
Eläinsuojeluoloista Tallinnassa.
>Ve, jota iuuosien kuluessa on seuran-

nut eläinsuojelusoloja Tallinnassa, ei
woi olla panematta merkille, miten huo-
mattavasti ne wiime aikoina owat paran-
tuneet.

Woimattomien, laihojen hewosten si-
jasta, jotka ennen jonottiivat satamassa
lailvojen siellä poiketessa, näkee nyt enem-
mastä päästä kauniita ja komeita ajuri-
hcwosia, ainakin päiwän aikaan, Wasta
pimeän tullen otetaau ontuwat tai muulla
tawoin huonokuntoiset hewoset esille.
Näiden yöhewosten ja maalaisten sur-
kastuneimpicn hewosten joukossa näkee
usein täällä niinkuin kaikkialla muualla-
kin entisiä jalorotuisia sotilas- ja ratsu-
helvosia, jotka cimät milloinkaan enään
näy lvoiwan perehtyä uusiin olosuhtei-
siinsa wetojuhtina, wann kulkewat epä-
warmoina ja awuttomina, niwelet kan-
keina ja pöhöttyneinä ja hieno, arka
nahka piiskaniskujen wiiltämäna.

Tillä piiskaa käytetään monasti aiwan
armottomasti.

Venäläisiltä opittu tapa kannattaa
hewosen päätä lyhyillä suitsilla on wielä
jokseenkin yleinen, maikkakin se jo näkyy
oleman jossain määrin häwiämässä,
Rumat ja hewosille kiusalliset silmälaput
otvat, kun niitä — onneksi Harmoin —

käytetään, melkein silmien päälle medetyt.

muoto, jota imelä Itä-Suomessakin käy«
«tään, suoraa, wenäläistä mallia. Lai-
hoille ja korkeaselkäisille hcwosillc tuottaa
se ankaria kipuja selkään ja usein snöftyy-
kin sen alle suuria hankaushamuoja. Sen
tähden olisi heluoscn selkään niin hywin
solvcltuloa kaarisetlllkka ehdottomasti otet»
tllwa cpamukawan suoran sctolkkamallin
tilalle, Helsingin Waljas- ja Nahka-
tawara Oy:Btä ostamani mallikas kaari -

setolkka herättikin yleistä hywäksymißtä
Tallinnan toriyleisössä ja jätin sen näyt-
teiksi kaupftahallipoliisiu toimistoon.

Kaupungin teuiastuslaitoksessa tainnu-
tetaan eläimiä tawalla, joka mielesiäni
on leimattllwll turhaksi eläinrääkkäykseksi.
Ontolla illutawasaralla isketään eläintä
niskaan. Te snöksyy maahan, mutta lie-
nee tuskin kadottanut tuntonsa ja tajun-
tansa. Sen woi pänttää jo siitäkin, että
se niin usein kaatuu pöllöilleen ja jälestä-
päin on käännettäwä kyljelleen, Wasara
irrotetaan ja lyödään sen jälkeen eläimen
otsaan. Mikä tottumaton nuorukainen hy-
wänsä saa tämän tainnuttamisen suorit-
taa ja hän woikin tehdä sen loaaratta it-
selleen, eläimen liikunto- ja wastuZtamis«
kyky kun niskaiskun awulla lamautetaan.
Ia lyönnit oivatkin scnmukaan tehdyt, ne
osuwat wäärin ja on niitä useampia
kertoja uudistettalva, Helsinssin, Wiipu-
rin ja tietääkseni muissakin Suomen teu-
rastamoissa suorittamat ainoastaan

Wähimmin tarkoituksenmukaista he-
wosten waljaissa on kuitenkin 'ebolkka-



se woikin tapahtua tarpeellisella taidolla
ja warmnudella,

Tallinnan teurastamon ystäwällinen
johtaja on luMannut hankkia uudenaikai-
sen ampumakoneen Taksasta, Olen eh-
doittanut, että Helsingin teurastuslaitok-
sessa käytetty yksinkertainen ja tehokas
tainnutustapa, otsaan lyönti kantakir-
weellä, jonka walokuwan awulla selostin,
otettaisiin edes Mäliaikaisesti täytäntöön,
mutta johtaja sanoi tahtomansa turwau«
tua suorastaan ampumatapaan, milloin
se sitten tapahtunee,

Waikka se tuskin lienee lain tai ase-
tusten mukaista, kuljetetaan Tallinnassa
pieniä eläimiä Mielä maaseudulta ja
Twigatel asemalta sidotuin jaloin,' Pa-
rilla Masikalla oliMat rihmojen hankaamut
haaMat nahassa ja pienet sääret oliwat
kangistuneet ja turlvonneet.

Erään helsinkiläisen liikkeen hätkilait-
teella Marustetusta luljctusbiilistä otta-
mallani MalokuMlllla esitin mukawampaa,
Mähemmän aikaa kuluttamaa ja ennen
kaikkea inhimillisempää pienten eläinten
kuljetustapaa, kuin niiden jalkojen sito-
minen.

Kanojakin näytään tuotaMan maalta
torille jalat sidottuina ja laatikot, joissa
niitä torilla pidetään kaupan, oMat ma-
talat ja ahtaat.

Huono Wirossa Mallalla oleMa tapa on
nautaeläinten kytkeminen sarwien ympä-
riltä juoksemalla silmukalla tai muuten
sarMia niin tiukasti kiertämällä, että köy-
sien alle muodostuu Meristä, MisMaisia
haaMojll, Tallinnan teurastuslaitoksella
ja satamassa karjan lastauksissa Immoi-
hin, joita joka kesä olen Miime Muosina
känyt katsomassa, olen Mirolaisten
amustamana poistanut tai Mäljentänyi
sadottain näitä tuskallisia kytkemisiä, Vi-
ranomaisten ja eläinten suojelijani ulisi
sentähden kaikkialla mihin eläimiä kuljete-
taan, markkinoille, asemille ja satamiin,
tarkastettama, että köydet oMat löysästi
kierretyt särmien ympärille ja kiinnitetyt
solmuilla eikä juoksemalla silmukalla. Pa-
ras kuitenkin olisi mukaMien riimujen ot-
taminen käytäntöön farmista kytkemisen
tilalle.

Uljaiden eläinten joukossa messujen
cläinnäyttelyssäkin oli sonni, jonka nis-
kaa riimu ankarasti hankasi. Mutta löy-
semmäksi sitä ei Moinut päästää, koska
siMukllnnllitimet oliMat niin pitkät, että
se silloin olisi pudonnut päästä pois.

kemmin kuin riimukytkyimestä nähtiin
Tallinnan messuilla, niinkuin sitä paikoit-
tain Suomessakin tawataan, waan kor-
jattiin se myöhemmin, kun siitä hoitajalle
huomautti. Ilahduttavana seikkana moi
mainita, että WiroZsa kuonorengasta
niin Harmoin käytetään, Satamassa ole-
Wien lukuisten suurien sonnien joulussa
oli ainoastaan yhdellä tämä wastenmic«
linen palotulMehje,

määrätyt miehet tainnuttamisen, Siten Epäkohta sitoa eläin kuonorenkaasta tiu-

Minußia tuntui muuten kuin ei riittä-
wää huolta olisi pidetty muutamista pie-
nemmistä messuilla näytteillä olemista
eläimistä. Muutamissa koira- ja kana-
häkeissä ei aina ollut edes Mettäkään,
maikka sitä helposti oli saatawissa messu-
kentällä olemasta Mesijohdosta,

Elokuun 19 p:nä tuotiin Tallinnaan
eläinlasti Hiidenmaalta ja lastattiin
kolme laiMaa Ruotsiin, Wilkkaasta lii-
kenteestä huolimatta oli järjestys niin
hymä ja menettely niin rauhallinen, että
mikä kansa hyttiänsä saattaisi pitää sitä
esimerkkinä. Eikä eläimiä pahoin pidelty-
kään. Ainoastaan jotkut kuljettajat käyt«
tiMät piiskaa, maan sekin pian ehkäistiin.

Surkea asia on joka tapauksessa tuo
eläinten kuljetus laiwoissa. Pää anka-
rasti alas Medettynä, tuskin ylettyen edes
syömään niiden eteen heitettyjä heiniä,
seisomat ne tuossa eftämukaMassa asen-nossa Malista useampia Muorokausia,
Kun laskeutuivat leivolle, niin on niiden
maattama pää mitä luonnottomimmassaasennossa ja nousematkin pian jaloilleen
taas. Kun sitten matkalla laiman keik-
kuessa MiskautuMat Muoroin laiMan reu-
nustaa Mllstaaii, Muoroin kannellepäin,
niin koko niiden laskaan ruumiinsa paino
riippuu tilapäisesti tehdyu köysiriimun ja
sarMiköyden Marassa, Eräs sonni oli
saanut pingoitetun riimuköyden silmään-
sä, mikä kylläkin useasti Moi sattua, ja
yritti takasäärellään sitä poistaa. Mutta
se oli tietenkin mahdotonta, kun se ei Moi«
nut kääntää päätään siMullepäin, Ta«
Mallisella autiudellaan Mirolaiset lastaa-
jat epäkohdan korjasiMat, Mutta jos olisi
jäänyt huomaamatta, niin ei mikään mie-
likuMitus Moi kuMailla tuskia, joita se olisi
onnettomalle eläimelle matkalla tuottanut.

Pyydän hartaimmin kaikkia laiwan«
päälliköitä, karjan omistajia ja kuljettajia,
eläinlääkäreitä ja Miranomaisia lvalwo-
maan, ettei eläinten kytkeminen Immoissa
tuottaisi niille tarpeettomia kärsimyksiä.

On katsottaMa, että köysiriimu asete-



taan korwien cikli sarwien taakse, ettei sestll jll piirustusten tvalmistnmisestase kulje filmien yli, ettei se kiristä eläi-
men fuun ympäriltä ja että ainoastaan
silloin, kun on kysymyksessä erittäin lvai-
keasti ohjattawia eläimiä, riimulytkyimen
lisäksi käytetään myöskin kytkemistä sar-
wien ympäriltä.

Helsingin uudelle teurastamolle. Edellä«
mainitusta on yhtiö waatinut Smk,
18,000: — ja jälkimmäisestä Smk,
485,000: —.

Ennen kaikkea olisi pyrittäwä siihen,
että eläimet laiwoilla woiwat seisoa ja
maata luonnollisessa asennossa. Siksi
olifi eläintenkuljetuslaiwat warusteita-
wa pystysuorilla rautatangoilla irtonaisi-
ne renkaineen, joihin kytkyimiä woisi kiin-
nittää. Eläimille walmistettaisiin siten
tilaisuutta jossain määrin liikuttaa pää-
tään, pääsemättä kuitenkaan toisiaan
puskemaan, Lailuan tai lastin omista-
jan olisi marustauduttama kaikkia kulje«
tettawia eläimiä warten nahkahihna- iai
saiulllwyöriimuilla; tilapäisesti tehdyt
köysiriimut ja farwista kytkcmifet olisiwai
fitä wastoin kokonaan poistettawat käy-
lännöstä laiwoilla. Jokaiseen laiwaan
olisi wielll hankiitawa prefenninkifteitteet
kannella seisomien eläinten suojelemiseksi
kylmältä, sateelta ja hyökyaalloilta. Sillä
llliwlljen suuria presenninkejä on waitea
lewitellä eläinten yli — joka tapauksessa
olisi se tehtäwä jo rannassa ennen lai-
wan lähtöä — jo siitäkin syystä, kun
ne woiwat olla haitaksikin lniwan ohjaa-
miselle kowemman tuulen käydessä.

Estonian teurastamossa alkoi teuras-
tus jo eläintallissa, joka un wälittömässä
yhteydessä teurastamon kanssa. Rauta-
kettinki kiinnitettiin koukulla sian toiseen
takajalkaan. Sen aluulla fe loedeitiin
erään yksitoikkoisella, kumealla jyskeellä
pyöriwän konelaitteen luo, johon kettingin
toinen pää kiinnitettiin. Hurjasti kirku-
wa eläin wedetiiin hitaasti ylös perman-
nolta ja siirtyi koneen tasaisesti pyöriessä
ylös wiereifeeu huoneefeen, misfä eräs
mies otti sen ivastaan, käänsi sen sopi-
maan asentoon ja työnsi kylmämerisesti
ja kiiruhtamatta pitkän kaksiteräisen weit«
sen syivälle sen rintaan. Kimeämmäksi,
epätoitvoisemmaksi muuttui kirkuminen ja
meri tirskui suihkuntapaiscsti, haawasta
kuolinkllmpftllilusfa sätkiwän ruumiin fiir-
lycssä teurastushalliin. Ia fäntillifellä
tarkkuudella toi kone ylös uusia uhreja,
toisen toisensa perään. Mies, joka oli
kiinnittämässä wastustelewia eläimiä ko-'neeseen, piti astiaa sydämen tykinnästä
pulppuawan lveritulwan alla ja joi sitä
fen eläimen, jonka suonissa se oli wiran-
nut, wielä wäristellessä ja waikeroidessa.

Ruumiit heitettiin teurastush allissa
kuumaan »vesialtaaseen, nostettiin auto-
maattisesti koneelle, jossa pyöriwä laite
poisti fuuren ofan harjaksista, ja siirret-
tiin metallisilinteriin, jossa palawa lies-
ka ne kärwensi. Ne puhdistettiin, awat-
tiin ja luifuimat katossa olewia putkia
myöten jäähdyryshuoneen eteiseen, missä
eräs nainen yhdisti etujalkojen sorkkia
rautakoukuillll silmiin, joissa wahän en-
nen olin nähnyt kuwastuwan niin paljon
tuskaa ja kärsimystä.

Mutta tuskinpa milloinkaan tämä ky-
symys on tyydyttäwästi ratkaistawissa,
ennenkuin pääsemme niin pitkälle, ettei
teuraseläimiä eläminä tanuitse kuljettaa
paitasta paikkaan ja maasta maahan,
wann että pikaisen tiedottamisen awulla
niiden lihaa faattaisi tilata ja ilmateitse
kuljettaa kaukana olemille paikkakunnille
muutaman tunnin kuluessa. Tai kuu ih-
miset mihdoinkin oppilvat käsittämään
ettei eläinten liha — kidutettujen eläin-
ten liha — ole luonnon määräämä rawin-
tomme, waan että se julmuutta ja wäki-
lualiaa aiheuttamatta saadaan raikkaam-
pana ja terweellisemftänä kswikunnasta.

Villnteurastustll llmerikkllkllis-tllnskallli-
scn tllwan mukaan.

Tallinnassa löytyy paitsi kaupungin
yleistä teurastuslaitosta myöskin kaksi
lvientiteurastamoa. Toisen, Estonian, on
suunnitellut ja rakentanut tanskalainen
insinööriyhtiö Gjerstrup, jolta myöskin
on tiedusteltu hintoja lausunnon antami-

Kaikki tapahtui johdonmukaisesti ja
täsmällisesti, mutta kaamea alkutoimitus
säärestä riippuwine, awuttomine ja tain<
nuttamllttllmine eläimineen jätti mieleen
lliwan pöyristyttäwän ja lamauttawan
waikutuksen.

Sellainen on se teurastustapa, jota
amerikkalaisen mallin mukaan harjoite-
taan Tanskassa ja joka sieltä lewitetään
muihin maihin. Tanskalaisia teurasta-
jia lienee tähän tarkoitukseen otettu
useampaan paikkaan Ruotsissa ja Esto-
niassakin oli tanskalainen työnjohtaja.
Hän wäitti tämän teurastustawan edun
oleman sen nopeudessa, mikä tietenkään
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ei pidä paikkaansa, koska siinä toimimat
kaksi miestä yhtä hywin olisiwat woineet
eläimiä tainnuttaakin. Ei kuluta Helsin-
gin teurastuslllitllksessa olelua „sianlouk-
ku" enemmän aikaa ja kuitenkin eläimiä
siinä otetaan hengiltä niin kiwuttomasti
kuin suinkin lienee mahdollista. Ia mitä-
pä siitä, jos kuluttaisikin aikaa.

Todellinen syy amerilkalaiK-tanskalai-sen teuillstustawlln käyttöön wientiteu-
rastamoissa lienee se, että Englantiin
wietäwä sianliha perinnäistawan mukaan
pitää olla juuri sillä tawalla teurastettu
ja tanskalaiset owllk ottaneet tehtäwäk-secn tämän traditsionin käytännöllisen to-
teuttamisen.

Toisessa wientisianteurastamossa,
„Kulmetuksessa", joka ei tviela ollut käy-
tännössä, tulee teurastustapa olemaansama ja oppimestarikin hankitaan samal-
ta taholta.

Rohkenen lausua taiwomuksen, ettei
Helsingin tllaltuuston asettama teuras-
tuslaitoskomitea tule ryhtymään yhteis-
toimintaan tämän tanskalaisen yhtiön
kanssa, jonka suunnitelmat esim, Tallin-
nassa eiwät liene kaikissa suhteissa tyy-
dyttäwät ja jonka teurastusjärjestely on
sellainen, että se juutalaißteuiastajille ia
tieteellisille eläinrääkkääjille woi tarjota
tukea heidän omalle toiminnalleen, lvaan
joka epäilemättä waikuttaa järkyttäwästi
tai laaistuttawasti tawalliseen ihmistun-
ioon.

Helsinki, elokuussa 1926
Agnes von Konow

Hellin« 1926 IHÖiröcn flrjotjnino

Toiwon, että suomalaiset eläinlääkärit
ja arkkitehdit woisiwat keksiä toiseen
suuntaan menemän uutuuden muille
maille esimerkiksi kelpaaman, niin, eläin-
ten tainnuttamisen jossakin eteishuonees-sa, niin ettei niiden tarwitsisi kulkea we-
ristä permantoa pitkin, kuolleita eläimiä
ja niiden sisälmyksiä siwuuttaen, teuras-
ruspaitalle.

Ajattelen kaikessa lvaatimattoinuudes-
sa esimerkiksi seuraawan muodon. Etei-
nen warustettaisiin ftyöriwälla perman-
nolla, jommoisia on muutamien suurliik-
keiden portaissa ulkomailla. Meidän ai-
kamme teknillisiin mahdollisuuksiin nähden
tämäntapainen järjestely kai olisi hel-
postikin toteutettaivissll. Kun eläin etei-
sessä olisi tainnutettu, siirrettäisiin se
permannon mukana teurastamoon. Siellä
weri juoksutettaisiin pois ja ruumis nos-
tettaisiin kattoon, missä sitä rautaputkia
myöten woisi siirtää mihin osaan teuras-
tamoa tahansa, putket kun owat waih-
teilla toisiinsa yhdistettäwissä.

Enemmän siunausta ihmisillekin war-
maan koituisi siitä, jos eläimiä — raaim-
missakin ulkonaisissa olosuhteissa -—

aina kohdeltaisiin huomioon ottamalla
sen, että ne omat korkeasti kehittyneitä,
ajatuskywyllä ja tunnolla warustettuja
olentoja.


