Kertomus
Sylviayhdistyksen toiminnasta vuonna 1900—1901 annettu
vuosikokoukseen 17 p. Helmik. 1902.

Sylviayhdistys on päättänyt kuudennen toimintavuotensa. Hiljaa ja vaatimattomasti on yhdistys toiminut tarkoituksensa saavuttamiseksi, toivolla että edes jotkut
niistä siemenistä, jotka on kylvetty nuorison velvollisuus- ja osanottotunteen herättämiseksi yhteiskunnan lapsipuoliin, etupäässä eläimiin, kantaisivat hedelmää ja siten
veisivät meitä kohti suurta, kaukaista päämääräämme: -»oikeutta kaikille.'»

Toimenpiteistä, joihin on ryhdytty yhdistyksen vaikutuksen edistämiseksi, mainittakoon ensisijassa johtokunnan toimittama Sylviakirja» jonka niinhyvin asiamiehet
»

,

kuin jäsenetkin ovat mielihyvällä vastaanottaneet ja joka näyttää täyttävän todellisen
tarpeen, koska Sylviakirjan ilmestyttyä on uutta intoa ja osanottoa ollut huomattavissa sekä yhdistyksessä että sen ulkopuolella.
Yhdistyksen kustannuksella on vuosikokouksessa 1900 tarkastettu ja hyväksytty työsuunnitelma Helsingin Sylviapiireille, painosta ilmestynyt ja eläinsuojeluslehti
Sylvian lisälehtenä jaettu kaikille asiamiehille niinhyvin Helsingissä kuin maaseuduilla.
Yhdistys on tilannut 150 kpltta Sylvia-lehtiä ilmaiseksi jaettavaksi asiamie-

hille, niin

että

kullekin heistä on lähetetty kaksi kappaletta, toinen heitä itseään

varten

ja toinen lahjoitettavaksi jollekin oppilaalle tai muulle lapselle herättääkseen
häntä osaaottamaan eläinsuojelusasiaan; toimenpide, jonka johdosta moni uusi jäsen

on yhdistyykseen liittynyt.

Eläinsuojelusjuhkn lapsille oli Hämeenlinnan eläinsuojelusyhdistys toimeenpannut 23 p:nä toukokuuta. Pitämässään esitelmässä puhui neiti Nikander lämpimästi
eläinsuojelusasiasta sekä selitti Sylviayhdistyksen tarkoitusta ja pyrintöjä. Monta sataa
uutta jäsentä kirjoittautui. Merkkejä ja Sylviakirjoja oli saatavana ja paitsi muuta
elämsuojeluskirjallisuutta jaettiin 600 kpltta Sylvian 1901 vuoden toukokuun nu-

meroa ilmaiseksi, näistä, oii 400 kpltta tilannut Hämeenlinnan Eläinsuojeluyhdistys
ja 200 lahjoittanut Sylvian toimitus. Sylviajuhlia on vietetty myöskin Helsingin ja

seutujen kouluissa.
Vuoden kuluessa on uusia Sylviapiiriä perustettu, asiamiehiä on nykyään 62.
Uusia Sylviamerkkejä on jaettu 1,872 kpltta.

Sylviakirjaa on jaettu 5,365 kpltta. Jäsenluku edellisellä vuodella oli 18,973.
Koko jäsenluku on 19,893.
Tilikertomuksen mukaan on puhdas säästö v. 1900—1901 Smk:an 288: 64,
jotapaitsi yhdistys hoitaa nykyään Smk:an 575:
suuruista! Topeliuksen Sylviarahastoa. Tilit ovat tilintarkastajat tarkastaneet ja hyväksyneet.
Yhdistyksen johtokuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet neidit O. v. Fieandt,
Olga Johansson, Agnes von Konow, Sofia Streng (puheenjohtaja), Hilja Tavaststjerna
ja rouva Julia Stadius (sihteeri). Neiti O. v. Fieandtin erottua rahastonhoitajan
—

toimesta on rahastonhoitajan tehtäviä toimittanut rouva Stadius. Neiti v. Fieandt on
kuitenkin hoitanut Topeliuksen rahastoa. Rouva Stadiuksen 31 p. Elokuuta matkustettua ulkomaille on rahastonhoitajana ja sihteerinä toiminut neiti A. Sonné.
Eroamisvuorossa johtokunnasta ovat neidit Sofia Streng ja Hilja Tavaststjerna.
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