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Käkisalmen Eläinsuojelus-yhdistyksen säännöt.
§ 1.

Ihdistyksen tarkoituksena on paikkakunnalla ja sen
lähitienoilta wastustaa kaikenlaista eläinten rääkkäämistä
sekä herättää sääliwäistä mieltä niitä, Marsinkin koti-
eläimiä, kohdeltaessa. Ihdistys määrää, sen toimikun-
nan chdoitulscn mukaan, yhteisessä kokouksessa mitä on
pidettäma eläinten raäktäämisenä.

8 2.
Tarkoitustaan koettaa yhdistys edistää, paitsi

muuten:
a) jokaisen sen jäsenen »vaikutuksella;
b) kustantamalla ja lcwiltämällä tarkoituksen mu-

kaisia liljoja ja sanomalehtiä;
c) esitelmillä;
d) antamalla palkintoja niille, jotka mainittmvassa

määrässä cdistäwät yhdistyksen pyrintöjä tai ilmoitta-
mat eläinten rääkkääjiä; sekä

e) rääkläämisestä lunastamalla eläimiä.

Jokainen yhdistyksen jäscu on welkapää, kykynsä
mukaan, edistämään yhdislylsen tarkoitusta ja siinä
suhteessa »vaikuttamaan paitsi muuten:

a) omalla esimerkillään, neuwoilla, lehoitnksilla ja
waroituksilla;



b) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tietoja
paikkakunnallisista oloista ja tawoista, jotka lvaitut-
taivat eläinten lohtelemiseen;

c) saattamalla lailliseen cdeswastaukscen sen, joka
eläinten rääkkäämisellä rikkoo woimassa olemia lakeja.
Jos yhdistyksen jäsen ci tahdo itse kannetta tehdä, il-
moittakoon asian paikkakunnan poliisille taikka yhdis-
tyksen toimikunnalle, jonka tulee, ilmoituksen johdosta,
ryhlyä tarkoituksen mukaisiin toimiin.

s 4.
Jokaisella rehellisellä henkilöllä on oikeus päästä

yhdistykseen, jonka kassaan miespuolinen jäsen wuotui-
scsti maksaa 2 markkaa ja nainen 1 markan.

Jos nainen kerrassaan maksaa 15 ja mies 30
markkaa, on hän siitä lähtien wapaa wuosimaksuista.

Warattomia henkilöitä saa toimikunta ottaa jäse-
niksi yhdistykseen puolella maksulla tai maksutta.

s 5.
Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä wastaan

tahi kolmen wuoden kuluessa ei ole suorittanut tvuosi-
maksnansa, eroitetaan yhdistyksestä sen toimikunnan
päätöksen mukaan.

s 6.
Ihdistykscn asioita hoitaa likemmin toimikunta,

johon liinlun yhdistyksen puheenjohtaja, »varapuheen-
johtaja, kirjuri ja rahastonhoitaja sekä kaksi ivara-
jäsentä, jotkayhdistys wuosikokoukscssaan »valitsee. Toimi-
kunnan jäsenten Valitseminen tapahtuu suljetuilla lipuilla.



Toimikunta kokoontuu joka kuukauden ensimmäi-
senä lauantaina puheenjohtajan kutsumuksesta ja on pää»
töswaltaineu puheenjohtajan tai hänen sijaisensa sekä
lahden jäsenen läsnä ollessa. Kokouksessa laaditaan
pöytäkirja ja päätökset tehdään ääni-enemmistöllä, jol-
loin puheenjohtajalla on ratkaisema ääni.

8 8.
Toimikunta kehoittatoon paikkakunnallisia wirla-

miehiä ryhtymään sellaisiin toimiin ja määräyksiin,
jotka edistäioät yhdistyksen tarkoitusta.

s 9.
Ihdistytsen rahawarat käytetään toimikunnan eh-

doituksesta ja yhdistyksen yhteisessä kokouksessa tekemän
määräyksen mukaan yhdistyksen tarkoitukseen. Kehoit-
taaksensa eläinten suojelemista koskemien lakien ja mää-
räysten tehokkaampaan noudattamiseen, saapi toimikunta,
marain mukaan, käyttää yhdistyksen rahawaroista suu-
rempia tai pienempiä palkintoja, joiden määrän yhdistys
on hywäksynyt, polisipalwclijoille tahi muille henkilöille,
joiden ilmiannosta eläinten rääkkääjiä on tuomittu lail-
liseen rangaistukseen.

s 10.
Kerta wuodessa Helmikuussa pidetään yhteinen

wuosikokokous, josta toimikunnan tulee antaa tieto
yhdistyksen jäsenille Käkisalmen kirkoissa ja muuten
soweliaalla tawalla julaistun ilmoituksen kautta.



Vuosikokouksessa tekee toimikunta tilin sekä antaa
kertomuksen yhdistyksen toimista, jonka jälteen, paitsi
muita kysymyksiä, seuraamat asiat käsitellään:

a) tilinmapaus toimikunnalle;
b) toimikunnan jäsenten Maali;
c) tilintarkastajain maali.

s 11.

Mmääräisiä kokouksia pidetään niin usein kuin
toimikunta katsoo tarpeelliseksi tahi kolme yhdistyksen
jäsentä sitä toimikunnalta tai puheenjohtajalta pyytää.

8 12.

Jokaisella jäsenellä on oikeus yhdistyksen toimi-
kunnalle tai puheenjohtajalle chdoitella yhdistyksen mai»
kutusalaan kuulumia asioita teskusteltamiksi yhteisessä
kokouksessa, jonka chdoitukseu johdosta, jos kaln muuta
jäsentä sitä kannattaa tai toimikunta muuten katsoo sitä
tarpeelliseksi, toimikunta, 14 päimän kuluessa siitä kun
chdoitus sille annettiin, malmistaa lausuntonsa ehdoi-
tukscsta, jonka jälkeen siitä kokouksessa päätetään.

Sääntöjen muutosta koskemat kysymykset moibaan
kuitenkin ainoastaan »vuosikokouksessa ratkaista.

8 13.
Kun yhteisissä kokouksissa erimielisyyttä ilmaantuu,

ratkaistaan asia niiden perusteiden mukaan, jotka § 7
määrää toimikunnan noudatcttamiksi.

Annettu Keisarillisessa Suomen Senaatissa ja sen
Talous-osastossa, Helsingissä 15 pmä Joulukuuta 1884.



Keisarillinen Senaatti on tämän asian itsel-
lensä esittelyttanyt ja näkee hymäksi ei ainoastaan
sallia puheena oleman eläinsuojelus-yhdistyksen perusta»
mista, waan myös kclwoksia ja noudatettawilsi wahwis-
taa tähän edelle otetut, samalle yhdistykselle ehdotetut
säännöt, joihin tehdyllä muutoksella siis ci ole woimaa,
ellei sitä erittäin wahwistcta. Tätä kaikki asianomaiset
alamaisuudessa noudattakoot.

Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Niinessä Hänen
Suomen Senaattinsa-

E. af FOESELLES.
H. MOLANDER.
A. MECHELIN.

chr. oker-blo;m.
Oskar norkmen.
CARL von KRAMER
FR. LERCHE.W. ZILLIACUS.

L. MECHELIN. YRJÖ KOSKINEN.

A. W. Lindström.

Oikein suomennetuksi todistaa Keisarillisen Suomen Se»
naatin Meises!. Kansliassa, 10 p:nä Tammikuuta w, 1885,

Ferd, Ahlman,

Eläinrääkkäyksenä on, Käkisalmen Eläinsuojelus-
yhdistyksen päätöksen mukaan 10 päiwältä huhtikuuta
w. 1885, pidettäwä:

I<lsi eläimen wäkiwaltaista pakoittamista ponnis-
tuksiin, joihin sen woimat eiwät riitä;

2:ksi semmoisten ajokatujen, lankien, suitsien,
päitsien y. m. käyttämistä, joiden lautta »vetoeläimet
saamat haamoja tai muuten kärsimät waiwoja;



3:tsi hewosen jättämistä kylmään tai sateesen
ilman peitettä; seljassa istumista, kun hewonen metää
kuormaa;

4:ksi eläinten waiwaamista näljällä ja janolla,
tarpeettomalla ruoZkitscmisella, taikka muulla pahanilki-
syydestä, huolimattomuudesta tahi humalapäisyydestä
lähteneellä julmuudella; ja

s:ksi eläinten tappamista semmoisella tawalla,
joka tarpeettomasti niiden kärsimistä enentää.

Keisarill. Asetus 20 p:ltä kesäkuuta w. 1864,
eläinten tahallansa rääkkäämisestä, säätää:

Jos joku harjoittaa toisen eläintä kohtaan sem-
moista tahalla rääkkäystä kuin Rak. K. 22 luwun 2
tahi 6 Z-ssä taikka 8 An 4 kohdassa sanotaan, metä-
köön sakkoa 10:stä 200itaan markkaan, niin jaettawatsi
luin O. K. 32 luku 1 H säätää. Jos hän ei woi
sakkojansa maksaa istukoon «ankeudessa medellä ja
leiwällä sen werran aikaa, joka mastaa kolmatta osaa
tuomitusta saktomäärästä.

Sama laki olkoon, jos joku omia tahi muiden
eläimiä pidellessä muutoin osoittaa jullinaista julmuutta.

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


