
Haminan Eläinsuojelus-yhdistyksen
Säännöt.

Hänen Keisarillisen Majestetinsa waywistamat
I pM iÅdufo 1878.

1 §•

Mdistyksen tehtäwänä on »vastustaa kaikcllaista eläin-
ten rääkkäystä ja erittäinki edistää koti-eläinten sääliwää
ja leppeää kohtelemista. Eläinrääkkäykseksi katsotaan:

a) jokainen eläinten pakoittamme» yli »voimansa;
b) jokainen kowakohtelu, olipa kylmän, sopimattomat»

ajokaluin käyttämisen, lyönnin, pieksämisen, nälän, janon
kautta taikka muun ilkeyden, hoidonpuutteen tahi kcwytmie-
lisyydestä tulleen julmuuden kautta, sekä

o) eläiuten kuolettaminen taivalla, mikä tarpeettomasti
lisää niiden kipua.

2 s.
Ahdistyksen »vaikutus ulottuu likinnä Haminan kau-

punkiin ja läheisiin pitäjiin.
3 s.

Jokainen hywämaineincu henkilö on oikeutettu tule-
maan yhdistykseen ja siinä tapauksessa welwolliuen yhdis-
tyksen kassaan panemaan »vuotuisen »naksuu »vaimo yhden
ja mies kaksi markkaa. Vapaaehtoisia apuja otetaan kiitol-
lisuudella »vastaan.

Joka yhdellä kertaa panee »vaimo kaksitoista jamies»viisi-
kolmatta markkaa, on wast'edes wapautettu wuosimaksuista.

Wähäwaraisia henkilöitä, jotka edistäwät yhdistyksen
tarkoitusta ja woiwat yhdistystä erityisesti hyödyttää, on
toimikunnalla malta kutsua yhdistykseen maksamattomiksi
jäseniksi.



4 §•

Jäsen, joka jollakin tllwoin »vastustaa yhdistyksen tar-
koitusta, taikka kolmen »vuoden kuluessa on jättänyt Muosi-
maksunsa maksamatta, on yhdistyksestä eroitettu.

5 F.
Ihdistyksen jäsen on »velwollinen woimainsa mukaan

edistämään sen tarkoitusta:
a) omalla esimerkillä sekä selityksillä, ncuwoilla tahi

»varoituksilla;
b) ilmoittamalla toimikunnan selityksiä eläinten kohte-

lemiseen koskewista olosuhteista, tawoista ja käytöistä.
o) joko itse tekemällä kanteen semmoisesta eläinrääk-

käyksen tapauksesta, joka sisältää rikoksen woimassa olcwaa
lakia wastaan, taikka ilmoittamalla tapahtuman asianomai-
selle poliisille, taikkllpa yhdistyksen toimikunnalle, mihin hank-
keesen toimikunta katsoo soweliaaksi ruwcta, sekä

ci) auttamalla muutoin yhdistyksen ahkeroitsemisia,
niinpä lewittämällä tarkoitukseen sopimia kirjaisin.

6 8.
Ihdistykscn asioita toimittaa kuudesta jäsenestä ja

kolmesta »varajäsenestä asetettu toimikunta, joka ensi kerran
walitaan perustawaiscssa kokouksessa ja sittemmin marsinai-sessa wuosikokouksessa kolmen wuoden ajaksi, siten että joka
wuosi kaksi jäsentä ja yksi »varajäsen eroaa, kahtena ensimäi-sena »vuonna arwalla ja sittemmin »vuoron jälkeen. Eroama
jäsen tahi »varajäsen moidaan jälleen »valita.

7 §•

Toimikunta, joka keskestään walitsee puheenjohtajan
ja warllpuhcenjohtlljlln sekä määrää sihteeriu ja kassanhoi-
tajan, kokoutuu tarmittaissa puheenjohtajan kutsumuksesta.
Kokouksissa pidetään pöytäkirja ja päätös tehdään yksinker-
taisella äänien enemmistöllä; äänten tasankäydessä pidetään
puheenjohtajan puoltama ajatus.

Päätöksen teon kelwollisuudeksi »vaaditaan, että paitsi
puheenjohtajaa (mara puheenjohtajaa) »vähintäin kaksi jäsentä
on läsnä asiaa käytellessä.



8 §.

Paikkakunnan »virastoilta on toimikunnalla walta anoa
semmoisia toimenpiteitä ja määräyksiä, jotka edistäwät yh-
distyksen tarkoitusta.

9 s.
Toimikunnalle on walta waroja myöten käyttää yhdis-

tyksen rahoja suuremmin tahi pienemmin määrin palkinnoiksi
yhdistyksen tarkoitusta cdistäwille henkilöille.

10 8.
Kirjat ja tilit, jotka päätetään kalentcriwuoden lopussa,

pitää Tammikuun kuluessa seuraamana wuonna jättää toi-
mikunnan puheenjohtajalle hänen annettawakscen rcwisoreille,
joiden on lopetetun tarkastuksen jälkeen annettawa ne takai?
sin niin aikaiseen, että kukatiesi tehtyihin muistutuksiin en-
nättää toimikunta »vastata tulemaan »varsinaiseen muosiko-
koukseen asti, tilinpäästön saamista wartcn.

11 s-
Helmikuussa pidetään yleinen »vuosikokous, johon yh'

distytscn jäsenet toimikunta soweliaimmalla tawalla kutsuu.
Tässä kokouksessa annetaan toimikunnan tilinteko sekä ker-
tomus yhdistyksen »vaikutuksesta, ja käsitellään, paitsi muita
kysymyksiä, seuraamat asiat:

a) tilinpäästu toimikunnalle;
b) toimikunnan jäsenten ja »varajäsenten maali, ja
e) kahden rcmisorin ja kahden mararcmisorin maali

tilien tarkastamista Marten.
Jokaisella jäsenellä on malta esiintuoda niitä ehdoi-

tuksia, joita hän toimoisi saada kokouksen tutkittaviksi.
12 s.

Toimikuuualla on »valta tarwittaissa kutsua Maliko»
kous. Sääntöjen muutosta koskemia kysymyksiä »voidaan kui-
tenkin ainoastaan »vuosikokouksessa ratkaista.

13 Z.
Ileisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, jos eri mieli-

piteitä ilmestyy, niiden perusteiden mukaan mitä 7 § yh-
täläisessä tapauksessa toimikunnalle sisältää.



Keisarillinen Asetus Kesäkuun 20 p. 1864 eläinten
tahallansa rääkkäämisestä.

Jos joku harjoittaa toisen eläintä kohtaan semmoista
tahalla-räkkäystä, kuin Rakennuskaaren 22 luwun 2 tahi 6
tz:ssa taikka 8 §:n 4 kohdassa sanotaan, wetäköön sakkoa
10:stä 200:taan markkaan, niin jaettawaksi, kuin Oikeuden-
käymiskaaren 32 luku 1 § säätää. Jos hän ei woi sakko-
jansa maksaa, istukoon »vankeudessa wedellä ja leiwällä sen
werran aikaa, joka wastaa kolmatta osaa tuomitusta sakko-
määrästä.

Sama laki olkoon, jos joku omia tahi muiden eläi-
miä pidellessä muutoin osoittaa julkinaista julmuutta.

Jos rikos tehdään aikomuksella kostaa jotakin eläimen
omistajalle, luettakoon se raskauttamaksi seikaksi.

Wiipurizsa, N, U, Zilliacusten lirjapaino. 1879


