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~Aäännöt
Jämsän Gläinfuojelushhtivlle.

1 §•

Mtiön tarkoitus on osittain yleensä waikuttaa
säälimän ja lempeää eläinten menettelemistä, osittain
myöskin erittäin wastustella tawalliscmpia eläinten
rääkkäystapoja.

Ne omat:
että eläimiä pakotetaan semmoisiin ponnistuksiin,

jotka käymät yli heidän woimansa taikka omat heidän
luontoansa mastaan; että juhdille pannaan semmoisia
ajakaluja, jotka rikkomat eläinten ihoa tai saattamat
tuskaa niihin; että niitä kiusataan nälällä ja janolla
taikka pahanilkisyydestä, huolimattomuudesta tahi kemia-
mielisyydestä muulla tamoin, erittäinkin ruoskimalla
pahoin pidellään;

että niitten kuolonkamppaus tehdään pitkällisem-
mäksi ja tuskallisemmaksi, kuin mälttämättömästi tar-
peellinen on.



2 §.

Kukin yhtiön jäsen on welwallinen kykynsä jäl-
keen edistämään tämän tarkotuksen perille pääsemistä:

omalla esimerkillänsä sekä, kuten asianhaarat
waatiwat, walistuksilla, eli warotuksilla;

saattamalla yleisön tietoon semmoisia tapauksia,
jotka omat omansa herättämään säälimäisyyttä eläimiä

kohtaan ja kauhua niitten rääkkäämisestä;
sekä semmoisissa eläintenrääkkäystapauksissa, joissa

moimassa olema laki rikotaan, ilmoittaa asia asian-
omaiselle poliisille, taikka yhtiön toimikunnalle, että
toimikunta saa ryhtyä semmoiseen toimeen, kuin se
katsoo someliaakfi; sekä muutoin auttamalla jokaista
ahkeroimista, joka hyödyttää yhtiön harrastuksia.

Kukin rehellinen Jämsän kunnan jäsen on oikeu-
tettu pääsemään osalliseksi yhtiöön ja saapi yhden
kappaleen yhtiön sääntöjä; mutta sitä ivastaan on
melmollinen maksamaan yhtiön kassaan muotisen mak-
son, waimo 50 penniä ja mies 1 markan.

Wapachtoisia apuja otetaan ivastaan kiitolli-
suudella.



Se, joka yhtäaikaa maksaa, maimo 3 markkaa
ja mies li markkaa, on wastedes wapaa muosimaksosta.

Jäsen joka suorittaa maksonsa 10 muotena, on
myöskin wapaa nmosimaksosta.

Warattomia ihmisiä, jotka omat edistäneet yh-
tiön tarkoituksia ja taitamat tehoa yhtiölle erinomaista
hyötyä, saapi toimikunta ottaa yhtiöön maksomapaina
jäseninä.

4 8-
Likintä johtoa yhtiön asioista pitää toimikunta,

jossa on, yksi puheenjohtaja, yksi »varapuheenjohtaja
ja kuusi jäsentä.

Toimikunta malitsee keskuudessaan puheenjohta-
jan ja marapuheenjohtajan sekä sen jäsenistä yhden
sihteerin ja yhden kassanhoitajan töitä marten. Joka
muoden lopulla erkanee kaksi toimikunnan jäsenistä,
jotka kuitenkin kohta moidaan taas uudestaan walita.
Ensimäisen ja toisen muoden lopulla määrätään an-
nalla kutka erkanemat, mutta sittemmin erkanemat
muoroansa ensiksi malitut. Toimikunnan jäsenten maali
tapahtuu suljetuilla lipuilla.



Toimikunnan kokoukset tapahtuivat puheenjohta-
jan tahi warapuheenjohtajan kutsumuksesta ja pitää
niissä pöytäkirja kirjoitettaman; mutta älköön pää-
töstä tehtäkö, jollei toinen puheenjohtajista ja mähin-
täänkin neljä jäsenistä ole läsnä. Jos erimielisyys
ilmaantuu toimikunnan keskustelemisissa, maittakoon
se mielipide, johon useimmat äänet omat yhdistyneet,
äänien yhteen sattuessa maittakoon se mielipide pää-
tökseksi, jata puheenjohtaja puolustaa.

Kun yhtiön tärkeimpänä toimialana on että eläin-
ten rääkkäystä mastaan säädettyjä lakeja ja annc-
tuita määräyksiä säännöllisesti noudatetaan ja että
rikokset niitä mastaan saatetaan lailliseen kanteesen,
mutta ei semmoista maarinpitoa yhtiön omain jäsen-
ten kautta taideta saada täydelliseen moimaan, niin
saapi toimikunta, marain jälkeen, käyttää yhtiön raha-
maroja isommissa tahi mähemmissä määrissä palkin-
noiksi, osittain poliisipalmelioille, osittain muille yh-
tiöstä ulkona olemille henkilöille, jotka lailliseen ran-
gaistukseen omat saattaneet jonkun tai joitakuita, jotka
omat tehneet itsensä syypääksi edellämainitunlaatmseen
rikokseen. Toimikunnalla on myöskin malta käskeä



jotakin jäsentä itse luopumaan yhtiöstä, sekä jollei tätä
käskyä totella sulkea hänet pois yhtiöstä.

6 §.

Kerta »vuodessa, maaliskuussa, pidetään yhteinen
»varsinainen kokous, johon toimikunta ilmoituksella,
joka kolmea wiikkoa ennen on kuulutcttawa kirkossa,

kutsuu yhtiön kaikki jäsenet.
Siinä kokouksessa antaa toimikunta tilin hallin-

nostansa sekä kertomuksen yhtiön toimista »viimeksi
kuluneella nmodella, jonka jälkeen puheenjohtaja sitä
tilaa marten »valitaan, ja käsille otetaan paitsi muita
yhtiön toimipiiriin kuulumia kysymyksiä, seuraamat asiat:

«,) tilinwapauden-anto toimikunnalle;
d) toimikunnan jäsenten maali;
e) tilintutkiain maali tililaskuin tutkintoa »varten.
Kullakin jäsenellä on oikeus esittää ne ehdotuk-

set, jotka hän mielii saada yhteisesti tutkittamaksi;
mutta semmoisesta ehdotuksesta ei kuitenkaan samassa
tilassa taideta päätöstä tehdä, jollei ehdotusta ole
annettu toimikunnalle mahintäänkin neljätoista päi-
wää ennen kokousta ja toimikunta siitä antanut lau-
suntoansa.



Kaikki asiat, jotka kokouksessa tulemat esille otetta-
matsi, luetellaan myös ilmoituksessa, joka kahdeksan
päimää ennen kokousta on kirkossa kmilutcttawa.

7 §•

Kun asianhaarat niin maatuvat, saapi toimikunta
kutsua yhtiön jäsenet yhteiseen wäliaikaiscen kokouk-
seen. Asiat, jotka koskemat sääntöin muutosta, »voi-
daan kuitenkin ainoastaan warsinaisessa »vuosikokouk-
sessa päättää.

Mteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun eri-
mielisyys ilmaantuu, niitten perusteitten mukaan, kun
5 § samallaisissa tapauksissa toimikunnalle määrää."

Tähän päätökseen tyytymätön saapi siihen hakea
muutosta Keisarillisen Majesteetin tykönä alamaisella
malituksella, joka, joko malittajan omakätisesti allekir-
joittamanatahi muussa tapauksessa warustettuna myös-

kin kirjoittajan nimellä sekä ilmoituksella hänen amma-
tistaan ja asuinpaikastaan tämän päätöksen tahi oikeaksi
todistetun kopian siitä kaikkien asiakirjain ja todistus-
ten kanssa kuin walituskirjassa todistukseksi esitetään,
malittajan itse tahi hänen laillisesti waltuutetun asia-



__ 7 —

miehensä tulee yhdeksänkymmenen (90) päimän kuluessa
tästä päätöksestä osan saatua antaa Registraattorin
konttooriin Keisarillisen Suomen Senaatin Talous-
osastossa. Jos näistä ohjeista jotakin laiminlyödään,
katsotaan päätös laillisen woiman woittaneeksi. Paikka
ja aika ennenkirjoitetut.

Forsten Gostiander.

Nnut Anthoni.
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