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Kulunut vuosi 1913 on tuonut eläimille ja eläinten parasta
liarrastaville monta ilon ainetta. Läellisen vuoäen sato oli
iunzaß, joten renunpuutetta keväällä ei ollut. Keßä oli kaunis, joskin suurimmalta osaltaan kuiva, vuoäentulo oli toßin,
varsinkin neiniin nänäen, niukempi kuin eäellizenä vuotena,
kuitenkin tuli siksi, ettei yleisempää renunpuutetta tarvitse
pelätä.
Vaikkakin eäellisen vuoäen sata oli runßaß, oli ravintoarvo niißßä kuitenkin vänänen ja kalkin puute tuntuva. >1u
svvstalvella kuuluikin liukuja, että lekmät siellä ja täällä purekja toisen
sivat puuta ja Ivpsävät vanan, joten täytyi
turvaantua renukalkkiin, jota Kajaanin maanviljelysseuran
välityksellä oli tarjolla. I"äten saatiinkin estetyksi 03a Baivaan sittenkin oli
rastavista lelimistä
luunpekmennvstauti keväällä melkasen suuri tenäen arvaamattomia vaurioita monessa Karjaßt«Bßa. Oli ni)söß paikkakuntia, jonne ei renukalkkia aikanaan nommattu, ja suurien
Ba!oßeutujen a3ukkaista ei monet eäes tienneetkään niistä,
ja näin avun puutteessakin vaikeasti sairasti nuomattava
määrä lelimiä, jopa osa kuolikin.
Kun kertomusvuosikin taas oli kuiva, on svM pelätä
kalkin puutetta nytkin vänäkalkkisissa seuäuissa, ja kuuluukin jo joltain suunnalta että lenmät alkavat pureskella puita
v. m., joten olisi asioissa mitä varovampia oltava ja käytettävä niitä apukeinoja, joita saatavissa on.
Vaikkakin vnäistvs tenttaan kiljaista, vaatimatonta työtään eläinten oikeuäen ja nvvinvoinnin turvaamiseksi, saa
vuoäen lopulla iloita voitoista, joita se on vänäsinäkin voinut aatteemme eäuksi nuomata.
eläimiä
varten «n lievin monessa paikassa, ja niitä on runßaasti
tänän
kärras toivomus, että näitä perin
tarpeellisia laitoksia narvaan asutulla seuäullamme vnätineämpään hankittaisiin ja entisiä tarpeellisilla lääkeaineilla ja esineillä täväennettäisiin, näitä kotirontolaita nankkii Kajaanin
maanviljelysseura, joka niin monen monessa muussa tarkoituksemme eteen tänäätvssä toiminnaßßa on ollut vkäistvksemme varmana, jatkuvana tukena.
Vnäistvksemme alueella olevista avaroista «savottapaikoista" kulkee
uusiintuvia tosiperäsiä liuliuja, siellä nar-

jotctuista eläinrääkkäyksistä ja työhön käytettävistä heikoista,
vaivaloisista hevosista. Nämä vain jatkuvat viestit ovat mitä
syvemmin tärisyttäneet yhdistyksemme mieltä, ja yhdistyksen on täytynyt purra alituiseen karvasta palaa, nähdessään
edessään laajan työmaan, jonne kutsutaan auttamaan turvattomia hevosia ylen raskailta kuormilta ja muilta kidutuksilta, valvomaan niiden yöpaikkoja, hoitoa y. m. ja toiselta
puolin nähdessään heikot voimansa voidakseen tätä kutsua
niin noudattaa, että se tuntuvammin voisi hevosten asemaa
turvata. Lopulta täytyi johtokunnan kääntyä Oulun läänin
kuvernöörin puoleen, anomalla, että kuvernööri asettaisi
yhden vakinaisen ja vielä yhden ylimääräisen poliisin tammi
maaliskuun ajaksi, joiden päätyönä olisi seurata hevosten
kohtaloa ja erityisemmin tukinajopaikoilla. Kuvernöörin
vastausta ei vielä ole saatu, ja jos mikään olisi voitoksi
merkittävä, olisi eläinsuojeluspoliisin saanti, joten kuvernöörin vastausta johtokunta suurimmalla huolella odottaa.
Erityisesti oli johtokunta ilossaan, kun keväällä julkastua
«Eläinten Ystävän Kainuun numeroa" ostivai yhtiöt (Kajaanin Puutavara-Osakeyhtiö 600 kpl., Nieminen & Kärnä 100
kpl. sekä Uleå-yhtiö 100 kpl.) aika runsaasti, jakaakseen
näitä tukinajajille. Tästä harrastuksesta sulin kiitos mainituille yhtiöille.
Kajaanin kihlakunnan suurin valtatie talvella on Kajaani
—Suomussalmen valtatie. Ken joutuu kevättalvella tätä tietä
kulkemaan, tapaa alituiseen pitkiä rahtikuormajonoja, jotka
kulettavat jauhoja y. m. tavaraa ylös Kajaanista ylämaihin.
On hyvin tunnettua, että tällaisella ajotiellä eläinrääkkäyksiä
tapahtuu perin usein. Valvoakseen hevosten kohtaloa an
yhdistys asettanut sitävarten erityisiksi asiamiehikseen emäntä
Emma Juntusen Oravivaaran Mikkolasta ja maanviljelijä
Matti Kemppaisen Kerälänkylän Suovaarasta. Tällä valtatiellä Kajaanista kulkien on suuria, kuorman kanssa vaikeasti
ylöspäästäviä mäkiä, kuten Reppanan, Mieslahden, Hiisi- ja
Klemetin mäet ynnä paljon pienempiä mäkiä, joten suotuisemmassakin tapauksessa, saavat hevoset ylenmääräisiä ponnistuksia kokea. Mitä suurinta mieliharmia on herättävä se,
että Mieslahden rantaan äskettäin tehty uusi maantie, on
johdettu jyrkän mäen kautta, vaikka sen olisi helposti voinut kiertää. Yhdistyksellä oli aikomus tutkia, voiko näitä
mäkiä kiertämällä tai leikkauksilla alentaa, vaan kun eivät
varat sallineet kuin silmämääräsen tutkimuksen suorittamiseen,
kääntyi johtokunta kesällä Oulun läänin kuvernöörin puoleen, anoen kuvernöörin toimittamaan tarkastusta ja sikäli
kun tarkastuksessa nähdään mahdolliseksi, toimittaa mäkien
mataloiminen.
—

Vaikka tcurastusasctus on jo useita vuosia ollut olemassa, on vielä kuulunut, että teurastusta vain toimitetaan
ilman tainnuttamatta, ja on johtokunta ollut pakotettu muistuttamaan muutamia teurastuksen väärin toimittamisesta, ja
kun teurastustaitokin on yleisesti puutteellista, päätti johtokunta lähettää miehen teurastuskursseille Helsinkiin, joka
sitten pitäisi teurastuskursseja yhdistyksen alueella. Tähän
tarvittavia varojakin saatiin 100 Smk. Kaj. maanviljelysseuralta, vaan kun Helsingistä ilmotettiin, ettei tänä syksynä
siellä teurastuskursseja tule järjestettäväksi, täytyi asian lykkääntyä vieläkin eteenpäin
ehkä seuraavana vuonna voidaan se toteuttaa.
VndiBtvkBen mieltä an painanut 3e nitauB, millä eläinten
kuntoja lämpimäkBi, valoBakBi ja eläimille 80pivammak8i ja
telvecl!iBemmäkBi laitetaan, 'lanan seikkaan oliBi lämmmäB3ä tulevaiBuucleBsa suunnattava voimakkaampi toiminta
ja derätvs
puolelta.
pientä narmia on jontokunnalle antanut koirien vapaalle
jalalle laskeminen kiellettynä aikana, .lontokunnalle ilmotettiin alituiBeen KoiliBta, jotka juoksevat metsinä Bvöäen
.loktokunnalla oli suo
lintujen poikasia, munia j. n, e.
siellä, vetelä täällä, koirat olisi estettävä metsissä kulkemasta, vaan tunnettiin mvöB, miten niitä kiinni pidetään,
nuoran päässä, ilman suojaakin auringolta ja Bateelta>
.lolitukunnan nimessä kirjotettiin Kajaanin lentiin kirjotus,
j0832 sanottiin, että mets3BtvkBeen käytettävät koirat ovat
piäettävä kiinni laissa määrätyn ajan, ja samalla annettiin
onjeet miten kiinnipitäminen olisi innimillisemmin toimitettava.
3aaäakseen asiansa laveammin tunnetuksi, päätti jontokunta toimittaa KakBi julkaiBua, toiBen lapBille, toiBen aikui-8il!e, jotta julkaiBut 3aataiBlin nelpomiaalla BuoritetukBi ja
vliteistvönkin tänclen
Ystävän" ja
rison Eläinten Ystävän"
numeroa Baaäa toimittaa vnäiB- ladolta. Kun mainittujen aikakauskirjojen toimittaja,
eveiÄi I'. K.
oli 3iinen BuoBtunut, toimitettiin »l<uoi'.
jol<a ilmeBtvi maaliBkuulla, ja jota leviLI. VBtvvän" 2
tettiin 1000 kpl., sekä »Tl. Ystävän" n:o 5. joka ilmestyi
toukokuulla, ja jota tilattiin 1500 kpl. Kirjotuksia viime
mainitussa oli Ilmari Kiannolta, äanteri
L!. V,
8. kattilalta ja Konraä Marjaselta, kentistä
ostivat Kajaanin puutavara-Osakevntiö 60l) kpl., Kajaanin
maanviljelysseura 460, vieminen
Kärnä 10V,
109, Lvlviapiireille länetettiin vnteensä noin 409 kpl., muita
pienempiä lahjotuksia ja ostoja on vielä lisäksi, joten ne
2500 kpl. an melkein loppuun jaettu, 'laman ensimäisen
julkaisukokeen kaikille auttajille lauBUttakaon tä3Bä Bvää'
—

mellinen kiitos.
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Konrad Harjaneu
Sclo Partanen

Bama

F. E. Tunturi
Laatikainen

Taavetti Kapiainen Lund
Hannes Vesterlund Ida Vesterlund
Lyyti Heikkinen
Martti Tampio
J. Tervo
Riita Tolonen
Tauno Tervonen
Saimi Härkönen
Katri Tervonen

Kordnnen
Kami. Pyykkönen
Setti Kolehmainen

Saimi Huotari

Anni Härkönen
Hanna Niskanen
Ruudolf Rautiainen Kalle Suutari
Aino Juntunen
Sante Manninen
Aino Tolonen
Anni Tolonen
Anni Arffman
Tauno Laukkanen
Eino Suorsa
Martta Mikkonen
Helmi Härkönen
Alma Moilanen
Antti Meriläinen
Eeva Karjalainen

!

Sama
Sama

Y. V. Leinonen
Jaakko Tolonen
Helmi Juntunen

Anni Huovinen
Hilma Karvonen
Edv. Vesala
Hilja Lassila
Väinö Mankinen
Hanna Rimpiläinen Katri Karppinen
Maria Vesterlund
Matti Mellin
Johannes Leinonen Aili Keränen
Saimi Väisänen
Kuzti Moilanen
Llli Paakkonen
Eevi Berg
Väinö Anttonen

Sofia Keränen
E. V. Hirsikoski
E. E. Juntunen
Konrad Harjanen
K. Heikkinen
J. Määttä
H. A. Nikki
H,nna Piirainen
p.
Belin
V, N, VariB

Hilda Haapokanta

Nuorison cläinsuojelustyö on yhä ollut hauskempia,
uusia sylviapiirejä on syntynyt 6, ja useat entisetkin ovat
osottaneet virkeätä toimintaa. (Katso sivu 12.)
Saadakseen asialleen varmempaa siveellistä kannatusta,
päätti johtokunta jo syksyllä 1912 kääntyä Kajaanin kihlakunnassa olevien kuntien puoleen, pyytäen avustusta 25
Smk. kultakin kunnalta, tähän heti suostuikin Puolangan
kunta väkirikkaassa kokouksessaan yksimielisesti sekä vähän
myöhemmin. Sotkamon, Kuhmoniernen ja Suomussalmen
kunnat. Paltamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Kajaanin maalaiskunta epäsivät anomuksen. Mainituille kunnille lähetti
johtokunta uuden kirjelmän, pyytäen tarkistaa tätä hatarasti
harkittua päätöstään ja vetosi vuosikokouksen antamaan
lausuntoon niistä kunnista, jotka ovat avustuksen kieltäneet,
että niiltä puuttuu halua parantaa eläinten turvatonta asemaa, kun anomus on enemmän siveellistä kannatusta pyytävä, joten rahamäärä on ajateltu niin alhaiseksi, kuin vain
sen voi alentaa. Ristijärvi ja Kajaani kielsivät taas heti,
Hyrynsalmelta ei ole kuulunut mitään ja Paltamo ei ole
vielä asiata lopullisesti käsitellyt.
Näin laaja kun yhdistyksen alue on ja työt ovat vaikeat,
monipuoliset ja työtä kaivattaisiin tavattoman runsaasti,
vaan yhdistyksen voimat ovat olleet aivan heikot, joten väkinäisillä ponnistuksilla on se saatu mitä saatu on, tämä kohta
on painanut surumielisen piirteen koko yhdistyksen olemassaoloon. Lopulta täytyi johtokunnan, kahdesti perinpohjin
harkittuaan asiaa, kääntyä Keisarillisen Senaatin puoleen
anomuksella, saada vattiovaroista 3000 Smk. avustus vuosittain 5 vuotena. Jos tämä saataisiin, olisi se mitä suurin
ilosanoma ja voitto eläinsuojelustyöntekijöille Kajaanin takalistolla.
3uurena etuna asiamme tunnetuksi tekemiseen ovat olleet
Kajaanin sanomaleticlet, kertomalla uutisia ja muita kirjotuksia vkciistvksemme toiminnasta. Ilmaiseksi vuosikertansa
Liitto,
ovat antaneet i Kaikuja Kajaanista, Kajaanin
Kaleva ja 3avo, 50 "/o alennukBella
Banomat ja
I_luBi 3uometar. laeille kiitos unraukBestaan.

Jäsenet.

Vuoden lopussa kuului yhdistykseen 10 vaki-

naista, 99 vuosijäsentä, 17 sylviapiiriä ja 2 eläinsuojelus-

yhdistystä, joihin yhteensä kuului 701 henkilöä.
Kokoukset. Vuosikokous pidettiin Paltaniemen nuorisoseuran talolla 26 p. maaliskuuta, jolloin puheenjohtajan
toimesta ja johtokunnasta erosi pastori Väinö Pfaler, jonka
sijalle johtokuntaan valittiin vuokraaja Arvid Planting, muut
eroamisvuorossa olevat, opettaja Antti Heikkinen ja neuvoja
Konrad Marjanen valittiin uudestaan.
Mainitussa kokouksessa laadittiin ohjelma yhdistyksen
toiminnalle kertomusvuodelle, jonka mukaan johtokunta on
pyrkinyt aatetta eteenpäin viemään, kuten edellä on kerrottu.
.lontokuntaan ovat kuuluneet:

Konrad Marjanen, nevoBnoidonneuvoja Paltamo 10,
puneenjont., Binteeri ja ranaBtonnoitaja.
Olli Määttä, lierraBtuomali Paltamo 11.
apteekkari
3.
11.
3. partanen, maanvilj. Botkamo (11) 13.
l<uBti Komonen, maanvilj. Paltamo 12.
p.
3elin, opettaja Paltamo 12.
8. kattila, maatalouBneuvoja ttvrvn3almi (12) 13.
Arvid planting, vuokraaja Paltamo 13.
Antti lieikkinen, opettaja Paltamo 11, zekä
varajäBeninä:
karjakko Paltamo 11.
Lila planting, rouva Paltamo varapuneenj. 12.
Kor>Bta Määttä, maanvilj. Paltamo 13.
?ilintarka3tajati

Antti s-laataja, kauppiaz Paltamo 13.
Piipponen, maanmittari Paltamo 13, Bekä
varalta:

Ir>B riaataja, rouva Paltamo.

Johtokunta on kokoontunut 8 kertaa, enimmiten Toivoniemen talossa Paltaniemeltä, nimittäin tammikuun 27 p.,
maaliskuun 26 p., huhtikuun 13 p., kesäkuun 22 p., elokuun 24 (2 kokousta), marraskuun 12 p. ja joulukuun 28 p.
Pöytäkirja-pykälien luku on 68.
Anomuksia on tehty 5, nimittäin:
Kajaanin maanviljelysseuralle, anoen 100 Smk. suuruista
avustusta teurastuskurssien pitäjän valmistamiseksi. (Katso
siv. 5.)
Huhtikuun 30 p. Oulun läänin kuvernöörille, anoen yhtä
vakinaista ja yhtä ylimääräistä eläinsuojeluspoliisia Kajaanin
kihlakuntaan. (Katso siv. 4.)
Kesäkuun 23 p. Oulun läänin kuvernöörille, anoen Teppanen, Mieslahden, Hiisi, Klemetin ja Ristijärven roomupaikan takana olevien mäkien tarkastuttamista ja alentamista.
Syyskuun 20 Keisarilliselle Suomen Senaatille, anoen
3000 Smk. suuruista valtioapua vuosittain viitenä vuotena.
Marraskuun 11 p. Oulun läänin talousseuralle, anoen
100 Smk. avustusta esitelmän pitoa varten Muhoksen ja
Utajärven kunnissa. (Myönnetty 50 Smk.)
Muistutuksia huonosta eläinten kohtelemisesta, teurastamisen väärästä toimittamisesta on tehty useille henkilöille,
sekä muutamissa tärkeimmissä tapauksissa käännytty nimismiestenkin puoleen.
Hyvin vaikeissa oloissa on johtokunta työtään suorittanut, tehden raivaustyötä, jolle tulevaisuudessa voisi jotain
huomattavampaa rakentaa.
Lähetettyjä kirjeitä on 271, tulleita 61.
Johtokunnan asunto on ollut sihteerin luona Toivoniemellä.
ja luentoja on vnäiBtvkBen taliolta piäettv
3uomuBBalmella 3, PaltamoBBa 5, 3otkamo33a 2, Kunmoniemellä 3,
2 ja Kajaanin maalaiBkunnaBBa 1.
3itäpaitBi on vnäiBtvkBen puneenjontaja pitänyt Kainuun
KanBanopi3tol!a 4 luentoa, 3eppälän maamie3- ja karjakkokoululla 1 ja Kajaanin maanviljelyseuran BvvBkakaukBeBBa I.
Llokuun 3 päivänä piäettiin Ke3äjunla Meslan6e!la, kan-Banopisto»a, jo33a punuivat
opettaja ?. >!. 3elin, karjakko .1.
ja vh6iBtvk3en
puheenjohtaja.
Iskelmiä ei KertomuBvuonna ole kovinkaan runBaaBti
piciettv. Kuitenkin Baa olla iloinen Biitäkin, kun ajattelee,
että koko eBltelmöiminen on ollut palkatonta ilmaBta työtä.
Vuoäen aluB3a oli vkBi paikalliBo3aBto, nimittäin Batkamon I3läinBuojeluBvh6iBtv3, joka cc!elliBenä vuonna
peruätettiin, sen cBimiehenä on ollut maanvilj. 3e!o partanen.

toukokuulla Kertomi3vuonn3 peru3tettiin toinen NBaBto,
cBimienimeltä 3uomuBBalmen I3läin3uojeiuBvt>6iBtvB,
denä an toiminut maata!ouBneuvoja
tunturi. Nainittu vnäiBtvB on toiminut erittäin virkeäBti, pitäen UBeita
iltamia, perustaen toimivan ompeluseuran y. m.
Sylvinpiirit. Vuoden lopulla kuului yhdistykseen 17
sylviapiiria, joista kertomusvuonna syntyi 6, nim. Pohjavaaran, Salmijärven, Mieslahden, Puolangan, Hyrynsalmen
ja Suomussalmen sylviapiirit. Taulukko ja otteet vuosiKc!-tamukBiBwgn 3eloBt3g Bvlviapiilien toimintaa.
lilinpäätos.
Tuloja;
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Sylviapiirien vuosikertomuksia.
Ruhtinaansalmen Sylviapiirln vuosikertomus vuo
delle 1912—1913.
loinen toimintavuoBi on loppuun kulunut ävlviapiirimme toiminna3sa
?nrkuluBtaan on 8e koettanut Baavuttaa seuraavanlaisesti:
Yleisiä kokouksia on pidetty kaikkiaan 4. Ohjelmassa on ollut esitelmiä eläinsuojeluksesta, (kokouksissa ja iltamissa yhteensä esitelmiä ja
pulleita 8), kertomuksia, runoja, vuorokeskusteluja, satuja ja laulua. Keskusteltu on m. m. kilpailujen ja iltamien järjestämisestä, »Nuurison Eläinten Ystävän" tilauksesta, Nimikkolinnusta y. ra. Nimikkolinnukseen on Sylviapiiri ottanut Pulmusen, jolle hra Marjanen on sepittänyt sonetin, joka
on painettuna tänä vuonna ilmestyneessä Kainuun numerossa »Nuorison
Eläinten Ystävä"-nimisessä lehdessä. Pöytäkirjapykälien luku on 29.
Iltamia on toimeenpantu kolmet kuluneena toimintavuotena. Ohjelma,
jonka enimmäkseen ovat jäsenet suorittaneet, on sisältänyt yleensä samoja
numeroita kuin yleisten kokoustenkin sekä lisäksi lastennäytelmiä, kuvaelmia, kuva-arvoituksia, leikkiä j. n. e. Iltamat ovat yleensä olleet aikuistenkin suosiossa, koska väkeä on aina ollut runsaasti. Kesäjuhlan tapainen vietettiin jo toukokuun lopulla. Vaikka sopimattomien ilmojen vuoksi
ei voitukaan juhlia ulkona luonnossa, muodostui se siitä huolimatta hupaiseksi virkistäväksi hetkeksi. Puheita piti juhlassa hra Konrad Harjanen.
Johtokunnan kokouksia on pidetty kaikkiaan 5, joissa on keskusteltu
yleisten kokousten ohjelmista pääasiassa. Pöytäkirjapykäliä on karttunut
yhteensä 16. Johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Helmi Juntunen (puheenjohtaja); Sofia Juntunen (sihteeri); Kaisa Juntunen (rahastonhoitaja); Santeri Manninen ja Leena Mikkonen. Kuraattorina on toiminut
opett. E. V. Hirsikoski. Tilintarkastajina on ollut lida Juntunen ja Tiina
Tauriainen.
liuvitoimikunnat uvat V2>itut v!eiBiBBä KokoukBiBBa, ne ovat nuolelitineet iltamien onjelmiBta, pitäneet kaikkiaan 3 KokuuBta. Vielä on ollut
elitvinen p2lk!ntulautakunta kilpailuja varten. lama un niinikään pitänyt
A eri KokuuBta,

Kilpailuikin, joita L!äinBuojeluBtuimiBto un pannut tuimeen maan Xuo
liBun e!äinBuojeluBjärjeBtojen KeBken. (nevuBenloimien valmiBtukBeBB2 ja
linnunpönttojen tekemiBeBBä) on Bv!viapiisimme ottanut UBaa !>lä!Btä kilpailuizta olemme Baaneet loimiBta, joita oli 2 kpl, palkintona It> mk., Bekä
peBim!BpäntöiBtä kirjallisuutta. Lisäksi on piiri umaB«2 KeskuuäeBBaan järjeBtänvt kilpailut nuunekasvien noit2miBeBsa, Yleensä on ollut kilpailuinin
nmBaaBti oBanottajia,
KirjuitukBia uvat kirjuittaneet useat jäseninä edellä mainittuun Kainuun numeroon.
Lahjoina on Sylviapiirimme

saanut kuluneena vuotena 55 kpl. Kainuunnumeroa sekä jäsenmerkit kaikille jäsenilleen Kainuun Eläinsuoje-

lusyhdistyksellä, jotka täten kiitollisuudella mainitaan.

Avustustaan iltamien suorituksessa on suosiollisesti antanut Käsityönopettajatar neiti Jenny Juntunen. Hän on myös antanut tyttöjiisenillc

ohjausta loimien valmistuksessa, joista on kiitokset ansainnut.
Suoranaista käytännöllistä toimintaa eläinsuojeluksen hyväksi on siis
tehty kuten edellisestä selviää siten, että poikajäsenet ovat valmistaneet
(pääasiassa koulussa) linnuille pesimispönttöjä, jotka ovat kotonaan ripustaneet sopivaan paikkaan. Tytöt ovat valmistaneet hevosenloimia kotoa
tuomistaan tilkuista. Nämä ovat aijotut antaa ensi talvena savottapa!kassa" parhaiden tarvitseville hevosten vaatetukseksi. Eläinsuojelusta koskevia kirjoituksia on kirjoitettu Nuorison Eläinten ystävään. Samaan aatteeseen sisältyy myöskin kukkien ja huonekasvien hoito, johon kilpailun
muodossa on tutustuttu.
Jäsenmäärä on kohonnut 34:stä 54:ään ja
jäsenmaksu ollut 5 p. kuten ennenkin.
Toimirikkain mielin me alotamme uuden toimintavuoden ja verrattain
tyytyväisenä panemme viimeisen pisteen kuluneen vuoden vuosikertomukseen.
BuomuBBalmi, lokak, 26 p:nä 1913,
—

—

Sofia Juntunen
(Sihteeri.)

Helmi

E. V. Hirsikoski

Juntunen

(Puheenjohtaja.)

(Kuraattori.)

suomusB2lmen B^lviapilrl.
Bv!v!apiiri perugtettiin 16 p, maaliBk, kertomi«vuonna, joten zvlviapiirin tc>im!nn«Bta on vleenBa vielä vananpuoleiBeBti mainittavaa. larkeimpi2 ovat Beuraavat toimet' BuomuBBa!men kirkonkylän svlviapliri on
joBkuB pitÄnyt tsallä tänä BvkBvnä iltamia, jotain kanäet iltamat, joikin
»vlviapiirin Menet ovat suunnitelleet >tse kokolailla nauBkan olijelman,
jolion on kuulunut laulua, leikkiä pienoina nävtöBkappalelta ja eläinzuojeluBta KoBkevia KertomukBia, jonka onjelman ne itze ovat suorlttaneet, ja
iltamiin on ollut noin s—lo penniä ovirahaa, jotka ovat tulleet Bv!viapiirin nvväkzi.

hoitokuntaan ovat kuuluneet: liäa tuntunen, pulieenj, Ivvnc KeräratiaBtonl>. ja opettaja h, Määttä vlivalvojana,
HäBeniä piiriBBä on 24,

nen, kirj, Nilja

kirkonkylän Bvlviapl«sl.
ävlviapiiri alotti toimintanBa toukok. 11 p!nä 1913, Peru3t<ivaBBa
KoknukBeBBl» valittiin KuraattorikBi Nilja Naapokanta, pu!ieenjo!itajakBi
Vainu Anttonen, Bi!>teerikB>
?ääkkunen ,i« ranaBtonkoit«jakBi l!vi
samalla valittiin 5-nenkinen joktokunta, joliun kuuluvat seuraavat
nenkilöt:
LII! Pääkkönen,
Neikkinen, Veikko Mikkonen
ja Väinö Anttonen, ävlviapiirin nimikkolinnukBi valittiin leppälintu ja
nimikkopuuni pinlaja. jäseniä on ollut kaikkiaan 39, Kokouksia on
pi6ettv 8 kertaa, Hetkeilvjä kehällä on telitv 6 er! paikkaan. KeBäjudla
piclettiin elok. 10 p:nä, >lun!aBB3 oli onjelmana lauluja, runoja, kertomuksia ja juoksukilpailu. Iltamat on ollut vliclet lokak, 3U p,nä. BiBäänoli
pääBv iltamiin oli vapaaehtoinen,
ja I>iiBan seikkailut'. lVluu olijelma sisälsi laulua, runo, KertomuB, kuvaelma hulivilipoika", runo, KertomuB, arvailua, kuvaelma ,lBän kuoltua" ja leikkiä.
„

ttvrvnBalmen ävlviapiirin puolesta!

Väinö Anttonen.

Uuran Sylviapiiri.
Uuran Sylviapiiri alkoi toisen toimintavuotensa 11 p:nä marraskuuta 1912.
Yhdistyksen kuraattorina on toiminut talven ajalla opettaja Kaarlo Haapala. Hänen poistuttuansa, kesäaikana on piiri toiminut omin voiminsa.
Johtokunnan jäseninä ovat olleet, puheenjohtajana Martta Jokelainen,
sihteerinä Mandi Oikarinen, rahastonhoitajana Hilda Heikkinen, muina johtokunnan jäseninä lida ja Hannes Tervonen.
Yhdistyksen kokouksia on pidetty 1. Johtokunnan kokouksia on pidetty 5. Iltamia on pidetty ö:sti. Jäseniä on yhdistyksessä 50. Tuloja
un ollut yhdistyksellä 96 mk. 70 p. Menoja 40 mk, 95 p. Säästö seuraavaan vuoteen on 55 mk. 75 p.
Jäsenmaksuna on kannettu 5 p. kultakin jäseneltä.
Uura 28 pv. lokak. 1913.

Martta

Jokelainen

(Puheenjohtaja.)

Mieslahden Sylviapiiri.
Piirimme perustettiin 26 p:nä huhtikuuta 1913.

Jäseneksi liittyi sil-

loin 44 jäsentä, joista 22 poikaa 22 tyttöä. Vuoden kuluessa on lisää
liittynyt 8 jäsentä.
Johtokunnassa ovat toimineet: Elsa Kemppainen puheenjohtajana, sihteerinä Limu Korhonen, rahastonhoitajana Janne Romppainen, sekä Matti
Nellin ja lida Rautiainen lisäjäseninä.
Vuosikokous pidettiin 12 p:vä lokakuuta.

Puheenjohtajaksi valittiin

Johannes Leinonen, sihteeriksi Aili Keränen, rahastonhoitajaksi Matti Mcllm, sekä lisäksi johtokuntaan Kaisa Korhonen ja Lyydi Heikkinen.
Kokouksia on pidetty 8. Jäsenmaksuna on kannettu 10 p:iä hengeltä.

Elsa Kemppainen
(Puheenjohtaja.)

Paltaniemen BzslvlapNri.
3vlvi2piilimme peruBtettiin kauniina !<eBäkuun päivänä v, 1912, joten
piinmme on
puo!entoiBta vuotinen InpBi, toimintakin on v, !91<! ollut
enemmän tämän ikäisen toimintaa, lianasta nuostii lialua, vaan pientä
zaavutuBtl>.

Johtokuntaan ovat kuuluneet: Janne Karvonen, Anni Karvonen, kirjurina, Emmi Vegelius rahastonhoitajana, Kalle Heikkinen, Kalle Mustonen ja allekirjoittanut puheenjohtajana.
Ylivalvojana on toiminut herra
Konrad Marjanen.
Yhteisiä kokouksia on pidetty 2 ja iltamia 2, molemmat Nuorisoseuran
talolla. Kokolailla lukuisasti ottivat aikuisetkin iltamiin osaa.
Kävelyretki, matkan pääBBä netkinen, leikkeineen, nävtoskappalcineen
ja pulieineen tektiin Natinmäkeen neinäkuun lopulla.
talvella oli kilpailu linturuokaluitten va!miBiamisesBa ja doitamiscsza,
jokon otti UBaa 15 jäBllntä, joista 5 82i enBimaisiä ja ? tui3ia palkintoja.
kasvitarliamaa, jonon Kemilän talosta
Kesällä dommattiin
luovutettiin liliavg maa, osanottajia oli
jotka saivat kukin oman penkKinBä kesäajan noiclokkankseen.
paltaniemellii 2? p, jouluk, 1913,

Tauno Laukkanen.

Botkamon paakinmaen B^lvl»pliri.
Jäseniä on yhdistyksessämme 38, joista 16 poikajäsentä ja 22 tyttöjäsentä. Johtokunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Ruudolf Rautiainen, sihteerinä Kaisa Tolonen ja rahavaroja on hoitanut Kalle Suutari.
Kuraattorina opettaja August Korhonen.
Vuosikokous pidettiin 16 p:nä marraskuuta. Puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Rudolf Rautiainen, varalta Hanna Rautiainen. Sihteeriksi entinen
rahastonhoitaja Kalle suutari, varalta lida Tolonen. Rahastonhoitajaksi
Jaakko Tolonen. Rahavaroja päätettiin säilyttää koululla. Kuraattoriksi
valittiin opettajatar Sofia Keränen.
Kokouksia on ollut G, joista pöytäkirjaan on tullut 21 pykälää. Jäsenmaksua on kannettu 10 p. jäseneltä. Iltamia on pidetty 4, tuloja kaikkiaan
27 mk, 85 p. ja menoja 16 mk. 65 p., rahaa kassassa on 4 mk. 20 p.

Kalle Suutari

Ruudolf Rautiainen

(Rahastonhoitaja.)

(Puheenjohtaja.)

MBenet.

Kainuun
Vakinaisia jäseniä.

Hilda Pfaler, rovastinna Kuhmoniemi; B. A. Calamnius,
rovasti Suomussalmi; Taavetti Kapiainen, pastori Suomussalmi; Konrad Harjanen, hevoshoidonneuvoja Paltamo; Paavo
Paloheimo, tuomari Kajaani; J. S. Mattila, maatalousneuvoja Hyrynsalmi; A. Tikkala, pankinjohtaja Kajaani; Erkki
Leinonen, maatalousneuvoja Paltamo; Uno Kainulainen, maanvilj. Kuhmoniemi; K. A. Pfaler, rovasti Kuhmoniemi; Saimi
Kosonen, rouva Suomussalmi.
Vuosijäseniä.
Arffman, N., maarn., Sotkamo,
Calamnius, Aino, postinh. Suomussalmi,
Envald, Br. agron., Kuhmoniemi,
Fordel, K,, maanv., Kajaanin maa!,,
Haapanen, S., opettaja, Hyrynsalmi,
(

Haapavaara, K, maata!, neuv., Kajaanin maa!,,
kauppiaz. pualanka,
valunen,
maata!,

neuv,, ääräiz-

Karjalaiaen, Kaarlo, maanvilj,, 3otkamu,
Karjalainen, p, poliiBi, Paltamo,
Kamu,
neiti, Paltamo,
Kemppainen,
maanvilj., Paltamo,
.!, iVlaanvilj., äotkamo,
opettaja, Paltamo,
Keränen,
lilia, rouva, Paltamo,
K, kauppias, Paltamo,
K-maanvilj,, Nvrvnzalmi,
„

„

„

,

V,

niemi,

Heikkinen, A., opettaja, Paltamo,

J. maaanvilj.,
K, K. opettaja, Utajärvi,
L,, maanvilj., Paltamo,
Heikkilä Anni, kasvitar. neuvojatar,
Urjala,
Karjalainen, Hilda, neiti Kajaanin
,

„

„

maalaisk.,

Karjalainen, Himmu, neiti Paltamo,
J. H. maanvilj. Sotkamo,
„

vnte>Bk., Paltamo,

I_lllio, maanvilj,, Paltamo,
Korkonen, lilla,
neiti,
Katri, emäntä, Paltamo,
KuB<i, maanvilj,, Paltamo,
K.
opettaja, 3utkamo,
Bolia, neiti Paltamo,
Villio, maanvilj,, Paltamo,
Laukkanen, H,nn>, rouva, Paltamo,
1!,, opettaja, Paltamo,
Leinonen,
N, opettaja, Lntkamo,
„

,

Lukkari, Matti, maanvilj., Sotkamo,
Makkonen, J,, kanttori, Paltamo,
Malmivaara, Ellen, rouva, Ristijärvi.
V., pastori, maist., paltamo,
Mesterton, J. S. apteekkari, Hyryn-

salmi,
Miettinen, K. maat. neuv., Ristijärvi,
Mikkola Edith, rouva, Kajaani,
F. osuusk. neuv. Kajaani,
Mustonen, Elsa, neiti, Paltamo,
M., räätäli, Paltamo.,
Määttä, A., maanvilj., Kuhmoniemi,
J., opettaja, Suomussalmi,
»

,

.

Kalle, maanv., Paltamo,
Konsta, maanv., Paltamo,
Olli, maanv., Paltamo,

Väinö, maanv., Paltamo,

Heinonen, A. karjanh. neuvoja, Sotkamo,
Heinonen lida, rouva, Sotkamo,
Hirsikoski, opettaja, Suomussalmi,
Honkanen, M. maat. neuvoja Kuhmoniemi,
Hyvärinen, Eero, agr., Paltamo,
Hyvönen, R., maanvilj. Sotkamo,
Härkönen, Matti, maanvilj. Paltamo,
Mikko, maanvilj. Paltamo,
litu, Maiju, rouva Puolanka,
litu, V., maat. neuv. Puolanka,
Julku, karjakko, Paltamo,
tuntunen, Lmmi, emäntä, Hvrvngalmi,
tuntunen,
8. manvilj. NvrvnBalmi,
Kalle, maanvilj, Buomuszalmi,
tuntunen, Katri, emäntä, I-lvrvn
„

-„

salmi.

Nieminen, Albin, sahanomlst., Pal

t.imo.
Nieminen, Alina, rouva, Paltamo,
Niskanen, Urho, maanv., Sotkamo,
Oikarinen, Jaakko, maanvilj., Pal-

tamo,
Partanen, Selo, maanvilj., Sotkamo,
Pfaler, Anni, rouva, Paltamo,

Väinö, pastori, Paltamo,
Piipponen, Lyydia, rouva, Paltamo,
Piirainen, R. maanvilj. Sotkamo,
Planting, A., vuokraaja, Paltamo,
,

„

Ella, rouva, Paltamo,

Pulkkinen, A. maanvilj.. Sotkamo,
Hannes, opett., Sotkamo,
Rauhala, Maiju, opettajatar, Paltamo,
Rechard, Signe, opettajatar, Savon„

linna,

Rissanen, Juho, työmies, Paltamo,
Ronkainen, Herman, maanvilj., Sotkamo,

Rusanen, Osk., maanv., Paltamo,
Ryynänen, Juho, asioits., Paltamo.
Selin, Dagmar, rouva, Paltamo,
T. J., opettaja, Paltamo,
Sirviö, A., maanvilj., Sotkamo,
Sivonen, Antti, maam.. Kajaanin
maalaisk.
Sivonen, Antti, maam , Paltamo,
Sivonen, Olga, neiti, Paltamo,
Suhonen, Pekka, maanvilj.. Sotkamo,
,

Tervonen, Eelis, maam, Paltamo,
Buoma, rouva, Paltamo,
-lunturi,
15,, maat. neuv. BuomuB«Almi,
V«Bterlun6, licia, opettajatar,, Botkamo,
Vilmi, kauppias, Kunmoniemi,
„

tuntunen, V3inö, maanvilj, Nvrvn
salmi

•■•y

