
Kewät-yhtiö.
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SJMLe allekirjoittaneet lupaamme kädellä ja
Ew sydämmellä aina, niinkauvan kun Ke-
#s? vät-Yhtiössä pysymme, muistaa ja

täyttää seuraavat

LUPAUKSET.

Ensimäinen: Tahdomme olla hyvät ja
armeliaat. Emme koskaan iloitse muiden
kärsimyksestä. Emme koskaan kevytmieli-
syydestä tai pahuudesta kiduta mitään elävää
olentoa*).

Toinen: Tahdomme mieluummin suojella
viattomia ja turvattomia. Me suojelemme
kaikkia pikku-lintuja, jotka eivät mitään va-
hinkoa tee.

Kolmas: Emme koskaan häiritse, haa-
voita tai tapa pikku-lintuja. Emme koskaan

*) Kalastaessa koetamme tehdä eläinten kär-
simistä niin lyhyeksi kuin mahdollista.
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ryöstä tai hävitä niiden pesiä, emme koskaan
ota heiltä heidän muniansa tahi poikiansa.

Neljäs: On oleva ilomme nähdä heidän
turvallisina ja onnellisina asuvan läheisyydes-
sämme. Missä mahdollista on, asetamme
koppia heidän pesiänsä varten, ripoitamme
ruokaa heille talvella ja ankaralla pakkasella
pelastamme heitä paleltumasta.

Viides: Rakastamme vapauttaja suomme
samaa vapautta muillekin. Emme koskaan
väijyen pyydä lintusia verkoilla, ansoilla tai
muilla pyydyksillä. Emme koskaan pidä
heitä häkkiin suljettuina, jos eivät ole häkissä
syntyneet, tahi jos emme sen kautta pelasta
heitä kuolemasta.

Kuudes: Tahdomme mieluummin vapa-
uttaa viattomat vangit. Lunastamme ja pääs-
tämme vapauteen vangituita pieniä lintuja,
niin paljon kuin voimme.

Seitsemäs: Älköön vääryyttä koskaan ta-
pahtuko meidän suostumuksellamme, taikka
senvuoksi, että sitä väliäpitämättä sallisimme.
Me pojat julistamme sodan vilppiä, julmuutta
ja vääryyttä vastaan. Kaikilla luvallisilla
keinoilla koetamme estää väkivaltaa lintusia
vastaan. Me tytöt koetamme, jos emme
muuta voi, niin hartaasti ja niin vakuutta-
vasti, kuin suinkin voimme, rukoilla väkival-
lan tekijöitä armahtamaan turvattomia suo-
jeltaviamme.



Kaiken tämän lupaamme rakkaudesta
Jumalaan ja hänen luotuihinsa, sekä kiitolli-
suudesta lintujen laulusta.

Sillä kirjoitettu on: Maa on Herran ja
kaikki mitä sen päällä on.

Rom. 10: 26.

SÄÄNNÖT.
S 1. Suomen Kevät-Yhtiö kehoittaa kas-

vavaa nuorisoa harjoittamaan armeliaisuutta
kaikkia eläviä olentoja kohtaan ja sovittaa tä-
män kehoituksen erittäinkin pikku-lintujen
suojelemiseen.

Yhtiön tarkoitus osoitetaan tarkemmin
sen lupauksissa.

§ 2. Kevät-Yhtiö käsittää koko maan,
vaan jakaantuu paikallis-yhtiöihin eli niin sa-
nottuihin renkaisin, jotka ovat yhteydessä
keskustoimikunnan kanssa Helsingissä.

Itsekukin koulu voi muodostua eri ren-
kaaksi itsekseen.

Joka rengas kuuluu Kevät-Yhtiöön, tun-
nustaa sen lupaukset ja noudattaa sen yleisiä
sääntöjä, mutta järjestää muutoin vapaasti
toimensa.

§ 3. Kevät-Yhtiön jäsen on jokainen,
vanha tai nuori, joka vapaasta tahdosta alle-
kirjoittaa ja täyttää Yhtiön lupaukset.



"o \f)

Helsingissä, Hufvndstadsb]ad'in kirjapainossa, 1884

Jos joku jäsen sittemmin ei katso voi-
vansa täyttää näitä lupauksia, on hänellä
oikeus luopua ja on silloin velvoitettu mer-
kitsemään luopumisensa Yhtiöstä, ilmoittaen
syyn, miksi hän luopuu. Jos hän rikkoo lupa-
uksensa, sellaista ilmoitusta antamatta, eroi-
tetaan hän Yhtiöstä.

§ 4. Itsekukin jäsen on oikeutettu tun-
nusmerkkinä kantamaan punaista merkkiä,
jossa suomenkielisillä lapsilla on kirjaimet
K. Y. ja ruotsinkielisillä M. F.

§ 5. Itsekukin rengas valitsee johtajansa
tai johtajattarensa, joka panee kirjaan jäsen-
ten nimet, valvoo lupausten täyttämistä,
eroittaa lupausten rikkojat, kutsuu yhteen
kokoukset, hoitaa kirjevaihtoa keskustoimi-
kunnan kanssa sekä antaa sille joka vuosi
Syyskuussa kertomuksenrenkaan toimista jäsen
jäsenten luvusta.

§ 6. Keskustoimikunnan valitsevat joka
kolmas vuosi renkaitten johtajat pääkaupun-
gissa; se pitää koossa Kevät-Yhtiön, antaa
vastaukset kysymyksiin, toimittaa kiertokir-
jeitä, julkaisee vuosittain kertomuksen Yhtiöstä
sekä vaikuttaa painotuotteiden kautta tarkoi-
tuksen hyväksi.

§ 7. Kaikki maksut, kuten kaikki myötä-
vaikutuskin tässä Yhtiössä, ovatvapaa-ehtoiset


