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Eläittsuujeluöylitiöu Säännöt.
§ 1.

Seuran tarkoitus yleensä on waituttaa suo-
pean ja sääliwäistä kohtelua eläimille, etenkin enem-
män juurtuneiden eläinrääkkäystapain häwittämisellä.

Siihen kuuluu:
eläinten pakottannnen senlaisiin pounistiltsiin,

jotka omat yli woimien tai joka on eläinten luontoa
ivastaan;

senlaisten ajokatujen. käyttäminen, joissa eläin
joko haamoittuu eli nuiuten saa kärsiä tuskia;

eläinten kiusaaminen näljällä tai janolla, ilkey-
dellä, walinpitämättömyydellä eli jollan: kewytmieli-
syydellä, etenkin ruoskan käyttämisellä pahoin pidel-
lään, joten eläimen hengenlähtö tehdään pitemmäksi
ja tuskallisemmaksi kuin ivälttämättömästi on tarpeen.

§ 2.

Jokainen seuran jäsen on kuntonsa mukaan wel-
mollineu edistämään tämän tarkoituksen saawuttamista
omalla esimerkillään kuin myöskin asianhaarain waa-
timutsesta selityksillä, nemuoilla ja maroituksilla;

yleisön tietoon saattmnalla senlaisin tapauksia,
jotta owat omiaan herättämään armeliaisuutta eläimiä
kohtaan setä inhoa heidän rääktääjiänsä ivastaan;



tietoon antamalla seuran johtokunnalle niitä se-
lityksiä, jotka woiwat auttaa, antamalla seuran wai-
kutukselle paikkakunnan oloihin sekä muihin asianhaa-
roihin suunniteltua warmempaa edistymistä;

tuin myöskin senlaisia eläinrääkkäys tapauksia,
jotka sisältämät rikoksia woimassa olewia lakeja ja
asetuksia wastaan, joko itse saattaa asianomainen
kanteen alaiseksi tai ilmoittaa asia asianomaiselle po-
liisimiehelle eli senran johtokunnalle senlaiseen huo-
lenpitoon, jonka johtokunta moi hywätsi nähdä; sekä

että muuten auttaa jokaista ahkeroitsemista, jota
hyödyttää seuran tarkoituksia.

§ 3.
Jokainen rehellinen kansalainen on oikeutettu

yhtymään seuraan ja saamaan yhden kappaleen seuran
sääntöjä; sitä ivastaan on hän welwollinen seuran
rahastoon suorittamaan nmotuisen makson, mies taksi
(2) markkaa ja nainen yhden (1) markan. Wapaa-
tahtoisia lahjoja wastaan otetaan kiitollisuudella.
Se mies, joka kerrassaan suorittaa miisitoista (15)
markkaa ja nainen seitsemän (7) markan maksella
kerrassaanko»! mastaisista muosimaksoista mapau-
tettu, ja jokainen joka kymmenen (10) muotta perät-
täin on suorittanut muosimaksonsa, on samoin tllle-

mapaa.
Warattomia jotka oivat edistäneet

seuran tarkoituksia ja woiwat seuralle tuottaa erino-
maista hyötyä, on johtokunta welwollinen ottamaan
senraan maksamattomina jäseninä.



Seuran asioiden lähintä hoitoa toimittaa johto-
knnta, johon knuluu:

yksi puheenjohtaja ja
kunsi jäsentä.
Johtokunta malitsee keskuudessaan puheenjohtajan

sekä yhden jäsenistä sihteeriksi ja yhden rahastonhoi-
tajaksi. Kunkin wuoden kuluttua eroaa yksi johto-
kunnan jäsenistä, joka kumminkin heti uudestaan
woidaan walita. Neljän ensimäisen wuoden kuluttua
määrätää» armanheiton kautta kenen pitää erota,
ivaan senjälkeen eroaa muorossaan se, jota ensin wa-
littiin. Johtokunnan jäsenten maali tapahtuu sul-
jetuilla lipuilla.

§ 5.
Johtokunnan kokoukset tapahtuu puheenjohtajan

kutsumuksesta ja pitää niissä pidettnmän pöytäkirja;
maan ei ole päätöksiä katsottama kelmollisiksi ellei
puheenjohtaja ja mähintään kolme jäsentä ole läsnä
asiaa käsittelemässä. Jos erimielisyyttä ilmaantuu
johtokunnan neuwotteluissa, wahwistukoon se päätös,
jota enimmät omat äänestäneet, ja missä äänet omat
tasan langenneet, se päätös, jota puheenjohtaja on
puolustanut.

Jos puheenjohtaja on estetty johtokmman koko-
ukseen saapumasta, walitkoot jäsenet yhden keskuu-
destaan hänen sijaansa.

Ilman juoksemia tonnia, harrastakoon johtokuuta
paiktatuunallisissa mirastoissa hankkimalla senlaisia
amuntekoja ja määräyksiä, jotka mahdollsimmasti edis-
tämät seuran tarkoituksia, jossa suhteessa johtokunta
oikeutetaan sanottujen mirkakuntien kanssa tirjemnihtoo».



§ 6.

Ll) edeswastaus-wapaus johtokunnalle,
I») johtokunnan jäsenten maali, setä

Koska seuran pää-tehtäwä kumminkin on tar-
koin noudattaa eläin-rääkkäystä ivastaan perustettuja
lakeja ja annettuja asetuksia sekä niitä waotaan teh-
tyjä rikoksia warteen ottaa; waan senlaista waarin-
pitoa seuran omat jäsenet eiwät woi kyllin tehokkaasti
aikaan saada, johtokunta, niarojen suhteen, käyttä-
köön suurempia tai pienempiä snmmia palkinnoksi,
osaksi poliisille, osaksi toisille seuraan kuulumattomille
henkilöille, jotka lailliseen edesmastaukseeu oivat toi-
mittauect sev eli ne, jotka owat tehneet itsensä wi-
tapäiksi edellä mainittuihin rikoksiin. Johtokunta on
myös waltuutettu että, jos seurau paras sitä waatii,
käskeä jotakuta jäsentä seurasta itsestään eroamaan
sekä, ellei senlaista kehoitusta totella, ulossnlkemnan
hänet.

Kerran wnodessa maalistmissa, pidetään yleinen
warsinainen kokous, johon johtotnnuan puheenjohtaja
tnulututsella Raision ja Naantalin kirkossa, kolmea
wiiktoa ennen kokousta, kokooulutsuu selirau jäsenet.
Siinä kokouksessa antaa johtokuuta tilin hoidostaan
sekä kertomuksen seurau waikututseyta edellisenä wuo-
tena, jonka jälkeen puheeujohtaja tässä tilaisuudessa
walitaan ja keskustellaau ilman toisia seuran waiku-
tutseen kuulumia kysymyksiä, senmawia asioita:

<H tilintarkastajain maali.
Jokaisella jäsenellä on oikeus esitellä niitä eh-

dotelmia, joita hän aikoo yhteiseen tutkintoon antaa;
ivaan sellaisiin ehdotelmiin ei kumminkaan samassa



tilaisuudessa woi päätöstä tehdä ellei ehdotusta ole
johtokunnalle aunettu »vähintäin kuukautta eunen ko-
kousta ja johtokunta siitä on autauut lausuntonsa.
Kaikki ne kysymykset, joita kokouksessa käsitellään,
lueteltakoon kuulutuksessa mainittuun kokoukseen.

§ 7.

Missä asianhaarat sitä waatiwat, kutsukoon
johtokunta seurau jäsenet yleiseen ylimääräiseen koto-
ukseen. Kysymyksiä, jotka koskemat sääntöjen muut-
tamista saa ainoastaan seuran warsinaisessa muosi-
kokouksessa päättää.

§ 8.

Varsinaisessa kokouksessa päätetään asiat, jos
enmiellsyyttä ilmestyy, niillä perustuksilla tuin § 5
sisältää johtokunnalle samanlaisissa kohdissa.

Nämät säännöt owat wahwistetut Keisa-
rillisessa Suomen Senaatissa tammikuun 2?
päiwänä 1885.

Huom.! Warsin tärkeä ja eläinsuojelns-yhtiöu
jäsenten huomioon otettawa asia on pyydettyjen
kalojen lidnttalva kohtelu; jonkatähden snotawaa
olisi pitää huolta siitä että kalat, ennenkuin niitä
kanpaksi tarjotaan, äkkiä tapettaisiin, eikä, kuten ta-
ivallista on, eläwäuä kauuetaan mitoissa ja mnuten
pahoin pidellään.



7)
8)

Snojele lasinnekerrosta.
Kohtele hemosta kengittäessä lempeydellä.

Muutamia tärkeitä käytösohjeita heluoseu
hoitajille.

Älä koskaan tee liian lyhyitä kenkiä, liian kor-
keita hokkeja tahi liian suuria ja epätasaisesti
lyötyjä naulanreikiä.
Älä koskaan käytä snuria ja kylmänä taottuja
nauloja.

Älä koskaan wuole liian paljon anturaa, seu-
tuja tahi kulmatukeita, ja säästä sädettä wuo-
lennselta.
Älä koskaan muodosta tawioa kengän mutaan,
waan päinwastoin kenkä kannon uliltaan.
Älä somita kenkää niin kuumana, että särmi
siitä palan tahi kuimettuu.
Älä koskaan lyö naulaa seutuihin äläkä wal-
towiiwan sisäpuolelle; älä tee liian pitkiä kat-
tauksia, äläkä katkaise niitä kiertämällä.






