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Vanumin EläinsliojeUis-yltdistyksen

Säännöt.

Yhdistyksen tarkoitus on, vaikutus piirissään
Lammin pitäjässä, herättää rakkautta ja oikeutta
kaikkia eläviä olentoja kohtaan ja tunnustaa heille
oikea paikkansa olentojaksossa. Yhdistys tahtoo
näyttää miten luomakunnan kruunun, ihmisen, arvol-
lisella tavalla tulee täyttää velvollisuutensa suhtees-
saan muihin luotuihin olentoihin. Se tahtoo osoittaa
eläinsuojelusasian suurta tehtävää moraalisessa, talou-
dellisessa ja terveydellisessä merkityksessä.

Vn6ißtvß aikoo ei ainoaßtaan vaßtußtaa kaikkea
tanal!ißeßti «ajoitettua eläini'ääkkävßtä n. k. eläinten
kuonoa noitoa, niiden laßittamißta, väkiv3ltaißuutta
niitä kontaan, Kälßimvßtä tußkaa tuottavia

Bäälimätöntä kontelua, Bairaitten eläinten
kävttämiLtä töißßä> eläinten kävttäm>Btä tieteellißiin
kokeilin, epäkävtännölliLten kävt-
tämißtä, tulipalon Battueßßa 68tää eläinten pi-
Kaißta pe!aßtamißta, niiden teuraßtamißta tußkaa taot-
tavalla tavalla ja to>Bten eläinten läßnäolleßßa, pitkäl-
lißtä kuolemaa tuottavia pvv6vßtvßtapoja elävän Bvötin



Kävttämißtä j. n. 6., vaan nivuskin liankkia nalukkaille
eläinlääkärin neuvoa ia lääkkeitä, kotieläinten tau-
teja Käßltteleviä oppikirjoja, piirußtukßia eläinaßun-
tojen rakentamißta varten, la>Bßa
Bääclettvjä kalan pvv6vkßiä, teuraßtußkoneita j. n. e.

Yhdistys aikoo myöskin esitelmiä pitämällä, kir-
jallisuutta jakamalla tutustuttaa jäseniään eläinsuoje-
lusasian monipuoliseen tehtävään. Yhdistys jakaa
voimiensa mukaan palkintoja henkilöille, jotka edis-
tävät sen tarkoitusta. Yhdistyksellä tulee aina ole-
maan saatavissa ampumanaamaria, joita varsin hal-
valla hinnalla saa lainata. Yhdistys lähettää kyläkun-
tiin syksysittäin oppineen teurastajan antamaan neu-
voja tuskattomissa teurastustavoissa, ottaa halvalla
hinnalla tappaakseen pieniä kotieläimiä niinkuin koiria
kissoja v. m.

VK6iBtvkB6n jäB6nikBi pääB66 jokainen nvvämai'
neinen pitäjäläinen, joka noudattaa vnäiBtvkBen Bään-
töjä ja makBaa vuoBittain: mieB 2 markkaa ja nainen
1 markan, tai joB kerrallaan Buorittaa 20 markkaa
mieB ja 10 markkaa nainen on Bil!ain vaBtaiBiBta mak-
-BuiBta vapaa.

Varattomia nenkilöitä, jotka ovat eäiBtäneet vk-
diBtvkB6n pyrintöjä voillaan ottaa vapaajäBenikB>, Bekä
KutBua erittäin eläinBuojeluBaBiaa ecliBtäneitä kenki-
löitä KunniajäBenekBi, vli6iBtvkBen päätökBen mukaan.

Kolme vuotta peräkkäin jäBenmal<Buaan Buarit-
tamatnn nenkilö, kuin mvöBkin Be, joka rikkoo Bään-
töjä vaBtaan eroitetaan vnäiBtvkBeBtä.



Yhdistyksen jäsenillä on oikeus, joko itsekoh-
taisesti tai yleisen syyttäjän kautta, saattaa sellaiset
henkilöt jotka harjoittavat laissa rangaistusta tuot-
tavaa eläinrääkkäystä, kanteenalaiseksi. Asian voipi
myöskin ilmoittaa yhdistyksen johtokunnalle, joka
ryhtyy vastaaviin toimenpiteisiin.

Yhdistyksen asiain lähin hoito uskotaan toimi-
kunnalle, johon kuuluu 6 jäsentä, joista 3 naista ja
3 varajäsentä, jotka ensikerran valitaan järjestävässä
kokouksessa ja sitte vakinaisessa vuosikokouksessa
vuosittain.

k6Bkuuä«BBaan valitBevat pukeenjnnta-
jan, varapuneenjolitajan, sintesrin ja ranaBtonnoitajan.

vuoäen perältä eriää toimikunnan jä-
-Bl?niBtä, I:Benä ja 2:na vuotena arvalla, Bitten vuo-
ronBa jälkeen, jolloin vntä monta valitaan Bijaan.
Lrnnnut jäBen voidaan valita uucieBtaan, joB kän itB6
BuoBtuu. Vaali tapantuu Buljetuil!a lipuilla.

kokoontuu niin UBein kuin tarve
vaatii, vänintäin kerran KuukaucieBBa puneenjoktajan
KutBumukB6Bta.

KokoukB6BBa kirjoitetaan puvtäkirja,
joka kakäen jäBenen läBnäolleBBa paikalla tarkaBte-
taan, Bekä puneenjontaja ja Binteeri allekirjoittavat.

?äätuB on pätevä, joB pukeenjontaja ja kakzi
jäsentä on ollut aBiaa KäBittelemäBBä.



jantakunta saa anaa ruununmieneltä apua

10 §

2:si. jäsenten vaali hoitokuntaan.
3:si. 'lilintarkastahain vaali.

Eri mielien ilmaantuessa päätetään asia äänten
enemmistöllä, jos yhtämonta ääntä kuuluu eri mieli-
piteeseen on päätöksenä se, jota puheenjohtaja kan-
nattaa. Ääniä lasketaan ääni perssoonasta.

Tilit, jotka tehdään kalenteri vuoden mukaan,
ovat Helmikuussa seuraavana vuonna rahastonhoita-
jan annettava puheenjohtajalle, joka lähettää ne tar-
kastajille, jotka taas ovat velvolliset lähettämään ne
tutkittuina takaisin niin aikaisin että johtokunta ehtii
mahdollisesti tehtyihin muistutuksiin saada selvityksen
valmiiksi vakinaiseen vuosikokoukseen, joka päättää
tili- ja vastuuvapauden.

Kerran vunäesBa XeBäkuuBBa pidetään vlid>B-
- vuosiknknus, Mntnkunta 3:mea viikkaa
ennen paikkakunnan enin levinneessä sannmalenclessä
M kirkonkuulutuksella kutsuu vndistvksen kaikki M-
senet.

'lässä kc»kc>ukB6BsÄ tekee tilin nalli-
tukBSBtaan M antaa kertomuksen Beuran toimista ku-
luneelta vuodelta. lässä tilaisuudessa käsitellään,
paitsi muita vlidistvksen toimialaan kuuluvia kysy-
myksiä seuraavat asiat:

1 :si. vapauttaminen edesvastuusta.

jokaisella Msenellä on oikeus tendä esityksiä

vkteisesti keskusteltaviksi ja päätettävikBi.



11 §

Asian vaatiessa voidaan jäsenet kutsua ylimää-
räiseen kokoukseen. Sääntöjen muutoksia koskevat
ehdotukset käsitellään vuosikokouksessa.

12 §

Niin pian kuin nämä säännöt ovat vahvistettu
painetaan niitä tarpeellinen määrä ja jaetaan kappale
kullekin jäsenelle.

13 8
Jos yhdistys hajoaa on sen rahasto käytettävä

eläinsuojeluksen hyväksi.




