
Sääntöehdoitus
Iisalmen Eläinsuojelusyhdistykselle.

Kuopion Lääninhallituksen päätös alempana
lähemmin kerrotussa, sääntöehdotuksen vah-
vistamista koskevassa asiassa. Annettu Kuo-
pion Lääninkiinsliassa, Kesäkuun 27 p:nä 1893.

Asiakirjoista havaitaan:
että lisalmen piirin Eläinlääkäri F. O. Hellman

tämän kuun 12 päivänä tänne jättämässään kirjallisessa
anomuksessa on viime marraskuun 20 päivänä lisalmen
kaupungissa perustetun eläinsuojelusyhdistyksen puheen-
johtajana ja valtuuttamana pyytänyt vahvistusta sanot-
tua yhdistystä varten laaditulle sääntöehdotukselle, joka
tähän otettuna on näin kuuluva:

§ i-
Yhdistyksen tarkoitus on vastustella kaikenlaisia

eläinten rääkkäyksen tapoja ja erittäin vaikuttaa sää-
livää ja lempeää menettelemistä koti-eläinten kanssa.

Eläinten rääkkäyksenä pidetään:
a) Jokaista eläimen väkivaltaista ponnistamista

yli sen voimien;
b) jokaista pahoinpitelemistä, joko lyömällä tai

pieksämällä, nälällä ja janolla taikka muulla pahanilki-
syydestä, huolimattomuudesta tahi kevytmielisyydestä
lähtevällä julmuudella;

c) semmoisten ajokahijen javaljaitten käyttämistä,
jotka rikkovat eläinten ihoa, taikka saattavat tuskaa
niille ;

d) eläinten tappamista semmoisella tavalla, joka
tarpeettomasti enentää niitten kärsimistä.

Yhdistyksen vaikutus-ala on lisalmen kaupunki,
sekä lisalmen-, Lapinlahden- ja Kiuruveden pitäjä.

§ 3.
Yhdistyksen jäsen on velvollinen kykynsä mu-

kaan edistämään sen tarkoitusperiä;
a) omalla esimerkillä s-ekä valituksilla, manauk-

silla tahi varoituksilla;



§ *•

§ s.

§ 0.

n) levittämällä, tarkoituksenmukaisia kirjoja;
c) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tietoja

paikkakuunallisista oloista ja tavoista, jotka vaikuttavat
eläinten koh tulemiseen;

d) semmoisissa eläinten rääkkäyksen tapauksissa,
jolloin voimassa oleva laki rikotaan, joko ilmoittamalla
asianomaiselle poliisille, taikka myöskin yhdistyksen
toimikunnalle, iotta toimikunta voi ryhtyä scmmoisoen
toimeen, jonka se, katsoo tarpeelliseksi; sekä

e) muuten edistämällä yhdistyksen harrastuksia.

Jokainen hyvämahieinen kansalainen on oikeu-
tettu pääsemään osalliseksi yhdistykseen ja semmoisessa
tapauksessa velvollinen yhdistyksen kassaan maksamaan
vuotuisen maksun, nainen ;: ja mies i- markkaa,") jos
ovat vallassäälyä, vaati talonpoikaiset ainoastaan l
markka hengeltä. Vapaaehtoisia apuja otetaan vastaan
kiitollisuudella.

Se, joka kerrallaan maksaa, itaiueii 15 ja mies 30
markkaa, on vastaisuudeksi vapaa vuosimaksuista

Varattomia henkilöitä, jotka ovat edistäneet
yhdistyksen tarkoituksia ja tahtovat tehdä yhdistykselle
erinomaista hyötyä, saapi toimikunta ottaa yhdistykseen
maksu vapaiksi jäseniksi.

Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä vastaan
tahi kolmen vuoden kuluessa ei ole maksanut vuosi-
maksoausa, on yhdistyksestä eroitettu.

Yhdistyksen asinta hoitaa toimikunta, johon
kuuluu kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Tämän
toimikunnan, joka keskuudestaan valitsee puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan sekä määrää sihteerin ja
ja kassanhoitajan, valitsee yhdistys kolmeksi vuodeksi,
siten että joka vuosi kaksi jäsentä ja yksi varajäsen
eroovat kahtena ensimäisenä, vuonna arvanhoitolla,
sittemmin vuoron mukaan. Eronnut jäsen tn hi varajäsen
voidaan uudestaan valita.

*)Yhdistys on päättänyt vastaiseksi, eli niin kau-
van kun yhdistys saa apua anuiskeluyhtiön voittova-
roista, kantaa ainoastaan nuolet jäsenmaksuista, eli 2
m. miehiltä ja 1 m. naisilta.



l, 7
Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumuk-

sesta joka toinen kuukausi eli useammin jos asianhaarat
vaativat ja on päätöksen voipa puheenjohtajan tahi sen,
joka hänen sijassaan on. ja U-.ihden jäsenen läsnä ollessa.
Kokouksessa tehdään pöytäkirja ja päätetään äänien
enemmistöllä, jolloin puheenjohtajalla on ratkaiseva
ääni.

Paikkakunnallisilta viranomaisilta pyytäköön toi-
mikunta semmoisia toimia ja määräyksiä, jotka edistä-
vät yhdistyksen tarkoituksia.

§ i).

Saavuttaaksensa tKhokkaanpaa vaarinpitoa eläin-
ten rääkkäystä vastaan säädettyjen lakien jaannettujen
määräysten noudattamisesta, saapi. toimikunta, varain
niiihitaii, käyttää yhdistyksen rahavaroista suurempia
talli vähempiä määriä palkinnoiksi, osaksi poliisipalve<
lijoille, osaksi muille henkilöille, jotka lailliseen ran-
gaistukseen ovat saattaneet jonkun tai joitakuita, jotka
ovat joutuneet syypääksi edellämainitun laatuisecn
rikokseen.

s 11),

Kerta vuodessa, Maaliskuussa pidetään yhteinen
vuosikokous, johon yhdistyksen jäsenet kutsutaan ko-
koon ilmoituksen kautta kirkoissa ja paikkakunnan
enin levinneessä sanomalehdessä, kolme viikkoa ennen.

Tässä kokouksessa antaa toimikunta tilin sekä
kertomuksen yhdistyksen toimista, ja käsitellään, p.-itsi
muita kysymyksiä, seuraavat asiat:

a) tilin vapauden anto toimikunnalle;
b) toimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali; ja
c) tilintutkijain vaali tilikirjain tarkastamista

varten.
Jokaisella jäsenellä on oikeus esittää niitä ehdoi-

tuksia, joita hän haluaa saada yhteisen tutkinnon
alaisiksi, mutta semmoisen ehdoituksen johdosta ei
kuitenkaan samassa tilassa taideta päätöstä tehdä, jos
ei ehdoitusta ole annettu toimikunnalle vähintäänkin
neljätoista päivää ennen kokousta ja toimikunta antanut
siitä lausuntonsa.

§11.
Toimikunnalla on oikeus tarvittaissa kutsua ko-

koon ylimääräisen kokouksen. Kysymykset, jotka kos-
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§ 12.

Lääninhallituksen puolesta :

K. J. Savander. H. Brunon.

•(-■■-(~»«sV -

lisalmessa, O. VI. E&ei? L&r, 1 !. '.n kirjapainossa 1901

kevät sääntöjen muutosta voidaan kuitenkin ainoastaan
vuosikokouksessa ratkaista.

Yhteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun eri-
mielisyyttä ilmaantuu, niitten perusteitten mukaan,
jotka § 7 samanlaisissa tapauksissa toimikunnalle mää-
rää. lisalmella 8 päivä Kesäkuuta 1893.

Lääninhallitus on tämän asian tutkinut; ja koska
kysymyksessä oiova sääntöehdotus on tarkoitustaan
vastaava, niin katsoo Lääninhallitus hyväksi, anomuk-
seen myöntymällä, täten vahvistaa sääntöehdotuksen
asianomaisten noudatettavaksi, kumminkin ehdolla, että
eläinsuojelusyhdistyksen oikeuspaikka on lisalmenkau-
pungin tuomioistuin ja että näissä säännöissä tehtä-
ville muutoksille ja lisäyksille hankitaan läänin Herra
Kuvernöörin vahvistus.

Tämä päätös lähetetään lisalmen pohjoispiirin
Euununnimismiehelle, jonka tulee toimittaa päätös,
merkitsemällä, sille päivän, milloin niin on tapahtunut,
sekä päälle merkityltä ja tänne lähetettäviä lunnaita
vastaan hakijalle; ja saa päätökseen tyytymätön siihen
muutosta anoa Hänen Keisarilliselta Majesteetiltansa
alamaisella valituskirjalla, joka on, valittajan itsensä
tahi hänen laillisesti asettamansa asianajajan, siihen
kuuluvine kirjoineen ja todistuksilleen osansaannista
viimmeistään ennen kello kahtatoista (XII) yhdeksän-
tenäkymmenentenä päivänä tästä tiedon saatua, päivää
jona se tapahtuu kuitenkaan siihen lukematta, jätettävä
Reistraattorin konttoriin Keisarillisen Suomen Senaatin
Talousosastossa. Ja tulee valittajan myöskin täyttää
niitä Keisarillisessa Senaatissa ehken voidaan häneltä,
vaatia. Paikka ja aika edellä mainitut.


