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..Koiviston eläinsuojelusyhdisfyksen

SÄÄ^HÖT.
i S-

Yhdistykseni tarkoitus on työskennellä
siihen, suuntaan, että saataisiin herätetyksi
oikeuden ja armeliaisuuden tunnetta kaik-
kia eläimiä ja etenkin kotieläimiä kohtaan,
ynnä kaikilla mahdollisilla keinoilla estää
ja poistaa eläinrääkkäystä ja kiduttamista.

Eläinten rääkkäämisenä pidetään eläin-
ten väkivaltaista pakoittamista ponnistuk-
siin, joihin niitten voimat eivät riitä.
Semmoisten ajokalujen, länsien, suitsien
V, m, käyttämistä, joiden kautta vetoeläimet
saasr at haavoja tai muuten kärsivät vaivoja.
Eläin rääkkäyksenä pidetään myöskin eläin-



ten kiusaamista nälällä, janolla ja vilulla,
riittämättömällä ja huonolla ruokitsemisella,
tarpeettomalla ruoskitsemisella taikka muulla
pahan ilkisyydestä, huolimattomuudesta
tahi humalapäisyydestä johtuneella julmuu-
della, eläinten kuljettamista sopimattomalla
ja kärsimyksiä tuottavalla tavalla sekä
eläinten tappamista semmoisella tavalla,
joka niiden kuoleman tuskaa ja kärsimyk-
siä suotta pitentää ja lisää.

Yhdistyksen vaikutusalana on lähinnä
Koiviston pitäjä, mutta varsin suotavaa
on, että yhdistyksen pyrinnöitä kannate-
taan ja siihen jäseniksi liitytään rajapitä-
jistä näillä seuduin sekä kauempaakin.

Jokaisella hyvämaineisella kansalai-
sella on oikeus päästä yhdistyksen jäse-
neksi, jos lian sen rahastoon suorittaa
(i) yhden markan eli (50) viisikymmentä
penniä vuodessa. Se joka rahastoon



suorittaa (15) viisitoista markkaa, 011 siitä
lähtein kokonaan vapaa vuotuisista jäsen-
maksuista.

Wapaaehtoisia lahjoja oietaan kiitol-
lisuudella vastaan. Jokaiselle jäsenelle
annetaan yhdistyksen säännöt, sekä rahas-
tonhoitajan allekirjoittama kuitti-lippu, joka
samalla on jäsenmerkkinä.

Warattomia henkilöitä, jotka ovat
edistäneet, yhdistyksen tarkoituksia, ja voi-
vat tehdä yhdistykselle erinomaista hyötyä,
saa toimikunta ottaa yhdistyksen maksa-
mattomiksi jäseniksi.

Yhdistyksen jäsenen velvollisuus on
työskennellä yhdistyksen tarkoitusten edis-
tämiseksi ja toteuttaa niitä omalla esimer-
killään, neuvoilla, kehoituksilla ja varoi-
tuksilla, levittämällä tarkoituksen mukaisia
kirjoja ja sanomalehtiä; antamalla yhdis-
tyksen toimikunnalle tietoja paikkakunnal-
lisista oloista ja tavoista, jotka jollain ta-
valla vaikuttavat eläinten kolitelemiseen,



sekä saattamalla lailliseen edesvastaukseen
se, joka eläinten rääkkäämisellä rikkoo
voimassa olevia lakia, johon tarkoitukseen
jäsenen on ilmoitettava asia paikkakunnan
poliisiviranomaisille, tahi yhdistyksen toi-
mikunnalle, jonka tulee ilmoituksen joh-
dosta ryhtyä tarkoituksen mukaisiin toimiin ;
kuin myöskin muuten edistämällä yhdis-
tyksen harrastuksia.

Jäsen joka on rikkonut näitä sääntöjä
vastaan, tahi kolmen vuoden kuluessa jät-
tänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, on yh-
distyksestä eroitettu.

Yhdistyksen juoksevain asiain ja va-

rojen hoito kuuluu lähinnä toimikunnalle,
johon kuuluu kuusi (6) jäsentä ja kolme
varajäsentä, jotka yleinen kokous valitsee
jäsenistään.

Toimikunta valitaan kolmeksi vuo-
deksi, siten että joka vuosi kaksi jäsentä



ja yksi varajäsen eroavat ensi ja toisella
kerralla arvalla, sittemmin kukin vuoronsa
mukaan. Eroava jäsen tai varajäsen voi-
daan uudestaan valita.

Toimikunnan jäsenten valitseminen
tapahtuu suljetuilla lipuilla. Toimikunta
valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan,
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
kirjurin sekä rahastonhoitajan.

Toimikunta kokoontuu puheen johtajan
eli hanen estettyna ollessa, varapuheenjoh-
tajan kutsumuksesta, niin usein kuin asian
haarat vaativat ja on päätösvaltainen pu-
heenjohtajan tahi hänen sijaisensa, sekä
vähintäin kahden jäsenen läsnäollessa.
Kokouksissa on pöytäkirja pidettävä ja
päätöksiä tehdessä voittaa se mielipide,
jota enemmistö kannattaa. Jos vhtämonta
ääntä sattuu vastakkain, ratkaisee puheen-
johtajan ääni asian.



, Paikkakunnallisilta virkamiehiltä pyy-
täköön toimikunta sellaisia toimenpiteitä ja
määräyksiä, jotka edistävät yhdistyksen
tarkoituksia.

Toimikunnalla on valta varainsa mu-

kaan käyttää yhdistyksen rahavaroja pal-
kinnoiksi henkilöille, jotka ansiokkaasti
ovat edistäneet yhdistyksen tarkoituksia,
tapettavaksi lunastaa ikälukuja ja autta-
mattomia vikoja sairastavia kotieläimiä,
kuin myöskin painattaa, ostaa ja levittää
tarkoituksen mukaisia kirjasia, sekä kus-
tantaa eläinsuojelusta koskevia luentoja.

ro §

Kerran vuodessa Helmikuussa pide-
tään yleinen vuosikokous, josta toimikun-
nan on kuulutuksella Koiviston kirkossa,
vähintään neljätoista päivää ennen koko-
uksen pitämistä, annettava tieto yhdistyk-
sen jäsenille.



Wuosikokouks'essa esittää toimikunta
tilin viimeksi kuluneelta kalenteri-vuodelta,
sekä antaa kertomuksen yhdistyksen toi-
mista, jonka jälkeen puheenjohtaja ja sih-
teeri siihen tilaisuuteen valitaan.

Paitsi muita yhdistyksen toimialaan
kuuluvia kysymyksiä, käsitellään seuraavia
asioita:

a) tilinvapaudcsta toimikunnalle;
b) valitaan tilintarkastajat tulevaksi

vuodeksi;
c) toinnkun>ian jäsenten vaalilta.

Jokaisella jäsenellä on oikeus ehdo-
tella yhdistyksen toimialaan kuuluvia asi-
oita vuosikokouksessa keskusteltavaksi;
mutta semmoisen ehdotuksen johdosta ei
kuitenkaan saa siinä kokouksessa päätöstä
tehdä, eli'ei ehdotusta ole annettu toimi-
kunnalle neljäätoista päivää ennen koko-
usta niin, että toimikunta on ehtinyt ko-
koukseen valmistaa lausuntonsa ehdotuk-
sesta.



Toimikunnalla on oikeus tarpeen vaa-
tiessa kutsua kokoon ylimääräinen kokous,
josta on ilmoitettava kuten 10 § vuosi-
kokouksesta säätää.

Kysymyksiä, jotka koskevat sääntöjen
muutosta, saadaan kuitenkin ainoastaan
vuosikokouksessa ratkaista.

,2 §■

Yhteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat,
milloin erimielisyyttä ilmaantuu, niiden
perusteiden mukaan jotka 7 § määrää
toimikunnassa noudatettaviksi.

13 §•

Yhdistys pitää vähintäin kolme ker-
taa vuodessa maksu-iltamia rahavarojensa
kartuttamiseksi.

Siinä tapauksessa, että yhdistys ha-
joaa, josta ainoasti vuosikokouksessa voi-
daan päättää, ovat yhdistyksen varat



kuitenkin käytettävät eläinsuojelusasian
hyväksi."

Annettu Viipurissa, Lääninkansliassa,
Elokuun 28 päivänä igoi.

Tämän asian olen minä tutkiakseni
ottanut ja katson hyväksi ei ainoastaan
sallia mainitun yhdistyksen perustamisen
vaan myöskin sille noudatettavaksi vahvis-
taa tähän edellä jäljennetyt säännöt.
Paikka ja aika edelläkirjojtetut.

N. von Rechenberg.

Arthur Brofeldt.
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