
Säännöt Eläinsuojelus-yhdistykselle
Helsingissä.

§ i.
Yhdistyksen tarkoitus on wastustella kaikenlaisia

eläinten rääkkäyksen tapoja ja erittäin waikuttaa
sääliwää ja lempeää menettelemistä koti-eläinten
kanssa, Eläinten rääkkäyksenä pidetään:

a) jokaista eläimen wäkiwaltaista ponnista-
mista yli sen woimien;

b) jokaista pahoinpitelemistä, joko lyömällä ja
pieksämällä, nälällä ja janolla taikka muulla pa-
hanilkisyydestä, huolimattomuudesta tahi kewyt-
mielisyydestä lähtemällä julmuudella, sekä

o) eläinten tappamista semmoisella tawalla,
joka tarpeettomasti enentää heidän kärsimistänsä.

§ 2.
Ihdistyksen waikutus-ala on lähinnä Helsingin

kaupunki, edellyttämyksellä että yhdistyksen muissa
seuduissa afuwat jäsenet waikuttawat samaan
suuntaan.

Ihdistyksen jäsen on welwollinen kykynsä mu-
kaan edistämään sen tarkoitusperiä,

a) omalla esimerkilläksekä »valistuksilla, mana-
uksilla tahi waroituksilla;

s 3.



d) lewittämällä tarkoituksen mukaista kirjoja;
o) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tietoja

paikkakunnallisista oloista ja tawoista, jotka wai°
kuttawat eläinten kohtelemiseen;

6) semmoisissa eläinten rääkkäyksen tapauksissa,
jolloin woimassa olewa laki rikotaan, joko itse
saattamalla ne kanteen alle taikka ilmoittamalla
asianomaiselle polisille, taikka myöskin yhdistyksen
toimikunnalle, jotta toimikunta woi ryhtyä sem-
moiseen toimeen, jonka se katsoo tarpeelliseksi, sekä

e) muuten edistämällä yhdistyksen harrastuksia.

Jokainen hywämaineinen kansakunnan jäsen
on oikeutettu pääsemään osalliseksi yhdistykseen
ja semmoisessa tapauksessa welwollinen yhdistyksen

kassaan maksamaan wuotuifen makson, nainen 2
ja mies 4 markkaa. Wapa-ehtoisia apuja otetaan
wastaan kiitollisuudella.

Se, joka kerrallaan maksaa, nainen 20 ja mies
40 markkaa, on Vastaisuudeksi wapaa wuosi-
maksosta.

Varattomia henkilöitä, jotka owat edistäneet
yhdistyksen tarkoituksia ja taitawat tehdä yhdis-
tykselle erinomaista hyötyä, saapi toimikunta ottaa
yhdistykseen maksowapaina jäseninä.

§ 4.

s 5.
Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä wastaan

tahi kolmen wuoden kuluessa ei ole maksanut
wuosimaksoansa, onlyhdistyksestä^eroitettu.

8 6.
Yhdistyksen asioita hoitaa toimikunta, johon



kuuluu kuusi jäsentä ja kolme Varajäsentä. Tä-
män toimikunnan, joka keskuudestaan walitsee
puheenjohtajan ja »varapuheenjohtajan seka mää-
rää sihteerin ja kassanhoitajan, walitsee yhdistys
kolmeksi »vuodeksi, siten että joka wuosi kaksi jä-
sentä ja yksi warajäsen eroowat kahtena ensi-
mäisenä wuonna arwanheitolla, sittemmin wuo-
ron mukaan. Groowa jäsentahi wara-jäsen woi-
daan uudestaan walita.

s 7.
Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja

on päätöksenivoipa puheenjohtajan tahi sen, joka
hänen sijassaan on, ja kahden jäsenen läsnä ol-
lessa. Kokouksissa laaditaan pöytäkirjaa ja pää-
tökset tehdään ääni-enemmistöllä, jolloin puheen-
johtajalla on ratkaisema ääni.

§ 8.
Paikkakunnallisilta Viranomaisilta pyytäköön

toimikunta semmoisia toimia ja määräyksiä, jotka
edistäwät yhdistyksen tarkoituksia.

§ 9.
Saawuttaaksensa tehokkaampaa Vaarinpitoa

eläinten rääkkäystä Vastaan säädettyin lakien ja
annettuin määräysten noudattamisesta saapi toi-
mikunta, Varain mukaan, käyttää yhdistyksen
rahawaroista suurempia tai wähcmpiä määriä
palkinnoiksi, osaksi polisipalwelijoille, osaksi muille
henkilöille, jotka lailliseen rangaistukseen owat
saattaneet jonkun tai joitakuita, jotka owat teh-
neet itsensä syypääksi edellämainitun laatuiseen
rikokseen.



§ 10,
Kerta wuodessa toukokuussa pidetään yhteinen

muosikokous, johon yhdistyksen jäsenet kutsutaankokoon ilmoituksen kautta sanomalehdissä kolme
wiikkoa ennen.

Tässä kokouksessa antaa toimikunta tilin sekä
kertomuksen yhdistyksen toimista, ja käytellään,
paitsi muita kysymyksiä, seuraamat asiat:

») tilinmapauden-anto toimikunnalle,
b) toimikunnan jäsenten ja »varajäsenten

waali, ja
o) tilintutkijain waali tilikirjain tarkastamista

Marten,
Jokaisella jäsenellä on oikeus esittää niitä eh-

doituksia, joita hän haluaa saada yhteisen tut-
kinnon alaisiksi; mutta semmoisen ehdoituksen
johdosta ei kuitenkaan samassa tilassa taideta pää-
töstä tehdä, jollei ehdoitusta ole annettu toimi-
kunnalle Vähintäänkin neljätoista päiwää ennen
kokousta ja toimikunta siitä antanut lausuntoansa.

§ 11.
Toimikunnalla on oikeus tarwittaissa kutsua

kokoon ylimääräisen kokouksen. Kysymykset, jotka
koskemat sääntöin muutosta, moidaan kuitenkin
ainoastaan muosikokouksessa ratkaista.

§ 12.
Nhteisissa kokouksissa ratkaistaan asiat, kun eri-

mielisyyttä ilmaantuu, niitten perusteitten mu-
kaan, jotka § 7 samanlaisissa tapauksissa toimi-
kunnalle määrää.

Helsingissä.
Suomal. Kirjallis, Seuran kirjapainossa, 1874
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