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Riimu ja päitset.
Kun varsamme ovat muutettavat karsinastaan pilttuihinsa
(varsan toisena talvena) ja n. k. s. opetettavat saavat ensimmäiset harjoituksensa (joka tavallisesti tapahtuu kolmantena
talvena), on erittäin tärkeätä, että menettelemme niin etteivät eläimet joudu rääkkäyksen alaisiksi, vaan alusta alkaen
oppivat tavoille, jotka loppuiäksi säästävät ne kärsimyksiltä.

Riimu ja sen päähänpaneminen
Hyvän riimun tulee olla ilman otsahihnaa, kaulaimen tapainen, helposti päähän saatava,
mutta hevosen itsensä vaikeasti
päästä poistettava. Tämmöinen
riimu ei hiero eikä ahdista hevosen korvanjuuria, joten eläin
tuonnempana päitsimiä päähän
pantaessakaan ei aristele ja säästyy niinmuodoin monelta lyönniltä ja työnniltä, jotka sitävastoin runsaassa mitassa tulevat
niiden hevosten osaksi, jotka on
varsoina turmeltu sopimattomilla riimuilla.

Riimu pannaan päähän joko
siten, että henkilö, jolle toimi
on uskottu, asettuu varsan lapojen tasalle, käyden oikealla
kädellään kiini riimun oikealla

Marhaminnan ojentelulaite.

puolella olevaan kaulahihnaan
ja vasemmalla kädellään soljella varustettuun kaulahihnan
päähän, vieden tässä asennossa olevan riimun, kuonohihnaa
liikuttamatta, varsan pään eteen, kohottaen sitä sitten, kunnes se tulee sieraimien ja silmien väliin, jolloin kaulahihna
varovasti vedetään kiini; tai siten, että riimu vasemmalla
kädellä varovasti viedään varsan kaulan alle ja oikealla käydään varsan kaulan ylitse samanpuoliseen hihnaan vetämällä samalla riimu varsan kuonon ylitse (äsken mainittuun

paikkaan sieraimien ja silmien välille.)
Kuljetettaessa ei saa kiskoa eikä vetää marhaminnasta

Hyvät kuolaimet.

(riimuvarresta). Samoin on varsaa aina kuljetettava taluttajan rinnalla eikä takana. Pilttuuseen sidotaan varsa lyhyelle, jollei käytetä n.
k. marhaminnan ojentelulaitetta (katso kuvaa),
ja liiallisen peräytymisen ehkäisemiseksi vedetään, ensi aikoina, köysi ruumiin taakse.
Päitset.

Kun varsa näin on tottunut riimuun, ei
päitsien päähänpaneminen enää tuota paljon
vaivaa.

Silloin on katsottava, että kuolain aina
pannaan kielen yläpuolelle, sillä päinvastaisessa
tapauksessa vioittuu kielenkannin pian, kieli
käy hervottomaksi, eikä pysy suorassa, vaan
roikkuu ulkona, mikä ei ole kaunista eikä ter-

Laite jota käyt- veellistä.
tämällä nykimiKuolain on
sen vaikutukset

helpponevat.

hyvä, kun se on 3 å 3,5 cm.
paksu ympärimitaten, aivan siloinen ja ylipuo-

Kuolaimia, joita ei saa käyttää

lisiä puikkoja vailla (katso kuvaa). Kamalat ovat ne kärsimykset, joita kuolainten pakollinen suuhun ajaminen synnyttää, sillä se musertaa hampaat ja ikenet, eivätkä ole helpoimpia jäisten kuolainten käyttö, kuolaimista repiminen ja
nyhtäminen, puikkojen tunkeutuminen ylihuulen lävitse, ja
monet muut metkut, joiden alaisena hevosen suu on.
Täytyy ihmetellä kuolainten suhteen vallitsevaa välinpitämättömyyttä. Elleivät varat riitä esim. kummilla vuorattujen
kuolaimien hankkimiseen talviajaksi, niin jo lampaannahalla,
säämiskällä, villalangalla vuoratut kuolaimet ovat paljon
ednllisemmat käyttää pakkasella kuin päällystämättömät rautakuolaimet.

Siis käyttäkäämme ainoastaan kuvassa näkyväin mallisia
kuolaimia, älkäämme tunkeko niitäkään väkipakolla hevosemme suuhun, älkäämme repikö, nyhtäkö, kiskoko alinomaa ja herkeämättä hevosen suuta, sillä se aikaansaa kärsimyksiä, kipua, hermostumista hevoselle ja mielipahaa niille
nronille ihmisille, joiden täytyy nähdä tuommoista eläinrääkkäystä. Jumala ei jätä moista menettelyä rankaisematta!
T. K. Forstén.

Mitä paremmin hoidamme eläimiämme, sitä enemmän on meillä niistä hyötyä.
Mieluummin hellyyttä kuin kovuutta

Kaikilla eläimillä tulee olla saatavana raitista vettä
mielin määrin.
Millaiset kaviot, sellainen hevonen.

Käytä ainoastaan sileitä ja paksuja kuolaimia
Säästä parhaiten tehdyt heinäsi poikiville lehmille,
varsoville tammoille, vasikoille ja varsoille.
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