e

lopetti toimensa, v. 1924 seuralle 1000:— mk.
Kiitollisuuäella mainittakoon vielä että seura rouva

(!. viineriltä, neiti 3iri Lranäerilta ja kirjailija V.
manilta on saanut jaettavaksi vastaanottaa joukon kir-
jallisuutta.

ävlvia-julilissa toimeenpantujen kilpailujen palkinnot
on lahjoittanut Karisto oy.

pezimispönttöjä varten tarvittavat puuainekset on sa-
nanlioitaja kautta lahjoittanut sans.

Seuran varat.

3euralla oli varoja — niinin luettuina rahastot, joiäen
korot ovat seuran käytettävissä —:

1915 v. lopussa 3mk. 591: 05
1916 » » » 3970: 12

» 5783: 75
» 3856: 34
» 4099: 75
» 7237: 13
» 10349:
» 10636:97
» 9386: 43
» 9108:70

1917 » »

1918 » »

1919 » »

1920 » »

1921 » »

1922 » »

!923 » »

1924 » »



Jäsenten luku.

1916 105 »

19,7 89 »

1918 98 »

1920 88 »

1921 13? »

1922 134 »

1923 130 »

!924 ,31 »

1925 122 »

1915 103 kenkeä



Hämeenlinnan Eläinsuojeluseuran
pysyväiset jäsenet vuonna 1925.

Oannelin, I'.,
eläinlääliäri.

Jönsson, A., tuomari.
Lönnholtz, A., rouva.
Lönnholtz, Natalia, rouva.
Munck, C, vapaaherra.
Palmroth, A., rouva.
Standertskjöld, H., eversti.
Colerus, Theodor, Piirieläinlääkäri.
Colerus, Eva, rouva
Colerus, Lyyli, neiti.
Colerus, Synnöve, neiti.
Colerus, Elna, neiti.
doleruB, Lertil.
Granberg, T., entinen Lääninkamreeri.



Hämeenlinnan Eläinsuojeluseuran
jäsenet vuonna 1925.

V. Andersson, puutarhuri.
Hilda Aarnio, neiti.
Bruno Appelqvist, pankinjohtaja.
Dagny Appelqvist, rouva.
Alfred Asehan, kaupungin eläinlääkäri.
Sigrid Asehan, rouva.
N. V. Asehan, apteekkari.
Helini Asehan, rouva.
Carl Bartram, kollegianeuvos.
A. 71,. Böök, lehtori.
Anna Böök, lehtorin rouva.
K. F. Björkbom, kauppias.
Hannes Blåfield, asianajaja.
Signe Blåfield, rouva.

Lrunström, neiti,
ZriininF, eläinlääkäri.

rouva.
12. Lackman, leipurimeztari.

Lackman, rouva.
Verneri Lreitkolt?, pankinjontaM.



Osvalä Ceclerqvist, konttoripäällikkö
rouva.

Hjalmari Emanuelson, tehtailija.
Hilja Emanuelson, rouva.
F. J. Frediikssor, kauppias.
Mathilda Fredriksson, rouva.
K. A. Fredriksson, kauppias.
Emmy Fredriksson, rouva.
Verner Fredriksson, kauppias.
Anna Fredriksson, rouva.
Hilja Grönlund, neiti.
Hellä Grönlund, neiti.
Gunnar Grönholm, hammaslääkäri.
Nar ny Grönholm, rouva.

Oron, til. maisteri.
Hilda Honkavaara, opettajatar.
Steffan Hägg, taloustirehtööri.
M. Hägg, rouva.
Kaarlo Hämäläinen, opettaja.
Gustaf Holmström, rentieeri.
V. Hougberg, apteekkari.
Saimi Hougberg, rouva.
V. Heinänen, tehtailija.
Amanda Heinänen, rouva.
Yrjö Hagelberg, liikemies.
E. V. Herva, kaup. lääkäri.
Kaino Herva, rouva.

IclestäM, rouva.



08kgli I82k830!1, Kauppi2B.
lBal<B3oN, rouva.

H. Ilmonen, Köupp>aB.
Kiuttu, tentailija.
l<iuttu, louvi».

Edvard Kauppinen, tehtailija.
Lyydia Kauppinen, rouva.
A. V. Kaulén, pormestari.
Ingeborg Kaulén, rouva.
A. Klepow, kauppias.
G. A. Karlsson, liikemies.
A. Kauhtio, toimittaja.
Ranta Kauhtio, rouva.
Siiri kampen, opettajatar.
V. A. Lindberg, neuvosmies.
Sigrid Lindberg, rouva.
John Lindqvist, prokuristi.

Elsa Lindqvist, rouva.
KuBti ta!ouBtirektööri.
Hilma ivuva.

Mimmi Löfgren, postiekspeditööri.
L. Löfgren, pankinjohtaja.
Ossi Lindqvist, kaup. johtaja.
Lyyli Lindqvist, rouva.
J. K. Lindqvist, kauppias.
Ingrid Moberg, rouva.
Ernst Mesterton, lääninarkiston hoitaja
Ester Moberg, postikirjuri.



U. Nyberg, apteekkari.
Bengta Nyberg, rouva.
Lauri Noro, kaup. vouti.
Hulda Noro, rouva.

?almrooB, inBinööri.
?almro«8, rouva.

?omoe!l,
pomoell, rouva.

slarrv pomoell, v-tuomari.
?omoell, rouva.

päivinen, sänköttäjä.
I'. Renvall, läänimez!Btraattnri.

Renvall, rouva.
Enok Rytkönen, kirjakauppias.
N. Ringvall, kauppias.

rouva.
3>Llne rouva.
0. 3ari!derB, pjirilääkäri.
12. rouva.
V. Bokolofi, kaupp!2B.

lluzt 3koABter, KauppaneuvoB.
Ve.ra 3kuZBter, rouva.

3koZBter, kamreeri.
rouva.

08kari 3joblom, aBeBBori.
3avola, kansak. opettajatar,

KauppiaB.
Nno 3cNrev, lakitiet. kanäiäaatti.



Hilja 3ckrev, rouvZ.

Einari Saarinen, pankinjohtaja.
Ebba Saarinen, rouva.
Alex Seppälä, tehtailija.
Ida Seppälä, rouva.
Martha Sjöblom, fil. maisteri.
E. I'vi via, leipurimestari.
Dagmar Tyrylä, rouva.
Lylly Villgrén, neiti.
K. Vainikainen, leipurimeztari.
Hanna Vainikainen, rouva.






