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Säännöt
Lappeenrannan kaupungin ja Lappeen pitäjän Eläin-

suojelus- ja Hevoisystäväin yhdisteelle.
Vahvistettu 7 päivänä Lokakuuta 1893.

§ i-
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sävyisää ja

lempoätä eläinten hoitoa sekä estää eläinten rääkkäystä,
kuin myös panemalla toimeen kilpa-ajoja ja varsanäytte-
lyjä, joissa jaetaan palkinnoita juoksijoista ja hyyin hoi-
detuista varsoista, parantaa hevoisrotua paikkakunnal-
lamme.

§ 8.
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hyvämainei-

non mies eli nainen maksamalla joko vuosittain kolme
markkaa tahi 25 markkaa kerrassaan.

§ 3.
Yhdistys valitsee yleisessä kokouksessa jäsenistään

vuosittain toimikunnan, johon kuulukoon 5 jäsentä, jotka



§ 4.

§ 5'

§ »i-

taas keskuudestaan valitsevat puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan, pöytäkirjurin ja rahastonhoitajan. Toimikunta
kokountuu asiain] vaatiessa puheenjohtajan tahi varapu-
heenjohtajan kutsumuksesta, mutta älköön mitään pää-
töstä katsottako lailliseksi ellei paitsi puheenjohtajaa eli
varapuheenjohtajaa, vähintäkin kaksi jäsentä ole saapu-
villa. Jos keskusteluissa syntyy erimielisyyttä, voitta-
koon se mielipide, jota useammat äänet ovat kannatta-
neet, ja jos molemmin puolin on yhtä monta ääntä, se
päätös, johon puheenjohtaja on yhdistynyt.

Yhdistys kokoontuu vuosittain jonakuna päivänä
Helmikuun lopulla tahi Maaliskuun alussa, johtokunnan
tarkemman määräyksen mukaan yleiseen vuosikokoukseen,
jossa tarkastetaan kuluneen vuoden tilit, valitaan toimi-
kunta ja keskustellaan muista yhdistystä koskevista sei-
koista ja kysymyksistä.

Johtokunta panee kunakin vuonna toimeen kilpa-
ajot, jotka pidetään yhteyctessä vuosikokouksen kanssa ja
josta johtokunta hyvissä ajoin sitä ennen ilmoittakoon
sopivalla tavalla.

Oikeutetut kilpailuun ovat kaikki siitoskykyiset vir-
heettömät oriit ja tammat, jotka ovat iältään yli neljän
mutta alle viidentoista vuoden. Korkeinta palkintoa kil-



pa-ajossa ei jaeta useamman kuin yhden kerran samalle
hevoselle, joka kumminkin, jos sen jälkeen on parantanut
juoksunsa, voipi ansaita kunnialauscon, vaan on hevonen,
joka on saanut alhaisemman palkinnon, kumminkin oi-
keutettu kilpailemaan korkeampata. Valtion kilpa-ajoissa
ensimäisen tahi toisen palkinnon saaneelle hevoselle ei
jaeta mitään rahapalkintoa.

5 7.
Kilpa-ajorata olkoon virstaa pitkä ja ajettakoon se

keskeyttämättä kahteen kertaan. Rikkoa saapi hevonen
tällä matkalla korkeintaan kolme kertaa. Kuoskaa ei
saa kilpa-ajossa käyttää. Oikeudesta saada ottaa osaa
kilpailuun suoritettakoon kustakin hevosesta kolme
markkaa.

«j H.
Kilpa-ajoissa annetaan neljä palkintoa toimikunnan

tarkemmin määräämissä summissa, siten että hevonen,
joka juoksee kaksi virstaa puhdasta ravia 4:ssä minuu-
tissa ja 10:ssä sekunnissa tahi siitä alle, saapi ensimäi-
sen palkinnon ja loput jaetaan ansion mukaan parhaille
juoksioille, jotka juoksevat saman matkan vähintäänkin
4 minuutissa 40 sekunnissa.

§ y.

Varaanäyttelyjä pannaan toimeen vuosittain Kesä-
kuussa, jolloin palkintoja jaetaan voimallisista ja hyvin
hoidetuista yksivuotisista ori- ja tammavarsoista. Hy-



vissä ajoin »itä ennen on toimikunnan ilmoitettava niin-
kuin jo kilpa-ajoista on sanottu.

§ 10.
Kukin yhdistyksen jäsen on velvollinen voimiensa

mukaan toimimaan eläinten lempeän ja sävyisän hoidon
hyväksi sekä erittäinkin eläinrääkkäyksen poistamiseksi.

Yhdistyksen jäsenen tulee myös joko asianomaisen
virallisen syyttäjän tahi yhdistyksen toimikunnan tiedoksi
saattaa senkalttaiset eläinrääkkäyksen tapaukset, jotka
ovat rikoksia yleistä lakia ja voimassaolevia asetuksia
vastaan, niin että lie voivat ryhtyä tarpeellisiin toimen-
piteisin syyllisen syyhyn saattamiseksi.

§ 12.
Jos yhdistyksen jäsen rikkoo tämän ohjesäännön

10 ja 11 §:ää vastaan tahi ei ole kahteen vuoteen suo-
rittanut vuosimaksuansa, niin olkoon hän yhdistyksestä
eroitettu.
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