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äälittävää on nanaa ja ajatella, miten suuressa mää
rässä maassamme vielä narjoitetaan tärkeätä eläin-
rääkkäystä. 3äälittävää säälittävämmässä asemassa

ovat kuitenkin ne lievosparat, jotka joutuvat ymmärtä-

mättömien ja tunnottomien omistajiensa ansiovälikazjpa-
leiksi jolla talvi uusiintuvissa, kautta maan toimitetta-
vissa metsäajoissa, syy, että jaloin kotieläimemme jou-
tuu julmimman llontelun alaiseksi juuri niiden runsaitten
luonnonrillkaullsien poislluljetullsessa, jotka ovat lcövnän
maamme paras tuloläkäe, velvoittaa miettimään ja käyt-
tämään kaikkia keinoja näiäen, tässä toimessa tär-
keinä tekijöinä olevien eläinparkojen turvaksi.

Baa6aksemme tarvittavaa valaistusta ylläolevan
kysymyksen ratkaisuun, on ensiksi luotava silmäys nii-
nin svinin ja niinin metzäajojen muodostamiin olosuli-
teisiin, jotka osaltaan jontavat tapantuvaan eläinrääk-
käykseen.

Kuten tiedämme, toimitetaan kaikki metsäajot,
melkeinpä ilman poikkeusta, urakkapalkalla. 8e tapa
onkin katsottu endottomasti ainoaksi mandulliseksi käy-

tännössä. >Ia vaikkakin polijimmaisena syynä tapantu-
vaan rääkkäykseen on juuri tämä urakkatvotapa, ei
ole mitään manäollisuutta, työn laatuun nänäen, sitä
toisin jäljestää. Lienee tarpeetonta tämän kysymyk-
sen vntevdessä selostaa metsäajojen erilaisia ajat-
tamis- ja palkkaustapoja, maassamme ovat
kaikki jotenkin vnäenluontoisia ajajiin nänäen, olkoon



niicien toimitsijana sitten sanavntiät, puuniomot tai nai-
kokauppiaat. lavallisin maksumäärittelv toimitetaan
useimmin seuraavalla tavalla: Määrätään tavallista ai-
naisempi vetopalkka, olioon kysymys sitten pölkky,
syli- tai kuutiomittamäärästä, ja annetaan ajomiesten
yrittää. »los nämä eivät »nvvinkään yrittämällä» saa
tvästään e<les välttävää päiväpalkkaa, tulevat lie pyytä-
mään tiliänsä, poistuakseen toisille työmaille. Billoin
niukan korotetaan ajomaksua, ja ellei tvä sittenkään ala
sujua, ten6ään se kerta vielä. menettelemällä on
työnantaja päässyt varmuuteen, ettei nan ole tullut
liiaksi nvvää ajourakkaa antaneeksi. Uutta mitä nuo-
nompi on urakka, sen syvemmälle uppoavat länget ne-
vosten olkaliliaksiin, sen useammin kuuluvat !karkeat
kiroukset ja ruoskaniskut sieltä, missä mieliet vannoilla,
voimattomiksi kuihtuneilla nevosillaan auttelevat met-
sän jättiläispuita alkutaipaleelle, kunäen maailman mark-
kinoita.

maassamme toimittavat kenties suu-
rimmaksi osaksi maanviljelijät, talolliset ja torpparit,

lisäansio on, tuottamattoman ja alkuperäisellä
kannalla olevan maanviljelyksen onella monelle tärkeä,
livvin usealle suorastaan välttämätön ja myös ainoa
oloinin soveltuva tuloläliäe elämisen avuksi, Uutta nai»
äen kilpailijoiksi on metsäajotöitten runsaus kasvatta»
nut kokonaan uullen ammattikunnan, joka nerää elä-
mään aina joka syksy talvikelin tultua, "lama ammatti-
kunta, joka muoclostuu mökkiläisistä, raaistuneista kul-
kurimeinistä v. m. sellaisista nenkilöiztä, on mitä »seka-
vinta seurakuntaa», 'lama on myös juuri 8e ammatti-
kunta, jolion on iskettävä, löytääksemme tunnottomim
mat ja oikeat ammattieläinrääkkääjät. tilapäiset
nevosmienet valitsevat markkinapaikoilta kaupaksi tuo-
6uista nevoskuluista lialvimmat, käyttääkseen niitä mitä
raskaimpaan tvöliön ja koettaen, niin paljon kuin man-
kollista, livötvä niiclen viimeisistä ponnistuksista. Uö-



net hevosista näyttävät jo ostaessa loppuunkulutetuilta
ja kuitenkin ovat niiden vastaiset työpäivät entisiä an-

karammat. Näiden eläinten kuorma on kaksinkertai-
nen, ravinto usein kehno ja puutteellinen, yömaja taval-
lisesti seinäin ulkopuolella, tuulessa ja pakkasessa. Kun
sitten kevään tullen ajot loppuvat ja markkinapaikoilla
katselee näitä hevosparkoja, joita maaviljelijät ostelevat
niin sanotuksi »kesärengikseen», on niiden ulkomuoto
jo paras todistus siitä sorrosta, jota ne ovat saaneet ke-
nenkään estämättä kärsiä.

sunteessa onnellisemmassa asemassa ovat sen
sijaan metsäajoa narjoittavien maanviljelijäin nevo»et,
joita omistajat pitävät useasti elinikäisinä palvelijoi-
naan, karttavat niiden liikarasitusta ja voivat muuten-
kin paremmin liuolentia lievosensa nvvinvoinnista,
koska enimmäkseen asustavat kotinurkissa, ajojen oi»
lessa ?oikkeustapauksia tietysti sattuu liei-
dänkin keskuudessaan, vallankin torpparien, jotka va>
rattomuutensa täliden usein käyttävät mitä
nevosia. Kuitenkin on lieillä suurempi mandollisuus
säästää nevastaan rääkkäykseltä, sillä ruokinta tapali»
tuu kotoisilla eväillä ja pienempikin ansio jää siitä syystä

kokonaisena käteen, tilapäiset metsäajurit sen sijaan
kuljeskelevat paikasta toiseen, naeskellen parliainta an
siotilaisuutta ja mellastavat mielin määrin metsässä,
jonne narvoin lainvalvojan silmä ulottuu.

kiitettävät toimenpiteet, joinin eläinsuojelusvn-
distvkset ovat rvntvneet, toimimalla eläinsuojelusvarti»
joita suuremmille metsätyömaille, jäävät väliemmän te-
noaviksi työmaiden laajuuden vuoksi, äuurissa metsissä,
joissa kymmeniä, jopa satoja nevosmieuiä työskentelee,
ei vartijan silmä ulotu vksitviskolitiin. kuorma
on koottava eri paikasta ja ainakin jonkun matkaa ajet-
tava valtatielle, tottumaton tai ymmär-

tämätön ajomies särkee siinä rekensä tai valjaansa ja



heikot, voimattomat hevoset joutuvat juuri siinä rääk-
käykseksi katsottavan liikaponnistelun alaisiksi.

saamme joiBBa olot inuutenllin ovat
järjeBtvneemmät, on mvöB Ilaillilla ammattiajureilla jär-
jestyssääntönsä, Bitä Beuraavine tarllaBtullBineen.
oBaltaan turvaavat ajoon Ilävtettäviä nevoBia Ben vaati-
mullsen Ilautta, että niiden tulee olla terveitä ja nvvin
ruuliituita. XoBl<a Biitä BvvBtä niiden rana-arvullin jo on
mel!loiBen »uuri, paltottaa 8e tunnottomiinmanlcin nuo-
lelitimaan, jo nevoBen arvon alentumiBen peloBta, sitä
livvin noitamaan.

läBBä piilee ainoa ja järkiperäiset tekoicaB mene-
telmä metBäajurienllin Bunteen, ja ainoastaan tätä Ilävt-
tämällä saadaan neilcot, vannat ja vaivaiset nevoBet pv-
svtetvlisi maanviljelijäin palvelul<BeBBa tai ainaliin poiB-
- siltä työmaalta, jossa ne nvllvään liovaosaisim-
pina IlärBlvät, llanBassamme ilmenevän Bv«3ämettömvv-

ja raalluuclen äänettäminä unreina.
Parhain ja tehokkain keino eläinrääkkäyksen vält-

tämiseksi metsäajossa on siis: että koko maata käsittä-
vät metsäajuriohjesäännöt laaditaan ja ne mitä pikem-
min, tietä tai toista käyttämällä, lailliseen voimaan ja
käytäntöön saatetaan.

Ilailclli raliapal!laBta metBäajoa toimit-
tavat näiden ajoBääntöjen ja tarllaBtuBten alaisilisi, olisi
IlollonaiBtuloB elidottomasti telioava; mutta vailitoentoi-
-BLBti voitaisiin säännöt tarllaBtullsineen ulottaa ainoas-
taan tilapäisiin talvikevosmieliiin, ja neiliin onliin juuri
jolla tapaullseBBa suurinta tuomiota Iliinnitettävä I<ir-
joitullBen aineena olevaa IlVBvmvBtä ratllaistaeBBa.

I"ämmölBten metBäajoBääntöjen laatimisella, ajajien
onjeellsi, olisi suuri merllitvs, vailcllallaan ei palkollista
tarllaBtuBta ja ammattiluvun vaalintaa voitaisi Iläv-
täntöön soveltaa. menettelemäilä voitaisiin
Ilai liuitenllin kailllli ne lienllilöt, jatlla
metBäajoa harjoittavat, Baa6a vliteisten ajosääntöjen



alaisiksi työssään ja saada heidät sen nojalla tuntemaan,
etteivät he, vaikka metsien pimennoissa työskentelevät-
kin, silti ole lain ulkopuolella, Niistä he vähitellen tar-
kemmin oppisivat tuntemaan, mitä heiltä vaaditaan ja
mikä teko on katsottava rikokseksi Jumalaa, lakia ja
ihmisyyttä vastaan. Nyt eivät ainakaan kaikki tietäne
sitä. He tietävät kyllä, että, jos kovasti ruoskii hevos-
taan ja joku eläinsuojeluyhdistyksen jäsen sattuu näke-
mään, niin saa sakkoa lakituvassa. Kuvaavana piirteenä
siitä tunnottomasta käsityskannasta, jonka useat omaa-
vat, mainittakoon että joskus, kun jonkun eläinsuojelus-
yhdistyksen jäsenen toimesta otetaan pois omistajal-
taan ikivaivainen hevonen, jollavielä hiukankin on lihaa
luitten päällä, niin kuulee sanottavan: »Synti se viel' on
tappaa tuommoista hevosta». »Ajais ensin nahaks ja
tappais sitte vasta!» Sen käsityskannan mukaan on siis
jokainen hevonen kidutettava luurangoksi ennen lopet-
tamista, ja niinhän, sen pahempi, usein tapahtuukin.
Mitä halvimman hevosen mies omistaa, sen surutto-
mämmin hän sitä ajaa ja kohtelee. Ei ole suuri vahinko
jos kuoleekin, tuumii omistaja ja iskee ruoskalla hihkais-
ten: »Hevonen se on joka juopolle rahaa tienaa!» Näin
on ja näin tulee olemaan, ellei päättävillä ja tarpeeksi
tehokkailla toimenpiteillä ryhdytä sitä estämään.

Ti ole tarkoitukBeni tämän kirjoituksen vnteväeB«ä
laatia mitään puuBtavilliBia Bääntöjä tälle metBäajuri-
ammattikunnalle, ainoakaan viitata niinin tärkeim-
piin näkökontiin, joita olisi etupääBBä silmälläpiclettävä
Bääntöjä laaäittaeBBa.

tärkein ja ekkä vaikeimmin ratkaiBtava kvBMVB on
edellytettyjen tarkaBtuBlautakuntien KOKOOMUB nilBBä
KunniBBa, joi«Ba ei ole eläinlääkäriä. Bopivin ja luotetta-
vin tarkaBtuBlautakunta BellaiBiBBa KunniBBa BvntviBi, jos
Ben muo6oBtaiBi: nimiBmieB, poliiBikonBtaapeli ja kun-
naneBimieB tai joku muu päteväksi ja Ilevosalaan pereli-
tvneeksi KatBottu lienkilö. kokoontuivat eäeltä



päin ilmoitettuina päivinä BvvBtalve!la ja toimittaisivat
ajoon naluavien nevosten ja varustusten tarkaBtukBen,
nvväkBven tai nvljäten ilmoittautuneet, Bääntöjen
määräyksiä noudattaen. <lokaiBelle nvväksvtvlle oliBi
tarkaBtuBtilaisuudeBBa annettava ajoBäännöt ja tark»B-
- allekirjoituksilla tai leimalla värmen-

nettu lupakirja, jonon olisi merkittävä omiBtajan nimi ja
kotipaikka Bekä lievosen tarkat tuntomerkit, kuin myös

aika ja paikka missä 8e on annettu. tarkastusmaksu
olisi Baatava mandollisimman pieneksi ja luullakseni
BUoBtuiBivat nerrat eläinlääkäritkin, edeltäpäin ilmoitta-
minaan määräpäivinä, toimittamaan näitä tarkastuksia
tavalliBta alnaisemmalla taksalla, nelpottamiseksi
ja vkäenmukaisuuäen BaavuttamiBekBi oliBi painatettava
näitä annettavia ammattilupakirjakaavoja, ellei katsota
sopivaksi liittää tätä kaavaa ajosääntöjen loppuun.
<äenmukaiBuutta olisi myös noudatettava eläinlääkärien
ja tarkastuslautakuntien tarkastusmaksuissa, ja voisivat
ne kunnat, joissa tarkastuslautakuntaan ei voi kuulua
eläinlääkäri, käyttää tarkastuksista kerääntyvät varat
ponjaranaBtokBi vaBtedes palkattavaa eläinlääkäriä
varten.

ävvstarkastuksessa annettava ajolupa olisi voimassa
alkaneen talvikauden, jos nimittäin Bamaa nevoBta ajoon
käytetään. ?äinvaBtaiBesBa tapaukissa ja jos kanteluja
omistajaa vastaan ilmenit, oliBi aBianomainen määrättävä
uusittavaan tarkastukseen, joko eläinlääkärin tai tarkas-
tuslautakunnan eteen.

käännöissä määrättävä ja tarkastustilaisuuclessa nuo-
mioon otettava ollBi myös, että jokainen nevosen omiB-
- on velvollinen nankkimaan välttävän liuonesuojan
nevoselleen yön ajakBi, pitämään sen varalta aina nvvän
peitteen ja että reet tai ainakin toinen, silloin kuin kanta
käytetään, on varustettu sekä ala- että vlämäkijarrulla.

jo kyllä käytetäänkin, mutta ei läkes
kään tarpeen mukaan. Ajettaessa jyrkkiä maantiemäkiä



kuormalla ala», on, niinin kuin ei voida niekkaa tai olkia
sirottaa, endottomasti käytettävä ketjujarrua. 3e syntyy

reenjalaksen ympäri ulottuvasta valivanlaisesta rauta-
ketjusta, joka mäen päällä pujotetaan jalaksen alitse ja
päät vndistetään niinin laitettujen koukkujen avulla toi-
-Biinsa, lastasen etupuolella. Vlämäkijarru sen sijaan lie-
nee aivan tuntematon nevosmienillemme. 3e estää reen
luisumasta taaksepäin, jos nevonen liukkauden tänden
kompastuu tai voimattomuutensa tanden ei jaksa vetää
sitä vntämittaisesti mäenpäälle. Olen sen pätevvvdestä
selvillä, ja käytetään sitä yleisesti Amerikassa, jossa se
lienee keksittykin. 8e on nvvin yksinkertainen ja voi
sellaisen valmistaa kuka maalaisseppä tanansa, kunnan
saa vnden malliksi. Ben muoäoBtaa rauäasta valmis-
tettu koukku, jonka sitä varten naarukkamaiseksi muo-
clostettu pää sovitetaan ja rautapultilla kiinnitetään kan-
naksen päänän. Ihoinen, KoukkumaiBekBi kaartuva pää
taotaan pvöreäkBi suippenevaksi, päättyen terävään ja
karattuun kärkeen, lämmöisestä laitteesta on erin-
omainen nuojennus nevosllle. Ilman sitä ne eivät ole ti-
laisuudessa levähtämään, sillä kuorma painaa armotto-
masti alaspäin silloinkin kuin nevonen seisoo. on
aina valmis toimimaan. pian kuin reki niukankin
luisuu taaksepäin, tunkeutuu koukun maatapiirtävä kärki
tienpintaan, tunkeutuen sitä syvemmälle mitä enemmän
reki luisuu, kunne» liaarukkain vntvmäkonta kontaa
re'enkannaksen pään, jonon se nojautuu ja jonka yli se
ei pääse. 3e on melkein riittävän tenokas vaikkapa
vain toiseen kannakseen kiinnitettynä. 8e irroittuu
myös itsestään neti kun kuorma uudelleen läntee eteen-
päin. jarrulla on sitäpaitsi vapaa asento, joten se reen
tvnjänä ollessa ei ensinkään naittaa nevosen kääntele-
mistä ja peruuttelua. Laitteen käytännöllisyys selvinnee
parnaiten kokeilujen avulla. Koetan kuitenkin seuraa-
vien piirustuksien avulla antaa niukan navainnollisem-
man kuvan tästä niinkutzutusta vlämäkijarrusta.



Kulkeissa. Pysähtyessä. .Levätessä.

Mctsäajotyön laatuun katsoen olisi tietysti lieven-
nettävä vaatimuksia kaupungeissa voimassa oleviin vaa-
timuksiin nähden. Niitä tuskin voinee pitääkään esi-
kuvana metsäajurisääntöjä laadittaessa, sillä jälkimäis-
ten tulisi sisältää, paitsi virallisia määräyksiä ammatin
harjoittamisesta ja hevosen kohtelusta, myöskin vastaa-
via kohtia rangaistusmääräyksistä rikkomuksiin nähden,
Myös tulisi niiden sisältää joku lyhyt sydämellinen kir-
joitus hevosen puolesta ja muutamia tärkeimpiä neuvoja
sellaisia äkillisiä hevossairauksia varten, joissa on käy-
tettävä pikaisia toimenpiteitä hevosen pelastamiseksi.

>108 täBBä eBittämäni Buunnittelu BaiBl IlannatuBta ja
joB järjeLtvmätön talviajurikunta BaataiBiin ajoBään-
töjen ja tar!lÄBtuBten alaiBillBi, e6ellvttälBi 8e myös, ettei
metBän oztaja tai ajattaja, jonlca laskuun ajo toimite-
taan, BaiBi ajotvönön icävttää muita icuin ajoluvan Baa-

neita tai omia nevoBiaan. 'lama kielto ei enkä kuiten-
kaan 0118 l välttämätön, Billä kontaisikan ilman ajolupaa
olevaa «vvte luvattomasta elinkeinon I»arjoittNmi3eBta>
loiselta puolen oliBi kuitenkin järjestyksen vuokBi ja Ben

valvonnalle e(lulliBta, että tällainen kielto 01181 olemaBBa.
Voillaan enkä lausua epäilvkBiä Biitä, onko elillotta-

miani menetelmiä manäollisuuB toteuttaa. Tn puolen
tani luuliBl Blinä olevan erityisiä manäottomuukBia,
joskin asia on kovin vaikeasti ratkaistava. Voi-



daanpa varmuudella kuitenkin sanoa, että tämänsuun-
tainen ratkaisu tuliBi lopulliset! nvödvttämään niitäkin,
joita täBsä nyt ansaan ajetaan, niinittäin eläinrääkkääjiä.
'lusiasianan on, etteivät lieistä monet ainakaan varatto»
muutenBa täliden ole pahoitettuja valitsemaan kennoim»
pia nevuskuluja ajettavakseen. Kuulee sanottavan:

Biel!ä metsässä on lukua, millainen »e on», ja:
»tottakai sieltä nanka tallaisin tulee, vaikka kuinka nul>
lusti kävis.» Kokonaan toiBekBi inmiBekBi muuttuu omiB>
taja, jos nänen ajettavanaan on nevonen, josta on inak»
82nut JOO—400 markkaa, 3itä ei enään seisoteta tai-
vasalla pakkasessa, sille nankitaan suoja vaikka mistä,
sitä ruokitaan nvvin ja ajetaan BiivoBti, Billä ei myöskään

auta vedättää kovin manäottomia kuormia, 8e kun voisi
saada jalkaanBa patin ja silloin ei siitä enään mvv6eBsä
BaiBi kuin puoli nintaa.

Edellä oleva vertailu riittänee todistamaan, että on
pyrittävä jonkinlaisiin vaatimuksiin metsäajonevosiinkin
nänden. täten voidaan vaikuttaa nevosten-
omistajiinkin, jotka muuten tulevat pysymään kuuroina
kaikille kenoituksille.

saadessamme metsäajureille edes vliteiset, tarkoi-
tusta vastaavat ajo-onjesäännot, olisi jo syytä odottaa
parannusta nevosen kohteluun näliden. Rikkomuksen
tapahtuessa ovat toverit kyllä kärkkäitä siitä nuomaut-
tamaan asianomaiselle joko leikillään tai tosissaan,
tapauksessa tulisivat niiden määräykset kirjoitusta tai-
tamattomienkin tiedoksi, ja jos sen lisäke eläinsuojelus»
vartijoita liikkuisi metsätyömailla, olisi aivan varma,
että liänelle rikkomuksista ilmoitettaisiin.

Voitaviin enkä myöskin ajatella, että metsätvönan-
tajat saataisiin velvoitetuiksi käyttämään ajomienistoönsä
näliden jonkinlaista ajosääntöä, tekemään vaatimuk-
senBa selviksi ajoonpvrkiville, ja jos nämä lupaavat näitä
noudattaa, vasta sitten antamaan ajoluvan, 'lässä ta-
pauksessa joutuisi kuitenkin työnantaja jonkinlaiseen



edeBvaBtuulliBeenaBemaan, olematta Bilti Bvvpää täi e<äeB-
- I3i luultavasti mväBllään voitai»i velvoit»
taa työnantajaa toimenpiteiBiin, jotlla lähinnä Iluuluvat
poliiBivallalle.

BliB lievempiä ja helpommin Ilävtäntöön 80»

vellettavia Ileinoja oliBi olemaBBa ylläolevan llVBvmvll-
-Ben Bunteen< jäävät ne jolla tapaullBLBBa olemana olevan
liuutavan epällollcian näennäiBellBi peitteellä, eillä Ile-
nenllään läniminBväämiBen eläintenvBtävän tietoiBuu-
äeBta poiBtuiBi, että Batoja loppuun Ilulutettuja, tuBliaa
tuottavia vammoja ja jännevilloja BairaBtavia lTevoBraull-
Iloja värjöttää Ilvlmimpinällin talviöinä vilun llanABta»
mina metBätorppien BeinänvieruBtoilla, oäotellen aamua,
jolla ajaa ne uuBiin ponniBtullBiin.

XailleBBa e6elläolevaBBa eäellvtetään räällllävB ta-
palituvallki jollo julman luonteen, rana-angion tai Buora>

naiBen nuolimattomuuäen tänäen. 3envuollBi ovat eliclo»
tetut toimenpiteet tarkoitetut vllBinomaan tätä nällälloll-
taa Bilmälläpitäen. toiBenllin puolen
BellBl olen tilaiBuuäeBBa Ilertomaan nilBtä toimenpiteiBtä,
joinin Buurilla metBätvömailla on rvliävttv
voBtvön nelpottamlBellBi. Biellä aivan järjeBtelmälliBeBti
Buunnitellaan jo IleBän aillana Beuraavana talvena ajst»
tavien metBien valtatiet. perataan ja epätaBaiBuu6et
taBoitetaan nuolelliBeBti. Nvänemmin, Bltä mullaa lluin
puita Ilaacletaan, ajetaan ne läjiin näiclen perattujen tei»
den varBille, tultua on erityinen miesjoullllo aja-
MÄBBa vettä ja jääävttämäBBä näitä ajoteitä. VaBta sitten
aletaan varBinainen ajo, ja Ilun tietä vntämittaiBeBti Ilor-
jataan ja jääävtetään, voidaan niitä pitllin vaivatta
UBllomattoman Buuria Iluormia Iluljettaa. >?uita met»
3ä»tä u!oBajettaeBBa on BitäpaitBi jollaisella varBinaiBt.Ha
-ljajalla aina apumieB, jollaBuorii ja perllaa tieltä pallim-
mat LBteet, Kaillllien metBävntiöitten työmailla ovat
BitäpaitBi jo ennallolta laitetut tallit lievoBia varten.
I_lseimmiBBa tap3ullBiBBa omiBtaa vntin mvög ajoon Iläv-



tettävät hevoset, mutta siitä syystä valvotaan myös, että
ne tulevat hyvin hoidetuiksi, ja toimeensa sopimaton ajo-
mies saa heti matkapassin.

puutavaratoimitzijat meidänkin maaBBamme rvli-
tviBivät om2Bta Kon6aBtaan jonkinlaisiin metBäajoa vlei-
-BLBti nelpottaviin valmiBteluinin, tulisi täBtä jontuvat me-
nat toiBaalta IlorvatuillBi, Billä luonnolliBeBti ne Billoin
mvoB pääBiBivät iieipommilia ajattamiBl<uBtannui!Billa<

Nämä Amerikassa käytäntöön tulleet tavat eivät
suinkaan ole sovellettavia joka tapauksessa. Teitten
korjaamisella ja jäädyttämisellä ajon kestäessä olisi kui-
tenkin meidänkin maassamme tilaisuus melkoisesti hel-
pottaa ajotyötä, Siihen ei kukaan yksityinen ajomies
ajon kestäessä ryhdy, ja niin raahataankin kuormia mitä
mahdottomimpien röykkiöiden ja rotkojen yli, reen ka-
lahdellessa kiviin ja kantoihin. Tämmöisten epäkohtain
poistamisella huojennettaisiin suuressa määrässä hevos-
ten ponnistelua,

Ammatillisena olen, ot8il«>88a mai»
nitun IlVBvmvl«Ben jon6oBta, tarttunut Ilvnään ja käsite!»
Ivt IlVBvmvBtä tie6oBB2ni olevien ja omin Bilmin nalle-
mieni toBiolojen peruBteella. 'luokoot kaikki asian rat-
KaiBemiseksi aiotut toimenpiteet metsäajonevosellekin
va!oiBammat päivät!

Tilatkaa

~EJäinsuojelus",
!<3U3l(iri3,

joka on ilmestynyt jo lähes 20 vuotta L'2:na 16-sivuisena
vihkona vuosittain.

Tilaushinta postimaksuilleen 2: 60 vuosikerralta.
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