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§ i.
Ihdistyksen tarkoituksena on yleensä »vaikuttaa sääli-

»väisyyttä ja lcmpeätä kohtelua eläimiä kohtaan, erittäinkin
»vastustaa kaikenlaista eläinten rääkkäämistä.

Eläinrätkäytsenä on pidettäwä:
1 > Eläimen pakottaminen ponnistukseen, jota käypi sen »voi-

mien yli tahi on sen luontoa »vastaan;
2) Jos haawoittuneita, ontuwia eli muuten sairaita tahi

»vanhuuden ja laihuuden tähdeu heikkoja eläimiä täytetään
työhön tahi pidetään sellaisia sopimattomia ajokalnja,
jotka eläintä haawoittawat tahi saattawat sille tuskaa;

I-i) Eläintä pahoin piteleminen, joko lyömällä, pietsemällä
ja repimällä, tahi kiusaamalla uälällä ja janolla, taikka
»«ulilla ilkeydestä, huolimattomuudesta tahi tewytmieli-
syydestä lähtcwällä julmuudella'

4) Eläimen tappaminen siten, että se tuottaa sille pitkällistä
ja kiduttamaa kuollou tuskaa;

s»j >!un ei kaloja tapeta heti »vedestä saatua, »vaan annetaan
niiden ilmassa tukehtua;



6) Lintujen, etenkin pikkulintujen, niiden munien ja poikain
»vahingoittaminen.

§ 2,

Ihdistyksen »vaikutusalana on pääasiallisesti Noormar-
kun pitäjä, waan sen mukaan tuin warat ja woimat riittä-
wät, kokee se lewittää toimintaansa Satakunnan pohjoisiin
klintiin.

s 3,

Ihdistyksen jäseneksi on oikeutettli pääsemään jokainen
kunniallinen kansalainen, joka yhdistyksen nimikirjaan kirjoit-
tautumalla sitoutuu näitä sääntöjä noudattamaan ja wuosi-
maksuna yhdistykselle suorittaa mies yhden (1) markan ja
nainen »viisikymmentä (50) penniä, taikka kerrassaan: mies
»viisikolmatta (25) ja nainen »viisitoista (15) markkaa, jolloin
on »vastaisista »vuosimaksuista wapaa, Lahjoja ja testa-
mentteja myöskin wastaauotetaan.

Ihdistys on oikeutettu kutsuinaan kunniajäseniä, jotta
owat kaikista maksuista »vapaat.

§ 4.
Ihdistyksen jäsen on welwollincn parhaan kykynsä

mukaau edistämään yhdistyksen tarkoitusta:
k) omalla esimerkillänsä setä selityksillä, kehoituksilla ja »va-

roituksilla;
d) kivittämällä yhdistyksen tarkoitusta »vastaawaa kirjalla

suutta;
o) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tietoja paiktakuu-

nallisista oloista ja tawoista, jotka waikuttawat eläin-
ten kohtelemiseen;



a) joko itse tai toimikunnan kantta poliisiwirastolle ilmoittaa
kanteeseen saatcttawatsi sellaiset eläinrääkkäykset, joissa
lakia rikotaan;

s) muuten edistää yhdistyksen harrastuksia.
§ 5.

Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä tahi kahtena »vuotena
jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, katsotaan yhdistyksestä

luopuneeksi, mutta o» kuitenkin welwoltineu suorittamaan
laiminlyödyt jäsenmaksut. Jos joku erkanee yhdistyksestä,
on hänen suorittaminen jäsenmaksunsa wielä siltä kalenteri-
wuodelta, jolloin eroaa.

s 6.
Dhdistyksen asioita hoitaa toimikunta, johon kuuluu

kuusi »vakinaista jakolme »varajäsentä. Tämän toimikunnan,
joka keskuudestaau »valitsee puheenjohtajan, tiriurin ja ra-
hastonhoitajan, »valitsee yhdistys ensi kerta järjestäwässä,
»vaan sitte »vakinaisessa »vuosikokouksessa. Joka »vuoden pe-
rästä eriää kolmas osa toimikunnan jäsenistä, ensimäkenä
ja toisena »vuonna arwalla »vaan sitte »vuoron jälkeen, jol-
loin yhtä monta tuin eroaa »valitaan sijaan, Eroawan saa
uudestaan »valita, jos hän siihen suostuu.

§ 7.
Toimikunta kokoontuu joka toinen kuukausi eli useam-

minkin, jos asiat sitä »vaatnvat, ja on se toimnvaltaineu,
kun puheenjohtaja ja kolme jäsentä owat saapnwilla. Kirjuri
pitää kokouksessa pöytäkirjaa, joka kohta paikalla tahi mää-
rättynä päiwänä jälkeenpäin on kahden jäsenen tarkastettawa.



Kokousten päätöksissä on jokaisella jäsenellä yksi ääni, waan
äänten tasan langettua tulee se mielipide päätökseksi, johon
puheenjohtaja liittyy.

§ 8.

Edistääkseen yhdistyksen tarkoitusta saa toimitnuta
autaa yhdistyksen rahastosta »uäheinpiä palkkioita henkilöille,
jotka lailliseen rangaistukseen saattawat eläinräätkääjiä;

suuremmista palkkioista päätettäköön yhdistyksen wnosikokout
sessa; kuitenkin saa toimikunta, jos yhdistyksen warat riittä»vät,
täyttää snnrempiakin määriä yhdistyksen rahastosta sellaisten
wanhaiu, »viallisten ja »voimattomien kotieläinten ostoon ja
teurastamiseen, jotka sebvästi owat rääkkäyksen alaisia.

S 9.

Ilcinen »vnosikotons pidetään kerta »vuodessa, Maalis-
kuussa, johon toimikunta ilmoituksella kutsuu yhdistyksen
jäsenet. Tässä kokouksessa antaa toimikunta tarkastetun tilin
rahawarojen hoidosta sekä kertomnksen yhdistyksen toimin-
nasta edelliseltä »vuodelta; setä otetaan silloin, paitsi muita
yhdistyksen toiminnan kanssa yhteydessä olewia kysymyksiä,
seuraawat asiat käsiteltäwätsi :

1) Tiluvapauden myöntäminen johtokunnalle;
2) Jäsenten »valitseminen toimikuntaan: sekä
3) Kahden »vakinaisen ja yhden »varatilintarkastajan »välit-

scminen knlmvaa »vuotta »varten.
Jokaisella jäsenellä on oikeus tehdä ehdotuksia yhteisen

keskustelun alaiseksi.



Milloin asiat niin waatiwat, on toimikunnalla walta
kutsua yhdistyksen jäsenet yleiseen ylimääräiseen kokoukseen.
Sääntöjen muuttamista kostewat kysymykset päätettäköön
ainoastaan »vuosikokouksessa.

§ 11.
Noormarkun Eläinsuojelusyhdistys liittyy haaraosas-

tona Satakunnan Elainsuojelusyhdistykseen, sitoutuen joka
wuofi sille lähettämään otteen »vuosikertomuksestaan ja raha-
»varain tilistä.

s 12.

Nämät säännöt painetaan ja annetaan niistä jokaiselle
seuran jäsenelle yksi kappale.

Satakunnan Eläinsuojelusyhdistys on Tammikuun 11
p:nä 1899 hywäksynyt nämät säännöt muuttamattomina.








