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Yleisimmät teurastustawat maassamme.
Koska teurastuskysymys wiime aikoina on tullut

miltei yleiseksi keskusieluaineeksi maamme kaikissa kansan-
kerroksissa, ja kun Verrattain pieni osa lihaa ramintonaan
käyttämästä yleisöstä tietää niistä tawoista, millä henki
eläimiltä otetaan, pidän welwollisuutenani esittää meillä
yleisimmästi käytetyt teurastustaroat. Tämän asian tun-
teminen on paljon tärkeämpi kuin yleisesti luullaankaan,
sillä lihan pitoisuus, maku ja rawintowoima, t. s. mei-
dän hnminmointimme riippuu oleellisesti siitä taroasta,
millä eläin on teurastettu.

Ennenkuin ryhdyn tekemään selkoa eri teurastustanioista,
katson tarpeelliseksi mainita parista kaiken teurastuksen
pääseikasta:

1) Teuraselukka on teurastettama pikaisesti ja tus-
kattomasti;

2) Jokainen seikkaperäinen teurastustapa sisältää kaksi
pääkohtaa: a) tainnutuksen ja b) werenlaskun.

Tainnutuksen tarkoituksena on tehdä eläin tunnotto-
maksi, ruerenlasku taas estää eläimen tointumasta ja tekee
tihan pitämäksi ja maukkaaksi.

Teurastus meillä toimitetaan joko a) tainnutuk-
sen jälkeen tai b) tainnuttamatta.

A) Teurastus tainnutulsen jälkeen.
Tätä, Suomen kansan edustajain pyynnöstä "/»1902

Arm. wahwistettua teurastustapa» toimitetaan siten, että



eläintä, jonka silmät omat tarkoin peitettyinä, joko
lyödään otsaluuta masten taikka tainnutetaan se teurastus-
ta: ampumakoneella. Myöskin pyssyllä moidaan ampua
eläintä otsaluuta tai konnan juuren alaosaa masten.

1) Tainnuttaminen lyömällä elukkaa otsa-
luuta masten tapahtuu siten, että täysikasmuinen, tot-
tunut mies kirmespohjalla Voimakkaasti iskee mapaasti
seisomaa tai johonkuhun esineeseen kiinnisidottua eläintä
otsaluuta masten *).

Tämä tapa, jota ammattiteurastajat käyttämät ja
jota teurastuslaitoksissa noudatetaan, aikaansaa, j o 5 isku
on moimakas ja oikein suunnattu, semmoisen tä-
rähdyksen aimoissa, että eläin heti kaatuu ja menee tun-
nottomaksi. Kuolemaa se ei tuota, sillä on todistettamasti
tapahtunut, että eläin on tointunut ja on, kurkku auki
leikattuna, merta muotamana, koettanut paeta surmaa-
jaansa.

Tätä tapaa noudattamalla myös otsaluu osaksi mu-
sertuu ja siten saattaa nahka remetä ja luusirpaleita tun-
keutua aimoihin, jotka siten menettamät armonsa kauppa-
tamaranai ja nahkakin kadottaa osan hintaansa.

Mutta koska merrattain usein tapahtuu, ettei tottu-
nutkaan lyöjä, tottumattomasta puhumattakaan, lyö tar-
koitettuun pisteeseen, ja siten ei yhdellä, tuskinpa mielä
kahdella iskulla saa eläintä kaatumaan, aikaansaa tämä
teurastustapa sanomattomia kärsimyksiä ja tuskia eläimelle.
Tämän johdosta ja uuden teurastusasetuksen hengen mu-
kaisesti — kidutus mikäli mahdollista teu-
rastuksesta pois! — rohkenen lausua toimomuksenani,
että tätä tainnutustapaa käyttäisimät ainoastaan täysi-
ikäiset, tottuneet ja selmat (ei juopuneet) miehet,
sitä ennen kumminkin tarkoin poistettuaan teuraseläimen
otsalta riimut, nuorat y. m. esineet, jotka saattaisimat lai-
mentaa lyönnin maikutusta, sekä että tapaa käytettäisiin
yksinomaan teurastushuoneissa, joissa ampumakoneen käyt-
tämisestä syntyneet paukahdukset ja samu olisimat ehkä
haitaksi työn toimittamiselle.

*) Lyöntipaikasta lähemmin ampumakoneesta puhuttaessa.



2) Toinen asetuksessa mainittu tainnutustapa on
iskun aam arin, eli n. k. sitä asetuksessa mainitaan,
teurastusnaamarin käyttäminen.

Koneesta ja sen käyttämistamasta en mainitse sen
enempää, koska se ikäänkuin itsestään on häminnyt kau-
pasta ja käytännöstä, siten osoittaen olemansa tarkoitus-
taan nmstaamaton.

3) Kolmas tainnutuskone on tuo n. k. ampuma-
kone. Se aikaansaa täydellisen huumauksen ja samalla
silmänräpäyksellisen kuoleman. Sillä woidaan tainnuttaa
kaikki sekä suuremmat että pienemmät kotieläimet.

Pienten elukkain, n. k. lampaan, roasikan ja sian —

sekä koiran — tainnutus tapahtuu samalla taivalla kuin
suurempainkin (katso lukua ~Ampumakoneen käyttäminen").

Koska ampumakone on kaikista teurastuskoneista tun-
nettu paraimmaksi koko Europassa ja sitä jo tuhansittain
on lemitetty kaikkialle maassamme, katson tarpeelliseksi eri
luwussa antaa seikkaperäisemmän selityksen siitä ja sen
käyttämistamasta. Samalla saan tässä tilaisuuden antaa
wastauksen niihin moniin kysymyksiin, joita minulle on
sen johdosta tehty. Luulen että sille, joka tarkoin nou-
dattaa alempana olewia säädöksiä ja neurvoja koneen suh-
teen, huoletta woi uskoa lempieläimensä hengenottamisen.

4) Wielä myöntää asetus neljännen teurastustaman :
eläimen tainnuttaminen laukauksella ampuma-aseesta
otsaluuta tai korwan juuren alaosaa niasten.

Tätä tainnutustapaa käytetään maalla suurella me-
nestyksellä sikaeläimiä, warsinkin arempiluontoisia ja wi°
haisia teurastettaessa. Tarkoitukseen someltuu parhaiten
luotipyssy.

Teurastushuoneilla tainnutetaan siat lyömällä niitä
otsaluuta masten puunuijalla, ilman edelläkäypää kiinni-
sitomista.

Siellä taas, missä sika kiinnisidotaan, tapahtuu se
parhaiten siten, että lyhyehkön nuoran toinen pää sido-
taan silmukan muotoon sian toisen takajalan ympäri ja
nuoran toinen pää medetään seinään kiinnitettyyn, noin
30 cm. korkeudella permannosta olemaan renkaaseen, Sit-



Weren juoksutus.

Nylkeminen ja sisälmylsien poistaminen.

Paloitteleminen.

ten tapahtuu tainnuttaminen joko ampumalla tai lyömällä.
Pisto tehdään ylös- ja sisäänpäin sydäntä kohti, siten että
suuret werisuonet rinnan etupuolella samalla katkeamat.
Itse sydäntä ei haawoiteta (meri juoksee siinä tapanksessa
paremmin ulos). Muun teurastustyön suorittamat eri
teurastajat eri lailla. Ne, jotka tahtomat saada myytä-
mäksi hytvää, kaunista ja pitämää lihaa, eiwät kaltatessa
käytä 5N—60° kuumempaa mettä ja kalttaawat ennemmin
lakkitötöllä kuin weitsellä, eiwät huuhdo ruumista sisältä-
päin medellä, toimittamat amauksen mahdollisimman pi-
kaisesti, tuuletuttamat eläimen täydellisesti eimatkä ripusta
sitä semmoiseen paikkaan, jossa se jäätyy, enemmän kuin
semmoiseenkaan, jossa päimä siihen pääsee paistamaan.

Sittenkun teuraseläin on tainnutettu joko lyömällä
tai ampumalla, asetetaan se sopimalle paikalle. Eläimeltä
poikkileikataan teramällä meitsellä suuret, sydämmeen joh-
tamat Verisuonet, tai pistetään niitä sydämmeen. Haama
pidetään auki siksi kunnes meri on juossut ulos. (Kaikki
meri ei koskaan juokse ulos, maan jää sitä aina elimiin
n. 7,5 °/o koko merimäärastä.) Pienemmiltä eläimiltä joko
leikataan kaula alapuolelta poikki kaulanikamiin asti, tai
pistetään niitä sydämmeen (ensimäisen kylkiparin maliin)
kapealla, pitkähköllä weitsellä.

Meren juostua alkaa nylkeminen ja sitten sisälmyksien
poistaminen ruumiista, joita töitä itsekukin teurastaja ta-
pansa mukaan toimittaa. Tottunut teurastaja noudattaa
näitä töitä tehdessään täsmällisyyttä, siisteyttä ja suurinta
puhtautta, tietäen että lihan ulkonäkö suuresti riippuu
siitä, kuinka pian sisälmykset saadaan ulos.

Se teurastaja, joka tahtoo saada myytämätsi kau-
nista ja puhtaasti paloiteltua lihaa, ei ryhdy tähän toi-



meen ennenkuin eläimen ruumis on kylliksi jähtynyt ja
kangistunut. Paloitteleminen toimitetaan sen mukaan mi-
hin tarkoitukseen liha tulee käytettäwäksi.

Siipikarja.

Kanoja ja kalkkunoita meillä tamallisesti teu-
rastetaan siten, että pää yhdellä kirroeen iskulla eroitetaan
ruumiista.

Hanhia pistetään himolla naskalilla aiwoihin.

Ampumatone.

Nmpumakone on kieltämättä aikamme täydellisin,
parhaimmin tarkoitustaan roastaaroa ja
määrättömin teurastuskone. Sitä saatetaanruu-
tiannosta waihtelemalla käyttää sekä suurempia että pie-
nempiä eläimiä teurastettaessa.

Koneen muodostaa lyhyt, noin 15 cm. pitkä piippu,
joka ruuroikierteellä on kiinnitetty lawistettyyn rautale-
royyn. Rautaleroyyn on juotettu kolme lyhyttä (? cm,)
rautapuikkoa, niin että eläimen pään ja lewyn malille jää
aukko, joka on ammuttaessa Välttämätön ilmanwaihdolle.

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi on kone roarustettu n. k.
sulkuosastolla, joka kierretään piippuun sitten kuin
patroona siihen on sowitettu. Kun sulkuosaston lyöjää
puunuijalla kosketetaan, syttyy nallissa olema räjähdys-
aine ja johtaa tulen kolmen, hylsyn pohjassa oleman,



«otelo.

reijän kautta ruutiin. Ruuti muodostuu kaasuksi ja pa-
koittaa kuulan semmoisella moimalla piipusta ulos, että
se helposti lämistää elukan otsaluun ja tunkeutuu aimoi-
hin. Kuula lamauttaa hermoston tärkeimmät elimet ja
wahwinkin härkä kaatuu silmänräpäyksessä maahan, ei
ainoastaan tajuttomana, waan täydelli-
sesti kuolleena.

Tapaturman maittamiseksi jätetään sulkuosastossa pa-
rin kierteen osuus kiinniwääntämättä siksi kunnes teuras-
taja on aiman roalmis laukaisemaan.

Ruostumisen ehkäisemiseksi on kone säilytettämä tui-
massa paikassa ja kunkin käyttämisen jälkeen on se pnyhit-
tämä rasmaisella tai öljyisellä tukolla.

Muuten on tämä ampuma-ase samoin kuin muutkin
ampumaneumot säilytettämä semmoisessa paikassa, etteimät
lapset eimätkä muutkaan suvulliset saa sitä käsiinsä. Sa-
moin on sitä käsiteltämä kaikin puolin maromaisesti. Tar-
koin on katsottama, ettei ihmisiä tai eläimiä ole teuras-
eläimen takana.

Kone on saatawana Eläinsuojelustoimistosta 7 mar-
kalla.

Kotelot omat messinkisiä, Georg Egestorffin tehtaasta
Hannoverissa. Ne moidaan ladata uudelleen siksi kunnes
niissä huomaa halkeaman taikka ne omat pullistuneet niin
suuriksi, etteimät helposti mene koneen piippuun. Ennen
latausta otetaan manha nalli pois joko naskalilla tai tar-
koitustaan mastaamalla pihdillä (pihtien hinta on 2m.
50 p.) Ennenkuin uusi nalli asetetaan paikoilleen, on kai-
sottama, että hylsyn pohjassa olemat kolme pientä reikää
omat auki. Sitten kun nalli on asetettu paikoilleen joko
pihdillä tai käsillä, kaadetaan ruutipanos (tumallista met-
sästysnmtia) hylsyyn. Jos hylsyjä ei täytetä kokonaan
(n. k. esim. pikkueläimiä marten), pannaan ruudin päälle



rohtimia ja sitten masta mäännetaän kuula päälle (kaksi
kierrettä Väännetään hylsyyn).

Huomioon on otettama, että ainoastaan sopimia am-
pumaputken mukaisia hylsyjä täytetään. Hylsy maksaa
15 p. kpl.

Kuula.
Meidän koneessamme käytetään tamallista kuulaa.

Kuulaa pannaan hylsyyn käsillä (ilman mitään konetta).
Se kierretään sisään toista kierrettään myöden.

Kuulan hinta on 5 pnä. Kuulamalin (muotti) mak-
saa 5 rmkaa. (Jokainen maaseppä tekee sen parilla mar-
kalla; manhoja kuulamalimia moi joko pienentää tai suu-
rentaa).

Nallit

Nallit, jotka maksamat 60 penniä 100 kpl., omat me
tallisia.

Naamari.
Naamari on tehtämä niin,

ettei se mahaakaan ole häiriöksi
teuraseläimelle (eläimen suu
ja sieramet eimät saa olla pei-
tossa). Teurastushuoneita ja
ammllttiteurastusta marten omat
ne malmistettamat nahasta, jota
mastoin kotiteurastusta marten
someltuu öljyyn kastettu (hel-
posti puhoistettama) kangaskin. Hinta maihtelee, riippuen
siitä mistä aineesta naamari on tehty, 6—l markkaan.

Ampumakoneen käyttäminen.

Sitten kun teurastaja on manna siitä, ettei simulli-
sia ihmisiä eikä eläimiäkään ole saapumilla, käskee hän
oikealla puolella seisoman apulaisen (jos semmoinen on,



män johdostasyntyy pa-
maus ja eläin kaatuu
maahan. Weren juok-
sutus j. n, e. tapahtuu
sitten tamalliseen ta-
paan.

Ampumakoneen o
minaisuudet omat siksi
tunnetut, että olisi mai-
lan turhaa ryhtyä todis-
tusten jamuitten makuu-
tusten kautta niitä to-
teen näyttämään. Si-
mumennen mainitsen

mikä ei suinkaan ole malttamatonta) asettamaan elukan
pään sopimaan asentoon, ottaa ladatun koneen wasempaan

käteensä ja asettaa sen
elukan päähän, siten että
se puoli lemyä, jossa
on 2 jalkapuikkoa, tulee
ylöspäin ja piipun suu
sitä pistettä ivastaan jo-
ka saadaan, jos ajatte-
lemme kahden miiman,
jotka owat medetyt sil-
mäkulman sisäpuolelta
wastaaman sarwen juu-
reen, leikkaaman toisiansa
(tässä paikassa on mel-
keinainapöyrtymä). Sit-

ten määntää hän koneen sulkuosaston kiinni ja lyö oi-
keassa kädessä olemalla puunuijalla laukaisunupille. Ta-

maan, että kaikki maamme eläinlääkärit antamat sille täy-
den tunnustuksen. Ruotsissa, jossa teurastusknsymys myös-
kin on päimän polttamimpia kysymyksiä, on 125 eläin-
lääkäriä erityisessä lentolehtisessä julistanut ampumakoneen
aikamme parhaaksi teurastuskoneeksi.



Ampumakoneen aineelliset edut.
a) Pieni kuula ei turmele aiwoja, ja jääwätne siten

myyntikelpoisiksi; b) Otsa ei meristy eikä tahraannu, jo-
ten päänahasta saa täyden hinnan; c) Msi mies moi
toimittaa teurastuksen; o) Ampumukoneen käyttäminen
waatii wähemmän harjoitusta kuin muut teurastuskoneet.

Kunnia tämmöiselle keksinnölle!!!

V) Teurastus tainnuttamatta.
Tätä tapaa käyttämät juutalaiset, tattarit ja se osa

kansaamme, jolle teurastusasia mielä on perin hämärä, ja
jotka itsepintaisesti Jumalan ja lain rangaistusta pelkää-
mättä pitämät kiinni isiltä perityistä tamoista.

a) luutalaisteurastus.
Teuraseläin tuodaan teurastushuoneeseen. Kun se

on saatettu määrätylle paikalle, käydään siihen kiinni far-
mista ja leuman alta, pää tairoutetaan siivulle ja ylös-
päin, niin että eläin kaulan Vääntämisestä lopullisesti
kadottaa tasapainon ja kaatua romahtaa kolkolla jymäh-
dyksellä permannolle. Joskus se kaatuu permantoon kiin-
nitettyjen suurten rautarenkaitten päälle, jolloin liha lui-
hin asti mikaantuu ja meri hyytyy, niin ettei sitä paikkaa
woi käyttää raminnoksi. Kun eläin, joko täten tai jalois-
taan kiinnisidottuna kaatuu, käännetään pää niin, että
turpa painetaan masten permantoa. Jos sarmet omat
pitkät, käy eläimen tila aina tukalammaksi, sillä miehen
koko moimalla täytyy nyt painaa turpa alas ja tanuuttaa
kaula kaarenmuo toisesti ylöspäin siksi kunnes otsa sattuu
permantoon. Mielä kaadetaan eläin niinkin, että mies käy
häntään kiinni ja metää sitä takajalkain malissa komasti
ylöspäin samalla painaen jalallaan alas tuota onnetonta
uhria, joka mihdoin kaaduttuaan saa tässä asennossa mi-



b) Tattarien teurastustapa.

rva siksi, kunnes teurastaja huoneen toisesta päästä saa-
puu kurkkua poikkileikkaamaan. Leikkaus tapahtuu siten,
että teurastaja sirvallettuaan kahdesti lehmän kaulaa, wii°
maimen muotoisella teräsmeitsellä leikkaa sen poikki niska-
nikamiin asti.

Weri purskahtaa esiin ammottamasta haaroasta. Eläi-
men koetellessa päästä jaloilleen wetäytywät poikkileikatut
werisuonet kokoon estäen meren juoksun. Säälistä eläintä
kohtaan poisleikkelemät apumiehet (ei juutalaiset) suonien
suihin kokoontuneita lihapalasta ja aukomat meren suupu-
mia weitsillään, jouduttaakseen meren juoksua. Eläin au-
koo suutaan malittaakseen, mutta kun henkitormi on poikki,
supistumat malitushuuoot kamalaan korinaan. Silmät
aukeemat ja sulkeutumat, eläin nostelee ja takoo tuskis-
saan päätään permantoa mastaan usein s—B5—8 minuuttia,
kunnes mihdoin kuolema pelastaa sen hirmiöiden käsistä
ja sanomattomista kärsimyksistä.

Siipikarjansa teurastaa juutalainen seuraamaan ta-
paan: turvallisesti kannetaan kanat lujasti toisiinsa kiinni-
sidotuista jaloistaanteurastusta toimittaman henkilönasun-
toon, missä ne jossain sopessa tai nurkassa saamat mar-
toa sopimaa teurastusaikaa. Itse tappaminen toimitetaan
siten että kanaa lujasti otetaan kiinni molemmista sumista,
niin että se jää riippumaan asentoon, ja sitten kun teu-
rastaja on työntänyt pään komasti taaksepäin, tekee hän
leikkauksen, joka erottaa kurkunpään kurkusta. Senjalleen
heitetään kana pois mähitellen potkien ja täristen kuo-
lemaan.

Tattarit, jotka teurastamat hemosia, tekemät sen yhtä
ehkäpä julmemmallakin tamalla kuin juutalaiset henkilöt.
He käyttämät tainnuttamattoman (elämän) hemosen kaulaa
poikkileikatessaan usein mailan tylsää, käsille sattumaa meistä.
Suoranaisena seurauksena tästä on että itse leikkaus jo
kestää kuumemmin kuin edellisessä mainittua tapaa käy-
tettäessä. Hemosen kiinnisitominen ja kaataminen toimi-
tetaan myös mitä julmimmin. Hemosparka!



c) Meidän entiset teurastustapamme:

Niskaanpisto, niskaanlyönti, kaulaan- ja
rinta anpisto oliwat mitä julminta eläinkidutusta ja
raakuuden harjoitusta. Kansan siunaukseksi sekä kotieläin-
temme onneksi moioaan ne jo lukea häpeäpilkuiksi, joita
kaikin tawoin on koetettawa poistaa ja korwata uusia, tus-
kattamia teurastustapoja ahkerasti käyttämällä.

Fysioloogien, tiedemiesten y. m. asiantuntewien
henkilöitten lausuntoja eri teurastustawoista.

Ainoa humaaninen teurastustapa on se,
kun eläin tainnutetaan siten, että isot aiwot joko läwiste-
tään tai muutoin lyömällä huumautetaan;

Kuta wähemman eläin juuri ennen teurastamista ja
kuollessaan kärsii, sitä paremmin weri juoksee ja sitä ter-
weellisempää on liha;

Jään yhä edelleen kannattamaan lukuisien tiedemies-
ten puoltamaa mielipidettä: jokainen teuraseläin
on ennen werenwuooattamista tainnutet-
tawa, sanoo saksalainen howieläinläakäri Munchenissä
A. Sondermann.

Joka päiwä saatetaan tuhansia eläimiä mitä julmim-
pien kärsimyksien alaisiksi kun niitä ei tainnuteta en-
nen teurastamista.

Tämmöisen lauselman alle, joka lähetettiin kiertämään
ympäri koko Saksan waltion. piirsiwät m. m. seuraamat
henkilöt nimensä: prof. Esmarch, Pettenkofer, Helmholtz,
Masius, Vardeleben: taiteilija Kaulbach; kirjailijat F.
Spielhagen, H. von WollZogen, Karl Rusz, Paul Heyse,
Wildenbruch,- kenraalit Moltke, Vlumenthal, Waldersee.
Cranoky y. m.



Eläinlääkäriseumn kuuluisin edustaja Ruotsissa, kor-
keamman eläinlääkäriopiston johtaja ja kirurgian profes-
sori I. Wennerholm lausuu: On ollut, on ja jaäpi jär-
kähtämättömäksi ajatuksekseni, että kaikki teurastus on toi-
mitettama tainnuttamisen jälkeen. Tämä on laissa sää-
dettäwä ja jos joku uskonnollinen rituaali määrää toisin,
on se muutettawa tässä tapauksessa inhimillisyyden ja
humaanisuuden nimessä.

Koko juutlllaisteurastustllpa tekee kauhean raaistutta-
wan ja inhottaman Vaikutuksen, sitä ei kukaan kieltäne,
ja on se sekä eläimen että teurastajan takia kokonaan kiel-
lettämä. Tämä kysymys on suurin ja tärkein eläinsuoje-
lusalalla.

Mainittu prof. kirjoittaa waltioneuwos Lembckelle
Tanskaan: Kysymys, pitäisikö eläin ennen teu-
rastamista tainnuttaa, näkyy teilläkin oleman joka
miehen huulilla. Siihen tietysti ei ole muuta kuin yksi
ainoa mastaus: pitää.

Ihanneteurastus on semmoinen teurastus, kun eläin
silmänräpäyksessä saadaan tainnuksiin ja meri heti sen jäl-
keen ulos.

Helläsydämminen eläintenystämä, Ruotsin maltiopäi-
mämies, Tirehtööri E. Wamrinsky, jota ulkomailla on tut-
kinut eri teurastustapoja ja keskustellut asiantuntijoiden
kanssa, sanoo juutalaisteurastustamasta: Tapa on julma
ja mieltäliikuttama, tapahtukoon eläimen kaataminen ko-
neellisesti tai muuten. Kuolema lähenee merrattam hi-
taasti, eläin on pitkän aikaa täysintietoisena. Weri ei juokse
täydellisemmästi kuin inhimillisempiäkin teurastustapoja
noudatettaessa.

Läänineläinlääkäri H. Åkerström Ruotsissa sanoo ker-
tomuksessaan matkoistaan Tanskassa, Saksassa ja Itä-
mallassa: Verenjuoksu ei yksinään määrää lihan pitoisuutta



ja laatua, maan Vaikuttaa siihen moni muukin seikka,
etupäässä joutuisuus ja tuskattomuus teurastettaessa.

Fysioloogi du Vois Reymond on todistanut, että
niiden eläinten lihassa, joita ennen teurastamista kidutetaan,
jo ennen tappamista muodostuu eräs roapaa happo, joka
rällkkäämattömän eläimen lihassa ilmestyy ivasta kuole-
man jälkeen. Sanottu happo saa aikaan muutamissa liha-
kudoksissa, n. k. myosiinissa, kankeuden jota pian seuraa
pahentuminen.

Eräs Berliinin teurastushuoneen johtaja Veringer
teki kokeita päästäkseen selwille mitä teurastustasi aa nou°
dattamalla liha säilyisi kauniimmin pahentumatta. Tätä
roarten teurasti hän useamman kerran neljä yhtä roanhaa
ja muuten samanlaisissa olosuhteissa kasroatettua eläintä.
Sitten leikkasi hän samasta paikasta kunkin eläimen ruu-
miista osan ja asetti ne yhtäläisen ilman Vaikutuksen alai-
siksi. Ensin alkoi juutalaistentawalla teurastetun liha
haiskahtaa, sitten pistetyn ja miimeksi eri lailla tainnutet-
tujen lihat.

Ruotsin oikeusministeri sanoo: Olen itse omistanut
teurastuskysymykselle tarkkaa huomiota ja huomaan
syytä oleman, että laki eläinrääkkäyksen
ehkäisemiseksi teurastettaessa sääde-
tään.

Professori Dahlström sanoo juutalaisteurastuksesta-
Tapa todistaa raakuutta ja julmuutta.



■:■:■

Teurastushuoneen johtaja herra Olin sanoo, että
siipikarjan tappaminen juutalaisella taivalla on raakaa ja
julmaa.

~Westnik" (pietaril. aikakauslehti) kirjoittaa: Ne koi-
rat, jotka juutalaistamalla teurastettiin, olimat lemotto-
nna, juoksiwat ja pääsiroät irti kaulat auki, nnhastuiwat
ja tahtoiwat purra. Eräs koira tarttui hampain koelai-

toksen palivelijan käteen kiinni,- toinen koira, jonka suuhun
pantiin platinalemy, puri sen kokoon 30 sek. sen jälkeen
kuin kaula oli leikattu.

Maisteri Mingborgsanoo: Juutalaistenteurastustapa
näyttää oleman ei maan minusta maan sadoista tuhan-
sista kaikkein julminta lain sallimaa
eläinrääkkäystä.

Sama mies sanoo myöskin: Että liha tulee parem-
maksi ja pitoisemmaksi kuta mähemmän eläintä teurastet-
taessa rääkätään, lienee kokemus, josta ei päteroittä
todistuksitta luorouta.

Orelschen Westnik, joka ilmestyy Simferopolissa,
kirjoittaa: On päätetty kieltää julmuudestaan tunnettu
juutalaisteurastustapa. Sitä ei moikaan kärsiä.

Seuraamat tunnetut miehet omat lähettäneet Poh-
joismaitten herroille teurastajille kirjoituksen, jossa pyytä-
mät, että ~kaikki heidän laitoksissaan teurastettamat
Mimet tainnutettaisiin joko ampumakoneella tai
muuten": T:ri E. Brändes, prof. Bagge, zooloogi I. Col-
lin, toht. E. Holst, lehtori C. lenssn, dosentti Vruun-
Pedersen, prof. I. Petersen, lehtori G. Sand, lääketiet.



prof. Studsgaard, ylikirurgi C. Thmnsän, prof. Collet,
toht. D. Danielsen, ylilääkäri Gamborg, Fridtjof Nansen,
G. Särs, Stabell, prof. H. Sätherberg, I. Wennerholm,
E. Morell, Ch. Lewin, P. Hedenius, Viktor Rydberg, F.
von Essen, P. von Ehrenheim, kenraali O. Vjörnstjerna,
piispa v. Scheele, kreiwi Tnoilsty, (tunnar Wennerberg,
G. Swerdrup, L. uun Plåten, O. von illosen, Warenius,
Ljungberg y. m.

Prof. L. Hoffman Stuttgartissa kirjoittaa juutalais-
teurastustawasta 9 päiwänä heinäk. 1893: Sääntönä
on, että eläin pakoitetaan pitkäkseen, joka menettely war-
sinkin maaseudulla on yhdistetty tauheitlen kärsimysten
kanssa. Tawallisesti ei pidetä malia siitä miten eläin
kaadetaan. Stuttgartissa käytettiin joskus koneita, joiden
awulla kaataminen tapahtui merrattain helposti. Itse
teurastus tapahtuu niinkuin edellä on sanottu. Tapa syn
nyttää harmia, kammoa, eläimen liikkeet osoittamat
toa ja tietoisuutta, tipua ja tuskaa, se ikäänkuin hakee
apua, koettaa päästä pakoon ja kun se onnistuu, pakenee
se mnrhaajaansa suoraan owen kautta. Leikkauksen ja sen
ajan malilla, jolloin eläin ensi kertaa painaa päänsä alas,
kuluu 2—4 min.; sättimiset päättywät 6 10 m. jälkeen.
Asein, kun weri lakkaa wuotamasta, täytyy käsien annilla
hakea poikkileikattuja waltasuoma ja wapauttaa ne niitä
tukkimista lihaspalasista, jotka estäroät werenjuoksua.
Wielä sanoo hän: Niin kauwan kuin eläin räpsäyttää sil-
miään sitä lähestyessä, täytyy otaksua, että sillä on tunto
jälellä. Se joka luulee, ettei itse leikkaus aikaansaa kipua ja
joka on sitä mieltä, ettei eläin tunne ja kärsi, un määrässä.

Eläinlääkäri Julius Mandel Mulhausenissa kertoo,
miten juutalaistamalla teurastettu eläin riuhtasi itsensä
irti ja juoksenteli sinne tänne vieren ammottamasta haa-
wasta purskuessa, siksi kunnes se uudelleen kiinni sidottiin.



Prof. tohtori Mc Fadyen (Manchester 26 p. heinäk.
1893) sanoo juutalciisteurastustawasta : Näin pysyy tätä
tapaa toimitettaessa tajussaan siksi kunnes suurin osasen merestä on juossut ulos. Sen kiwusta johtumat liik-
keet herättämät symaä sääliä ja myötätuntoisuutta.

Koko juutalaisteurastustapa puhuu selmaa kieltä:
eläin un täysin tietoinen tilastaan, sanoo
prof. Mittelmaier.

Tohtori Vollers sanoo, puhuttuaan juutalaisteu-
rastustaman julmuudesta: loka i s en e läi nläkä-
ri nwe lwo l l i suu sonmast il s t a a juutalais-
tellrastu s t a p a a.

Kemian prof. terweysneuwos N. Roster, prof. trit:
Magne ja Vrouardal lausumat makaumuksenaan oleman,
että liha teurastettaessa rääkätyistä eläimistä ei ainoas
taan menetä makuaan ja ramintoarwoaankin, waan on
mielä enemmän tai mähemmän mahingollista myös ter-
weydelle. Kirjassaan ~Ptomain" (ruumismyrkky) toht,
Farguharson näyttää toteen, miten kuumetta ja muita
sairaloisuuksia on syntynyt tuskasta ja ahdistuksesta. Sama
henkilö kertoo, että juutalaisteurastustapaan teurastetun
eläimen weri usein on kelpaamatonta käytettämäksi syystä
että eläin poikiessaan ja mäännellessään tuskissaan un
wenähyttänyt sisuksensa niin että matsan sisällys (lanta)
sekaantuu meren kanssa.

Tuhansien tiedemiesten mielipiteitä ja julkaisuja
möisi mielä luetella, mutta sitä ei salli kirjaseni koko,

Rohkmen maan lopuksi sanotun johdosta ynnä omasta
kokemuksestani lausua ikäänkuin loppuponnen kirjaseni si-
sällöstä:



Tainnuttamalla tehty teurastus, maikkapa sekin
un julmaa, lohduttaa ihmistä sillä, että hän huojentaakseen
kuoleman katkeruutta on käyttänyt kaikkia tarjolla olemia ja
hnmiksi tunnustettuja keinoja. Sitä paitsi on tästä ta-
masta se etu, että eläin on säästetty ainakin suurimmista
tuskista, liha on hymää, termeellistä ja pitämää.

Tainnuttamatta tehty teurastus demoraliseeraa
itse teurastajan ja työhön osanottajat, luottaa syyttömälle
eläimelle sanomattomia tuskia ja kärsimyksiä sekä saattaa
eläimen omistajalle aineellista mahinkoa, synnyttää tau-
teja y. m. pahaa.

Järjen malossa mapaa ihminen,
walilse, tuomitse ja toimi! !

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus
siitä, mitä kotieläimiä teurastettaessa on warteen-
otettawa.

Hänen Majesteettinsa keisari on Keisa-
rillisen Suonien Senaatin alamaisesta esityksestä sumana
nut 1/14 p:uä Elokuuta 1902 Pietarhomissa Armossa
wahwistaa seuraaman asetuksen.

1 §■

kotieläimiä, lukuunottamatta siipikarjaa, älköön teu-
rastettako muulla tamoin kuin eläimen lämmittämisen
jälkeen joko lyömällä sitä otsaluuta mastaan taikka käyt-
tämällä teurastus- tahi ampumanaamaria, taikkapa lau-
kauksella ampuma-aseesta eläimen otsaluuta tahi korwan
juuren alaosaa mastaan i ollen eläimen silmät silloin pi-
oettämät tarkoin peitettyinä.

Kotieläimen äkkiä sairastuttua tahi muun tapa-
turman kohdattua toimitettakoon kuitenkin, jos asianhaarat
sitä maalimat, teurastus muulla tamalla; ollen kuitenkin



2 §•

4 g.

Nallipihdit, Ruulimiltll,

warteenotettawa, että sitä keinoa käytetään, joka eläimelle
tuottaa mähimmän kärsimyksen.

Teurastusta älköön toimittako muu kuin täysikas-
manut henkilö.

Snpikarjan kyniminen sekä muun kotieläimen nylke-
minen tahi ylösripustaminen, ennenkuin kuolema on koh-
dannut, olkoon kielletey.

Kotieläimen teurastus on toimitettawa suljetussa
huoneistossa. Jos sellaista huoneistoa ei ole säätämissä,
milloin teurastusta ei toimiteta ammattimaisesti, moidaan
muuta paikkaa joka ei ole kadulta tahi yleiseltä tieltä nä-
kymissä, teurastukseen käyttää.

Teurastuksessa ei muita henkilöitä saa olla saapu-
milla kuin ne, jotka toimitusta warten tarmitaan; älköön
myöskään teurastusta toimitettako muun kotieläimen oi-
lessa läsnä tahi mälittömässä läheisyydessä.

Tämän asetuksen rikkominen rangaistaan enintään
sadaniMoentymmenen markan sakolla.


