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Bäznnöt.

s 1.

Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa kaiken-
laista eläinten rääkkäämistä sekä vaikuttaa siilien
suuntaan, että erittäinkin kotieläimiä kohdeltaisiin
sääliväisyydellä ja lempeydellä. Eläinten rääk-
käämisenä pidetään:

a) eläimen väkivaltaista pakoittamista pon-
nistuksiin, joihin sen voimat eivät riitä;

b) semmoisten ajokalujen, lankien, suitsien,
päitsien v. m. käyttämistä, joiden kautta vetoeläi-
met saavat haavoja tai muuten kärsivät vaivoja;

c) hevosen jättämistä kylmään tai sateesen
ilman peitettä, seljassa istumista, kun hevonen
vetää kuormaa;

d) eläinten vaivaamista näljällä ja janolla,
tarpeettomalla ruoskitsemisella, taikka muulla pa-
hanilkisyydestä, huolimattomuudesta tahi humala-
päisyydestä lähteneellä julmuudella;



§ 2.

§ 3.

b) levittämällä tarkoituksenmukaisia kirjoja;

e) eläinten tavnamista semmoiB6lla tavalla,
tarp66ttomaBti niiäen KärBimi«tä enentää.

Yhdistyksen vaikutusala rajoittuu lähimmästi
Sortavalan kaupungin ja pitäjän alueesen; kuiten-
kin ovat yhdistyksen muissa seuduissa asuvat jä-
senet velvoitetut voimiensa mukaan vaikuttamaan
paikkakunnassansa yhdistyksen tarkoituksien to-
teuttamiseksi.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen yhdistyksen
pyrintöjä edistämään:

a) omalla 68im6rki11ään, neuvoilla, kelioituk-
-Billa V3,roitukBilla.

o) antamalla vliäiBtvkBen toimikunnalle tie-
z»aikkakunnalliBiBta oloista tavoista,

vaikuttavat «eläinten KolitelemiBeen;
a) Baattamalla lailliseen eäeBvaBtaukseen sen,
eläinten rääkkäämisellä rikkoo voimassa ole-

via lakia. vliäiBtvkBen Msen ei talicio itBe
kannetta teliää, ilmoittakoon aBian paikkakunnan
z>oliBille taikka vdäiBtvkBen toimikunnalle, .jonka
tulee ilmoituksen tarkoituksen mu-
kaisiin toimiin;

e) muuten eäiBtämällä vkäiBtvl<Ben liarraB-
-



Jokaisella rehellisellä ysteiskunnan jäsenellä
on oikeus päästä yhdistykseen, jonka kassaan mies-
puolisen jäsenen tulee vuotuisesti maksaa 2 ja nai-
sen 1 markka.

Jos niin hyväksi nähdään, voidaan asiain-
katrain mukaan myös puolella maksulla ottaa jä-
seniä yhdistykseen. Vapaehtoisia lahjoja otetaan
kiitollisuudella vastaan.

Jos nainen kerrassaan maksaa 15 ja mies
30 markkaa, on hän siitä lähtien vapaa vuosi-
maksuista.

Varattomia henkilöitä, jotka ovat edistäneet
yhdistyksen tarkoituksia ja voivat tehdä yhdistyk-
selle erinomaista hyötyä, saa toimikunta ottaa yh-
distykseen maksamattomiksi jäseniksi.

§ 5.
Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä vas-

taan tahi kolmen vuoden kuluessa ei ole suoritta-
nut vuosimaksuansa, on yhdistyksestä eroitettu.

§ 6.
Yhdistyksen asioita hoitaa toimikunta, johon

kuuluu kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Toi-
mikunnan, joka keshuudestansa valitsee puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan sekä määrää sihte-
rin ja kassanhoitajan, valitsee ysdistys kolmeksi



§ 7-

§ 8.

§ 9.

vuodeksi, siten, että joka vuosi kaksi jäsentä ja
yksi varajäsen eroavat, sittemmin vuoron mukaan.
Eroava jäsen tahi varajäsen voidaan uudestaan
valita. Toimikunnan jäsenien valitseminen tapah-
tuu etuilla lipuilla.

Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa
ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen
sijaisensa sekä kahden jäsenen läsnäollessa. Ko-
kouksessa on pidettävä pöytäkirja, ja päätöksiä
tehdessä voittaa enemmistön mielipide. Jos sat-
tuisi olemaan yhtä monta ääntä vastakkain, rat-
kaisee puheenjohtajan ääni asian.

Paikkakunnallisilta virkamiehiltä pyytäköön
toimikunta sellaisia toimia ja määräyksiä, jotka
edistävät yhdistyksen tarkoituksia.

Yhdistyksen rahavarat käytetään toimikun-
nan määräyksen mukaan yhdistyksen tarkoituksiin.
Kehoittaaksensa tehokkaampaan vaarinpitoon eläin-
ten suojelemista koskevien lakien ja määräysten
noudattamisesta, saapi toimikunta varain mukaan,
käyttää yhdistyksen rahavaroista suurempia tai
pienempiä määriä palkinnoiksi polisipalvelijoille tahi



muille henkilöille, jotka ovat saattaneet eläinten-
rääkkääjiä lailliseen rangaistukseen.

§ 10.
Kerta vuodessa Helmikuussa pidetään yhtei-

nen vuosikokous, josta toimikunnan kolmea viik-
koa ennen tulee antaa tieto yhdistyksen jäsenille
paikkakunnan sanomalehdessä julaistun ilmoituksen
kautta.

Vuosikokouksessa tekee toimikunta tilin sekä
antaa kertomuksen yhdistyksen toimista, jonka jäl-
keen, paitse muita kysymyksiä, seuraavat asiat
esille otetaan:

a) tilivapaus toimikunnalle;
b) toimikunnan jäsenten vaali;
c) tilintarkastajain vaali.
Jokaisella jäsenellä on oikeus ehdoitella yh-

distyksen vaikutusalaan kuuluvia asioita vuosiko-
kouksessa keskusteltaviksi; mutta semmoisen eh-
doituksen johdosta ei kuitenkaan saa päätöstä teh-
dä, jollei ehdoitusta ole annettu toimikunnalle nel-
jätoista päivää ennen kokousta, niin että toimi-
kunta on ehtinyt kokoukseen valmistaa lausunton-
sa ehdoituksesta.

§ 11.

toimikunnalla on oikeus tarpeen vaatießßa
Kutßua kokoon ylimääräinen KOKOUB. Lääntöjen



§ 12.

Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä.
Hänen Suomen Senattinsa:

E. af Forselies.
Oskar Norrmén.
Th. von Hellens.
1.. Mechelin.

Chr. Oker-Blom.
A. Mechelin.
w. Zilliacus.
Yrjö S. Forsman.

Samuel Segerstråle.

muutosta koskevat kysymykset voidaan kuitenkin
ainoastaan vuosikokouksessa ratkaista.

Kun yhteisissä kokouksissa erimielisyittä il-
maantuu, ratkaistaan asia niiden perusteiden mu-
kaan, jotka § 7 määrää toimikunnassa noudatet-
taviksi.

Annettu Keisarillisessa Suomen Senatissa jaSen Ta-
lous-Osastossa, Helsingissä, 6 p. Huhtikuuta 1883.

Keisarillinen Senati on antanut edellä maini-
tun hakemuksen Itselleen esittää ja katsoo hyväksi
sallia puheena olevan yhdistyksen perustettavaksi
sekä noudatettavaksi hyväksyä ja vahvistaa yllä
olevan ehdotuksen säännöiksi sille. Jota kaikki
asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot.
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