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PORI 1914
Satakunnan kirjapaino



Säännöt

1 §•

82t2kunn2n

Yhdistyksen tarkoituksena on yleensä vaikuttaa
sääliväistä ja lempeätä kohtelua eläimiä kohtaan;
ja erittäinkin vastustaa kaikenlaista eläinten rääk-
käämistä.

c>n picietteve:
l:ksi) Jokainen eläimen pakottaminen ponnistuk-

seen, joka käy sen voimain yli, tai on sen luontoa
vastaan;

2:ksi) Haavoittuneiden, nilkkujen tai muuten sai-
raiden vetäjäin käyttäminen; tai sellaisten ajokalujen
käyttäminen, jotka haavoittavat eläintä, tai saattavat
sille tuskia;

3:ksi) Jokainen pahoinpiteleminen joko lyömällä
tai pieksämällä, nälällä tai janolla, taikka muulla, il-
keydestä, huolimattomuudesta tai kevytmielisyydestä
lähtevällä julmuudella;

4:kBi) Eläimen tappaminen tavalla, joka tarpeet-
tomaBti enentää Ben KärBimuBtä;



s:kBi) Kalojen tappamiBen laiminlyöminen, joita ei
vecleBBä aiota kuljettaa;

6:kBi) pikkulintujen, niiäen munien ja poikien vg-

ningoittaminen.

Yhdistyksen vaikutusalana on Satakunnan maa-
kunta, keskusyhdistyksellä Porin kaupungissa ja
haaraosastoilla maaseuduilla.

Haaraosastot toimivat omien, keskusyhdistyksen
vahvistamain sääntöjensä mukaan.

Vn6iBtukBen MenekBi on oikeutettu pägBemZ3n
jokainen kunniallinen joka un6iBtukBen
nimikirjaan kirjoittautumalla Bitoutuu näitä Bääntöjä
nouciattamaan ja vuoBimakBuna unciiBtukBelle Buo-

rittaa: mieB uncien si) markan ja nainen 50 penniä;
taikka kerrataan edellinen viiBikolmatta jälki-
mainen viiBitaiBta sl5) markkaa, banjoja ja teBta»
mentteja vaBtaanotetaan muöBkin.

VnciiBtuB an oikeutettu KutBumaan kunniajäseniä,
jotka ovat KaikiBta makBuiBta vapaat.

VncliBtljkBen jäBen on velvollinen parliaan
mukaan e6iBtämään tarkoituBw:



l:ksi) omalla esimerkillänsä sekä, asianhaarain
mukaan, selityksillä, kehoituksilla ja varoituksilla;

2:ksi) levittämällä yhdistyksen tarkoitusta vastaa-
vaa kirjallisuutta;

3:ksi) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tietoja
paikkakunnallisista oloista ja tavoista, jotka vaikut-
tavat eläinten kohtelemiseen;

4:ksi) joko itse, tai toimikunnan, taikka paikallisen
poliisiviraston kautta kanteeseen saattamaan sellaiset
eläinrääkkäykset, joissa lakia rikotaan: sekä

s:kBi) muuten ecliBtäm3ll3 un6iBtukBen N2rr2B»

tul<Bi2.

Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä vastaan, tai
kahtena vuotena jättää jäsenmaksun suorittamatta,
katsotaan yhdistyksestä luopuneeksi, mutta on kum-
minkin velvollinen suorittamaan laiminlyödyt jäsen-
maksut.

6'§.
Yhdistyksen asioita hoitaa Porissa sijaitseva kes-

kustoimikunta, johon kuuluu kuusi jäsentä. Tämän
toimikunnan, joka keskuudestaan valitsee puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan, sekä ottaa kirjurin
ja rahavartian, valitsee yhdistys vuosikokouksessa
kolmeksi vuodeksi siten, että joka vuosi kaksi jäsentä
ja yksi varajäsen eroavat, kahtena ensimäisenä vuo-



tenä arvalla ja sittemmin vuoron mukaan. Uudestaan
valitseminen on sallittu.

Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa tahi
useammin asianhaarain mukaan, ja on toimivaltainen
kun jompikumpi puheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat
saapuvilla. Toimikunnan kokouksessa vastaa kirjuri
pöytäkirjasta, ja päätökset tehdään yksinkertaisella
ääni-enemmistöllä. Äänten tasan langetessa, käy se
mielipide päätökseksi, johon puheenjohtaja liittyy.

Paikkakunnallisilta virastoilta puutukoon toimi-
kunta sellaisia toimia ja määräyksiä, jotka edistävät
yhdistyksen tarkoituksia.

Saavuttaakseen tehokasta vaarinpitoa eläinrääk-
käystä vastaan säädettyjen lakien ja erinäisten mää-
räysten noudattamisesta ja edistääkseen yhdistyksen
tarkoitusta, saa toimikunta, varojen mukaan, käyttää
yhdistyksen rahastosta suurempia ja vähempiä määriä
ei ainoastaan palkinnoiksi poliisimiehistölle ja muille-
kin henkilöille, jotka lailliseen rangaistukseen saatta-
vat eläinrääkkääjiä; vaan myöskin sellaisten vanhuut-
taan huonojen ja voimattomien kotieläinten ostoon



ja teu>-aBtamiBeen, jotka BelväBti ovat rääkkäukBen
glaiBia.

10 §.

Kerta vuodessa, alkupuolella helmikuuta, pidetään
yleinen vuosikokous, johon toimikunta ilmoituksella
kutsuu yhdistyksen jäsenet. Tässä kokouksessa antaa
toimikunta tilin rahavarojen hoidosta sekä kertomuk-
sen yhdistyksen toiminnasta lähinnä kuluneena vuo-
tena; minkä jälestä tilaisuutta varten on puheenjohtaja
valittava; ja otetaan silloin, paitsi muita yhdistyksen
toiminnan kanssa yhteydessä olevia kysymyksiä,
seuraavat asiat käsiteltäväksi:

I.kBi) IMv2pgu<len muöntäminen toimikunnalle!
2:kBi) )38enten ve>litBeminen toimikuntaan;
3:ksi) Kahden tilintarkastajan ja yhden varajäse-

nen valitseminen kuluvaa vuotta varten.
)okaiBella iäBenel!ä on oikeuB tenää ne enciotuk»

Bet, jotka lian naluaa udteiBen KeBkuBte!un alaiBekBi;
mutta BellaiBen enclotukBen jonclozta ei BamaBBa

ti!aiBuucleBBa 82ateta teNciä !opulliBta päätÖBtä, ellei
eliclotuBta ole toimikunnalle annettu vänintänBä neljä-
to>Bta päivää ennen KokouBta, eikä toimikunta Biitä
antanut lauBuntonBa.

Kaikki aBiat, jotka KokoukBeBBa eBiintuvät, lue-
teilaan ilmoitukBeBBa, joka KanäekBan päivää ennen
KokouBta on 83nomalelicli882 julkaiBtava.



11 §

Kunkin kalenterivuoden alussa tulee haaraosas-
tojen lähettää keskustoimikunnalle vuosikertomuk-
sensa ja tarkastetun vuositilin edelliseltä vuodelta,
yhdistyksen vuosikertomukseen liitettäväksi.

Yhdistyksen vuosikokoukseen saavat haaraosastot
lähettää kukin yhden edustajan joka kymmentä jä-
sentänsä kohti. Edustajilla on jokaisella siinä yksi
ääni.

12 §.

Milloin asianhaarat niin vaativat, on toimikunnalla
valta kutsua yhdistyksen jäsenet yleiseen ylimääräi-
seen kokoukseen. Sääntöjen muuttamista koskevat
kysymykset voidaan kuitenkin ainoastaan vuosi-
kokouksessa päättää.

13 §.

VleiBiBB2 KnkoukBiBB2 p2ätet2Zn 28iät, milloin eri-
mie!iBuuttli ilmaantuu, niitten peruBtuBten
jotkg 7:88Z §:88Z toimikunnan Bunteen m^init^gn.
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BJÖRNEBORG 1914
Satakunta boktryckeri



Stadgar
för Satakunta Djurskyddsförening.

§ 1.
Föreningens syftemål är, dels i allmänhet att

värka för en skonsam och mild behandling af djuren,
dels ock särskildt att motarbeta hvarje slag af djur-
plågeri. .

Såsom djurplågeri anses:
l:o) Ätt djuren tvingas till ansträngningar, som

öfverstiga deras krafter eller strida mot deras natur;
2:o) Ätt till dragare användas djur, behäftade

med sårskador, hältor m. m. och att för dragare an-
vändas sådan körredskap, hvarigenom djuren antin-
gen sargas eller förorsakas plågor;

3:o) Hvarje misshandel af djur medels hugg eller
slag, hunger eller törst eller annan af elakhet, vårds-
löshet eller lättsinne skeende omildhet;

4:o) Hvarje aflifvande af djur, som förorsakar
dem en mera långvarig och smärtsam dödskamp, än
som är oundgängligen nödvändigt;



5:o) Underlåtenhet att döda fisk, som ej är afsedd
att transporteras i vatten;

6:0) Skadande af småfoglar, deras ägg och
ungar.

Föreningens verksamhet omfattar Satakunta land-
skap; med en centralförening i Björneborg samt filial-
afdelningar i landsorten. Filialafdelningarnas värk-
samhet ordnas medels stadgar, som af centralföre-
ningen godkännas.

Berättigad att i föreningen ingå är hvarje redbar
samhällsmedlem, som medels inskrifning i föreningens
matrikel förbinder sig att efterlefva dessa stadgar
samt i årsafgift till föreningen erlägger: man en (1)
mark och kvinna 50 penni, eller en gång för alla
den förstnämnde tjugufem (25), den senare femton
(15) mark. Donationer och testamenten emottagas
jämväl.

Föreningen är berättigad att inbjuda hedersleda-
möter, hvilka äro befriade från alla afgifter.

Hvarje medlem af föreningen är pligtig att efter
bästa förmåga befrämja föreningens syftemål:

1:o) llenom eget färeciöme, B«mt efter omBt3n-



digheternas kraf, genom upplysningar, förmaningar
eller varningar;

2:o) Genom spridande af literatur, som befrämjar
föreningens syften;

3:o) Genom att meddela föreningens bestyrelse
upplysningar om ortsförhållanden och folkseder, som
kunna älva inflytande på djurens behandling;

4:o) Genom att i fråga om sådana fall af djur-
plågeri, som innefatta förbrytelse mot gällande lag,
antingen själf eller genom föreningens bestyrelse
eller ock vederbörlig polis befordra den skyldige till
laga åtal;

5:o) Genom att i ätligt understödja hvarje be-
mödande, som gagnar föreningens intressen.

Medlem, som bryter mot dessa stadgar eller un-
der två år försummar inbetalningen af sin medlems-
afgift, anses hafva utträdt ur föreningen, men är det
oaktadt riktig att erlägga resterande utgifter.

Ledningen af föreningens angelägenheter utöfvas
af en bestyrelse i Björneborg, bestående af sex leda-
möter och tre suppleanter. Denna bestyrelse, som
inom sig utser ordförande och viceordförande samt
antager sekreterare och kassör, väljes af föreningen



på årsmöte för tre år sålunda, att tvänne ledamöter
och en suppleant årligen afgå, under de två första
åren genom lottning och sedermera i tur. Omval
är tillåtet.

Bestyreisen sammanträder en gång i månaden,
eller oftare, efter omständigheterna; och är beslutför
då endera ordföranden och tre ledamöter äro när-
varande. Vid bestyreisens sammanträden föres pro-
tokollet af sekreteraren, och besluten fattas med
enkel röstöfvervikt. Falla rösterna lika å hvardera
sidan, gäller såsom beslut den mening, som ord-
föranden hyllat.

Bestyreisen mä vinnlägga sig om att hos lokala
myndigheterna utvärka sådana åtgärder och före-
skrifter, som befrämja föreningens syften.

?ör ernäencie ak värkBarn kantra» ätver etter-
lefnaclen af cle mat äjurplägeriet BtiNa6e lagar acn
gifna färeBkrifter Bamt far defrämjanäe af färenin-
genB Bljttemäl, äger att i män af tillgän-
garna, använda utaf färeningenB meclel Btärre eller
mincire delapp 3äväl till belöningar cielB ät paliB-
- 6e>B ät jämväl anclra perBoner, nvilka till



laga näpst befordra djurplågare, som ock till inköp
och nedslagtande af sådana ef ålderdom svaga och
kraftlösa husdjur, hvilka uppenbarligen ero utsatta
för djurplågeri.

§ 10,

En gång om året, i förra hälften af februari
månad, hålles allmänt årsmöte, hvartill bestyreisen
genom annons kallar föreningens medlemmar. Vid
detta möte afgifver bestyreisen redovisning för kassa-
förvaltningen samt berättelse om föreningens värk-
samhet under det närmast tilländalupna året, hvar-
efter ordförande för tillfället utses och handläggas
utom andra med föreningens värksamhet gemenskap
ägande frågor, följande ärender:

1:o) för beBtljre>Ben:
2:o) Val i deBturelBeni
3:o) Val af två revisorer och en suppleant för

granskning af löpande årets räkenskaper.
Hvarje medlem äger rätt att framställa de förslag

han önskar må blifva föremål för samfäld profning;
men i anledning af sådant förslag kan likväl ej vid
samma tillfälle beslut fattas, såframt ej förslaget
blifvit till bestyreisen ingifvet minst fjorton dagar
före sammankomsten och bestyreisen däröfver af-
gifvit utlåtande.



Alla de ärender, Born vid mötet 8ko!a förekomma,
uppräknaB uti den annonB, Born ätta dagar före Bam»

mankomBten bör uti tidningarna införaB.

§ N.
I början af hvarje kalenderår böra filialafdelnin-

garna till centralbestyrelsen insända sina årsberättel-
ser och reviderade årsredovisningar för föregående
är för att föreningens årsberättelse bifogas.

Uti föreningens årsmöte äga filialafdelningarna
enhvar deltaga genom en delegerad för hvarje tiotal
af sina medlemmar. Hvarje delegerad äger därvid
en röst.

§ 12.
Där amBtändigneterna Bädant föranleda, äger be-

-Bture>3en Bammanka!la föreningens ledamöter till
allmän extra BammankomBt. Bom röra än-
dring af Btadgarna, kunna dock endaBt pä ärBmöte
afgäraB.

§ 13-
Vid de allmänna BammankomBterna afgöraB

ärenderna, dä Bkiljaktignet i meningarna uppBtä,
enligt de grunder § ? i likartade fa» för beBture>Ben
innenäller.


