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1 §•

Seuran tarkoitus on yleisesti herättää tuntoa
kotieläinten siimoon ja lempeään menettelyyn, estää
kaikenlaista eläinten kiduttamista, johon luetaan:
kaikki ehdon tahdon harjoitettu pahasti piteleminen,
eläinten rasitus yli moimain, huolimattomuus tar-
peellisessa hoidossa, niin että eläimet senkautta saa-
mat kärsiä milua, nälkää tahi janoa; senkaltaisten
ajokalujen käyttäminen, joilla eläimet haawoitetaan
tai meristetään, eläinten tappaminen siten että nii-
den kuoleman kipua suotta pidennetään j. n. e.

2 §.

Jokaisella hymämaineisella yhteiskunnan jäse-
nellä on oikeus päästä seuran jäseneksi, welwollisuu-
della että hän wuotuista jäsenmaksua suorittaa sev-



3 s,

ran kassaan mies yhden (1) markan ja nainen »viisi-
kymmentä (50) penniä.

Vapaaehtoisia raha-apuja otetaan kiitollisuu-
della wastaan. Se, joka kerrallaan suorittaa mies
kymmenen (10) markkaa, ja nainen wiisi (5) mark-
kaa, on mastaisista «vuosimaksuista wapaa. Jäsen,
joka on rikkonut näitä sääntöjä wastaan taikka kah-
tena ivuonna ei ole wuofimaksuaan maksanut, on
seurasta eroitettama. Seuran kokouksissa «vallitkoon
täydellinen raittius.

Jokaisen seuran jäsenen an welwollisuus woi-
miensa mukaan tehdä työtä seuran eduksi, omalla
esimerkillään, tuin myös asian edesauttamiseen soive-
liailla neuwoilla, nuhteilla, ja waroituksilla tarkoi-
tukseen sopimain kirjasien lemittämisellä ja muuten
auttamalla jokaista pyrintöä, mikä hyödyttää seuran
harrastuksia.

Tapahtuneitten eläin-kidutustenkohtauksia, jotka
woimassa olemien lakien mukaan tuottamat ran-
gaistuksen, on seuran jäsenellä malta joko itse saat-
taa kanteen alaiseksi tahi yleiselle syyttäjälle ilmoit-
taa eli antaa tiedoksi seuran johtokunnalle menetel-
täwäksi niinkuin johtokunta katsoo tarpeen oleman.
Seuran toimiala käsittää koko Tammelan pitäjän.



4 8,
Seuran asiain lähin johto on johtokunnan

melmollisuutena, johon kuuluu kuusi jäsentä jakolme
»varajäsentä, jotka ensikerta walitaan järjestämässä
kokouksessa ja sitten wakinaisessa »vuosikokouksessa,
siten että johtokunta keskenänsä walitsee puheenjoh-
tajan ja warapuheenjohtajan, sihteerin ja rahaston-
hoitajan. Joka muoden perästä enää kolme johto-
kunnan jäsenistä ensimäisenä ja toisena muonna ar-
walla waan sitten wuoronsa jälkeen, jolloin yhtä
monta kun on erinnyt, walitaan sijaaan. Jäsen,
joka an erinnyt, saadaan uudestaan walita, jas hän
itse maaliin suostuu. läsemvaali johtokuntaan
tapahtuu suljetuilla lipuilla.

5 §■
Johtokunta kokoontuu niin usein kuin tarwe

waatii, kuitenkin kerran kuukaudessa, puheenjohtajan
eli marapuheenjohtajan käskystä, ja pitää kokouk-
sessa kirjoitettuina» pöytäkirja, joka määrättynä päi-
wänä jälkeenpäin on kahden jäsenen läsnäollessa
tarkastettama. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoit-
tamat pöytäkirjan. Päätöksen pätemyyteen maadi-
taan että paitsi puheenjohtajaa kaksi jäsentä on läsnä
ollut asian käsittelemisessä. Milloin keskusteluissa
eri mieliä ilmestyy, päätetään asia yksinkertaisella
äänten enemmistöllä, jos taas yhtä monta ääntH



6 §.

7 §•

8 §•

kuuluu eri mielipiteisiin, on kokouksen päätöksenä se
mielipide, jonka puolella puheenjohtaja on ollut.

Paikkakunnan RuununmielM saa johtokunta
anoa senkaltaisiin toimenpiteisiin ja ryhtymisiin,
jotka edistämat seuran tarkoituksia.

Seura «valitkoon tarkoitustaan mustaaman ja
sopiman jäsenmerkin ja olkoon oikeus jäsenellä tätä
merkkiä kantaa rinnassaan sopimalla paikalla joka
tilaisuudessa.

Kirjat ja lumunlaskut, jotka tehdään kalenteri-
muoden mukaan, oivat Helmikuun kuluessa seuraa-
mana wuonna rahastonhoitajan annettamat johtokun-
nan puheenlohtajalle, jonka tulee ne lähettää tarkasta-
jille, tutkittuina takaisin saatettawaksi niin niarhain,
että johtokunta ehtii mahdollisesti tehtyihin muistu-
tuksiin saada wastalauseensa walmiiksi tapahtumaan
muosikokoukseen täydellisen edesmastauksesta »vapaut-
tamisen saamuttamiseksi.

Kerran muodessa Huhtikuussa pidetään yleinen
»vuosikokous, johon kokoukseen johtokunta kolmea miik»
koa ennen kirkossa y. m. julistamalla ilmoituksella
kutsuu seuran kaikki jäsenet.



Metsissä kuukausikokouksissa pidetään esitelmiä
eläinsuojelus asiasta, lausutaan runoja, satuja ja
lauletaan y. m. siwistäwää huwia.

Vuosikokouksessa tekee johtokunta tilin halli-
tuksestaan ja antaa kertomuksen seuran toimista
lähinnä kuluneelta muodelta, jonka jälkeen puheen-
johtaja ja sihteeri siihen tilaisuuteen walitaan, ja
käsitellään paitsi muita seuran toimialaan kuulumia
-kysymyksiä, seuraamia asioita:

a) Johtokunnan wapauttaminen edesmastauk-
sesta.

b) Jäsenten maali johtokuntaan.
c) Tarkastajain maali tilikirjain tutkimista

marten.

9 §•

Asianhaarain maatiessä on johtokunnalla malta
kutsua seuran jäsenet ylimääräiseen kokoukseen. Ky-
symyksiä, jotta koskemat sääntöjen muutosta saa
ainoastaan makinaisessa muosikokouksessa päättää.

10 8.
Jos ylläoleman seuran toiminta mastaisuu-

dessa käy niin pieneksi että ei seurassa ole jälellä
kuin kuusi jäsentä ja seura lakkaa olemasta jätetään
loput olemat raha-amut ja marat Hämeenlinnan
Eläinsuojelusseuran hymäksi.



11 §

Gdw. Boehm.
(Sinetti).

Knut Anthoni.

Niinpian tuin yllä seisomat säännöt omat
hymäksytyt ja saaneet mahmistuksen, painetaan niistä
tarpeellinen määrä suomenkielellä, ja saa jokainen
seuran jäsen yhden kappaleen säännöistä.

Annettu Hämeenlinnassa Lääninkansliassa,
Helmikuun 12 päiwänä 1898.

Tämän asian olen minä tutkiakseni ottanut;
ja koska ylläolemat säännöt eiwät sisällä mitään
yleistä lakia wastaan sotimaa määräystä, sentähden
ja nojautuen sääntöihin Armollisessa Asetuksessa
laajennetusta mallasta maan hallintomirastoille, an-
nettu 20 päimä Elokuuta 1887, katson minä oikiaksi
täten noudatettamakfi mahmistaa ylläolemat Tamme-
lan Eläinsuojelusseuran säännöt.


