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Mhöistyksemme yhöestoista toimintavuosi on nyt lop-
puun kulunut. Hiljaista aherrusta aatteen hyväksi

on tänä vuonna jatkettu entiseen tapaan.
Työmme tuloksista ei meiöän itsemme sovi arvos-

telua lausua. Siitä mitä on aikaan saatu, olkoon Juma-
lalle kunnia, sillä Hänen armostaan kaikki tapahtuu.

Toivoen, että nouseva polvi tulee eläinsuojelus-
asiaankin nähöen käsittämään velvollisuutensa paremmin
kuin me, ennakkoluuloihin pinttyneet, on yhöistys kulu-
neena vuotena vointinsa mukaan pyrkinyt pääsemään
yhä suuremmassa määrässä vuorovaikutukseen nuorten
kanssa. Tämä onkin käynyt verrattain helposti, kun yh-
distyksen palveluksessa osan vuoöesta on ollut kaksi
asiaan innostunutta henkilöä, jotka maaseuöulla matkus-
tellessaan ovat asianomaisten opettajain suostumuksella
saaneet tehöä aatettamme tutuksi kansakoulujen oppilaille.
Varttuneemmallekin nuorisolle on yhöistys tahtonut val-
mistaa tilaisuuöen tutustua eläinsuojelusaatteen monipuo-
liseen merkitykseen, kehottamalla maamme nuoriso- ja
raittiusseuroja liittymään yhöistykseen n. s. julkaisunsaaja-
jäseniksi.

Eipä ole kuitenkaan täysikäisiäkään kansalaisia silti
unohöettu. Vanhaan tapaansa on yhöistys tänäkin vuonna
mitä monipuolisimmin koettanut tehöä aatteemme vaati-
muksia heillekin tunnetuiksi.



Huomattavimpina tapauksina kuluneena vuotena
voitanee pitää yhdistyksen maalisk. 24—25 p:nä Helsin-
gissä pitämiä, yleistä tunnustusta saavuttaneita eläinsuo-
jeluspäiviä, varsinaisten neuvojain kiinnittäminen yhöis-
tyksen palvelukseen sekä Nuorten Eläinsuojelusyhöistysten
perustamistoimet. Tavallaan merkillepantava on myöskin
valtioavun lakkauttaminen yhdistykseltä.

YHDISTYKSEN TOIMINTA.

a) Kaupungissa.

Yhöistyksen asioiöen ohjaajana ja järjestäjänä on
eöeileen ollut johtokunta ja toimeenpanevana tekijänä
toimisto.

johtokuntaan on vuoöen aikana kuuluneet seuraavat
henkilöt: tohtorinna I. Koskimies, rouva A. Simola, Kap-
teeni L. Sarin, patroona N. Ahlgren, el. lääkäri. L. Lingö-
grén, maisteri Aukusti Simelius, lääninsihteeri W. Selin-
heimo ja everstiluutnantti Torsten Försten joista eroa-
misvuorossa ovat: rouvat S. Koskimies ja A. Simola sekä
Torsten Försten.

Tilintarkastajina ovat olleet neiti löa Wilkman ja
kultaseppä Oskar Linöroos. — Toimistoa on hoitanut
yhöistyksen puheenjohtaja nti H. Tuomelan avustamana.
— Sihteerinä on ollut maisteri Aukusti Simelius.

Kuukausi- ja johtokunnankokouksia on piöetty, eöel-
lisiä säännöllisesti, jälkimmäisiä tarpeen mukaan. Osan-
otto kuukausikokouksiin on ollut varsin laimea.

Ilolla on mainittava se vuorovaikutus, joka yhä suu-
remmassa määrässä on osaksemme tullut virastojen puo-
lelta, jonka johöosta yhöistyksen on ollut mahöollista



saada useimmat parannusehdotuksensa toteutetuiksi. Pyy-
dämme erityisesti lausua kiitoksemme Metsähallituksen
hra ylitirehtöörille hänen suuremmoisesta avustuksestansa
hevossuojain rakentamispuuhassa valtion metsähakkuu-
maille. Tämän toimenpiteen kautta on yksi eläinsuojelus-
työn polttavimpia kysymyksiä saatu onnellisesti ratkais-
tuksi.

Pääkaupungin eläinsuojeluyhdistysten käytettäväksi
asetetusta poliisikonstaapelista on ollut suurta apua eläin-
ten kohtelun valvomisessa kaupungissa. Varsinaisten
kaupunkitehtäviensä ohella on hän avustanut useita pai-
kallisyhdistyksiä, varsinkin markkina-aikoina.

Suurta kiitosta ansaitsevalla tavalla ovat myös arv.
sanomalehtien toimitukset julaisseet pyrintöjämme edistä-
viä selostuksia.

Jäseniä on yhdistyksessä ollut 325, niistä 144 miestä
ja 181 naista.

b) Maaseutu.

Toiminta maaseudulla on ollut tavallista vireämpää.
Uusia yhdistyksiä on perustettu kosolta, vanhoja lai-
measti toimivia herätetty eloon. Esitelmiä on pidetty run-
saasti, ja niitä kuulemassa on käynyt lukuisasti yleisöä.

Erityisesti on käännetty huomiota m. m. kansakoulu-
jen jatkokurssilaisten tutustuttamiseen asiaamme.

Ilolla on mainittava, että miltei jokaisen Oulun lää-
nin etelä- ja Vaasan 1. pohjois-osaan yiime aikoina pe-

rustetun eläinsuojelusyhöistyksen johtohenkilöinä on seu-
rakuntain sielunpaimenia. Pyydän lausua tuntemani
kiitollisuuden tästä avustuksesta, ollen varma siitä, että
asiamme siten on laskettu oikeisiin käsiin. Nyt voimme



ei ainoastaan toivoa, vaan myös tietää, että ]umalan tahto
eläintenkohtelukysymyksessä tulee julistetuksi kansal-
lemme.

ÄÄNENKANNATTAJAMME ]A MUU KIRJAL-
LISUUS.

»Eläinten Ystävä*, joka nyt on alkanut 7:nnen vuosi-
kertansa, on eöelleen ollut yhöyssiteenä pää- ja paikallis-
yhöistysten välillä. Samoin on »Nuorison Eläinten Ys-
tävä», kokenut kykynsä mukaan nuorten eläinsuojelus-
yhöistysten jäsenille antaa tietoja heiöän työalaansa
kuuluvista tehtävistä. Kumpaakin lehteä on vuoöen ku-
luessa jaettu ilmaiseksi 1 kpl. kuhunkin yhöistykseen.
Näitä lehtiä on levinnyt: eöellistä hiukan toista tuhatta,
jälkimäistä n. 900 kpl. »Nuorison Eläinten Ystävän» ke-
vät- ja joulunumeroa levisi kumpaakin n. 11,000 kpl.
Lehtiä painetaan jokunen sata yli tilatun määrän ja
jaetaan niitä sitten esitelmä y. m. s. tilaisuuksissa.

Prof. H. Saltin teos »Eläinten oikeuksista» on seu-
rannut »Eläinten Ystävän» liitteenä. Lehteen on myös
painettu eläinsuojeluspäivillä piöettyjä esitelmiä, joista,
samoin kuin toimistossamme olevien esineiben käyttöä
koskevista kirjoituksista, on otettu ylipainoksia. — Käytän
tässä tilaisuutta lausuakseni kiitokset kaikille niille aat-
teen ystäville, jotka kirjoituksillaan, tilauksillaan ja ilmoi-
tuksillaan ovat edistäneet lehtien leviämistä.

Mielipahalla on mainittava että on olemassa suuri
joukko haaraosastoja, jotka eivät ole tietävinäänkään
velvollisuuksistaan omia äänenkannattajiaan kohtaan,
vaikka haaraosastot saavat tilauksistaan 20 °/0:n alennuksen.
Verrattain harvat maanviljelys-, maamies- y. m. seurat,



joiden toiminta on hyvinkin läheisessä yhteydessä työmme
kanssa ja joille myöskin myönnetään tilaushinnasta mel-
koinen alennus, ovat välittäneet lehöestä. Vuoöen lopulla
lähetettiin ikäänkuin näytteeksi erään Inkerinmaalla pal-
velleen pappismiehen kehotuksesta parillekymmenelle si-
käläiselle sielunpaimenelle 2 kpl. kumpaakin lehteämme
kehotuksella levittää niitä.

Niille yhdistyksille, jotka vaivojaan säästämättä ovat
lehtiämme toimintapiireissään levittäneet, lausumme kii-
toksemme. Tampereen, Hämeenlinnan, Viipurin, Salon
ja Porin eläinsuojeluyhdistyksille on annettava kiitos
veljellisestä yhteistyöstä. Uskallamme toivoa, että kulu-
neen vuoöen aikana osaksemme tullut avustus jaymmär-
tämys uudenkin toimintavuoden aikana jatkuisi kalliin
aatteemme edistymiseksi.

Lehtemme eivät nauti valtioapua.

ESITELMIÄ, ELÄINSUOJELUSPÄIVIÄ, ESINE-
NÄYTTELYITÄ.

Tahdon tässä lyhyesti selostaa yhdistyksemme uusien
virkailijain, kiertävien puhujain toiminnan, johon edellä
on sivumennen viitattu.

Eläinsuojeluspäivillä maaliskuussa päätettiin lopulli-
sesti palkata yhdistykselle kiertävä neuvoja sekä valittiin
komitea laatimaan ehdotusta m. m. siitä, miten saataisiin
varoja hänen palkkaamiseensa, kuinka pitkäksi ajaksi hä-
net toimeen otettaisiin, mitä kelpoisuusehtoja hänelle olisi
asetettava j. n. e. Sittenkuin tämä komitea oli yhdistyk-
selle jättänyt lausuntonsa, tarkastettiin ja hyväksyttiin se.

. Ensimäisenä tehtävänä oli sitten varain hankkiminen
ja vapaan rautatiepiletin toimittaminen. Kun yhdistyk-



sellä oli n. 2,500 mk. tätä tarkoitusta varten arpajaisilla
koottuja omia varoja ja kun senaatin kulkulaitostoimi-
tuskunta oli myöntänyt puhujalle vapaan piletin valtion-
rautateillä sekä useimmat maanviljelysseurat luvanneet
palkkausapua 100 mk. kolmen vuoöen aikana, tultiin sii-
hen päätökseen, että puhuja otetaan aluksi yhöeksi vuo-
deksi, siten että hän olisi matkoilla 6 kk. ajan yhöistyk-
sen lähempäin määräysten mukaan.

Mutta mistä saaöa toimeen sopiva henkilö! Kään-
nyttiin maanviljelyshallituksen yhdistykselle aina suosiol-
listen virkamiesten, Mustialan opiston johtajan y. m. puo-
leen, mutta tuloksetta, sillä ei ollut sopivaa henkilöä, joka
olisi niin epävarmoilla perustuksilla voinut jättää entisen
toimensa tai muuten ryhtyä uuöelle alalle. Silloin kään-
nyttiin yhdistyksen palveluksessa väliaikaisesti olleen he-
vos-hoiöonneuvojan Konraö Harjasen puoleen ja tarjottiin
hänelle tämä toimi; palkkaehdoista mainittakoon tässä
8 mkn päiväraha kultakin matka- ja toimituspäivältä.
Lämpimästi aatettamme harrastaen hän suostuikin tarjouk-
seen ja on nyt vuoöen kahtena viime kuukautena mat-
kustellut, ollen hänen pääasiallisempana tarkotuksenaan
aluksi herättää haaraosastoja eloisampaan toimintaan.
Tietysti hän on puhunut myös paikkakunnilla, joilla ei
ole olemassa yhdistyksiä, sekä kouluissa j n. e. (ks. liite.)

Tuskin oli hra Harjanen saatu toimeensa kiinnite-
tyksi, kun sattuma johöatti yhdistyksen työhön toisen
lämminsydämisen eläintenystävän. Se oli Perä-Pohjolan
maanviljelysseuran kiertävä karjanhoidonneuvoja, neiti F.
Nivalainen. Jo ennestään oli hän yhdistykselle tunnettu
siten, että hän esitelmillään, puheillaan ja aikakausileh-
tiämme levittämällä oli raivannut tietä aatteellemme kau-
kaisessa Pohjolassa. Mutta sitä emme olleet ajatelleet,



että hän tarjoaisi sydämensä lämmön yksinomaan aatteemme
tutuksitekemiseksi. Jo heinäkuussa n:ti N. pyysi luvan
saaöa yhöistyksen asiamiehenä toimia kotiseudullansa,
eläinsuojelusasian hyväksi. Että tähän mielihyvällä suos-
tuttiin, on selvää; n:ti Nivalaisen jo ennen osottama into
ja hänen entisen työnsä tulokset olivat mitä parhaimpana
todistuksena hänen puolestaan. Kuukauden kuluttua
toimistoon saapuneesta toimintakertomuksesta näkyikin,
että aatteemme oli n:ti Nivalaisen toiminnan kautta jälleen
saanut suurta tunnustusta ja uusia kannattajia kaikkialla,
missä n:ti N. oli esiintynyt.

Tuntui siltä, että yhöen -neuvojan työn olisi pitänyt
aluksi riittää (ennenhän ei ollut yhtään), mutta kun tuo
neuvojatoimi kestäisi vain puoli vuotta, eikä kokonaista
kuten alussa oli tarkoitus, ja kun se esiintymistapa, jota
n:ti N. oli käyttänyt, suuresti miellytti yhöistystä, päätti
yhdistys, kun n:ti N. ilmoitti verrattain halvasta palkkiosta
jatkavansa toimintaansa, ottaa hänet määräämättömäksi
ajaksi palvelukseensa. Palkaksi sovittiin 125 mk. kuu-
kaudessa sekä vapaat matkat.

Mutta kun yhdistys ei ollut varannut mitään rahoja
tähän tarkotukseen, pyysi allekirj. luvan saada hankkia
hänen palkkaamisekseen tarvittavat varat, johon yhdistys
suostui. Siten on neiti Nivalainen 6 kk:n aikana, saa-
tuaan sijaisen vakinaiseen toimeensa, tehnyt työtämme.
Liitteestä näkyy työn tulos.

En voi olla lyhyesti kertomatta sitä menettelytapaa,
jota n:ti N. on noudattanut. Ilman mitään kuulutuksia tai
muita ilmoituksia hän saapuu pitäjään, jonka on valinnut
työalakseen. Siellä käy hän ensin tutustuttamassa sie-
lunpaimenet, järjestyksenvalvojat ja kansakoulunopettajat
mielipiteisiinsä. Kun nämä on saatu asian puolelle, tv-



tustutetaan muita aatteeseen, ja lopuksi piöetään yhtei-
nen kokous, jossa asiaa vielä selvitetään, perustetaan yh-
öistys t. m. s.

Näihin asti on neuvojan palkkauksen takia menetelty
siten, että paikallisyhdistys, joka on Suomen Eläinsuojelus-
yhöistyksen haaraosastona, on maksanut kustakin esitel-
mästä 5 mk., sekä kukin itsenäisesti toimiva yhöistys 10
mk. Maanviljelyskoulut, kansanopistot, kansa- ja yhteis-
koulut y. m. s. eivät sovita mitään maksua. Toivomuk-
sena lausumme, että eläinsuojelusyhöistykset ilman erityistä
muistutusta lähettäisivät mainitun pienen veronsa toi-
mistoon. -

Neuvojain matkat koetetaan niin järjestää, että he
saapuvat vuoroin kuhunkin yhdistykseen, jottei yksikään
yhöistys jäisi heiöän työstään osattomaksi ja jotta aate
yhä monipuolisemmin tulisi selvitetyksi. Kiertokirjeissä
tulee tarkemmin ilmoitettavaksi neuvojain tilaamistavasta
y. m. heistä koskevista seikoista.

Eöellä on jo mainittu vuoöen kuluessa piöetyt eläin-
suojeluspäivät. Ne toimeenpantiin 10-vuotisjuhlan yh-
teyöessä Helsingissä maalisk. 24—25 p:nä ja vietet-
tiin ne osaksi Yliopiston juhlasalissa, osaksi N. M. K.
Y:n talolla. Tajuten tällaisten päivien suuren kasvat-
tavan ja elvyttävän merkityksen oli yhöistys päät-
tänyt valmistaa yhteyöessään toimivien haaraosastojen
eöustajille mahöollisjmman mukavan tUaisuuöen päästä
näille päiville, ja pyysi yhöistys senvuoksi 50 °/o
alennuksen rautatielipuissa, joka alennus saatiinkin. Tä-
män jphöosta saapuikin päiville n- parisataa osanottajaa
maaseuöulta. Moni haaraosasto oli sittenkin eöustamatta.



Valmistaakseen saapujille toöellista hyötyä ja nau-
tintoa heiöän käynnistään pääkaupungissa oli päiville koe-
tettu saaöa mahdollisimman hyvä ohjelma. Esiintyjiksi
olikin saatu useita maamme tunnetuimpia henkilöitä.
Niinpä pitivät esitelmiä: prof. M. Soininen eläinsuojelus-
kysymyksen asian kasvattavasta merkityksestä, prof. G.
von VVenöt kansantalouöellisesta puolesta, prof. K. Krohn
eläinmaailmasta otettujen vertausten käyttämisestä kansan-
runoudessa, tohtori A. F. Puukko eläintenkohtelukysmyk-
sestä raamatun valossa, tohtori Armas Ruotsalainen eläin-
suojeluksesta terveydelliseltä kannalta, neiti M. Pöyhönen
kasvisruokien käyttämisestä ja opettaja Hyttinen käytän-
nöllisestä eläinsuojelustyöstä. — Esitelmien välillä saatiin
kuulla taiteellisia esityksiä. Niinpä esiintyi V. L. 100-mie-
hisenä kuorona sekä samaten naiskuoro Vuokkoset, molem-
mat laulaen useita lauluja (Vuokkoset m. m. yhdistyksen
marssin). Vapaaherratar Ida Aalberg-Uexkull lausui,taiteilija
Oskar Merikanto soitti, musiikkiopistolainen G. Selin soitti
viulua, r:va Dagmar Hagelberg-Raekallio lauloi, näytteli-
jätär Hilda Pihlajamäki kertoi sadun, näyttelijä lisakki
Lattu lausui runoja. — Sanomalehdissä olikin tästä oh-
jelmasta mitä kiittävimpiä lausuntoja. Että siihen oltiin
tyytyväisiä, todistavat myöskin ne kirjeet, joissa maalta
päiville saapuneet ovat ihastustaan esiintuoneet. — Yleisö
osotti suurenmoista osanottoa näihin päiviin: yliopiston
juhlasali oli täpösen täynnä hartaasti esityksiä seuraavia
kuulijoita.

On vielä mainittava, ettei nuoriakaan oltu näillä päi-
villä unohdettu. Heitä varten oli N. M. K. Y:n talolla
valmistettu juhla monine hyvine puheineen, lauluineen,
soittoineen, vuorokeskustelumeen j. n. e., ja vielä toisen
kokouspäivän illalla oli aikuisille iltama, jonka ohjelmasta



mainittakoon kirjailijatar Maila Mikkolan mukaansa-
tempaava puhe, r:va E. Polönin lausunto, n:ti A. Sjö-
blomin esitelmä y. m. Yhteisiin illallisiin loppuivat nämä
ylen onnistuneet juhlat,

Suomen Eläinsuojelusyhöistys pyytää lausua syöä-
mellisimmän kiitoksensa kaikille niille arv. kansalaisille,
jotka tavalla tai toisella avustivat näiöen eläinsuojelus-
päivien toimeenpanemisessa. Toivottavasti nämä päivät
kantavat kauniin heöelmän yhteisen isänmaamme onneksi.

Vhöistyksen esinenäyttely oli asetettu nähtäväksi
Tampereella piöettyyn karjanäyttelyyn ja erikoinen esine-
valikoima oli lähetetty pyynnöstä Kemiin, siellä pidetyille
maanviljelyspäiville. Viipurin puutarhanäyttelyssä oli yh-
distyksen lähettämiä pesimispönttöjä nähtävänä. Neuvo-
jan mukana on muutamia tärkeämpiä esineitä, joita hän
esitelmätilaisuuksissa näyttää.

Kokoelmamme ovat lisääntyneet muutamilla esineillä,
joista mainittakoon sonnien jalkakytkyt, kärpästen pyy-
öystyskone, sonnien kuljetustangot, liekariimut y. m.

Teurastuskursseja ei ole toimeenpantu, mutta yksi-
tyisesti on teurastuslaitoksella teurastusopetusta annettu.
Ampumakoneita y. m. esineitä on lahjoitettu haaraosasto-
jen toimeenpanemiin arpajaisiin sekä uusille haaraosas-
toille. — Vuoöen kuluessa on myyty ja muuten levitetty
100 kpl. ampumakoneita uutta mallia, jotka toissa vuonna

tilattiin. Nykyään on tilattu 100 kpl. ampumakonetta uutta
parannettua mallia (varmuusvieterillä varustettuja). Maa-
han on asianomaisella luvalla tuotettu 6,000 kpl. ampu-
makoneen patruunia, s. o. 3,000 kpl. isoa ampumakonetta
ja saman verran pienempää konetta varten. Täten voi-



öaan taas käyttää pienten eläimien teurastamista varten
valmistettuja koneita, jotka yli vuoöen ovat olleet pat-
ruunain puutteessa käyttämättä.

Esineitä kysytään kuten ennenkin

TOIMISTOSTAMME,
jonka työ on jatkunut entiseen tapaansa. Toimiston kir-
jat näyttävät m. m., että vuoöen 1911 aikana on yhöis-
tyksen käytettävänä oleva poliisi käyttänyt 61 hevosta
kaupungin eläinlääkärin tarkastettavina. Niistä on 31 lo-
petettu, 7 piöätetty hoiöettavina siksi kunnes ovat paran-
tuneet, 19 on kielletty käyttämästä ajossa ennen kuin
ovat parantuneet, jotapaitsi on annettu lupa käyttää näistä
4 helpommassa ajossa.

Samanen poliisi on varoittanut ja neuvonut 108 he-
vosen omistajaa. Tästä lukumäärästä oli 55 maalaisia
sekä loput 53 kaupunkilaisia. Maaseuöulla on hänen
avustuksellaan pois otettu ja lopetettu 70 hevosta.

Toimistoon tehtyjen ilmoitusten perusteella on poliisi
tarkastanut 12 sikotallia.

Toimiston välityksellä on 28 juoksu- tai sairasta koi-
raa sekä 42 kissaa lopetettu.

Tulleitten kirjeitten ja ilmoitusten luku oli vuoöen
aikana 1100, menneiöen kirjeiöen luku 965.

Nämäkin numerot osaltaan näyttänevät, että toimisto,
jota valtuusto avustaa 500 mk:n suuruisella apurahalla,
(viinavoittovaroista), on käynyt yhä välttämättömämmäksi.

Mainittakoon eöelleen, että toimistosta on vuoöen
kuluessa myyty n. 1,000 kpl. pesimispönttöjä sekä saöot-
tain linnunpöytiä. Pöntöt valmistetaan maaseuöulla, pöy-
öät kaupunkilähetyksen puuseppäverstaassa, joten nämä



esineet tulevat niin halvoiksi, että ken tahansa voi niitä
hankkia. Erilaatuisia pönttöjä on myös ilmaiseksi annettu
eräälle maisterille, joka aikoo tehdä huomioita mihin niistä
linnut paraiten pesiintyvät. Toimistossa olevaan kirjas-
toon on vuodenkuluessa hankittu useita uusia asiaa kos-
kevia kirjasia. ■.■-;'

Käytän tilaisuutta, tämän yhteydessä lausuakseni
sulimmat kiitokset kaikille niiden maamme sanomalehtien
arv. toimituksille, jotka hyväntahtoisesti ovat lähettäneet
lehteänsä toimistoomme. Niiöen kautta on päästy sel-
ville monesta maamme eri kulmilla sattuneesta eläinrääk-
käystapauksesta ja voitu ryhtyä niiöen johöosta toimen-
piteisiin, sekä muutenkin on saatu tietoja monista paran-
nusta kaipaavista seikoista.

Erityistä iloa herättää se yhä lisääntyvä into, joka
yleisön puolelta tulee pikkulintusuojeluksen osaksi. Ei
vain keväisin ja syksyisin, vaan myöskin muulloin, ym-
päri vuoöen, saapuu toimistoon tilauksia, joissa pyyde-
tään lähettämään mallipiirustuksia ja tietoja sekä pesi-
mispönttöjen että ruokapöytien valmistusta varten. Pesi-
mispönttöjen ja linnunpöytien leviäminen yhdistyksen toi-
mesta on siis ollut oikeastaan paljon suurempi kuin mitä
eöellä olevat numerot osottavat.

HAARAOSASTOT.
Niiöen paikallisyhdistysten luku, jotka toimivat yh-

distyksemme haaraosastoina, on tämän vuoden kuluessa
lisääntynyt tuntuvasti. On näet perustettu 44 aikuisten
ja 40 nuorison eläinsuojeluyhdistystä, jotapaitsi 1 eläin-
suojelusyhdistys on liittynyt haaraosastoksi.



Uusille yhdistyksille on opastukseksi lähetetty kier-
tokirjeitä, vuosikertomuksia y. m. kirjallisuutta sekä, niin-
kuin jo mainittiin, muutama kymmenkunta ampumakonetta
lisäkaluineen. ;

Mielipiteet näiden yhöistysten perustamisesta ja ole-
massaolosta ovat vaihtelevat. Jotkut ehkä arvelevat, et-
tei niistä ole niin mitään hyötyä, kun ei niiöen vaikutuk-
sesta kertomuksissakaan erityistä mainita. Tässä epäilemättä
kuitenkin erehöytään, sillä aivan luonnollistahan on, että
ei niin niukoilla varoilla, kuin usealla yhdistyksellä vielä
on, voiba erinomaisia mullistuksia saada aikaan, mutta
kuitenkin jo niiöen olemassaolo on varotuksena eläinten
rääkkääjille sekä neuvona ihmiselliseen menettelyyn. Va-
littaa täytyy, että itse osastotkin usein kuitenkin pitävät
työtään siksi vähäarvoisena, etteivät luule olevan syytä
toiminnastaan kertoa. Tällaisesta luulosta on kuitenkin
luovuttava. Välttämättömäsi on laadittava vaikka kuinka
lyhyt kertomus kunkin vuoöen toiminnasta. Totta kyllä
on paljonkin sellaisia yhdistyksiä, jotka eivät toimita mi-
tään, ja jotka ovat niinkin välinpitämättömiä, etteivät
eöes viitsi pääyhöistykselle ilmoittaa puheenjohtajan vaih-
doksesta. Hyvin ikävältä tuntuu semmoinenkin toimetto-
muus, että yksinkertaisemmista eläinrääkkäystapauksista
ilmoitetaan toimistoon eikä viitsitä itse ryhtyä toimenpi-
teisiin. Nyt, kun neuvojia on saatu, toivon että tämä vä-
linpitämättömyys loppuu ja että nousemme kaikki yhtenä
miehenä rivakkaan toimintaan. Työtä on. Kolme viime
vuotta ovat olleet huonoja rehuvuosia, noustakoon taka-
talvivarastoja perustamaan; huono rehu synnyttää tauteja:
hankittakoon kotirohtoloita. Virastot ovat puolellamme:
pakottakaamme tukkiyhtiöt rakentamaan hevossuojia tal-
visille tukinvetopaikoille. Valvottakoon, ettei kilpa-ajoissa



eikä markkinoilla hevosia rääkätä, katsottakoon että teu-
rastusasetusta nouöatetaan j. n. e. Ei ole työn puutetta,
kun vain tehöä tahöotaan. ]a jos siis niin hullusti olisi
että joku yhdistys jonoon puutteessa nukkuu rauhan unta,
älköön se sitä kauan tehkö: pois veltot peräsimestä, uusia
innokkaita ruoriin kiinni. Ellei ole miehiä, niin naiset
käykööt asioihin käsiksi, näyttäen mitä armelias syöän ja
hyvä tahto voivat. Meiöän riveissämme taistelee monen
monta innokasta naista; lisääntyköön heiöän lukunsa.

Varmuuöen vuoksi sanon haaraosastoille vielä ker-
ran: älkää unohtako tilata äänenkannattajianne, >Eläinten
Ystävää!» ja »Nuorison Eläinten-Vstävää!»

Olen ehkä liian paljo puhunut kehottavia sanoja
maaseutuyhöistyksille, mutta katsoen niiöen äärettömään
merkitykseen en ole voinut sanottavaani lyhyempään
supistaa.

Vielä kerran: Ylös, ylös innokkaaseen toimintaan!
Kärsivän eläinkunnan silmät katsovat oöottain meihin. Äl-

käämme antako noitten »mykkien velipuoltemme» oöot-
taa turhaan!

Viime kesänä, elok. I—s p:nä Kööpenhaminassa
pidetyssä kansainvälisessä eläinsuojeluskongressissa oli-
vat yhöistystä ja sen haaraosastoja eöustamassa r:vat Ina
Relander, Sylvia Simelius ja Berta Vilen sekä yhdistyk-
sen sihteeri, joka viimemainittu piti kongressissa esi-
telmän »Suomen Eläinsuojelusyhöistyksen työstä Suo-
messa.»

* *

*

Kansanvalistusjärjestöjen yhteistoimikuntaan on yh-
distys eöelleen ottanut osaa, ja toimikunnan opintosih-



teerin palkkaamisen avustamiseksi on myönnetty 50 mk.
Sitäpaitsi on suunniteltu yhteistyötä nuoriso- ja raittius-
seurain kanssa, ja toivotaan siitä hyviä tuloksia. Tähän,
samaten kuin myöskin suunniteltuihin eläinsuojeluspäiviin,
on eöellä viitattu.

LAHJOITUKSIA.
Yhdistyksellä on ollut ilo vuoöen kuluessa vastaan

ottaa useita lahjoituksia tai lupauksia vastaisista lahjoi-
tuksista toimintansa edistämiseksi.

Mainittakoon ne tässä:
Tunettu eläinystävä, kauppaneuvoksetar E. Ahlström

on lahjoittanut 600 mk. kolmen vuoöen ajaksi, niin että
lahja kokonaisuuöessaan tekee 1,800 mk.

Rva Alfonsine Rosenlew on lahjoittanut kerta kaik-
kiaan 300 mk.

Rva A.Malmberg Lappträskistä on lahjoittanut 100mk.
Kaikki nämä lahjoitukset on saatu kiertävän puhujan

palkkaamiseksi, jotapaitsi seuraavat yhöistykset ja seurat
ovat luvanneet tai jo antaneet avustusta samaa tarko-
tusta varten:

Raahen Eläinsuojelusyhöistys 50 mk.; Itä-Hämeen
Maanviljelysseura 100 mk.; Lounais-Suomen Maanviljelys-
seura 100 mk.; Pohjois-Karjalan M.-v.-s. 50 mk. Perä-Poh-
jolan M.-v.-s. 100 mk. (3:n vuoöen aikana, joten koko lahja
siis on 300 mk.); Oulun läänin Talousseura 100 mk.
(3:na vuotena): Etelä-Pohjanmaan M.-v.-s. 100 mk.

Postimestari Vlaöimir Nagajew on yhöistykselle tes-
tamentannut 6,000 mk. jota summaa yhöistys kuitenkaan
ei vielä saa käytettäväkseen.



Useita pienempiä lahjoituksia on sitäpaitsi tehty.
Kaikille lahjoittajille pyytää yhöistys lausua syöämellisim-
mät hartaimmat kiitoksensa.

* *

*

Onnentoivotuskirjelmiä on yhöistys lähettänyt Kuo-
pion, Mikkelin ja Satakunnan maanviljelysseuroille niiöen
50-vuotisjuhJien johöosta.

UUDET SAANNOT.

Yhtenä yhbistyksen toimena vuoöen kuluessa on
ollut laatia uuöet säännöt, joissa sen toiminta tarkemmin
ja tarkotuksenmukaisemmin määriteltäisiin. Nämä sään-
nöt onkin saatu valmiiksi ja ovat ne par'aikaa senaatissa
virallista vahvistusta oöottamassa.

Monia muitakin seikkoja olisi yhbistyksen toimin-
nasta kuluneen vuoöen aikana mainittava, mutta mahöo-
ton on niitä likimainkaan kaikkia luetella. Onhan sitä-
paitsi jokaisellayhöistyksen toiminnasta huvitetulla tilaisuus
tarkemmin tutustua jokaiseen asiaan äänenkannattajis-
tamme, jossa kustakin yhöistyksen kokouksesta julaistaan
selostus. Lopetan siis tämän lyhyen katsauksen toivo-
muksella, että uusi vuosi olisi kaikin puolin onnekas
ajamallemme aatteelle, vieöen sitä voimakkain askelin
eteenpäin.



Haaraosastot.

Uudenmaan lääni.

Askolan eläinsuoj. yhd. puh. joht. Agr. K Tennberg, siht,

Kaupp. E. Löfström.Fredriksbergin „ „ „

Hyvinkään Opett. K. Heininen,
Karjalohjan „ „ » ~ E. Malmgren, „

Seppä H. Torenius,
Past. E. Kandolin, „

Opett. H. Puro.

Hr. T. Pantsar.
Korven » » „

Lohjan „ „ Kouv. E. Bärlund.
Mäntsälän „

Pyhäjärven „

Sipoon „ „

Nummelan „ „ „ Maanv. H. Blomqvist, „

Opett. S. Luoma, „

Hra. Bergman.
Yliopp. V. Peltolainen.
Kirkk. hra. K. Varmavuori

Nurmijärven
Maanv. J. Mikkola.

Hj. Oljemark.
Tuusulan „ j, „ O. Seuna,

Turun lääni.

yhd,

Ikaalisten
Karkun

Eläinlääk. K. Eränen,
Opett. V. Virtaranta,
Maanv. A. Lehtosaari,
Rouva M. Sitari,

Fr. Harjunen,
Heinijoen eläinsuoj
Honkilahden „

Maanv. V. Mattila. siht.

Neiti Selin.

Hra V. Suojamaa.

Karunan
Kiikan

Hra J. Nurmi.

Lavian Maanv. I. Runkka,
Hra E. Nyman,

Frans Maja.
Loimaan Agr. Antero Selänne.
Merikarvian
Perniön Maanv. K. J. Salmi „

Insin. E. Huikannen,
Nimisin. E. Ingman,
Poliisi V. Saarikivi, „

Maanv. J. Sorjasaari,

Miina Hietala.
Raumaan „

Rymättylän
Sauvon Helle Rautio.
Vahdon „

Maanv. |. Nelimarkka, siht. Hra A. Joensuu.
Vaasan lääni.

„ K. Landén,
Hoiskon eläinsuoj. yhd. puh. joh
Ilmajoen „ „ „

Keski-Suomen „ „ Pan kin j. J. Karlstedt,
J. Roos.il n n



Kinnulan eläinsuoj. yhd. puh. joh. Maanv. E. Häkkilä, siht. Maanv. E. Leppänen.
Kivijärven „ „ „ „ T. Tenhola, „ Rouva E. Ranken.
Kurjenkylän „

Kyyjärven „

n Opett. O. Silander,
„ Hra J. Ruohonen.

„ Maanv. J. Jokinen, „ Opett. N. Pohjonen.
„ Välskäri K. Kattiala,Lehtimäen „

Leppölän „ „ Maanv. V. Lyytinen,
„

Olga Liimattainen.
Lestijärven „ „ „ Pastori E. Sola,
Muhalan „ „ „ Opett. V. Valli,

„ Pastorska H. Sola.
„ Elis Esanen

Soinin „ „ „ Maanv. A. Huuskanen,
Toholammen „ „ „ Opett. H. Ojala,

„
Opett. A. Oravala.

Turvan
„ „ „ Maanv. M. Lassila, „ Hilda Lassila.

Vaistingin „ „ „ „ J. Salmi,
„ Matti Niskavaara.

Vaskiveden „ „ ~ Lautam. O. Havanka,
Viitasaaren „ „ „ Opett. A. Tikkanen,
Virtain „ „ „ „ J. Kero,

Oulun lääni.

Alpuan k. eläinsuoj. yhd. puh. joh. Maanv. E. Hakkila, siht. Maanv. J. Pyörälä.
Autiorannan ~ „ „ ~ J. Jämsä, „ Opettaja S. Kanerva.
Haapajärven ~ ~ ~ Neiti H. Nikander, „ Neiti L. Reis.„ „ Neiti H. Nikander, „ Neiti L. Reis.
Haapaveden „ „ „ Maanv. M. Rautio, ~ Neiti T. Holmqvist.
Haukiputaan „ „ „ Ratamest. Rosengren
Jääskänkylän „ „ ~ Maanv. A. Olli, ~ Neiti K- Ylijääski
Kajaanin

~ „ ~
Maist. H. Linna,

„
Agr. E. Hynninen

Kainuun „ „ „ Neuvoja K. Harjanen,
Kalajoen „ „ „ Rva S. Viljakkala, „ Pastori Saariola.
Kiiskinkylän „ ~ ~ Maanv. A. Koski,

~ Väinö Peltonen.
Korvenkylän „ „ „ ~ T. Salovaara, „ H. Harmala.
Kärsämäen ~ „ „ ~ J. Vanhakoski, „ Rva Alenius.~ J. Vanhakoski, „ Rva Alenius.
Marrasjarven ~ „ „ „ A. Tapio, „ Hilja Jääskö.
Merijärven „ „ „ ~ J. Eilola, „ Lukkari S. Päivänsalo.
Nivalan „ „ „ Rva M. Heiskanen, ~ T. Rahkolin.„ „ Rva M. Heiskanen, „ T. Rahkolin.

ii n ii n von Pfaler,
„ „ „ Maist. Sovijärvi,
„ „ ~ K. Murtomäki,

„ Neiti H. Färm.Oulaisten
Oulun
Kuusenmäen „ Opettaja R. Lehtonen.
Pattijoen „ „ „ Pastori Verkkoranta, „ Neiti L. Mehtola.
Porkkalan „ „ „ Kaupp. E. Haaranen, „ Mikko Meriläinen.
Pudasjärven

„ „ „ Metsähra A. Berg.
Pyhäjoen ~ ~ „ Maanv. F. Rahkol;~ ~ „ Maanv. F. Rahkola,

Reisjärven „ „ „ Past. K. A. Vuorela,
„ Johan Korhonen.

Revolahden „ ~ „ Maanv. E. Mattila, „K. Vaskuri.
Rovaniemen „ „ „ Joht. F. E. Lehto,

Pyhäjärven ~ „ ~ Kust. Elovaara, „ Kirk. hra K- Z. Simelius.



Ruukin eläinsuoj. yhd. puh. joh. Hra Fredrikson, siht. Neiti Hanna Arola.
Sälöisten „ „ „ Rva H. Strömmer, „ Rva Aur. Veisell.Sälöisten „ „ „ Rva H. Strömmer, „ Rva Aur. Veisell.
Sievin „ „ „ Hra J. Lemmettyinen. „ Maanv. J. Kuivala..
Siikajoen „ „ „ Opett. L. Kallio, „ Neiti Aino Aalto.
Seinäjoen

~ „ „ Hra K. Kylmälä,
Tapian ~ ~ „ Maanv. Vanha-Tapio,
Tyngän „ „ „ „ M. Rahka,

„
Kaup. hoit. H. Naatus.

Venetpalon „ „ „ Maanv. J. Junttila, „ E. Möhönen.
Vihannin „ „ „ Pastori Virkkunen, ,

„ „ „ Pastori Virkkunen,
Yppärin „ „ ~ Hra V. Söderström

Kuopion lääni.

Kiuruved. eläinsuoj. yhd. puh. joh. Kanttori Sirén siht. Anni Martikainen.
Lapinlahden ~ „ ~ Maanv. M. Korhonen, ~ Rva M. Luostarinen.
Maaningan „ „ „ „ A. Voutila, „ Neiti Siiri Lappalaim„ A. Voutila, ~ Neiti Siiri Lappalainen.
Muuruveden „ „ ~ Kaupp. J. Kivelä, „ O. H. Kekäläinen.
Nurmeksen ~ ~ „ Apteek. M. Kalonius, ~ Neiti A. Grahnbom.
Rautalammin ~ „ ~ • Ruununv. Törnkvist, ~ Toht. r. Elsa Hällsté~ • Ruununv. Törnkvist, ~ Toht. r. Elsa Hällsten.
Siilinjärven „ „ „ Maanv. A. Julkunen, „ Neiti Laina Snellman.
Suonenjoen ~ „ ~ „ K. Markkanen, „ Maanv. K. Pulliainen.
Pielaveden „ „ „ Past. A. Toikka, ~ Farmas. V. Gyllenbögel

Hartolan .eläinsuoj. yhd. puh. joh. Pastori G. Rossander, siht. Opettaja A. Gillberg.
Sulkavan

~ „ ~ Kantt. J. Nurmi,
Itä-Savon ~ ~ „ Puut. K- Oksanen,

~ P. Pakarinen.

Mikkelin lääni.

Hämeen lääni.

Akaan eläinsuoj. yhd. puh. joh. Maanv. E. Mönkä, siht. Yliopp. E. Arola.
Asikkalan „ ~ „ Neiti Hanna Alho, ~ Neiti H. Lapinlaii

„ ~ „ Neiti Hanna Alho, ~ Neiti H. Lapinlainen.
Etolan ~ ~ „ Opett. A. Vihonen,
Hattulan „ „ „ Maanv. L. Ventola, „ Hra A. Mikkola.
Hausjärven ~ „ ~ Kondukt. G. Skogster, „ „ E. Josefsson.
Kangasalan „ „ ~ Rva L. Häyrynen. ~ Nimismies H. Häyrynen
Kosken (h. 1.) „ „ „ Agr. K. Utela, „ Opett. O. Sarin.Opett. O. Sarin.

Kylmäkosken „ „ „ K:väärti J. Tipuri, „ „ M. Ruokola.
Kuoreveden ~ „ ~ Rva A. Korpela, ~ Herra K. Mäkelä.

Lammin ~ „ ~ Maanv. Heikkilä,
„

Opett. J. Vuorinen.
Lahden

„ ~ ~ Asemap. A. Leistén,
~

Opett. Siiri Pylkkänen.

Lopen „ „ „ Opett. K. Väre, „ Senni Kaukolander.
Längelmäen

„ „ „ „ S. Tunkelo, „ Yliopp. Laina Jussila
Messukylän „ „ „ Maanv. E. Linna, ~ Juho Turtola.



Orihveden eläinsuoj. yhd.puh. joh. Opett. O. Saarinen, siht. Kont. Selim Niinivaara
Pirkkalan ~ „ „ Opett. J. Tervo,, „ Selma Sipilä.
Ruoveden „ „ „ Past. G. Väinönheimo, „ Opett. Liina Holm.
Someron ~ „ „ Maanv. O. Nordgren, „ „

Sormu.
Somerniemen

„ ~ „ ~
M. Kesäranta,

„ „ Signe Kare.
Tammelan „ ~ „ Hra A. Kurki,
Tuuloksen „ „ ~ Seppä A. Rautakoski,
Urajärven ~ ~ „ Kaupp. A. Uimonen
Urjalan ~ „ „« Joht. A. Sänkelä,

Viipurin lääni.

Elisenvaaran el.suoj. yhd. puh. joh. Rva I. Relander, siht. Hra H. Kiiski.
Haminan „ „ „

Poliisi T. Laine, ~ Opett. S. Rytkönen.
Jaakkiman „ ~ „ Toht. J. Vinter, „ Hra A. Tapaninen.
Koiviston „ „ „ Kapt. F. Laurell, „J. Kuittu.
Kurkijoen ~ „ ~ Agr. K. Sonk, ~ Hra A. Nyström.
Laisniemen ~ ~ ~ Maanv. E. Bäck, ~ Talon tytär A. Laissi.
Liikkalan ~ ~ ~ „ E. Seppälä, „ Rva Katri Räty.
Muolan „ ~ ~ ~ A. Parjunen,

„ Tai. Ville Sorval.
Sakkolan ~ ~ „ ~ A. Naskali, „ Heikki Repo.
Sippolan ~ ~ „ ~ E. Heikkilä, „ Opett. O. Salosaari.
Summan ~ „ ~ ~ A. Luotonen, ~ Simo Suortti.
Terijoen ~ „ „ Hra Mantere,
Valkealan „ ~ ~ Maist. Martikainen,
Valkjärven „ „ „ Maanv. V. Lius, „

Kaupp. J. Rautio.
Virolahden ~ „ ~

Hra P. Videmark,

Kun luopi silmäyksen tähän luetteloon, niin täyttää
ilo syöämen, sillä näkyyhän siitä, että eläinsuojelusaate-
on viime aikoina voittanut suuria aloja maatamme, että
tämä jalo työ saavuttaa yhä suurempaa kannatusta kaik-
kialla.

Suomen eläinsuojelysyhöistys paikallisyhöistyksineen
valtaa jo siksi merkittävän paikan maamme humaanisuus
historiassa että siltä voiöaan vaatia jonkunmoista histo-
riikkaa. Tämän kirjoittamiseen kysytään ensi sijassa täy-
öellisiätietojayhöistystemme toiminta-alueista, niiöenperus-
tamisajasta, niiöen entisistä ja nykyisistä johtohenkilöistä,



sekä niiden toiminnasta. Sentähöen ja voidakseni tarpeen
vaatiessa olla vuorovaikutuksessa kanssanne pyyöän ensi-
tilassa, viimeistään heti vuosikokousten piöettyä, Toimis-
toomme lähettämään seikkaperäisiä tietoja yhdistysten
toiminnasta alusta alkaen näihin asti. Erittäin valaisevaa
olisi saaöa selville m. m. seuraavia asioita: montako pap-
pismiestä, koulunopettajaa, lääkäriä, eläinlääkäriä, nimis-
miestä, välskäriä sekä varsinaista maanomistajaa kuuluu
yhdistykseen, montako eläinrääkkäystapausta on ilmoi-
tettu ja ajettu paikkakunnan järjestyksenvalvojaa toimesta,
ovatko kihlakunnan tuomarien langettamat rangaistukset
tarkoitustaan vastaavia j. n. e.

Täyttäkää nyt kiltisti nämä pyynnöt huolimatta siitä,
jos toimintanne mielestänne näkyy suurempi tai vähempi
arvoisilta.

No niin, ystävät hyvät, yhteisvoimin yhteistyöhön
yhteishyvän edistymiseksi!

T. K. Försten.



Lyhyt selostus
Kuulijoi-

Aika den lukuPitäjän nimi

Kuu j P:vä Aik. |Lap.

Alatemmes
Lumijoki
Ruukki

Ollilan majatalolla
Nuorisoseuran talolla

Heinäk.

Raahen sahan lukutuvalla<[
Nuorisoseuran talolla

Elök.
Paavola

Vihanti {Alpuan kylässä
Kirkonkylässä
Korvenkylässä
Kirkon kyl.
Nuorisos. talolla
Pappilassa

Oulainen
Haapavesi
Merijärvi
Pyhäjoki

()()

/Kirkonkylässä
\Yppärinkylässä
(Nuorisoseur. tai.
JKansakoululla
fNuorisoseur. tal.
JKansakoululla
IPyngön kyl. raitt. talo!.
I S:ma

Kalajoki

Alavieska
Ylivieska

Käännön kylä
Raitt. tai.

Sievi Syysk.
fKansakoululla, Kirkon-Jkylässä, vanh. kirkon ky-
| lässä, kirk. kyläs. Evi-Ijärvellä, Kiiskinkylässä
Kansakoululla

rYlipään käräjätalolla, kun-
<nantuv., kansak., Autio-
Irannan ja Parkkilan k. k.

Venetpalon
\ja Parkkilan kylissä
rjokik., Parkkimaank., m.-
< vilj. näytt., Kan.k. Kuusen-Imäellä ja Vuottamäellä
Kirkonk. nuor. t.

Reisjärvi

Haapajärvi 9-13

Kärsämäki |14-16

Pyhäjärvi (O. 1.) 17-26

12 55 78

29 45
Pappilassa
Pappilassa
Ylipään k. kansak. nuor. t.
Yhteis- ja kansakoululla.
Maanmiesk., Kansanop.

/Pölläkkälässä Vuosal-
Vmen k. k.
Kirk. k. ja keski kylä

Lokak. 25-26 60 50
29 70

Pattijoki
Sälöinen
Siikajoki
Terijoki
Uusikirkko (V. 1.)
Muola

Nivala

Marrask.
2 410

5-6 | 125 | 51Revolahti

3-4 105 —

5-6 150 45



neuvojain toiminnasta.

F. Nivalainen Mieskohtaista työtä
t' rt

Perust. Ruukin yhd. ja Rurkin sahan n.t. yhd
Mieskohtaista työtä
Perustettu Alpuan k. yhdist.

„ Vihannin „

~ Korvenkyiän ~

Mieskohtaista työtä

Perustettu Merijärven yhdist. aikuis.
„ Yppärinkylän ~ „

„ „ „ nuorisolle.

I„ Kalajoen yhdist. aikuisille
ja nuorisolle.
Perustettu Tyngän yhdist. aikuisille
sekä nuorisolle.
Perustettu Alivieskan nuorison yhdistys.
Mieskohtaista työtä.

fPerustettu Sievin ja Kiiskilän yhdist. ai-
jkuis. sekä Sievin, Kiiskink., Evijärven, Ku-
]konkylän ja Vanh. Kirk. kylän nuorison(.yhdistykset.
Perust. yhdist. aikuis, samoin nuor. varten.

[Perust. Haapajärven ja Autiorannan yhd.
<sekä Parikkalan, Autiorannan, ja Haapa-
järven nuorison yhdist.

/Perust. Venetpalon ja Kärsämäen n. y. sekä
VParkkilan, Venetpalon ja Kärsämäen y. aik.
Perust. Pyhäjärven yhd. aikuis, sekä Kirkon-
kyl., Vuohtamäen, Kuusenmäen, Jokikylän
ja Parkkimaan nuorison yhdist.
Nivalan yhdistys perustettu.
Per. Pattijoen yhd. aik. ja päätet. per. y. n.
Mieskohtaista työtä. Perust. Sälöisten y. aik.
Per. Ylipään ja Siikaj. y. n. sekä Siikaj.y. a.

K. Harjanen
Puuhattu yhdistyksen perustamista.
Järjestetty yhdistyksen toimintaa.
Perustettu yhdist aikuis, ja 2:ksi nuoris.F. Nivalainen



Kuulijoi-
Paikka Aika . 0„ ,„,„,

Pitäjän nimi den luku
missä on puhuttu r»— ———>—

kuu P:vä Aik. Lap.

Valkjärvi Kouluissa Marrask. —
—

Rantu Kunnantalolla „ 6-7 90 130
Sakkola Kivisniemen kans. k. „ 8-9 80 45
Kannus Kans. k. ja Pappilassa

„ 8-9 30 110
Pyhäjärvi (V. 1.) /Kan.k.jaKonitsanm.m.k. „ 10 88 90
Räisälä X Kansanopisto „ 11 60
Antrea K unn- huon. ja kans. k. „ 12 65 25
-r . , • K. k. Purontaustan k. k. ,„, t ,„ LAriToholampi £ Lykäristen k. k. " . 12" 15 70 160

Jääski Kansa koul. „ 13 60 40
Kurkijoki Maanmiesop. ja kans. k. ~ 15 80 140
Elisenvaara „ ~ „ 16 60 90
Lestijärvi Osuuskaup. tai. ja kans. k. ~

16-17 65 25
Parikkala Yhteiskoulu „ 17—120
Sortavala Seminaari „

18 45 —

Jaakkima N. M. K. Y. ja kansak. „ 19-20 100 120
Kinnula K.kyl.majat.Muhalan k.k. ~ 19-21 90 —

Mikkeli K. Savon kansanop., k. k. „ 21 200 90
Pieksämäki Yht- ja k. k., Seuroj. t. „ 22 15 190
Kivijärvi Kansa k. y. m. m. „ 22-28 40 60
Kuopio Poh. Savon kansanopist. „ 23 75 —

lisalmi Peltosalmen m. k. jak. k. „
24-25 35 40

Suonenjoki Kunnantalo „ 26 50 -

Väistin kyl., kirkon, kyl.
„ 29-30 30 —

Karstula Kiimingin kyl., Kyyjär-
vellä y. m. ' Jouluk. 1-7 180 750

Loimaa Kansakoul. „ 3 60 —

Urjala Kunnan talolla „ 4 150 —

Kylmäkoski Kansakoul. „ 5 60 —

Akaa Toijalan kans. k. „ 6 120 —

Vesilahti Kansakoululla „ 7 90 —

Messukylä Koululla ja nuoris. t. „ 8-9 190 —

AI ~ ■ Möksönk. Hoikonk.kirk., lnl - om0 rn lmAlaf arvl k,Kure]oenk.y.m.m. P : » 10" 15 250 110
Kangasala Nuoris. tai. ja kans. k.

„ 10-11 235
Orihvesi Kansanopistolla ~ 11 70 —

Ruovesi Kans. koululla
„

12 90 —

Vilppula Kasvatuslaitoksella „ 13 320 —

Pirkkala Nokian kansakoul. „ 14 40 —

Yläjärvi Keihäsniemessä „
15 85 —

Soini Laasolossa., kirk. k. y. m. „ 15-19 310 81
Mouhijärvi Uotsalon kans. k. ~

17 12 —

Karkku Kansakoululla „ 18 — 40
Kiikka „ „

19-20 - 40
Lehtimäki Kansak. ja majatalossa „ 20-21 55 37
Tyrvää Kunnantal. ja kansak. „

21-22 50 40
Huittinen Lauttakylässä „ 26 40 —

Kokemäki Suomal. seur. talo ~
27 90 —

Pon Nuorsuom. talo „ 28 100 —



Neuvojan nimi

K. Harjanen Valkjärven haar. o. järjest. toim.maanm. s.yht,

Järjest. osast. työtä. Perust. nuoris. yhd.
Perustett. nuorison yhdistys.
Päätettiin perustaa yhd.

ff
F. Nivalainen
K. Harjanen

Valittu toimikunta yhd. perustamaan.
Perust. Toholammin yhd. sekä Toholammin,
Purontaustan ja Sykäräisten nuor. yhd.F. Nivalainen

K. Harjanen
Keskusteltu paik. yhd. toiminnasta.

F. Nivalainen
ff ff tf ff

Perustettu yhdistys ja nuorison yhd.
Päätetty perustaa yhd.

Järjestetty n. o. toimintaa.
Perust. Kinnulan ja Muhalan yhd.

K. Harjanen

F. Nivalainen
K. Harjanen

F. Nivalainen
K- Harjanen

Perust. 2 nuorison ja 2 aikuisten yhd.

Mieskohtaista työtä.
Perust. Vaistingin yhd., nuor. yhd. Valittiin
toimik.yhd.perustam. varten. Per. Kiimingin
nuor. yhd. ja Kyyjärven yhd.
Keskustelua paikk. yhd. toiminnasta.
Puhuttu vaivastololla.

F. Nivalainen

ff

K. Harjanen

Keskusteltu yhd. toiminnasta.
Ft ff ff

Päätetty perustaa yhdistys.
Keskusteltu yhd. toiminnasta.
Perust. yhd. Turva, Hoiskan yhd., Alajärven.
Kirk. k. nuor. yhd., Kurejoen nuor. yhd.
Keskusteltu yhd. toiminnasta.

F. Nivalainen
K. Harjanen

Tt tJ

Perust. Laasalan nuor. ja Soinin paikallisyhd.

Keskusteltu nuor. yhd. perustamisesta.

Perustettu Lehtimäen yhd.

F. Nivalainen
K. Harjanen

ff
F. Nivalainen
K. Harjanen



SUOMEN ELÄINSUO]ELUSYHDISTYKSEN

TILA 31/xn 1911.

Käteistä rahaa kassassa .... 220:16
Säästökassa tilillä 3,468:10
Luento & esitelmä rahasto ....2,556:25
Gustaava Koskisen rahasto ....2,000: -

J. Pettersonin rahasto 5,000: -

Vajarakennusrahasto .
. . 105:25

Korot ... 5: - 110:25
Ompeluseuran rahasto .

. 130:70
korot . . 6:_18 136:88

Lauluseuran rahasto . . . 193:47
korot . . . 9:65 203:12

Majatalo rakennus rahasto 8,143:83
korot 387:23 8,531:06 22,225:82

Eläinsuojelusesineitä 1,844:61
Kirjallisuutta 814:13
Kalustoa 539:15
N. E. V. merkkejä 527: -

Testamentteja:

L. Martelinin testamentti 15,000: —

Wlaö. NagajefnV testamentti . . . 6,000: - 21,000: -

Lainoja:
Lainoja

. .
. . 500: —

Smk. 47,450: 16



VOITTO JA TAPPIO TILI.
31 päivä Joulukuuta 1911.

Tulot: Menot:

Myydyistä esineistä
linnunpöyöistäja

2,02664 Toimiston vuokra
Toimisto-apul. palkka
Luennoitsijoille palkkoja
Matkakustannuksia .

.

liukuista 977|30
90; 15

303 j47

521 95
„ kirjallisuudesta

Korkoja
30495

Pikku eläinten lopett.
Ilmoitukset .

.
. .jäsenmaksuja

Lahjoituksia .

55751

134 89
Kansanvalistus seuran ylei

sen luent. rah. perust.Pienteni eläinten lopettamis
Senaatin kirjallistoimikun.,
Kaupungin valtuustolta . ,

N. E. V. merkeistä . .
,

9650

254155

Ostettu esineitä .

Kirjallisuuteen .

N. E. Y. merkkejä

1,241 35

509 501
355 95

Ostettu linnunpöytiä ja Huk
kuja 725451

Luent. ja esit. rah. lahjoit,
Tappio

90 15

510 —

1,633|35
Eläinsuojeluspäiviin, vapaa

merkkeihin y. m. .
. 2,075|32

Smk. |7,175|U Smk. |7,175|1l

Valittuina tarkastamaan Suomen Eläinsuojelysyhöis-
tyksen tilejä vuoöelta 1911 olemme nyt tämän tehtävämme
suorittaneet, tarkastaen yhöistyksen tilintekovuotta kos-
kevat tilikirjat laskuineen, kuin myöskin yhöistyksen arvo-
paperit ja pankkitalletukset, jotka säilytetään säästöpankin
kassaholvissa, sekä toöentaneet että vuosikertomukseen
liitetyt taulukot ovat yhöistyksen varojen, tulojen ja me-
nojen mukaiset.



Tämän perusteella ja kun tilivuoöen kirjat osottavat,
että viime vuonnakin lämmintä harrastusta yhdistyksen
suhteen on osotettu saamme ehöottaa, että johtokunnalle
myönnettäisiin täysi tilivapaus tilivuoöelta 1911.

Helsingissä 26 pmä tammikuuta 1912.

Ida Vilkman. Oskar Lindroos.










