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Centralförbunds årsblad.

Suomen Yhtyneitten Eläin-
suoj.yhdistysten

Keskusliiton vuosilehti.

1921.

Förbundets centralstyrelse: Liiton keskushallinto:
Ordförande, fru Constance Ullner, rouva, esimies.

Viceordf., läneveterin. Allan Höijer, läänineläinlääk., varaesim.
Sekreterare, litteratör Volmar Lindman, kirjailija, sihteeri.

Kassör, fröken Siri Bränder, neiti, rahast.hoit.

Om Förbundets verksamhet under
året 1920 har ordföranden för avsigt att
vid innev. års slut redogöra.

Här må endast anföras att Förbundet
under år 1920 erhöll ett avböjande ut-
slag från Ministeriet för inrikesärenden
å sin år 1919 gjorda ansökan om stats-
bidrag.

Liiton toiminnasta v. 1920 aikoo esi-
mies vuoden lopussa antaa lyhyen se-
lostuksen.

Till detta Ministeriets utslag var
fogad, genomdragen och förseglad, en
tryckt av T. K. Försten undertecknad
och av Wilho Selinheimo kontrasignerad
rundskrivelse "Suomen Eläinsuojelus-
yhdistyksen kaikille Haaraosastoille" av
den 22 mars 1919 ävensom tredje §
ur ett den nyssnämnda föreningens vid
månadsmöte'den 10 febr. 1919 förda
protokoll.

Tässä mainittakoon ainoastaan, että
Liitto vuoden kuluessa sai hylkäävän
päätöksen Sisäasiainministeriöltä v. 1919
tekemäänsä valtioavun pyyntöön.

Tähän päätökseen oli liitetty sekä
sinettisiteellä yhdistetty painettu, T. K.
Forsténin allekirjoittama ja Wilho Selin-
heimon varmentama kiertokirje "Suo-
men Eläinsuojelusyhdistyksen kaikille
Haaraosastoille" maalisk. 22 p:ltä 1919
ynnä kolmas § sanotun yhdistyksen
10:nä p:nä helmik. s. v. pidetyssä kuu-

kausikokouksessa laaditusta pöytäkir-
jasta.

Emedan den nämnda bilagan inne-
håller några origtiga uppgifter om
Centralförbundets stadgar, vid vilkas
granskande och antagande den 14 ja-
nuari 1918 jämnval överste T. K.
Försten var närvarande, så kommer i
slutet av detta årsblad att i korthet med-
delas vad Förbundets stadgar i verklig-
heten innehålla uti de avseenden vilka
beröras av rundskrivelsen.

Koska mainittu liite sisältää muuta-
mia epäoikeita tietoja Keskusliiton sään-
nöistä, joidenka tarkastamisessa ja hy-
väksymisessä 14 p. tammik. v. 1918
eversti T. K. Försten myös oli läsnä;
niin tullaan tämän vuosilehden lopussa
lyhyesti kertomaan, mikä sääntöjen
kosketeltujen kohtien todellinen sisällys
on.
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Djurskyddsföreningen i Helsingfors räknar 33 ständiga och 76 årsmedlem-

mar Bestyreisen, utom tidigare nämnda, d:r J. Quist, viceordf., mag. R. Palm-
gren fru B. Lindman, doktorinna L. Weber, frök. L. Stenberg, veterinär O. Lind-
ström, redaktör V. Lindman. Suppl. lektorska F. Sundström. — Föreningens verk-
samhet omfattar Helsingfors jämnte omnejd, men kan, i frågor de där röra all-
männa syften utsträckas jämnval till andra delar av Finland. — Föreningen utdelar
hederstecken i silver. (V. Lindman.)

Djurskyddsföreningen i Åbo: en ständig och 137 årsmedl. Viceordf. Niemi-
nen, M. L., agronom; Alopaeus, W. W., just. rådman; Fabritius, Ludw., länsvete-
rinär; Fabritius, Leo J., veterinärmajor; Koskinen, S., målaremästare; Ramstadius,
A. A., handl. (A. Vilén).

Djurvännerne i Helsingfors räkna 28 st. och 173 årsmedl. Viceordf. frök.
Siri Bränder; guvernör 1. Gordie; litteratör K. G. Blomberg; veterinär O. Lindström
och fru M. Lindberg. — Föreningens verksamhet omfattar hela landet; utdelar
guldjetong. (V. Lindman).

Hämeenlinnan Eläinsuojelusyhd:n nykyiseen johtokuntaan kuuluvat varsin.
Björkbom, K. F., kauppias; Colerus, Th., eläinlääkäri; Idestam, L., raatimies;
Kiuttu, Adolf, tehtailija; Sjöblom, Oskar, postinhoitaja; sekä varaj. Appelquist,
Bruno, pankinjohtaja; Asehan, Alfred, eläinlääkäri ja Hägg, Steffan, taloustirehtööri.

Yhdistyksen ensimaiseen johtokuntaan kuuluivat: varsin. Allén, Carl, posti-
eksped.; Böök, Gustaf Robert, pastori; Gadd, Magnus, lehtori; Lindgren, A. W.,
maisteri; Peterson, A. L., lään. rahav. hoitaja; Renvall, Karl, maisteri; sekä varaj.
rouva Allén, Emelie; herrat Malin, Adolf ja Segercrantz, Otto. (A. Th. Böök).

Satakunnan Eläinsuojelusyhd. käsittää 15 vakinaista ja 185 vuosijäsentä.
Johtokunnan muut jäsenet: Utter, Mathilda, neiti; von Diederichs, C, sanomalehd.
toim. ja Arvela, Anton; sekä varalla kauppiaat Tarkiainen, W:m ja Virtanen,
K. A. (K. V. Wikki).

Tornion Eläinsuojel.yhdistyksen jäsenluku 93. (W. Ollila).
Uudenkaupungin Eläinsuojelusyhd:n säännöt vahvistettiin 5 p. marr. 1886.

Jäsenluku on ollut 60—118 välillä; vuosimaksu 2 mk. mies- ja 1 mk. naisjäseneltä:
Nykyinen toimikunta: Saarinen, Juho, varapuh.; Erholm, Karl, kauppias; Isaks-
son (vanhin), I. R., kapt.; Lehtola, E. V., tehtailija; Wallin, Knut, kauppaneuvos. —

Yhdistyksen toiminnasta mainitaan, että se on parannusta vaikuttanut sekä etfei
yhd:llä nyt enää ole niin paljon vastuksia ja kuluja, kuin ennen. (K. Westergren).

Noormarkussa, niin ilmoittaa sieltä J. Salmi, ei ole kapinan jälkeen saatu eläin-
suojelusyhdistystä toimintaan, mutta asian hyväksi koettavat eläinsuojelustyötä har-
rastavat sielläkin hiljaisuudessa toimia.

Icke anslutna: Keskusliittoon liittymättömiä:
Djurvännerne i Åbo, vilkas förening är tvåspråkig, hava gemensam ordförande

director musices O. Pahlman on Turun Eläinystävien seuran yhteisenä esimiehenä.
Varaesimies kauppias P. Tyllinoja. Jäsenluku 120 vuosijäsentä —■ årsavgift er-
läggande medlemmar 120. (E. Hytönen).

Itä-Karjalan Eläinsuojeluyhdistys. V. 1920 johtokunta: rva Laura Alopaeus,
tehtailija Joh. Tahvanainen, koneenkäyttäjä A. K. Weckman, tullipäällysmies Edv.
Enqvist, eläinlääkäri H. A. Andersson ja apteekkari Arthur Marttinen sekä varalla
kauppias Toivo Partanen ja vahtimestari Eero Ikonen.

Ensimmäinen johtokunta: rouva Laura Alopaeus, nti Alma Emelaeus, lehto-
rit B. Boxström, O. A. Forsström, tehtailija M. Hirvonen, opettaja M. Rautio;
varajäsenet nti T. Hagan, sekä lehtorit K. A. Hougberg ja A. Genetz.

Ikäloppuja ja rääkättyjä hevosia on Yhdistys ottanut pois omistajiltaan kaik-
kiaan 457 kpl., joka tekee noin 12 hevosta vuodessa keskimäärin. — Juottoavan-
toja on Yhdisyksen toimesta pidetty talvisin auki kaupungin läheisyydessä keski-
määrin 5 avantoa joka talvi. — Varsinkin alkuvuosina on Yhdistyksen toimesta
puuhattu pimeisiin navettoihin akkunoita, jota Karjalan kansa vksinkertaisuudes-



sekä lehtorit I. ja K. Reinilä. (R.

Utdrag ur förbundets stadgar.
Medlem i förbundet är: l:o I Finland

verkande djursk.förening eller annan
djursk.organisation som därom hos
centralstyrelsen skriftligen anhåller och
förbinder sig att efterlefva förb:s stad-
gar samt att erlägga av förb:s rådet
bestämda avgifter; 2:o enskild person
som förbinder sig att följa förb:s stad-
gar och att en gång för alla eller år-
ligen erlägga av förb. rådet bestämd
avgift. (2 §).

Förbundet utövar sin verksamhet ge-
nom allmänna förb. möten och genom
ett förb. råd. Handhavandet av löpande
angelägenheter likasom alla verkställig-
hetsåtgärder ankomma å en central-
styrelse. (5 §).

Röstberättigade deltagare i allm. förb.
möte är en medlem i alla till förbundet
hörande djursk.fören:s direktion samt
föreningarnas representanter valda en
för hvart påbörjadt 50-tal av fören. med-
lemmar.

Sovelius)

Otteita liiton sannoista.

Ingen representant må vid förb. möte
representera flere än högst två till för-
bundet hörande föreningar. (7 §).

Föreningarnas övriga liksom också
förb:s enskilda medlemmar ega rätt att
deltaga i diskussionen, men ej i omröst-
ningarna. (7 §).

Till förb:srådet väljer hvarje till förb:t
hörande förening en ledamot som tillika
är förb:s ombud inom sin förenings
verksamhetsområde. (8 §).

Vid förb:rådets sammanträden ega
alla närvarande rätt att deltaga i diskus-
sionen, men besluten fattas av förb:råds
medlemmarne. (12 §).

Turku, Uuden Auran kirjapaino, 1921

saan ei ole ymmärtänyt elukkainsa viihdytykseksi tehdä. — Esitelmiä on pidetty
ja kirjallisuutta levitetty eläinsuojelusasian valaisemiseksi.

Yhdistyksen monivuotinen rahastonhoitaja, rva Laura Alopaeus, joka yhdis-
tyksen perustamisesta saakka on ollut yhdisyksen rahaston hoitajana, on korkean
ikänsä perusteella siitä toimesta viime vuosikokouksessa eronnut ja onkin Yhdistys
hänelle suuressa kiitollisuuden velassa hänen pitkäaikaisesta, uskollisesta ja epä-
itsekkäästä työstään Yhdistyksen hyväksi. (Arthur Marttinen).

Raahen Eläinsuoj.yhdistys on 18 v. toiminut melko virkeästi, ehkäisten eläin-
rääkkäystä ja herättämällä rakkautta eläinmaailmaan. Eläinsuoj.kirjallisuutta-
tilattu ja jaettu. Kouluissa toimeenpantu aine-kirjoituskilpailuja j. n. e. Esitelmä-
tilaisuuksia ja iltamia. Työhön kelpaamattomia hevosia on ostettu ja ovat saaneet
päättää päivänsä. Erityinen eläinsuoj.poliisi palkattu, etenkin markkinapäiviksi.
Jäseniä: 8 vakin. ja 243 vuosij. — Johtokuntaan kuuluvat, p. jo main., opettajaJohtokuntaan kuuluvat, p. jo main., opettaja
K. J. Kauppila, varaesim.; pormestarinrouva A. Karmiva; johtajatar S. Monten

Liiton jäsen on: 1:o Suomessa toi-
miva eläinsuojelusyhdistys tahi muu
el.s.-järjestö, joka sitä keskushallinnolta
kirjallisesti anoo ja sitoutuu noudatta-
maan liiton sääntöjä sekä suorittamaan
Liittoneuvoston määräämän jäsenmak-
sun. 2:o yksityinen henkilö, joka sitou-
tuu noudattamaan liiton sääntöjä ja
kerta kaikkiaan tai vuosittain suorittaa
L.-neuv:n määräämän maksun. (2 §).

Liitto suorittaa toimintaansa järjestä-
mällä liittokokouksia ja liittoneuvoston
kautta. Juoksevien asiain hoito samoin
kuin kaikkinainen päätösten täytäntöön-
pano on keskushallinnon tehtävä. (5 §).

Äänivaltaisia osanottajia yleis, liitto-
kokouksessa on yksi jäsen jokaisesta
keskusliittoon kuuluvien el.suoj.yhdistys-
ten johtokunnasta sekä yhdistysten
edustajat valittuina yksi kultakin alka-
valta 50: Itä yhdistyksen jäsenmäärästä.
— Älköön edustaja liittokokouksessa
edustako useampaa kuin korkeintaan
kahta liittoon kuuluvaa jäsentä. (7 §).

Eläinsuoj.yhdistysten muut jäsenet sa-
moinkuin liiton yksityiset jäsenetkin
ovat oikeutetut ottamaan osaa keskus-
teluihin, vaan ei äänestyksiin. (7 §).

Liittoneuvostoon valitsee jokainen liit-
toon kuuluva yhdistys yhden jäsenen,
joka samalla on liiton asiamiehenä yhdis-
tyksensä toimintapiirissä. (8 §).

Liittoneuvoston kokouksissa ovat kaik-
ki läsnäolevat oikeutetut ottamaan osaa
keskusteluihin, mutta asiat päättävät ai-
noastaan liittoneuvoston jäsenet. (12 §).


