
Uudenmaaneläinsuojelusyhdistys.
Nylands Djurskyddsförening-

Jälkikatsaus.

Vaikka näihin asti on raivattu vain pikkuruinen osa sitä ava-
raa työkenttää, josta tulevaisuudessa oikeuden —

„ oikeutta kai-
kille" — ihanat hedelmät: humaanisuus ja tunnonrauha, varmuu-
della kantavat nyt tuskin aavistettua satoa, huvittanee ehkä jota-
kuta asiaa harrastavaa luoda lyhyt silmäys eläintenystäväin työ-
hön kuluneen vuoden aikana.

Kaikki tiedämme millä innolla maamme eläinsuojelusseurat
sekä yksityiset eläinystävälliset henkilöt jo useampien vuosien ku-
luessa ovat työskennelleet uusien ajanmukaisten teurastustapojen
aikaansaamiseksi.

Useasti on käännytty valtion puoleen, asiaa on Leikkaperai-
368ti Belviteltv vaikutusvoimaiÄlle kenkiloille, mutta turnaan. Nu-
nakkoluulot, omanvoitonpvvnto, iLiltä perityt tavat ovat nainin asti
pitäneet mielet pimitettvina, sväamst BoaiBtuina talle elainräak-
KävkBsn tummiinmalle näpeäpilkulls.

Nmä muuten KaikiBBa BukteiBBa erinomainen vuosi on eläin-
VBtäville inerkkivuoBi, Billä uuBi armoll. asetuB koskeva kotiteur»B-
- näki päivän valon elokuun 14 p:nä.

pääkokäat ovat Ivnvkais6Bti seuraavat: tainnutus
onnen teurastamista määrätään; sivullisten asiaan tarpeettomain
nenkiloitten, etenkin lasten läBnäolo tsurastuBtvoBBa kielletään an-
KaraBti; eläinten läsnäoloa ei myöskään sallita; teurastuBta ei
Baa toimittaa muut kuin tävÄkasvuiset, ammattiinBa perentvneet
nenkilot.

8s toßißeikkä, että teuraßtuß uäiumuoäoin 68ivallan Käßkvstä
on saatu sopusointuun numaanisuuäen vaatimusten Kanßsa, on it-



8688ään mantava eäißtv3aßkel mutta elkäämme
luulko että n. 3. teurastußa,Bia tämän kautta on täysin ratkaißtu.
N, aß6tusta on piäettävä ikäänkuin läntökontana aatteelle: että
M MHNäollista Hoka eläin säästetään tuskallisesta kuolemasta,
toisin sanoen: aßetus on Kävtännu3Bä täßmä!lisesti nouäatettava;
poikkeuksia siitä ei 33,3, sallia.

Tämän toteuttamiseksi sopinee ehdottaa seuraavia toimenpi-
teitä: 1) että ainakin yksi ampumakone hankitaan joka kylään tahi
ainakin muutamia jokaiseen kuntaan*); 2) jokaisessa suuremmassa
kartanonpaikassa tulisi aluelaisten käytettäväksi löytyä ajanmukai-
sia teurastusaseita ja harjaantuneita teurastajia, jotka maksutto-
masti toimittaisivat näyteteurastuksia paikkakuntalaisille; 3) joka
kunnan tulisi omalla kustannuksellaan lähettää pari henkilöä kau-
punkipaikkoihin oppimaan uusia teurastustapoja, velvollisuudella
palattuaan maksuttomasti toimittaa näyteteurastuksia.**)

Syyskuun 28 p. vihittiin Lammilla eläinsuojelus-, nuoriso- ja
raittiusaatteille vaatimaton koti, joka on saatu toimeen miltei yk-
sinomaan tunnetun eläinystävän eversti!. T. Porsténin väsymättö-
mien ponnistusten kautta. Tästä luomastaan kodista kertoo everstil.
Försten m. m.:

Rakennuksessa,, joka sijaitsee Ormajärven rannalla kauniissa
hongikossa, on muitten huoneitten ohessa avara kokoushuone, jonka
edessä on suuri kuistikko. Rakennuksen maantienpuoleisessa pää-
dyssä luemme sanat »Oikeutta kaikille", jotka sattuvasti kuvaa-
vat rakennuksen tarkoitusta. Kokoushuoneen peräseinä on omis-
tettu isänmaallisille tauluille ja muistoille. Muita seiniä koristavat
raittiutta ja eläinsuojelusta koskevat kuvat. Kirjakaappi sisältää
paitsi muuta kirjallisuutta joukon useankielistä eläinsuojeluskirjalli-
suutta. Toinen kaappi on pieni apteekki pulloineen, purkkeineen,
pihtineen, kannuineen, lääkesisäänantokoneineen j. n. e.

Nttä tämmöisten kotien peruBtaminen suuresti eäistäisi eläin-
suojeluaatteen lev6N6miBtä, tunnuBtamme varankin
kun ns niinkuin sanottu koti, nuoriBoBeuran
sessa KokousnuoneeBBa.

likaista lienee toivoa etta eversti!. ?orBtsnin esimerkkiä vielä
BeurattaiBiin, mutta nelpumpi olisi jokaisen nuoriso-

seuran kotiin toimittaa eläinsuoMuskirMlisuutta, kuvia m. ka-
vainnollisia asiaa koskevia esineitä.

*) Sopivin ja halvin teurastuskone on ampumanaamari, sillä kun
voi teurastaa sekä suurempia että pienempiä kotieläimiä. (Kuutipaljous
patruunaan muutetaan aina sitä myöten, kuinka suuri teurastettava
elukka on.)

**) Nämä henkilöt olisivat sitä paitsi tutustutettavat hevosen lihan
käyttämiseen ravintoaineena — sillä suuri kansallistaloudellinen tappio
kohtaa vuosittain maatamme, kun polkuhinnalla myymme työhön kyke-
nemättömät hevosemme, emmekä käytä niiden lihaa ravinnoksemme.



Loka- ja marraskuussa piti Toimittaja Jean Boldt Helsingissä
ruotsiksi esitelmän „Tieteellisestä julmuudesta" sekä Asioitsija Ko-
sonen samaan aikaan samasta asiasta suomeksi. Esitelmien si-
sältö pysyi johdonmukaisesti mielipiteissä »moraali on tiedettä kal-
liimpi" ja ~päämäärä ei pyhitä välikappaleita", ja tuotiin niissä
esiin erittäin valaisevia esimerkkejä meidän omien tiedemiestemme
julkaisuista. Ilahuttava seuraus näistä esitelmistä on ollut että
antivivisektsioni-(vivis. vastustava) liike on tullut tunnetuksi laa-
joissa piireissä sekä että niiden kautta moni on kokonaan ruvennut
tämän eläinsuojelussuunnan harrastajaksi. Tietoja vivisektsionista
on tähänasti levittänyt pääasiallisesti ~Nordiska Samfundet till
bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet" (Pohjoismainen
Seura tieteellisen eläinrääkkäyksen vastustamiseksi) lukuisilla kir-
jasillaan. Mutta kun on perin tärkeätä että samallaisia kirjasia
ilmestyisi myöskin suomenkielellä, on ryhdytty toimiin C. Eege-
holmin teoksen ~Et Indlaeg imod det videnskabelige Dyrplageri"
suomentamiseksi.

Vuoden vaihteessa onnistui Sylvia-yhdistykselle saada käy-
tettäväkseen eri osasto lastenlehdessä „Tuulikki", sitte kun oli
rauennut sen yritys saada haltuunsa »Sylvia" nimisen lastenleh-
den ulosantaminen. Täten on yhdistyksellä taas oma äänenkan-
nattaja, joskin toistaiseksi ainoastaan suomenkielinen. Todellisella
mielihyvällä on tätä seikkaa tervehdittävä, kun muistamme että
eläinsuojelustyön kautta nousevassa polvessa laskemme asialle van-
kimman perustan. »Nuorena vitsa väännettävä!"

H. N.

Uudenmaan Eäinsuojelusyhdistys.
Yhdistys on kuluneena vuonna kokoontunut 13 kertaa. Johto-

kuntaan an kuulunut: asessorinrouva E. Kurtén, neidit S. Streng
ja A. Försten, lent. A. B. Nyberg, varatuom. H. Niklander, eversti-
luutn. T. Försten, kapt. J. Kock, insin. A. Brehmer, agron. K.
Tennberg, huvilanomist. K. Nilsson ja tilanomist. H. Oljemark,
paitsi niitä virkailijoita, jotka ovat olleet yhteiset Sylvia-yhdistyk-
sen kanssa. — N. 20,000 kpl. kirjasia (antivivisektsionia, teuras-
tusta, tukinapa y. m. käsitteleviä) on vuoden kuluessa levitetty
sekä läänin kaikkiin kuntiin lähetetty kuvallinen selitys „Hevosen
taudit". Yhdistys on laitattanut 100 kpl. ampumakonetta, pitääk-
seen yleisön saatavissa sellaisia mahdollisimman halvalla hinnalla,
8 mkalla, ja on tämä varasto jo suurimmaksi osaksi myyty. —

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen ja Eläinten ystäväin kanssa pani



1?ulot: 1,321: 76; menat: 1,270: 10.

Helsingissä, Suomat. Kirjall. Senran Kirjapainon Osakeyhtiö, 1903

yhdistys syksyllä toimeen yhteisen iltaman, hankkiakseen varoja
niiden 300 mkan lisäksi, mitkä sanotut yhdistykset olivat anta-
neet hätäapukeskuskomitealle karjanrehun hankkimista varten erit-
täin rehunpuutetta kärsivälle Suojärvelle. — Ajuriyhdistyksen eh-
dotusta etukaupunkeja koskevan ajotaksan muuuttamisesta on yhd.
kannattanut, varsinkin oikaisun saamiseksi siinä, että puoli syltä
halkoja, painoltaan ainakin 1,000 kg, on saatu kulettaa kerral-
laan, vaikka suurin sallittu paino muuta tavaraa on ollut mää-
rätty 650 kg:ksi.

Vastaukseksi Joensuun Eläinsuojelusyhdistyksen ehdotukseen
eläinsuojeluskirjallisuuden yhteisesti hankkimisesta on Uudenmaan
Eläinsuojelusyhdistys ryhtynyt toimenpiteisiin eripainosten hankki-
miseksi eri kirjoituksista niistä kirjallisista teoksista, joita yhdis-
tyksellä on aikomus tavantakaa ulosantaa, ja pitää nämä helpolla
hinnalla tilaavien yhdistyksien saatavina.

Yhdistyksen puolesta on everstil. T. Försten vuoden kuluessa
pitänyt n. 30 esitelmää osaksi Helsingissä, osaksi maaseudulla,
joissa viimemainituissa on myöskin näytelty teurastuskoneiden
käyttöä. Sitä paitsi ovat eri tilaisuuksissa yhdistyksen asioissa
esiintyneet rouva H. Niklander sekä hrat A. Brehmer, A. Rantala
ja H. Niklander.

Yhdistyksen matkustava asiamies hra A. Rantala on 3-kuu-
kautisen yhdistyksen palveluksessa olonsa ajalla tehnyt 28 mat-
kaa maaseudulle, käyden n. 50:nessä eri paikassa: markkinoilla,
tukin- ja kivenajopaikoissa y. m., otattaen tällä ajalla päiviltä 80
ajokulua hevosta, antaen lukemattomia varotuksia sekä yksityisille
hevosenomistajille että työnjohtajille liian suurista kuormista y. m.
sekä saattanut 6 henkilöä syytteeseen eläinrääkkäyksestä. Sitä-
paitsi on käyty muutamien sahanomistajien puheilla helpotuksien
aikaansaamiseksi tukinajoissa. Kaupungissa olonsa aikana on yh-
distyksen asiamies m. m. käynyt kaupungin kaatopaikoilla, teu-
rastuslaitoksessa, halkopihoissa ja muissa senkaltaisissa paikoissa,
missä joukottain ajureja on koolla.

säB6nluku on vuoden kuluella nouBBut 300: aan, aÄamiskiä
«n 7 M 4 paikalli3oBaBtaa.


