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Käännöt Eläinsuojelus yhtiölle Auopisssa.

Mdistyksen tarkoitus on »vastustella kaikenlaisia
eläinten rääkkäyksen tapoja ja erittäin waikuttaa sääli-
mää ja lentpeää menettelemistä koti-eläinten kanssa.
Eläinten rääkkäyksenä pidetään:

a) jokaista elämien makimaltaista ponnistamista
yli sen monnien;

b) jokaista pahoinpitelemistä, joko lyömällä ja
pieksämällä, nälällä ja janolla taikka muulla pahanilki-
syydestä, huolimattomuudesta tahi kemytmielisyydestä
lähtemällä julmuudella, sekä

c) eläinten tappamista semmoisella tamalla, joka
tarpeettomasti enentää heidän kärsimistänsä.

Mdistyksen maikutus-ala on lähinnä Kuopion
kaupunki, edellyttämyksellä että yhdistyksen muissa seu-
duissa asumat jäsenet maikuttamat samaan suuntaan.

Mdistyksen jäsen on melmollinen kykynsä mukaau
edistämään sen tarkoitusperiä,



a.) omalla esimerkillä sekä «valistuksilla, manauk-
silla tahi maroituksilla;

5) lomittamalla tarkoituksen mukaisia kirjoja;
g) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tietoja

paikkakunnallisista oloista ja tawoista, jotka maikutta-
wat eläinten kohtelennseen;

ck) semmoisissa eläinten rääkkäyksen tapauksissa,
jolloin woimassa olema laki rikotaan, joko itse saatta-
malla ne kanteen alle taikka ilmoittamalla asianomai-
selle polisille, taikka myöskin yhdistyksen toimikunnalle,
jotta toimikunta moi ryhtyä semmoiseen toimeen, jonka
se katsoo tarpeelliseksi, sekä

e) muuten edistämällä yhdistyksen harrastuksia.
8 4.

Jokainen hymämaineinen kansakunnan jäsen on
oikeutettu pääsemään osalliseksi yhdistykseen ja semmoi-
sessa tapauksessa melmollinen yhdistyksen kassaan mak-
samaan muotuisen makson, nainen 2 ja mies 4 mark-
kaa jos omat mallassäätyä, maan talonpoikaiset aino-
astaan puolen tästä. Napa-ehtoisia apuja otetaan
mastaan kiitollisuudella.

Se, joka kerrallaan maksaa, nainen 15 ja mies
30 markkaa, on mastaisuudeksi mapaa muosimaksosta.

Varattomia henkilöitä, jotka omat edistäneet yh-
distyksen tarkoituksia ja taitamat tehdä yhdistykselle



erinomaista hyötyä, saapi toimikunta ottaa yhdistykseen
maksowapaiksi jäseniksi.

Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä wastaan
tahi kolmen wuoden kuluessa ei ole maksanut ivuosi-
maksoansa, on yhdistyksestä eroitettu.

Ihdistyksen asioita hoitaa toimikunta, johon kuu-
luu kuusi jäsentä ja kolme warajäsentä. Tämän toi-
mikunnan, joka keskuudestaan walitsee puheenjohtajan
ja »varapuheenjohtajan sekä määrää sihteerin ja kas-
sanhoitajan, walitsee yhdistys kolmeksi nmodeksi, siten
että joka wuosi kaksi jäsentä ja yksi warajäsen eroowat
kahtena ensimäisenä wuonna arwanheitolla, sittemmin
wuoron mukaan. Eronutta jäsentä tahi wara-jäsentä
woidaan uudestaan walita.

Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja on
päätöksenwoipa puheenjohtajan tahi sen, joka hänen si-
jassaan on, ja kahden jäsenen läsnä ollessa. Kokouk-
sissa tehdään pöytäkirjaa ja päätetään ääni-enemmis-
töllä, jolloin puheenjohtajalla on ratkaisema ääni.



8 8.o*

Paikkakunnallisilta wiranomaisilta pyytäköön toi-
mikunta semmoisia toimia ja määräyksiä, jotka edistä-
wät yhdistyksen tarkoituksia.

Saawuttaaksensa tehokkaanrpaa waarinpitoa eläin-
ten rääkkäystä wastaan säädettyin lakien ja annettuin
määräysten noudattamisesta saapi toimikunta, warain
mukaan, käyttää yhdistyksen rahawaroista suurempia
tai mähempiä määriä palkinnoiksi, osaksi polisipalmeli-
oille, osaksi nmille henkilöille, jotka lailliseen rangais-
tukseen omat saattaneet jonkun tai joitakuita, jotkaomat
joutuneet syypääksi edellämainitun laatuiseen rikokseen.

§ 10.

Kerta wuodessa toukokuussa pidetään yhteinen
wuosikokous, johon yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokoon
ilmoituksen kautta sanomalehdissä yksi miikko ennen.

Tässä kokouksessa antaa toimikunta tilin sekä ker-
tomuksen yhdistyksen toimista, ja käsitellään, paitsi
muita kysymyksiä, seuraawat asiat:

a) tilinwapauden-anto toimikunnalle.
b) toimikunnan jäsenten ja warajäsenten waali ja
c) tilintutkijain waali tilikirjain tarkastamista

warten.



Jokaisella jäsenellä on oikeus esittää niitä ehtoi-
luksia, joita hän haluaa saada yhteisen tutkinnon alai-
siksi, mutta semmoisen ehdoituksen johdosta ei kuiten-
kaan samassa tilassa taideta päätöstä tehdä, jollei eh-
doitusta ole annettu toimikunnalle wähintäänkin neljä-
toista päiwää ennen kokousta ja toimikunta siitä an-
tanut lausuntonsa.

§ 11.

Toimikunnalla on oikeus tanvittaissa kutsua ko-
koon ylimääräisen kokouksen. Kysymykset, jotka koske-
mat sääntöin muutosta, woidaan kuitenkin ainoastaan

ratkaista.

§ 12.

Mteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun eri-
mielisyyttä ilmaantuu, niitten perusteitten: mukaan,
jotka H 7 samanlaisissa tapauksissa toimikunnalle
määrää.



Stadgar
for Djurskydds-loreningen i Kuopio.

Föreningen har till uppgift att motarbeta
alla arter af djurplågeri och särskildt att verka
för en skonsam och mild behandling af husdjuren.
Såsom djurplågeri anses :

a) hvarje våldsamt ansträngande af djuret utöf-
ver dess krafter;

b) hvarje misshandling, vare sig genom hugg
och slag, hunger och törst eller annan genom elak-
het, vårdslöshet eller lättsinne framkallad grymhet,
samt

c) djurs dödande på ett sätt, som onödigtvis
förökar deras lidande.

8 2.
Föreningens verksamhet hänför sig närmast

till Kuopio stad, under förutsättning att förenin-
gens på andra orter bosatte medlemmar verka i
samma syfte.



Ledamot i föreningen är förpligtad att efter
förmåga befrämja dess syften:

a) genom eget föredöme samt upplysningar,
förmaningar eller varningar;

b) genom spridning af för ändamålet egnade
skrifter;

c) genom att meddela föreningens bestyrelse
upplysningar om ortsförhållanden, seder och bruk,
som hafva inflytande på djurens behandling;

d) genom att ifråga om sådana fall af djur-
plågeri, som innefatta förbrytelse mot gällande lag,
antingen sjelf göra dem till föremål för åtal eller
anmäla förhållandet hos vederbörlig polis, eller ock
hos föreningens bestyrelse, till den åtgärd bestyrei-
sen kan finna skäligt vidtaga; samt

c) genom att i atriat understödja föreningens
bemödanden.

Hvarje välfrejdad samhällsmedlem är berätti-
gad att i föreningen ingå och i sådant fall för-
pligtad att till föreningens kassa ärlägga en årlig
afgift, svinna af ståndspersonsklassen 2 och inan

4 mark, men allmoge endast hälften deraf. Fri-
villiga bidrag emottagas med tacksamhet.



Den som på en gång erlägger, qvinna 15
och man 30 mark är för framtiden befriad från
årsafgift.

Obemedlade personer, som befrämjat förenin-
gens syften och kunna göra föreningen synnerligt-
gagn, eger bestyreisen att i föreningen upptaga
såsom icke betalande ledamöter.

§ 5.
Ledamot, som förbrutit sig mot dessa stadgar

eller icke under tre års förlopp inbetalt sin årsaf-
gift, är skild från föreningen.

§ 6.
Föreningens angelägenheter ombesörjas af en

bestyrelse af sex ledamöter och tre suppleanter.
Denna bestyrelse, som inom sig väljer ordförande
och vice ordförande samt utser sekreterare och
skattmästare, väljes af föreningen förtre år, sålun-
da att hvarje år två ledamöter och en suppleant
afgå, de första två åren genom lottning, sederme-
ra enligt tur. Afgående ledamot eller suppleant
kan återväljas.

Bestyreisen sammanträder en gång i månaden
och är beslutmessig med ordförande, eller den i



hans ställe är, och två ledamöter. Wid samman-
träden föres protokoll, och beslut fattas genom
röstpluralitet, dervid ordföranden har åtgörande
röst.

Hos de lokala myndigheterna eger bestyrei-
sen anhålla om sådana åtgärder och föreskrifter,
som befremja föreningens syften.

För att vinna en verksammare kontroll öfver
efterlefnaden af de mot djurplåkeriet stiftade lagar
och gifna föreskrifter eger bestyreisen att i mon
af tillgångarne använda utåt föreningens medel
större eller mindre belopp till belöningar, dels at
polisbetjenter, dels åt andra, hvilka till laglig näpst
befordrat någon eller några, som gjort sig skyldiga
till förbrytelse af förenämnd beskaffenhet.

§ 10

En gång om året, i Maj månad, hålles all-
mänt årsmöte, hvartill föreningens medlemmar sam-
mankallas genom annons i tidningarne en vecka
förut.

Wid denna sammankomst afgifver bestyreisen
redogörelse samt berättelse angående föreningens



verksamhet, och handlagges, utom andra frågor,
följande ärender:

Tt) tör V6BtvreiBen,
b) val af ledamöter och suppleanter i bestyrei-

sen, och
■c) val af revisorer för granskning af räken

skaperna.

livade medlem eger rätt att framställa de
förslag hon önskar må blifva föremål för samfäld
pröfning, men i anledning af sådant förslag kan
likväl ej vid samma tillfälle beslut fattas, så framt
ej förslaget blifvit till bestyreisen ingifvet minst
fjorton dagar före sammankomsten och bestyreisen
deröfver afgifvit utlåtande.

§ n -

Bestyreisen eger rätt att vid behof samman-
kalla extra möte. Frågor, som röra ändring af
stadgarne, kunna dock endast på årsmötet afgöras.

§ 12
Wid de allmänna sammankomsterna afgöras

ärenderna, då skiljaktighet i meningarne uppstå,
enligt de grunder § 7 i likartade fall för besty-
reisen innehåller.






