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§ 1.
Heinolan Eläinsuojelns-Ihdistyksen tarkoituk-sena on:
a) Heinolassa ja sen ympäristöllä herättää

yleisössä itsetajuntaa siitä että järjellinen ja ihmi>
synden mukainen kohtelu tulisi elukoiden osaksi erit-
täinkin Heinolan kaupungissa, jossa yhdistyksellä
on hallinto;

b) mastustaa ja ehkäistä eläinrääkkäystä ja
eläinten pahoinpitelyä, sekä liewentää tapahtumia
kuolontuskia;

c) työskennellä erittäinkin siihen suuntaan,
jotta kaswawassa nuorisossa heräisi suurempi har-

rastus elukoiden tunnolliseen hoitoon ja kohteluun;
c<) lewittää sellaista kirjallisuutta, mikä he-

rättäisi kansassa myötätuutoisuutta eläimiä kohtaan,
sekä

e) palkita niitä, jotka innokkaasti, tawalla tahi
toisella edistäwät yhdistyksen pyrintöjä.

§ 2,

Eläinsuojelus-Ihdistys katsoo eläinrääkkäyk-
seksi



§ 3.

a) että eläimet pakoitetaan ponnistuksiin mitkä
menemät yli niiden moimien;

k) että elnkoita kiilsataan työssä hnonoilla
p epämukawilla työ' ja ajokaluilla;

e) että työhön käytetään kipeitä ja heikkoja
elukoita;

cl) että niitä nälällä ja janolla tahi taitamat-
tomalla hoidolla, taikka jollain kcmytmielisellä il-
keydellä rääkätään, ja

e) että niiden kuolontuskat tehdään pilkalli-
semmiksi ja kipuatuottawanuniksi kuin mitä on tar-
peellista.

Jokaisella puhdasmaineisella kansalaisella, joka
tahtoo työskennellä 1 Ässä mainittujen tarkoitusten
hywäksi, on oikeus päästä yhdistyksen jäseneksi mak-
samalla tvuotuista jäsenmaksua 2 mk. mieheltä ja
1 mk. naiselta, eli 25 mk. kerralla.

Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä was-
taan, tahi, joka kahden wuodeu aikaua ei ole mak-
sanut tvuosimaksuaun, on eroitettu yhdistyksestä.

Ihdistys malitsee keskuudestaan johtokunnan,
johon kuuluu 6 jäsentä, jotka taas keskuudestaan
walitsewat puheenjohtajan, warapuheenjohtajan, sih»
teerin sekä rahastoi: hoitajan.

Jos joku johtokunnan jäsen syystä tai toisesta
ei moi ottaa osaa johtokunnan tehtäwiin, niin on
johtokunnalla oikeus kutsua lisäjäsen hänen tilallen-sa yhdistyksen ensitulewaan wuosikokoukseen asti.



Vähintään kolme johtoknnnan jäsentä, siihen
luotuna puheenjohtaja, tulee olla osalliset asiaa
päättämässä. Päätöksenä pidetään se mielipide,
jota yksinkertainen äänten enemmistö on kannatta»
nut ja yhtämonen äänen tasan sattuessa on pv»
heenjohtajan ääni ratkaisema.

§ 5.

Johtokunnan jäsenistä eroaa joka mnosi kaksi,
kahdella ensi kerralla arman kautta ja sitten muo-
roon. Eronneet moidaan myöskin »valita uudelleen.

§ 6.

Johtokunta kokoontuu niin usein knin puheen-
johtaja näkee siihen syytä oleman. Satunnaisista
tehtämistä, eli inistä jotka kunlnmat ainoastaan
tmmeenpanotehtämiin, pitämät huolta puheenjohtaja
ja sihteeri.

Johtokunnalla, joka on wastnnnalaincn yh-
distyksen maruista, on malta yhdistyksen hymäksi
päättää kaikkia sen asioita. Johtokunnan tilikirjoja
tarkastamat »valitut tilintarkastajat.

§ 8.
Ihdistys, joka lnkee tilintekomnotcnsa 1 Mä

Syysknnta I:seen piään Syysknnta, kokoontuu
mnosikokoukseen ensimmäisenä snnnnntaina Loka-
kuussa.

Johtokunnalla on sitäpaitsi oikens, jos asian»
haarat sen waatiwat, kutsua yhdistyksen jäsenet mä-



§ 10.

§ 11.

liaikaisim kukonksiin muinakin aikoina johtokunnan
määräämällä tumalla.

Vuosikokouksessa'
3) luetaan johtokunnan ja tilintarkastajain

kertomukset;
b) päätetääu tilimapandesta johtokunnalle;
c) walitaan johtokunuau jäsenet sekä 2 tilin»

tarkastajaa ja niille maramiehet; sekä
c!) päätetään sääntöjen mahdollisia muutoksia

koskemista kysymyksistä tai muista kysymyksistä,
joita joko johtokunta tai yhdistyksen muut jäsenet
kokoukselle esittämät.

Jos joku yhdistyksen jäsen tahtoo yhdistyksen
sääntöjä jollain tawoin mnutettawaksi, niin ilmoit-
takoon hän siitä mähintääukin 10 päimää en»m
»vuosikokousta johtokuuualle, jonka tulee antaa sii'
ta kirjallinen lausunto muosikokoukselle.

Kaikki maalit toimitetaan kussakin kokouksessa
määrätyllä tamalla.

Siinä tapauksessa että yhdistys hajoaisi, josta
moidaau päättää ainoastaan wuosikokouksessa, pi-
tää sen marat tnlla käytetyksi eläinsuojelus-asian
hymäksi.



Tämän asian olen nyt tutkittawakseni ottannt
ja katson kohtuulliseksi, Elokuun 20 päiwänälBB?
laajennetusta mallasta maan hallintowirastoille
annetun armollisen asetuksen nojalla, täten hywäk-
syä ja wahwistaa edellä kopioidut Heinolan Eläin-
suojelusyhdistyksen säännöt asianomaisten nouda-
tettawikfi. Mikkelin Lääninkansliassa, Huhtikuun
18 päilvänä 1898.

Walfriö &påve.

Axel Nordenstreng.




