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Guvernörsembetets i Nylands län resolution i an-
ledning af en för Landträntmästareadjointen Theodor
Boström, Agronomen L. I. Stråhle, Rusthållarene Karl
Marttila, Johan Mynttinen, ThomasKivinen, Kronoläns-
mannen Theodor Holmberg och Bonden Anders Tuo-
minen, hit ingifven skrift, deri bemalde porsonor, hvilka
aro medlemmar af litti», Jaala och Artsjö kommuner,
anhållit om fastställelse af ett skriften bilagdt på svenska
och finska språken upprättadt förslag till stadgar för
en djurskyddsförening i littis, Jaala ochArtsjö socknar;
och är berörda förslag af följande lydelse:

Stadgar

ШшЭД№вщеп i IM, Jaala ось Artsjö socfcnar
i Pernä härad af Nylands län,

Föreningen har till uppgift att verka för en skon-
sam och mild behandling af djuren samt särskildt att
motarbeta alla arter af djurplågeri.

a) djurs sårande och pinande;
Till dessa höra:

b) starka och upprepande slag, öfverdriiha ansträng-
ningar samt öfvcrlastning med bördor.



Uudenmaan läänin Kuwernööriwirastou päätös Baä-
ninräntmestarinapulaisen Theodor Boström'in, Maanwilje-
lijä 8. I. Strähle'n sekä Rusthollarien Kaarle Marttilan,
Juho Mynttisen ja Tuomas Kiwisen ynnä Kruununnimis-
mies Theodor Holmbergin ja Maanwiljelijä Antti Tuomi-
sen tänne antaman kirjelmän johdosta, jossa mainitut hen-
kilöt, ollen jäseniä litin, Jaalan ja Artjärwen kunnissa,
owat anoneet wahwistusta hakemukseen liitetylle, sekäruotsin
että suomen kielellä kirjoitetulle ehdotukselle sääntöihin eläin-
suojclusyhdistysta warten litin, Jaalan ja Artjärwen pitä-
jissä; joka ehdotus on näin kuuluwa:

Käännöt
/EC-' f -О Ml VII W Ж.l. 91 в • Ж !•■• .i--- C-©mmfuojeiusyndistpletiE dum, ашшш jaårtj annen pitajisfa,

Pernaja»! kihlakuntaa ja Uudenmaan lääniä.

8 1.

Ihdistyksen tarkoitus on «vaikuttaa eläinten sääliwäiseen
ja lempeään kohtelemiseen sekä erittäinkin wastustaa kaiken-
laista eläimien rääkkäystä.

Näihin kuuluwat:
a) eläinten haavoittaminen ja rääkkääminen;
b) kowat ja moninkertaiset lyönnit, liialliset kowat työt sekä

liikanaiset kuormat;



<:) m!BBnan6«l gunum kuclerbriBt, vanvärcl ullor använ-
äanäo ak Körr«äBkap, «oni körurBaka Bmärtor ollur
Bär;

cl) djurs dödande på ett sätt, som onödigtvis förökar
deras lidande.

8 2,

Ledamot i föreningen är förpligtad att efter för-
måga befrämja dess syften.
a) genom eget föredöme samt upplysningar, förmanin-

gar eller varningar;
b) genom spridande af för ändamålet cgnadc skrifter;
c) genom att meddela föreningens bostyrolsc upplys-

ningar om orts-förhållanden, seder och bruk, som
hafva inflytande på djurens behandling;

cl) genom att i fråga om sådana fall af djurplågeri som
innefatta förbrytelser mot gällande lag, antingen an-
mäla om förhållandet hos vederbörandekronobetjente,
eller ock hos föreningens bestyrelse, till den åtgärd
bestyrelson kan finna skäligt vidtaga; samt

e) genom att i öfrigt understödja föreningens bemö-
danden.

§ 3.

Hvarje välfrejdad samhällsmedlem är berättigad
att i föreningen ingå och i sådant fall furpligtad att
till föreningens kassa erlägga i årlig afgift två mark.
Dock stånde det medlem fritt att i ledamotsafgift en
gäng för alla inbetala tjugu mark.

Obemedlade personer, som befrämjat föreningens
sylten och kunna göra föreningen synnerligt gagn, oger
bestyreisen att i föreningen upptaga såsom icke beta-
lande ledamot.



«) rääkkääminen ruuan puutteen ja huonon hoidon kautta
tahi käyttämällä ajokatuja, jotka tuottawat tuskia eli
kipuja;

a) eläimien tappaminen sillä tawalla, jota suurentaa sen
tuskia.

§ 2.

Jäsenen yhdistyksessä welwollisuus on kykynsä jälteen
edes auttaa sen tarkoituksia
v) omalla esimerkillä sekä selityksillä, kehoituksilla eli wa-

roituksilla;

«) antamalla yhdistyksen toimikunnalle selityksiä paikkakunnan
suhteista ja tawoista, jotka »vaikuttamat eläinten kohtele-
uuseen;

b) lewittämälla tarkoitukseen sopimia kirjoja;

6) sellaisissa eläimien rääkkäystapauksissa, jotka sisältämät
rikoksia woimassa olewaa lakia »vastaan, ilmoittaa asian
asianomaisellerumnmmiehelle eli myös yhdistyksen toimikun-
nalle sitä tointa warten, johonka toimikuuta näkee koh-
tunlliseksi ryhtyä, sekä

e) muuten puolustamalla yhtiön ahkeroimista.

Kullakiu hywämaineisella kansalaisella on oikeus ruweta
yhdistykseen ja on hän siinä tapauksessa welwoitettu yhdistyksen
rahastoon maksamaan »vuosimaksua kaksi markkaa. Olkoon
kuitenkin jäsenellä malta jäsen maksua kerrassaan kaikilta
suorittaa kaksikymmentä markkaa.

§ 3.

Warattomia henkilöitä, jotka omat edistäneet yhdistyksen
tarkoituksia ja woiwat tehdä yhdistykselle suurta hyötyä, on yh-
distys oikeutettu ottamaan»vuosimaksusta »vapautetuksi jäseneksi.



t? 4.

Ledamot som förbrutit sig mot dessa stadgar el-
ler icke under tre års förlopp inbetalt sin års afgift,
är skild från föreningen.

8 5.
Föreningens angelägenheter ombesörjas af en be-

styrclse af sex ledamöter. Denna bestyrclse, som år-
ligen inom sig väljer ordförande och vice ordförande
samt utser sekreterare och skattmästare, väljes af fö-
reningen vid årsmötet.

Vid hvarje års slut afgå tvänne af bestyreisens
ledamöter, hvilka dock genast kunna återväljas. Vid
slutet af första och andra året bestämmes genom lott-
ning, hvilka som skola afgå, men sedermera afgå i tur
de först valde.

Bestyreisen sammanträder tvänne gånger om året
och är beslutmässig med ordföranden eller den i hans
ställe är, och två ledamöter. Vid dess sammanträden
föres protokoll, och beslut fattas genom röstpluralitet,
men om rösterna å hvardera sidan utfallit lika, blifve
den mening gällande som ordföranden biträdt.

Hos de lokala myndigheterna eger bestyreisen an-
hålla om sådana åtgärder, som befrämja föreningens
syften.

s 8.
För att vinna en verksammare kontroll öfver ef-

terlefnaden af de mot djurplågeriet stiftade lagar och
gifna föreskrifter eger bcstyrelscn att i mån al tillgån-
gar använda utaf föreningens medel större eller min-



Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä »vastaan tahi
kolmen »vuoden kuluessa ei ole suorittanut wuosimaksuansa,
on yhdistyksestä eroitettu.

§ 5.
Ihdistyksen asioita hoitaa toimikunta ynnä tunsi jäsentä.

Tämä toimikunta, joka wuosittain keskuudestaan »valitsee
puheenjohtajan ja »varapuheenjohtajan sekä määrää sihteeri»»
jarahanwartijan, »valitaan yhdistykseltä »vuosikokouksessa. Kun<
kin »vuoden lopulla eroaa kaksi toimikunnan jäsentä, jotka
kuitenkin heti »voidaan takasin »valita. Ensimmäisen ja toi-
sen wuoden lopulla määrätään arwalla, kutka tnlewat eroa-
maan, waan sittemmin eroawat wuorottain ensin walitut.

s 6.

Toimikunta kokoontuu kaksi kertaa »vuodessa ja on pää-
töksen woipa puheenjohtajan, eli hänen sijaisensa ja kahden
jäsenen kanssa.

Sen kokouksissa pidetään pöytäkirja, ja päätöksiä teh-
dään ääni enemmistöllä, waan jos äänistä on langennut
yhtä paljon kummallekin puolelle, olkoon sillä tuumalla »voi-
ma jota puheenjohtaja on puoltanut.

s 7.

Paikkakunnan wirastoilta on toimikunnan pyytä-
minen semmoisten tointen ryhtymiseen, jotka edistäwät yh-
distyksen tarkoituksia.

s 8.

Woittaaksensa waikuttawampaa silmälläpitoa eläinrääk-
käystä »vastaan asetettujen lakien ja annettuin asetusten »vaa-
rinottamisesta, un toimikunnalla oikeus sen mukaan kuin
»varat riittäwät käyttää yhdistyksen rahoista suurempia eli pie-



dre belopp till belöningar dels ät kronobetjente, dels
ät andra, nvilka till laglig näpst befordra någon eller
några, som gjort sig skyldiga till förbrytelser af föro-
nämnd art.

s 9.

En gång om årot I Januari månad, hålles allmänt
årsmöte, hvartill föreningens medlemmar sammankal-
las genom kungörelse i litti», Jaala och Artsjö kyrkor.

Vid denna sammankomst afgifver bestyreisen re-
dovisning samt berättelse angående föreningens verk-
samhet under det föregående året, och handlagges der-
vid utom andra frågor följande ärenden:

a) decharge för bestyreisen;
b) val af ledamöter i bestyreisen; samt
c) val af revisorer för granskning af räkenska-

perna.
Hvarje medlem cger rätt att framställa do förslag

han önskar må blifva föremål för samfäld pröfning;
men i anledning af sådant förslag kan likväl ej vid
samma tillfållo boslut fattas, derest förslaget ej blifvit
af bcstyrelsen till mötets afgörande iörberedt.

§ 10.

LoBtvrslBon oZor rätt att via bonak Bammankalla
oxtra möto.

Frågor, som röra ändring al stadgarne, kunna
dock endast på årsmötet afgöras.

Vid de allmänna sammankomsterna afgöras ären-
dena, då skiljaktighet i meningarna uppstå enligt de
grunder §. 6 i likartade fall för bestyreisen innehåller.

§ П.



nempiä määriä palkinnoiksi osaksi paikkakunnan ruummmie-
hille osaksi muillekin, jotka lailliseen rangaistukseen saatta-
wat jonkun eli joitakuita, jotka owat tehneet itsensä syylli-
siksi rikoksiin mainitusta laadusta.

§ 9.

Kerran wuodessa, tammikuussa, pidetään yleinen muo-
sikokous, johonka yhdistyksen jäsenetkokoonkutsutaan kuulutuk-
sella litin,Artjärwen jaJaalan kirkoissa. Tässä kokouksessa an-
taa toimikunta tilin ynnä kertomuksen yhdistyksen »vaikutuksesta
edellisenä nmonna jakäsitellään siinä paitsi muita kysymyksiä
seuraamia asioita:

a) toimikunnan tilimapaus;
d) jäsenten maali toimikuntaan; sekä
<!) tilintarkastajien waali.

Kullakin jäsenellä on oikeus esitellä ne ehdotukset, jotka
hän haluaa yhteiseen tutkintoon, »vaan semmoisensen johdosta ei kuitenkaan moida päätöstä samassa tilaisuu-
dessa tehdä, jollei ehdoitusta ole toimikunnalta kokouksen pää-
tettämäksi «valmistettu.

s 10.

Toimikunnalla on oikeus tarmittaessa kotoonkutsua
mälikokouksen.

Sääntöjen muuttamista koskemia kysymyksiä moidaan
kuitenkin ainoasti muosikokouksessa ratkaista.

. §п.

Meisissä kokouksissa päätetään asiat, kun erimielisyys
iyntyy, niiden pcrustcideu mukaan kuin 6 § sellaisissa koh-
dissa toimikunnalle sisältää".



Förevarande ärende har Guvernörsembetet tagit
i öfvervägande och finner godt icke allenast tillåta bil-
dandet af ifrågavarande förening, utan äfven gilla och
till efterrättelse fastställa ofvanintagna för samma fö-
rening föreslagna stadgar; och äger ändring uti de så-
lunda fastställda stadgarna icke giltighet, med mindre
den varder af behörig myndighet stadfästad. Det en-
livar som vederbör till efterrättelse länder. Helsingfors,
Z. Landskansliet, den 24 December 1887.

På Guvernörsembetets vägnar:

8. W. In^ell. lVlortimei' !.onäen.
(Sigill.)

4,692.



Edellä olewan asian on Kuwernöörinwirasto tutkitta-
waksensa ottanut ja katsoo hywäksi, myönnyttäen puheenalai-
sen yhdistyksen toimeenpanemisen, seurattawaksi wahwistaa
edelläkopioidnt, sanotulle yhdistykselle ehdotetut säännöt.
Muutokset näihin sääntöihin eiluät ole woimalliset ellei asian-
omainen wirasto ole niitä wahwistanut; jota kaikkea asian-
omaiset noudattakoot, Helsingissä, Vääninkansliassa, Jou-
lukuun 24 päiwänä 1887.

Kuwernöörinwiraston puolesta:

V. W. Tornell. Mortimer «ond^n.
sSinetti.)

N:o 4,692.
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