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Lastenkasvatuksesta ja eläin-
suojeluksesta.

iinkuin lasta nuorena opetetaan, niin se aikamie-
henä menettelee, — Vanhempien, kaswattajien
ja opettajien tulisi tarkoin tätä ajatella, Perus-
tus kaikkiin hywiin ominaisuuksiin on pantawa

DW, kotona ja koulussa jo aikaisin, sekä herätettäivä
oikeuden, welwollisuuden ja sääliwäisyyden tun-

teet eloon jo silloin kuin lapsessa järjen ja ymmärryksen
ensimaiset oireet alkawat ilmaantua, jolloin sen huomio
etupäässä kiintyy eläimiin, ellei muihin, niin ainakin kis-
saan ja koiraan. Mieluisimmat leikkikalut tällä ajalla
lapsille owat hewoset ja lehmät, koirat ja kissat sekä mui-
den kotieläinten pienoiskuwat, joiden kanssa leikkiessä he
tyytywäisinä wiihtywät. Lasten kaswattajain semminkin
äitien on estettäwä pienien lapsien pitelemästä pahasti le-
lujaan, eikä milloinkaan pidä sallittaman heidän unhois-
saan pieksää puuhewosiaan eikä repiä willoja leikkilam-
paistaan, koska he siten wähän wcmhemmiksi tultuaan te-
kisiwät samoin elämille eläimille ja tottuisiwat niin jo ai-
kasin osoittamaan julmuutta ja purkamaan nuhaansa wi-
attomia ja turmattomia kohtaan. Lapsille on niin aitasin
kuin mahdollista opetettawa, että eläin tuntee kipua yhtä-
hywin kuin lapsi itsekin, siksi ei-niitä saa pidellä pahoin,
maan niitä on kohdeltawa sääliwäisyydellä ja hellyydellä.
Kyllä lapsi woi tuntea sääliä ja hellyyttä, jos näitä tun-
teita hänessä waan aikaisin herätetään.

Parilla esimerkillä todistan wäitteeni:
Kauniina kesäisenä päiwänä matkusti Ketolan Kustaa

waimonsa ja kolmannella wuodella ulewan poikansa kanssa



hewosella pitemmälle kirkkomatkalle, josta palattuaan hän
kertoi seuraamaa: Pikku Pekka istui äitinsä sylissä koko
matkan ja alkumatkalla oli hän äärettömästi ihastunut sii-
hen kuin hosasin wanhaa ruunaa lepän oksalla, että se äk-
kiä alkoi juosta. Wähän wäliä uudisti lapsi pyyntönsä
~lyö isä ruunaa!" — ~lyö — lyö!" huolimatta mahan-
kaan, oliko tie huono, kiwinen tahi mäkinen. Tuosta lei-
kistä tuli loppu, kun äiti alkoi Pekalle selittää, että ei pidä
lyödä wanhaa hewosta, koska siihen koskee ja kun se jo
ilmankin wetää meitä raskaissa kärryissä, eikä sille anneta
muuta kuin waan heiniä syödä.

Wähän ajan kuluttua teki Pekka huomautuksen ~Isä,
wiskaa witsa pois!" Kun wieläkin hosasm hewosta, päästi
Pekka itkun ja niin oli witsa wiskattawa pois. Kirkolle
tultuamme aloimme maistella ewäitämme, jolloin Pekka
muisti, että ruunalle ei oltu annettu muuta kuin heiniä.
Sen wuoksi Pekka sanoi: ~Anna isä ruunalle leipää!" —

Paluumatkalla Pekka ei olisi ollenkaan antanut juosten
ajaa, niin komasti sääli hän nyt wanhaa ruunaa, joka
sai maan heiniä syödäksensä ja jonka kumminkin täytyi
metää raskaita kärryjä.

Näin mahalla, ainoastaan muutamalla sanalla, oli
tuo jalo äiti herättänyt sääliwäisyyden tunteet wireille
pikku Pekan sydämmessä. Lapsi siinä ijassä ei wielä it-
sestänsä käsitä kärsimisen waiwaa, waan kun siitä hänelle
huomautetaan sillä tawalla että sääliwäisyyden tunteet he-
rääwät, niin julmuuden oireet heti masentumat ja arme-
liaisuuden tunteet sen sijaan herääwät eloon, — Jos kas-
matusta siihen suuntaan jatketaan, kehittyy lapsesta jalo,
helläsydäminen nuorukainen ja kunnon kansalainen, joka
laupeudella kohtelee koko luotua luontoa ja siinä liikkumia
eläimiä ja ihmisiä.

Kantolan Kaisa oli kerrassaan wastakohta Pekan äi-
dille. Hellästi ja sääliwäisesti kasmatti hänkin pikku Jun-



nuaan za walwoi tarkasti ilosta hymyillen lapsen ensimäistä
horjumia askeleita, kun Junnu koetteli omilla rommillaan
astua lattialla. Waan kun lapsen woimat oliwat heikot

lattia epätasainen, niin känn useasti niin hullusti, että
lapsi kaatui ja alkoi itkeä. Silloin aina Kaisa oli walmis
antamaan Junnulle joko witsan luudasta, päreen tahi
muun aseen ja kehoitti lyömään kissaa tahi koiraa, sanoen:
~lyö kissaa, lyö, paha kissa, paha koira, lyö, lyö, kun kaa-
toi Junnun!" Witsa kädessä, silmät säkenöiden wihan
wimmassa, kiiruhti lapsi nyt lyömään joko kissaa tahi
koiraa, kumpainen waan osui lähellä olemaan. Kohta ensi-
mäistä iskua pakeni niin kissa kuin koirakin, kiinnittäen
waan aran, saäliwan ja halweksiwan katseen julmurin al-
kuun, joka wiattomnsti tahtoi niille tuottaa kärsimisiä.

Junnun silmät sitäwnstoin suuremmat ilosta, itku
lakkasi ja sankarimaisesti riemuitsi hän nyt urhoollisesta
woitostaan. Äidin ajattelemattomuus saattoi Junnun
julmasti kohtelemaan kissaa ja koiraa, ja siihen hän tot-
tui niin että suuremmaksi warttuneenakin woi säälittä,
jopa mielihywälläkin katsella elämien olentojen tuskaa ja
waiwaa.

Kun Junnu palweli renkinä ja sai isännältään nuh-
teita huolimattomuudestaan, meni hän heti talliin ja ruos-
kimalla wihnnsa wimmassa, purki sappensa isännän miat-
toman hemosen osaksi, juuri kuin syy olisi ollut hewosen.
Junnun julmuus oli jo niin pitkälle kehittynyt, että häntä
yleisesti pidettiin jumalattomana ihmisenä ja hänen wii-
meinen tekonsa nurkkatanssiaisissa saattoikin hänen lopulta
onnettomuuteen. Joku joukosta oli sanonut hänelle sopi-
mattoman sanan. Se paisutti hänen wanhaa Antamiaan;
sen lisäksi tunsi hän jonkun tanssijan tuupanneen häntä
Tätä hän ei woinut enää kestää, waan weti weitsensä ja
huitoi sillä ympärilleen, katsomatta wähääkään, kehenkä
isku käwi, kunhan waan sai totutulla tawallaan kostaa.



Murhaajana wankihuoneen kolkossa komerossa miettii
hän nyt sitä raakuuttaan, jonka siemenen oma, häntä aina
rakastawa äitinsä ajattelemattomuudessaan hänen sydäm-
meensä jo pienenä lapsena oli istuttanut.

On muistettawa että lapsen sydän on kuin hywin
muokattu kylwämätöin pelto, minkälaista siementä sinne
kylmetään, sellaista wiljaakin se kaswaa. Lapselle on ope-
tettawa rakkautta luomakuntaa kohtaan jo pienuudessa,
jolloin se tiedonhaluisena tekee tuhansia kysymyksiä. On
selitettäwä, että Jumala rajattomasta rakkaudestaan on
luonut kaikki kappaleet ja asettanut ihmisen tätä luotua
luomakuntaa hallitsemaan ja eitä ihmisen welwollisuus
waatii meitä osoittamaan jaloutta ja järkewyytta koko
luontoa ja erittäin siinä liikkumaa eläinkuntaa kohtaan,
joka on meillä maan laina Jumalalta. Lasten wanhem-
pien, kaswattajien ja opettajien sydammen asiana on olewa
nuorta, nousemaa sukupolwea kaswattaessaan hywissä
ajoissa teroittaa nuorisoon ihmisen welwollisuuksia eläimiä
kohtaan niin, että he aina muistaisiwat, että heidän ker-
ran pitää tiliä tekemän sen Herran ja Mestarin edessä,
joka huolta pitää pienimmästäkin warpusesta, ruokkii kaar-
neen pojatkin ajallansa ja maksaa jokaiselle ihmisellekin
töittensä ansion jälkeen.

Tosi kaswatuksen täytyy waikuttaa sekä päähän että
sydämeen. Täytyy kaswattaa hywää tahtoa, niin että ih-
minen tekee hywää hywän tähden ja että hän rakastaa
kaikkea sitä kuin on hywää. Jos ei tahtoa kaswateta,
jättää paljas ulkonainen tieto hymästä ja pahasta lapsen
sydammen kylmäksi. Kylmä sydän on julmuuden ja raa-
kuuden tyyssija, jossa kaikki paha wiihtyy. Älkööt wan-
hemmat, lastenkaswattajat ja opettajat lasten kaswatuk-
sessa sydammen kaswatusta laiminlyökö. P. W.
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