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Eläinsuojelusasia maalaisväesfön kannatta.

Asiaan johtamiseksi.

ItBenäi«vv6en »aavuttanut 3uomen ilianBa toimii oman
VNl'taliuntansa ralientamiBeBBa.

Valtiollisen toiminnan ohella suorittaa alaikäisyytensä
tunteva (kansa monia muitakin kehityksensä kurssilukuja.

Osuustoimintaliike koettelee vapaan yhteistoiminnan lää-
kearvoa yhteiskunnan parantajana. Raittiusliike johtaa ihmi-
siä itsenäisen tahdon kasvatuksen tietä himojen orjuudesta kor-
keamman vapauden ja onnen asteelle. Nuorisoseuraliike taas
pyrkii keräämään unohdetut salonlapset itsekasvatuslippunsa
juurelle, kehittymään älyn, tiedon ja sisällisen sydämen jalou-
den tietä tulevaisten aikojen kodin ja yhteiskunnan huoltajiksi.
Monet muut hyvää tarkoittavat liikkeet suorittavat jaloa kyl-
vöä kuikin sarallaan. Maassamme sykkii voimakas elämä.

On monia harrastuksia ja liikkeitä, joiden kosketuksesta
maaseutu kohisee. Niiden syleilyssä me elämme ja niiden aat-
teihin me kaikelta muulta hukumme.

Me seuraamme uskonnollisia, kirkollisia ja yhteiskunnal-
lisia liikkeitä, mutta me emme näe mitä niiden edessä, takana
tai rinnalla Ikulikee. Siksi saatammekin unohtaa niin monet
vaatimattomat mutta tärkeät murheen laakson ilostamisyri-
tykset. Siksi on monia valistuneistakin käypiä kansalaisia,
jotka puusta pudonneen tavoin ovat pakotettuja kysymään,
eläinsuojelusasiasta puheen tullen, mikä sekin on ja mitä sillä-
kin on tehtävää?

I'oivOBBÄ, että järjeBtettv eläinBuojeluBliil!e tulee e<äes niin
paljon inaaBeutuväestöllemme tunnetuli,Bi, että 8e joutuu
maan: milliä »e on?, olen 3uomen NläinBuojeluBxnäistvliBen



Mitä eläinsuojelusliikc tarkoittaa.

Kansain veljestymisen tavoittelijatkin saattavat kummin-
kin vielä unohtaa, että on muitakin iloa ja kärsimyksiä tun-
tevia olentoja kuin ihminen. He pitävät edelleen ihmistä luo-
makunnan keskuksena, joka ei ole viljelemisestään ja vartioi-
misestaan kellekään edesvustuussa. Mutta näiden ihmisystä-
väin rinnalle ilmestyy kohta eläinten ystävä, joka opettaa, että
ei siinä ole kyllä, jos me ihmis-veljiemme kanssa soveliaat
olemme, mutta luomakunnan pienimmät jatkuvasti kärsivät
meidän langettavan syntikätemme orjuutta. Eläinten ystävä
huomauttaa, että, »kaikilla maailmaan syntyneillä täytyy olla
itsenäinen tarkoitus ja elämisen oikeus». Yhtä vähän kuin

nyt jo edesmenneeltä puheenjohtajalta, eversti T. K. Torstenilta
saamani kehoituksen johdosta 191) kirjoittanut 'tämän kirjoi-
tussarjan, joka maasta elävän maaseutuväestön kannalta sel-
vittelee eläinsuojeluskysymystä pyrkien antamaan kotoisten
esimerkkien valossa vastauksia kysymyksiin, mitä on eläinsuo-
jelusliike,onko se tarpeellinen ja mitä me voisimme sen hyväksi
tehdä. Tarkistaessani tätä kirjasta toista painosta varten olen
voinut lieventää monta kotieläinten hoitoa koskevaa moite-
sanaa niiden parannusten takia, jotka tällä alalla on kuluneen
17 vuoden aikana tapahtunut. Ilolla on siis todettava, että

kehitys on kulkenut hyvään suuntaan.

Me elämme »joukkojen nousun», kansan laajain kerros,-
ten heräämisen ja joukkoliikehtimisen aikaa. 'Kansan herää-
minen ja kasvatus on pitkäaikainen ilmiö. — Eihän herännyt
ensimmäisellä silmäin raotuksella näe muuta kuin läheisimmät
ja räikeävärisimmät esineet, mutta muutamien minuuttien ku-
luttua antavat valveutuneet aistit selvän kuvan koko ympä-
ristöstä. Sama on laita myöskin kansain näkö- ia tuntoaisti-
mien herätessä. Ensinnä nähdään yksityisten ihmisten kärsi-
mät vääryydet ja laaditaan säädöksiä niiden poistamiseksi.
Sitten nähdään eri sukupuolten, eri yhteiskuntaluokkain ja eri
kansallisuuksien väliset ristiriidat, joiden korjaamisesta taiste-
levat, ei ainoastaan kärsivät itse, vaan myöskin heidän asial-
leen uhrautuneet jalosydämiset lähimäiset. Yleinen ihmiskun-
nen veljeys luo täten säteitään luokka- ja rotupyyteistään kiis-
televään ihmismereen.



Jumala on luonut toiset ihmiset orjiksi, «öiset herroiksi, yhtä
vähän hän on saattanut eläimiä luoda sellaisiksi- raakain vais-
tammine leikkikaluiksi, joiden tottelemisesta me emme olisi
minkäänlaisessa vastuussa. Jos uskomme, että Jumala on vä-
littömästi luonut ihmiset ja eläimet, silloin olemme samalla
tavalla hänen tahtonsa ja voimansa ilmauksia, olemme erilai-
silla lahjoilla varustettuja veljiä, joista ihminen on korkeim-
milla lahjoilla varustettu, mutta jotka lahjat eivät saata oikeut-
taa heikoimpain kiduttamiseen. Jos taas uskomme, että olemme
miljoonien vuosien kuluessa kehittyneet elämän alimmilla as-
teilta, lähteneet samasta ja jatkamme matkaa eteenpäin, toiset
edellä, toiset jälessä, niin silloinhan ei meillä edellä kävijänä
ole oikeutta osoittaa korkeampaa saavutustamme sydämettö-
mällä julmuudella, nauraen vähimpien veljiemme äänettömälle
itkulle.

Kun -tiedämme, että myöskin eläimillä on tunto, jopa mo-
nilla varsin kehittyneet aistimetkin joiden avulla ne voivat
tuntea iloa ja surua, onnea ja (katkeruutta ja kun ylipäänsä
olemme sellaisella siveellisellä kehitysasteella, ettemme voi
nauttia »toisen kärsimyksistä, että jo pelkkä toisen surun tun-

teminen synnyttää mielipahaamme, niin kuinka voisimme olla
julmia tai välinpitämättömiä eläimiä Solnaan? Eikö ihmi-
syytemme estä meitä »eläimellisyydestä» myöskin eläimiä koh-
taan? Jos teemme hyvää vain niille, jotka voivat meitä pal-
kita, silloin olemmekin vasta raakalaisia. Jaloa on vain uhrata
heikot voimansa itseänsä heikompien hyväksi, josta sisällinen
tyydytys on ainoa välitön palkka.

ajajain vntei«enä päämääränä on eläin-
ten iliärsimvsten lieventäminen. 3ivuBeilic>iBta «en «ijaan «aat-
taa olla eri mieltä. I'oiBet vaativat eläinten omaan vapau-
tecnBa jättämiztä, toimet vain llolitelun parantamista, vieläpä
auttavan ulottamizta vapaanalliin olevi,in eläimiin.

on teuraBtuB liauliiBtuB> I<un toiset taaB rivvälisvvät
tuzliattllman leuraBiuliBen ja suorastaan vaativat liärB,iväin
eläinten lopettamista, loiset tekevät tvätä eläinten itsensä,
toiset inmisien nvöcl/n taliia. Ihmisen nvöcävn tavoittelijoista
taaB voinet asettavat aineellisen nvöcävn määrääväni, lcun tai-
sia !lannuBtaa tvönön nvvän teon Blveellinen jalostava>Buu«.

ovat eläinsuojeluahan tärlieitä naaralivsvmvlisiä, joi-
cien selventämisen tarve sitä multaa ilcuin itse a«ian v<sin
tajutaan, mutta sitä,ennen un meille tärlieätä, muotoiliin
tumatta, itse pääasia: eläinten I<urjuu6en lieventäminen. 3itä
me eläinten VBtävät liaililii taticäomme.



111.

Eläinsuojelusasian nykyiset ja tulevat ajajat.

vailceata ja niin vänäistä vazta>llaill,ua saanutta 'lcuin
järjestettv eläinBuo)eluBtvö onliin vleensä maaBBamme ullut,
an 3uomen Bittenliin Icaunis ja tuloli-
sia tuottanut tvÄiausi it^anaan.

Onhan voitu jo vuosikausia julaista kahta eläinsuojelus-
asialle nimenomaan omistetua aikakausjulkaisua. On saatu
syntymään yhteensä 724 Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen alai-
sena toimivaa eläinsuojelusyhdistystä, joissa on useita tuhansia
jäseniä. Kansakoulunopettajaan avustamana on lasten keskuu-
dessa tehty työ edistynyt niin, että heissä on järjestyneitä eläin-
ten ystäviä montakin kertaa suurempi määrä kuin aikuisissa.

Kun dläinsuojelusasiasta on lisäksi puhuttu varsinaisten
äänenkannattajien ja yhdistysten ulkopuolella, voidaan todella
sanoa, että pieni asianharrastajajoukko on toiminut nukku-
matta. Kun edelleen tiedämme, että esim. nuoriso- ja raittius-
seuroissa on verrattain yleisesti tehty työtä myöskin eläinsuo-
jelusasian ajamiseksi, niin eivät harrastuksemme suinkaan ole
jääneet likimainkaan edustamatta. Mutta kun arvostellen tar-
kastamme käytännöllisiä tuloksia, huomaamme ne sittenkin
kovin pieniksi. Emme saa salata itseltämme sitä tosiasiaa, että
niin perin vähän eläinten ystävistä kuuluu kotieläimiä omis;
tavaan ja hoitavaan väestöön.

on maali/linä, väextö elää
liar)annoic!oBta, Buuri narvinaiBuuB, mutta «n 8e )ol<apäiväi-
nen ten6aBalucilla )a liilllonlivlisBä, un pal-
)on kotieläimiä omiBtamavtc>mia lapBuuden säi-
Ivtiä^iä.

inmiBet kaipaavat eläimiä 'läneiBvv>äeBBään. lile
laittavat pilillulinnuille antavat ruolia-almuM
). n. e., mutta ne avåt vaimattamia liotieläintemme ÄBeman

parantamiBeBBa, vaBtaan ilimizet !liummin!liin enemmän
ri,lili<)VHt.

eläinten noitakin liasvatuztvöllä )'a eläinten
liQntelun va>lvomiBel!a toBin zellainenliin, )c>lla ei ole eläimiä
noi6oBBaan, voi parantaa eläinten lliailitslua, mutta varsinainen
omarantainen esimerkillinen un niillä, iavlla
Itse ovat )uliapäiväiBeBBä telieiniBeBsä kotieläinten lian«Ba.
laista on moiciän maalaisväestömme. «en itBetietoinen eläin-

un vielä UBein!liin uinullBiBsa. kotieläinten omistajissa



on eläimiä rakastavia ja sääliviä ihmisiä, mutta yleensä saa
hellyyskin vain vaistomaisen ilmenemismuodon, sillä ihmiset
eivät ole periaatteellisesti selvittäneet itselleen, että heillä on
joitakin velvollisuuksia eläimiä kohtaan. Niitä vain viljellään,
kuten peltoa, kuka huolellisemmin, kuka veltommin.

Kun tutkimme eläinsuojelusharrastustemme käytännölli-
seen elämään ulottuvaa vaikutusta joudumme toteamaan, että
silloin kun luomakunnan kärsimyksiä huomaamaan heränneet
ihmiset lukevat eläinsuojeluslehtien lämmittäviä kirjoituksia,
silloin useimmat eläinten omistajat ja hoitajat korkeintaan
lukevat sanomalehdistään minkälainen eläintenkäyttö on hyö-
dyllistä, mutta ei sitä millainen on ihmisyysvaatimusten mu*
kaista. Silloin kun eläinten ystävät laittavat linnuille siroja
pesänsuojuksia ja heittävät heille ruokaa akkunalaudoille, sil-
loin etsii tuhannet vangitut kanat pimeässä navetassa lepo-
paikkaa, pesän tilaa tai ruuan muruista. Ja silloin kun me
pidämme illanvietoissamme lämpimiä puheita eläinten ystä-
vinä, silloin toiset käytännöllisessä toimessa piinaavat eläimiä;
vieläpä hevosystävän kauniilta kajahtavalla nimellä.

Eläinsuojelusharirastus on käytäntöön vaikuttamattomana,
ilmassa liitelevänä ihanteena, ellei se kotiudu Suomen maalais-
kansan sieluun, ellei sen lämmittäviä alttareita voida rakentaa
tulleihin ja navettoihin, laitumille ja työkentille.

toteuttajat pitää noBtattaa maaxeuäun
arlii'ihmisiBtä> ja 8il!oin ovat ihanteet aBtune«t juhlaBaleiBta tozi-
elämään.

ja Icarjatvtöt, ne ovat liotieläinmaailmÄmme
ilBeval>tiaat. pitää «aa6a leiviBliänBä oikein hoitamaan.

Korjattavia epäkohtia.

BaiBim,me liävtännölliBet liotieläinten hoitajat aBial-
lemme avautuisi heille laaja työmaa. Ällä lior-
javtavia epäkohtia liotisläintemme hoiclon alalla on paljon.
U.aaliuuB ja taitamattomuuB liilpailevat eläintemme lliarlveroit'
iamiBexBa.

Ivliten meillä ezimeolciliZi liohciellaan vuoBilliausia rinnal-
lamme UBliolliBeBti taiBtelevaa HevoBta?

Levonen Baa verrattain olla puolipimeäBBä tal-
Ii«8a, juo6a xisllä Ilvlmää vettä ja maata Ilostealla ja liliaizella



alustalla. Kavioiden vuolemisessa ja kengityksessä noudate-
taan sellaista huolimattomuutta, että monet hevoset tulevat jo
nuorena sairasjalkaisiksi. vänkiä ei viitsitä sovittaa kaulaan
ja kuolaimet asetetaan suuhun jääkylminä, että monesti kieli-
nahka niihin tarttuu. Jos kaikki tämä lamauttaa hevosen pir-
teyttä ja tottelevaisuutta, on »luomakunnan herralla» piiska
ja kettingit varana. Jotta hevonen vain saataisiin perin rau-
hattomaksi, pannaan silmälaput poskille, ettei se vain millään
hetkellä näe piiskan olevan alhaalla.

Kovin yleistä on, varsinkin puolikasvuisille poikasille,
että kangistuneilla työhevosilla ajetaan minkä kavioista läh-
tee. Ainakin on yleistä, että laitumelle vietäessä nelistetään.
Selässä istuu raskas mies, joka yhä kohoaa ja putoaa hevosen
selkään. Jos hevonen on piikkiselkäinen, ei se ole miehelle
hauskaa, mutta hevoselle on se kauheata selänkoetusta. Kun
päästään laitumelle, on hauskaa nähdä hevosen juoksevan.
Se saa suksenperistä »lähtöpassin». Jos se tästä arkiutuu ja
pakoilee kiinniottajaa, otetaan se paulaan ja kiinni saatua lyö-
dään entistä lujemmin.

Aivan yleistä on laiskanlaisilla ja "mahtavuuden makuun
päässeillä ihmisillä se vika, että ne eivät viitsi jalkaisin mennä
mihinkään. Jos ei ole autoa tai kelin vuoksi ei voida autoa
käyttää valjastetaan hevonen, istutaan rekeen ja annetaan ne-
listää. Sitten lojutaan kiirehtimättä määräpaikassa, ja hies-
tynyt hevonen saa vilustua.

Bitten navettaliarian laita?
On vinlä taloja, joissa lehmät, lampaat, siat ja llanat elä-

vät BamaBBa nuoneessa eli »sointulassa».
lienten eläinten alla On runsaasti palavaa lantaa, niin

että lampaiden villaa vatjan puolesta »palaa» ruzlieälizi. X,un
ilmanvainto on nucxno ja antaa najunsa, ei ilma «le

Npäsiistevcien mitta on liumminliin vaBta
silloin täysi, iliun leliimillä on allaan virtsainen lanta ja yläpuo-
lelta tiputtelevat kanat llullanpalasiaan.

Asiaan kuuluvaa on tietysti, että navetta on melliein
meä ja lliailiilli punciistustoimet tuntemattomia.

Kun kaulavkjoja ei hellitetä koko pitkänä talvena ker-
taakaan, juomana on lämpimät huuhdevedet, ruokana toisena
vuodenaikana itse hyvyyden runsaus ja toisena vuodenaikana
polkat oljet, niin onko kummaa, että lehmät ovat keväällä
uloslaskettaessa pelkkiä luurankoja, ja pimeään tottuneet ka-
ritsat sukeltavat ensimaiseen vesiojaan.

julmista julmin on tapa, ottä sika, joka an kasvanut um-



mentuneessa )a lämpimässä navetassa, asetetaan linaitulisen
halisi ulllopalillaseen.

Kun sitten kanaeläimet lasketaan keväällä ulos, on niillä
kyillä vät »lantahousut», mutta astuminen ei sittenkään käy,
kun kaviot ovat viallisia.

Kesän kuluessa kaviot murtuvat jakuluvat. Samoin tekee
paimenen vitsa, mutta se saadaan aina uusi.

Tällaista on eläinten kohtelu alkuperäisissä oloissa, mutta
poikkeuksena on se paljon pahempaakin.

On kovin paljo tunnottomia miehiä, jotka hauskuudek-
seen repivät hevosen suupielet rikki tai jotka piammmänkin
vahingon sattuessa sadattelevat ja lyövät hevosta. Jos hellii
tarttuu kantoon, kuorma horjahtaa kumoon tai mitä hyvänsä
vahinkoa sattuu, kaikki se on hevosen syy, ja kohta vinkuu
ruoska kirousten säestämänä hevosen selässä. Ja navetan puo-
lessa, jossa hellempi sukupuoli pitää valtikkaa, ei ole asia pal-
jon parempi. Jos lehmä, kärpäsen purressa, huiskuttaa hän-
täänsä, niin kohta se saa tuntea hennon naiskäden taputtavan
lypsinlavitsalla kylkeensä.

On 'kokemusta siitäkin, että luokkatietoiset palvelijat ovat
kostaneet isäntäväkeen kohdistuvan vihan heidän eläimillensä.
Pikku tyranni kostaa kärsimyksensä alaisilleen!

Kaikki nämä ovat taitamattomuuden ja raakuuden syn-
nyttämiä ilmiöitä, joiden korjaamisen aika on tullut.

c>n

Kun tahdomme saada kotimme tuntumaan kodikkaalta,
on siinä ensimäkien tehtävä siivottomuuden ja ummehtuneen
ilman poistaminen. Ja kun ryhdymme kotieläinten hoitoa
parantamaan, on alku tehtävä samasta päästä 5. o. tallien ja
navettain laittamisesta tarkoitustaan vastaavalle kannalle.

On tietysti, varsinkin vähävaraisille, mahdoton saada
yhtäkkiä huonejärjestystä uusituksi, mutta pikkukorjauksil-
lakin saa myös kurjista hökkeleistä koko tyydyttäviä. Sei-
näin valoaukoille aukominen ja huoneen sisustus ei paljon
maksa.

Millaisillisi meidän sitten pitäisi saada liarMN asunnot?
"lÄlit «vat /leensä silisi tilavia, että sielilä ei «Ie ilman

puurotta. Ihailin tilavuusvaatimuliset ovat: pinta-
ala lievosta liuliti 8 )'a Icuutiotila 15 m'^.



kvnsiMan pituus, ilman soimea, tulee olla nevosen kor-
keus kerrottuna i ia kvnsisillan leveys Levosen korkeus
15 cm.

Uusien tallien rakentamisen varalta voisi tässä tietysti lue-
tella monia neuvoja, mutta kun niitä on saatavana neuvojilta
ja arnmattikirjoista, huomautan vain sellaisista seikoista, joi-
den parantamisen täytyy vanhoissakin talleissa olla tinkimä-
tön vaatimus: TaiMin tulee olla lämmönpitävä ja varustettu
ilmanvaihtotorvilla, niin että sen lämpö ei alene io:stä asteesta
eikä taas milloinkaan tule hiottavaksi. Valon saamiseksi tulee
olla kooltaan 1/15 tai 1/ 20 lattian pintaa vastaavat akkunat, joi-
den paikka on lähellä kattoa ja muoto matalanleveä.

Soimien suhteen on muistettava, että hevonen on maasta
syövä eläin, jolle ei ole sopivaa rehujen ylhäältä kurlkattelemi-
nen. Soimen korkeus saa olla korkeintaan 90 sm. lattiasta.

Jos emme ota huomioon tallien kylmyyttä, ovat navetat
vielä osittain kurjemmat. Ne ovat m. m. niin matalat ja
ahtaat, että ilman kunnollisuudesta ei voi olla puhettakaan.
Navetan tilavuuden tulee olla niin suuri, että pinta-ala eläintä
kohti on jm 2 ja ilman skuutiotila 13 m 3. Parret eivät saa olla
ahtaat. Kohtuullinen leveys on yksi metri ja pituus = eläi-
menmitta + 12 cm.

ei saa olla 45 cm. korkeammalla lattiasta.
ei saaäa neti itsetoimivia vesikuppia, on vettä piäettävä

melkein läpi vuorokauäen saatavana.
Valon ja ilmanvaincion sunlteen on sama vaatimus kuin

talleissakin. 3elvää on, että karsinoissa ei saa olla kaasuja
«vnnvttävää palavaa lantaa ja että virtsasäiliön paikka ei cxle
navetan alla.

?ikku eläimistä pitää ainakin sioilla olla oma suojansa,
jossa valo, lämpö ja ilmanpuntaus on sama kuin edellisis-
säkin ja pinta-ala 2 sekä ilman kuutiotila 5 eläintä
koneen.

>lampaat tottuvat lenmänavetassa alituisella määki-
misellään rasittamaan toisia eläimiä, olisi suotavaa, että niillä-
kin olisi oma »tupansa».

riittää Q,60 pinta-ala ja 4 kuu-
tiotila eläintä koliti. Valo v. m. vaatimukset samat kuin
eäellä.

kanoille ei saa<äa eri asuntoa, pitää niillä cxlla nave-
taxsa oma valoisa nurkkansa, joxta vain määräaikoina lasiketaan
tepastelemaan navetan muunun osaan, eikä milloinkaan len-
mäin viläpuolelle epäsiivoutta aikaansaamaan.



nämä vaatimukset eläinsuojiin näncien tulevat täy-
tetyiksi, saatamme alkaa punumaan muunkin noidan paranta-
misesta.

Miten on hevosta hoidettava ja kohdeltava?

Edellä koetimme osoittaa, millaisia tulisi kunnollisten
eläinsuojain olla. Jos kirjoituksessamme lausutut toivomukset
kaikkialla täytettäisiin, olisi asian korjautuminen hyvällä
alulla. Kumminkin olisi se vasta alulla, siMa ruokinta ja hoito
ovat yhtä kipeän korjauksen tarpeessa. Kun kirjokussarjamme
neljännessä osassa jo ylimalkaisesti huomautimme asiain ny-
kyisestä tilasta saanemme tässä heti ryhtyä sanomaan, mille
kannalle ne olisivat saatavat.

hullumme taaskin ensin nevasesta:

Kun talli on saatu valoisaksi, ilmavaksi ja siistiksi, on seu-
raava korjausaste ruokinnan järjestäminen. Kun asian tarkem-
,min perusteltu esitys vaatisi tilaa enempi kuin tässä on käytet-
itävänä, olen pakotettu sanomaan vain, miten on tehtävä,
todistamatta miksi juuri niin on tehtävä.

Hevosen ruokinta on yleensä riittävän voimakas, mutta
yksipuolinen ja epätasainen. Siksi pitäisi se järjestää siten,
että korsi- ja väkirehun ohella voitaisiin talvellakin antaa tuo-

retta rehua s. o. juurikasveja. Syksyin ja keväisin on sisä- ja
ulkosyötön vaihdos toimitettava vähitellen, niin että ruuan-
sulatuselimet tottuvat uuteen tehtäväänsä. Ruokinta ei «aa
tapahtua koska sattuu, vaan määräajoilla, että hevosen ruuan-
sulatuselimet tottuvat säännölliseen toimintaan. Juomavettä
pitää olla aina saatavana, eikä se saa olla jääkylmää. Jos
esim. matkoilla joudutaan joskus käyttämään kylmää vettä,
on juoma-astian päälle pantava heinätukko ja annettava olla
kuolaimet suussa, että juominen käy hitaasti. Silloin ei vesi
mene kylmänä vatsaan.

' Varsinaisessa noitotvössä on ,liavioi«äen liunnossapito tär-
liein. 3iHä jos kaviot saavait kasvaa muocloimmilksi tai pvla-
taan nuonolla tulevat nevosen jalat viallisi>ksi
ja koko nevonen turmeltuu, 3i'ksi on varsojen ja joutilaslie-
vosten kaviot vuoltava suoriksi ja luonnollisen matalaksi ker-
ran kuukauclessa. pitää sovittaa nvvin kavioon, —

ei päinvastoin — ja m. m. on varottava liian pivkien nok-



kien .käyttämistä, jotka antavat nevoßen kaviolle luonnottoman
aßennon.

Valjaiden sopivaisuus on tärkeä, Lankien tulee olla olka-
päihin sopivat. Niiden pitää olla riittävän pitkät ja niin
väljät, että sormi mahtuu kaulan ja länsien väliin. Vetopiste
on asetettava niin, ettei länget nouse kurkkuun, eikä kuorman
paino koske olkanivelen kohdalle. Luokkavaljaat ovat siloja
paremmat. Tärkeätä on muistaa, että kankeata kuormahevosta
ei rasiteta juoksu-ajoMa.

Varsain suhteen on m. in. muistettava, etta niille tulee
antaa säännöllistä paloittelua ja taidokasta opetusta. Veltto
tai julma varsankasvatus on aiheuttanut paljo pahantapaisia
hevosia.

Vielä an mainittava tänlieixtä noitotc>imista:
3uitzia >tulee säilyttää aina nuonee««a tai ennen

SUUNUN aBettamlsta on liualaimet liäBissä lämmitettävät tävzin
lämpimi!iBi. liuolaimia löytyy (mvvtävinä 3uo-
men vlläpitämäBBä eläinBuc>)eluBtoi-
miBtc)sBa).

Kun hevonen joutuu seisomaan kylmässä ulkoilmassa,
on sen selkään ehdottomasti asetettava hyvin suojaava loimi.
Ajon loputtua on hevonen pyyhittävä olkitukolla kuivaksi ja
asetettava loimi selkään siksi kunnes ihopinta laikkaa hikoile-
masta. Jos on ajettu rapapelloilla tai kujilla ovat vuohiset
puhdistettavat ravasta. Tärkeätä on muistaa, että hevosella
pidetään tallissa loimea vain työstä tultua. Muuten 'käy iho
heikoksi kylmää kestämään.

Hevosen kohtelu olisi saatava lempeäksi. Kyllähän hevo-
sen ajossa kokeneiden henkilöiden täytyy myöntää, että hyväi-
leminen ci käy aina päinsä, mutta lyödä hevosta kiukustuneena
on raaka ja epäkäytännöllinen tapa.

Olin kerran paikalla, kun eräs mies tlöi hevostaan, jonka
kuorma oli tarttunut kiinni johonkin. Mies ei hoksannut tehdä
muuta kuin Jyödä ja kirota. Vapiseva hevonen ei taas pys-
tynyt vetämään, Kun sain miehen rauhoittumaan, taputtelin
hevosta ja puhelin sille. Väänsin sitten «en anturat kohol-
leen, ja hevonen lähti matkaan pelkällä kehoituksélla. Aina
kun hevosta harjataan, joka olisi päivittäin tehtävä, tulisi sitä
puhutella ja taputella. Ja aina kun ajossa tullee vahinko, on
se korjattava, ja hevosen on annettava olla rauhassa. Näin
saamme hevosen hyvälle mielelle, monen vahingon vähällä
korjatuksi ja omatuntomme säilyy haavoittumatta.



VII.

Lehmäin y. m. tuotantoeläinten hoidon parantaminen..

Olemme jo käyneet katsomassa navetan murhenäytelmää
ja esittäneet tuon jokapäiväisen näyttämön tarkoituksenmukai-
sempia sisustustapoja. Nyt käymme käsiksi ruokinta- ja hoito-
tapojen esittelemiseen:

Ensimäkien vaatimus on nälkäruokinnan poistaminen.
Rehut pitää syksyisin arvioida ja ottaa talvelle vain niin monta

eläintä kuin saadaan elätetyksi. Toisena seuraa vaatimus:
Ruokinta tasaiseksi ja meheväksi, niin että lehmää ei saa
toisena vuodenaikana pitää ylellisyydessä ja toisena nälällä
kiduttaa. (Tällä ei tarkoiteta sitä, ettei lypsymäärän mukaan
voitaisi toista lehmää ruokkia runsaammin kuin toista.) Myös
on juurikasvien ja painorehun avulla järjestettävä ruokinta läpi
vuoden tuoreeksi ja meheväksi. Varsinkin on vältettävä äkki-
näisiä ruokinnan vaihteluita.

iäBmällisvvs on lenmille tärkeä
kuin nevoillekin. 3amoin vntämittaiBeBti raatavana olevan
iuomaveclen tarve. Vielä tulee olla Buo>laa öläinten nuolek-
zittavana.

Kun olemme edellä, antaneet
monia lenmän noitoonikin 80pivia emme taljaa täBBä
niitä kerrata, vaan viittaamme e6el°liBeen kappaleeseen.
lelimäinpunclistus on vielä monizsa talaiBBa puutteo!liBta,
ziitä kumminkin eritviBeBti mustuttaa. — tulee olla
kuiva i'a punäaB aluBta. 3amain on niiäen mo päivittäin pun-
MBtenava. on lkum!i>inkin oiettava nuo-
mioan, ei KaikenlaiBilla kaistoilla raadella iliopinraa.
perimien laBkeminen talvella )oka viikko muu,tamikBi
tikBi ulos jalottelemaan on vaatimuB, josta ei KoBkaan BaiBi
kiä. 3amallainen tinkimätön vaatimus on sorkkain noita.

Kun lehmät aBtelevat ontuen KaBvaneilla
kavioillaan, niiailevat ne Biten isäntiensä vetelvv6elle. On
selvää, että kelpo mies ei toivo karjaltaan >tällaiBia kunnian
08oituk8ia.

Vaikka lelimäinnoito on v>leenBä naisten varazsa, joilta
voisi oäattaa enemmän sääliä kuin mieniltä, Baavat nekin
kestää paljon julmuutta ja vanan nvväi>lvjä. pitäisi
päästä, enei luuta, kiulu ja Ivpsinlavitsa satuttaisi ?unikin
kylkiä. Xvllä naisillamme voisi ennemmin odottaa vstä-
vallista livväilvä lelimiä kontaan. aikana
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saavat lehmäparat paljon kärsiä raakojen paimenten takia.
Niitä heitellään puupalikoilla ja kivillä, lyödään seipäillä,
juoksutetaan j. n. e. Kun tätä tekevät vaistomaisen raakuuden
ohjaamat lapset, joiden älyyn ei monesti voi vedota, on asiaa
vaikea korjata, mutta yrittämättömyys saada parannusta ai-
kaan on vanhempain ja isäntäväen rikos. Ainakin lähellä kotia
on mahdollisuus valvoa paimenten toimia. Varsinaisessa pai-
mentehtävässä pitäisi olla vaatimuksena, että lehmät saisivat
tulla syöden laidunmaan rajalle.

Lapsuuteni paimenajoilta on minulla tallella monta elä-
mäni rakkaimmista muistoista. Annoin paimennettavain aje-
lematta syödä rajaa myöten. Ja kun ei ne -milloinkaan pääs-
seet varastamaan, oli paimentaminen vähätöistä. Lehmät tu-
livat jälkaini juureen asti ja lykkäsin heitä sarvista takaisin.
Kun ne lepäsivät harjasin niitä ja ne nojasivat kylkeeni. Mie-
lestäni pitäisi paimenen aina voida sanoa: »Karja piti mi-
nusta ja minä karjasta».

Lampaat ovat yleensä lapsien raikastamia ja saavat siitä
syystä paremman hoidon. Ja kun niiden hoidossa muuten
sopii ottaa edellä sanottua varteen, sivuutan asian. Huomau-
tan vain että lampailla ja hoitajalla pitäisi alla sellaiset välit,
että lampaat aina kulkevat perässä, hoitaja edellä. Se tekee
vastenmielisen vaikutuksen, kun ihminen juoksee metsäpedon
tavoin lammaslauman jälessä.

Myöskin sialla on samat viihtymisvaatimukset kuin muil-
lakin eläimillä. Erityisesti on muistettava, että sika ei viihdy
likaisuudessa, ja että sen asettaminen kylmään lihomaan on
raaka ja hyötyätuottamaton tapa.

rvesÄlä pitää sian saada ÄBua ulkona )a oi>!iein Icvlpv-
lähteen ääressä, laiduntaminen on taloudellisesti
cduillista.

Lentävät kotieläimemme, Ihanat, ovat vielä monissa ta-
loissa aivan Icuin soturin asemasBa. ovat tiellä
liaBsa, karvoin niinin muuten nuomiota <liuin
tisltä pois pel)ätettäeBBä.

Ijästä pitää tulla parannus, sos ei voida laittaa ori-
tvista lianatarnaa, pitää niillä »Ha liauslia osastonsa nave-
tassa. pitää olla riittävästi ruolcaa )a huomaa, tunliaa,
luuta ). n. e.

pitää saada leudoilla ilmoilla tvös-
Ilennsllä raittiisza ilmaB«a )a liesällä pitää kanoilla olla aituus,
jossa ne saavat olla peloittelematta.

rvun muut pikkueläimet ovat ainoastaan enemmän ai



kaanza xeuraavien inmizten vaalittavina, Baanemme niiäen
noiclo»ta punumißen tä«Bä «ivuuttaa.

Olemme näin Jyhyesti esitelleet järkiperäisiä ja ihmismäi-
siä eläinten hoitotapoja. Jos kotieläinten hoitajat ottaisivat
vllä«anlolun käytännössä toteuttaakseen, niin silloin olisi eläin-
suojelusasia saanut suuren voiton. Silloin eläimiltä jäisi moni
kärsimys kärsimättä.

Toivon, että niin tapahtuisi.

VIII.

Onko eläinten kohtelun parantamisesta hyötyä?

Tuskin saatetaan kieltää, että ei eläinsuojelustyö olisi hy-
väntekeväisyystyönä jaloa. Mutta on vielä niin vähän ih-
misiä, jotka jonkin asian eteen jotakin uhraavat, ellei ole toi-
voa saada tuonnempana palkkaa korfcoinensa.

Tällaiset ihmiset sanovat meille: »On tässä itsessään
vastusta; ei siitä eläinsuojelustyöstä ole mitään hyötyä. —

Ajakoot sitä joutilaammat.»
Alulta liun eläin«uo)eluz «e<llaisille liäxtännöl-

li«en elämän aloille, liuin edel<lä on eBitettv, on 8e «ellaizta,
iolia palliiizee!liaililii vaivat. 3illä parannetulla noiclolla pa-
rantuu mxöBjliin eläinten nvvinvointi ia tuotanto.

taitamaton »opetuB lanioittaa meille palianlluriket
voBet ia taitamaton ajo ia noito viliautuneet luu«!iat.
noilo «itävaztoin tuottaa n/via lievoBia. l!vpBv!liarian
tuotanto on noicluBta riippuvainen, «itä nvlivailcana tUs!liin
liuliaan epäilee, Iiel!volli8en navetan ia rualiin-
nan tärliexB> mutta I<annattavaiBuutta epäillään,

>on kumminlliin toäi«tettu, että tämäkin epäily« on
väärä, Billä muuten vntä nvviztä ia vntäläi«esti ruoliituizta

on voinen lvp«änvt pelliän inonnoi6on taliia I<iloa
enempi päivëä liuin toinen, tällä pHlilcalla io I<an-
nattaa tenclä muutaman minuutin työ.

eläinten nulllellinen noito lcannattaa pennei««ä ia mar-
Iioi«8a lazliettuna, mutta «e Icannattaa vielä enempi nenlii-
-Ben ialo«tavai«uutenza taliia. 3illä iv« me noitamme eläi-
miä ia raa'a«ti, totumme inc iolca «uliteeBBa nuo-

ia raaoi,l«i. Väljän pää«tä ei mikään paililia talou-
clesBamme ole I<unno«Ba, eivätkä meitä liikuta lälieiBimpiemme-
kään tuB'kat. 3i!liBi onkin, kuten I<llerBter Banoo, eläinzuoieluB



ihmistensuojelusta. Jos meillä on tankokuksena kehittyä
ihmisiksi, niin että voimme onnellisessa sopusoinnussa elää
vanhempaimme, puolisomme, lastemme ja yleensä ihmisten
kanssa, niin silloin on meidän harjoitettava itsehillinnän ja
hellyyden osoituksen taitoa avuttomia holhokkiamme koh-
dellessa, jollaisia eläimet ovat.

Tuntuu narriimaiselta, kun ihmiset kysyvät eläinsuoje-
lustyön Marikoissa laskettavaa hyötyä, vaikka heiltä ei puutu
rahaa, vaan uhrautuvaa sopuisaa mieltä, jota eläinsuojelustyö
juuri kasvattaa.

Ihmisten pitäisi ailkaa tajuta, että henkiset ominaisuudet
eivät ole nopeasti vaihtuvia tai oikullisen puolueellisia, että
eläimestä välittämätön julmuri ei voi ihmisiäkään rakastaa,
eikä yhtäkkiä muuttaa sisintä olemustaan. Samoin pitäisi
ihmisten yhä enempi alkaa ymmärtää, että samankaltaiset
tuntevat vetovoimaa toisiinsa, että tyranni saa harvoin osak-
seen rakkautta. Kun ihmiset tämän alkaisivat tajuta, olisi
heille samalla selvinnyt eläinsuojeluksen hyöty. He näkisi-
vät eläintenhoidossaan koulun, joka (kasvattaa heidän parhaita
coiinaisuuksiaan, joka on oikea itsekasvatuksen koe- ja har-
jcituskenttä. Olen vuosia muistanut ja muistan kuolemaani
asti seurustelustani eläinten kanssa muutamia tapauksia, joilla
on ollut mitä syvin itsekasvatukselleen merkitys. Kerron
tässä pari sellaista pikkutapausta. Paimenpoikana ollessani
oli minulla tavallisesti muassani iso vitsa, jota sentään har-
voin käytin. Seisoin kerran vitsani kanssa mietteisiini vai-
puneena pellon nurkalla. Heräsin siitä, kun hieho töyttäsi
sarvikyniilään kipeästi kylkeeni. Odottamatta järjen lausun-
toa, sai eläimellinen viha vallan minussa. Löin hiehoa isolla
vitsallani kaikin voimin. Kohta kumminkin heräsi parempi
ihmiseni. Annoin hieholle anteeksi, käsittäen, että hän ei
ollut tietänyt mitä teki. Kun en heti huomannut sitä, oli se
tahtonut herättää minua itseänsä hyväilemään ymmärtämättä,
että paimenpojan kylki ei kestä sarvien tyrkkäystä. — Kun
asia selvisi täten minulle, olin samalla antanut kelpo korva-
puustin vanhalle aatamilleni. Hyväillen hiehoa koetin saada
hänen katumustani ymmärtämään.

loisen kerran olin lauvantai-iltana ulliopalstalla äestä-
mässä, päivä alkoi loppua ennen kuin Olisi pitänyt
läliteä kotiin, M kun ncvosetikin osoittivat selvää laiskistu-
mista. 3e synnytti keräsin naaveistani,
kun suupieleni meni nermostuneesti vinoon ja aineetta riipasin
suitzilla uskollisten nevosteni suupieliä, kaveten katsoin tai-



sälla saralla työskentelevään veljeeni, oliko hän nähnyt lan-
keemustani. Saran päähän päästyä koetin sovittaa välini he-
vosten kanssa ja vastaisuudessa paremmin valvoa itseäni.

Joika itsekasvattajana on ollut eläinten kanssa kosketuk-
sessa, sillä täytyy olla tämän suuntaisia muistoja. Ja niiden
aiheuttama siveellinen tahdorakasvatus on eläinsuojeluksen
hyödyn oikea mitta.

Saako eläimiä tappaa ja syödä?

Edellisellä olen koettanut esittää eläinsuojelustyön merki-
tystä sekä tekoaloja ja tapoja maalaisväestön keskuudessa.
Tämän jälkeen tulisi esittää joitakin suunnitelmia eläinsuoje-
lustyön järjestämisestä, mutta «itä ennen on huomautettava
muutamista pulmakysymyksistä, joille nykyään tusikin voi-
daan yksimielistä ratkaisua löytää, mutta joiden selvittely on
siitä huolimatta tärkeätä.

Ylksi tällainen kysymys on kysymys eläinten tappamis-
oikeudesta ja ravinnoksi käyttämisestä. Me tiedämme, että
eri pakanakansoilla on ollut pyhänä pidettyjä eläimiä, joissa
on uskottu asuvan jumalallisen hengen ja joiden tappaminen
ei ole tullut kysymykseenkään. Tiedämme miten pyhä Fran-
siskus sanoi eläimiä veljikseen ja kohteli niitä myös veljelli-
sesti. Ranskalaisten tiedämme pitävän leppälintua »Pyhän
Jumalan eläimenä», jota kohdellaan erityisellä hellyydellä.
Samallaisia esimerkkejä voisi kertoa muitakin, mutta moni-
lukuisuudestaan huolimatta ovat nämä esimerkit sittenkin har-
valukuisia niiden rinnalla, jofika näyttävät meille, miten eläi-
miä tapetaan ja syödään.

eläinten tappaminen c>n
vanna tottumuB, )o«za uxeimmai inmizet eivät näe mitään
luonnotonta. Viime ailillina on liumminliin Bella uBllOnnÄl-
li«elta että terve/clellixeltä Icannalta e«itettv mania lauBuniaa
eläinten tappamixta BvömiBtä vaziaan, Alutta Ilun livzv-

uzlionnollinen puoli ei tulizi täBBä vntev<äesBä Belvi-
tetv!i«i )a >IcvBVIMVB liharavinnon terveelliBvv6eBtä on liii«tan
alaizcna, voimme täBBä Bvventvä aBiaan vain eläinBuaielul«en
kannalta. ,

On monasti tuaiu e«iin väite, että inminen ei vai tenää
nvvää ilman raliliautta eiliä julmuutta ra>l<asta-



malleen olennolle. Toisin sanoen: ihminen ei voi rakkaudella
noitaa eläimiä, jotka sitten aikoo tappaa ja syödä suuhunsa;
eläinten ystävä ei voi olla eläinten tappaja. Uskonnollisista
ja siveellisistä syistä voi eläinten tappamisesta olla eri mieli-
piteitä, mutta eläinten ystävänä täytyy minun nykyisissä
oloissa eläinten edun kannalta puolustaa säkä niiden tappa-
mista että syömistä. Sillä jos ajattelemme ainoastaan eläinten
kärsimyksiä ja nautintoja, täytyy meidän tulla siihen tulok-
seen, eitä tumaton kuolema on monen kärsivän eläimen
onni. Eläinten yltävänä olen tehnyt eläinmurhia eläimiä
auttaakseni. Kun esim. niityllä on niittokoneen tai viikatteen
terä raadellut sammakon, jdka on tuskain ahdistamana parku-
nut, olen aina rientänyt kuolemalla lopettamaan onnettoman
kärsimykset ja sen tehtyäni tuntenut tapaturman tahtomattani
aiheuttaneen rikoksen tulleen sovitetuksi. Kun paarmat ovat

purreet hevosta, olen tunnonvaivoitta antanut heille kuole-
man j. n. e. Tuskin voi eläinten ystävä olla hyväksymättä
tautia kärsivän tai toisia eläimiä vahingoittavan eläimen tap-
pamista ja jos tappaminen joskus on hyväksyttävä, on sitä
vastustava periaate muserrettu. Jos hyväksymme suurien
metsänpetojen ia pienten tauti-itiöiden tappamisen, silloin
emme enää voi sanoa: »murha on aina murha».

helppo on myöskin todistaa, että linansvönti edistää
tappamista ia vänentää eläinten lcärsimvllsiä.
me näemme lairioia, vannoia ia raaiarikkoia niiden kotieläi-
mien ioukossa, ioiden linaa syödään, mutta kun nevosten linan
syöntiä vastaan on ennakkoluuloia, ovat nevosten keskuudessa
vaivaiset tavallisia. 3e siitä, että >kun nevosen liljaa ei
yleisesti syödä, lypsetään siltä elävänä kaikki voimat ia an-
netaan «en ennen kuolemaa käydä malidollizimman lai-
naksi.

luonet punuvat eläinten tappamisen puolesta sillä perus-
teella, että ilman 'kotieläimiä olisi elämä — m,m. maanvilje-
lys — mahdoton )a ilman tappamista lisääntyisivät kotieläi-
met liiaksi )'a vaivaiset kävisivät vleise!k«i. kokemuksilla on
todistettu, että karvaton maanvilielvs kyllä menestyy ia pvs-
<tvv elättämään vielä enempi inrnisiä, mutta eläinten
tappamisesta ei tämä tieto vapanda. siirtyisimme kar-
iättömään maanvilielvkseen, ei kotieläimiä voitaisi laskea
luonnon vapauteen, sillä ne eivät voisi säilyttää nenkeään omin
voimin talven yli. täytyisi tappaa ioukkomurlialla tai
elättää entiseen tapaan, tappaa yksi kerrallan ja narioittaa
entiseen tapaan kariallista maanvilielvstä.



Niin sääliväisiä ja hienotuntoisia kuin tahtoisimmekin olla
tuntuu minusta siltä, että me emme voi olla tappamatta suuria
ja pieniä petoeläimiä emmekä vapautua kotieläinten vähit-
täisestä tai joukkosurmaamisesta sekä että linan syönti vapaut-
taa eläimet riutuvasta elämästä, joten myös hevosen lihan ylei-
nen syötäväksi asettaminen on eläinsuojelukselle suurempi
voitto kuin kaiken lihan hylkääminen.

Eläinsuojelusasia ei siis vaadi meitä hylkäämään eläinten
tappamista )a ravinnoksi käyttämistä, mutta se vaatii eläimille
tuskatonta elämää ja tuskatonta kuolemaa.

Luonnon eläinten holhous )a vaino.

Olen tä«zä lcaettanut pirliin matkaa
tiinnuttaa eläinzuc>)elu«a«iaa liävtännöllizen I«)tieläinnoi6an
alalle, «ilti lausumatta mitään «iita joka
esiintyy luonnun vapaiden eläinten nollioamisena. Mutta
liun olen täszä selvittelemään ristiriitoja, en voi jät-
tää viime mainittua ristirinaaliaan mainitsematta.

Me saamme päivä- ja eläinsuojeluslehdistä lukea jonkin-
läisinä eläinsuojelusharrastusten kukkina esitettävän kerto-
muksia siitä, miten joku henkilö säännöllisesti ruokkii joitakin
pikkulintuja, miten ne hyppivät hänen käsilleen, ikkunalau-
dalleen j. n. e. Tällaisia uutisia olen aina lukenut samanlaisilla
tunteilla kuin kertomuksia suurista ja kohteliaista ikerjäläis-
joukoista, hovilalkeijain palkatusta kohteliaisuudesta ja mate-

levaisuutta vaativasta tyrannien armonosoituiksista. Sillä
tuollainen pikkulintujen holhous ei ole niiden hyväilemistä.
Se vain kehittää linnuille valmista odottavan kerjäläisluon-
teen. Se tekee niistä velttoja armon odottajia, jotka meneh-
tyvät tai joutuvat ainakin hetkelliseen pulaan, kun noiden
ikerjäläispalojen anto lakkaa. Ja jos se kestäisi polvesta pol-
veen, olisi tulos vielä pahempi. Silloin pikkueläimet tottuisi-
vat vaivaishoitolaisiksi, jotka evät koskaan voisi itse auttaa
itseään. Meidän tulee tajuta, että itsenäinen, omaan huolenpi-
toon perustuva elämä on linnuillekin luonnollisin ja parhain.
Jos joskus on lintujen ruuansaanti erittäin tiukalla, silloin
tietysti on apu hyvä. Mutta apua on annettava niin, että
linnut löytävät sen tavallisella tavalla, ettei se johda niitä toi-
mettomina kerjäläisinä odottamaan jossakin määrätyssä
porttipielessä.



Kaikki luonnon eläinten avustus tapahtukoon siten, ettei
se häiritse niiden säännöllistä elämän kulkua. Ja jos tuollai-
sella lintusyötöllä ei ole tarkoitus huvittaa vain syöttäjää,
voi eläimille monasti osoittaa palvelustaan aivan toisella ta-

valla ja toisenlaisilla tuloksilla.
kiillä Tavalla, «iira lcerron erään ezimerliin:
Eräs postinhoitajatar Etelä-Pohjanmaalta otti tavakseen

mennä juottamaan kirlkonaikana kirkkolaisten janoiset hevo-
set. Hän otti useamman sangon, pyysi hevos-kentällä seisovia
miehiä avukseen ja ammensi vettä kymmenille ja sadoille
hevosille.

Kun hartaat kirkkolaiset tulivat hevostensa luo ja näkivät
hevosten huoltamisen, ymmärsi yksi ja toinen hävetä. Omis 1

tajat alkoivat pitää huolta hevosistaan, ja neidin työ loppui.
Se oli sellaista eläinten palvelusta, jota nämä itse eivät olisi
voineet tehdä.

Itämän vaztÄlcantana on erään eläimen
verinen vaino ja !ii<äutuB. Vainottu eläin on liäärme. Vaino
taaz jontuu livvilläärmeen vaaralliBuudezta ja Raamatun zvn-
tiinlanl!ieemuBliertomuliBe«ta. — Onnan ikuinen vilia vaimon
ja lcäärmeen Buvun välillä!

Kuulin kerran kauhean kertomuksen, miten meidän
harhakristityt polkevat käärmeen päätä rikki: Eräs jumalisena
itseään pitävä isäntä oli pannut paikkakunnan tavan mukaan
käärmeen »rassiin», s. o. lävisti käärmeen terävällä puutikulla
läpi, pisti puun pään maahan ja jätti elävän käärmeen siihen
kitumaan. Isännän työmatka kulki tikussa olevan käärmeen
ohi, joka eli -monta päivää. Ohikulkiessaan tarjosi isäntä aina
käärmeelle tikulla »piipun hikeä». Kun käärme käänsi pi-
histen päätään, sanoi tuo »hurskas körttiläinen»: »Ota nyt!
— Ottihan Eevakin omenan!» Ja hänen mukanansa olevat
uskonveljensä olivat nauraneet tyytyväisesti. — Tällaisia ovat
raa'an taikauskon kirokukat!

on niin vaarallinen, että tietv«ti emme voi
zen elämää puoluBtaa. IVlutia meidän täytyy puc>lluBtaa Ben
>tuB>iatQnia Li käärmeen
mitään 80vita ja paranna. jllB 8e UBlcc)vaiBten joulilio,
jolia <liäBittää BvntiinlanlieemuBliertllmul!Ben kirjaimen multaan
vänänliin tutliiBi ja ajattelixi a«iaa, «llvllä «en pitäiBi joliaiBen
lläBittää, että ei tuolla Bäln«evällä ja matelevalla liäärmeellä
ollut zvntiinlanlieemulizezBa mitään Bvvtä. Vntälnvvinnän uli«i
valneen i«ä voinut ottaa vaililiapa viattoman lampaan mua-
don.



Käärmeen kidutus on raaka ja pakanallinen tapa, joten
kristittyinä ja sivistyneinä ihmisinä on meidän siitä luo-
vuttava.

Eläinsuojelustyön järjestämisestä,.

Olemme edellä osoittaneet, miten puuttuvalla (kannalla

kotieläintemme hoito on ja miten julmasti eläimiä kohdellaan.
Jos me tahdomme saada tähän asiaintilaan todellisia parannuk-
sia, on ryhdyttävä tekemään järjestettyä eläinsuojelustyötä.
Miten tätä työtä on tehtävä, siitä seuraavassa joitakin ääri-
viivoja:

Ön sanomatta selvä, että koti on kaikista kasvatusteki-
jöistä tärkein. Siellähän kasvavat ihmistaimet aukasevat sirk-
kalehtensä ja ottavat ensimäiset vaikutelmat vastaan. Siellä
saa elämän käsitys ja tavat ensimäisen pohjansa. Siellä siis
pitäisi saada lapsiin istutetuksi eläinten oikeuksia tunnustava
periaate ja saada heidät totutetuiksi säälivään ja huolelliseen
eläinten kohteluun. Miten se sitten olisi mahdollista? Se olisi
mahdollista siten, että lapset eivät saisi koskaan nähdä
eikä harjoittaa eläinrääkkäystä. Se olisi mahdollista, jos
lapset eivät saisi sellaista julmurikasvatusta kuin seuraavakin
esimerkki osoittaa: Pieni poika ottaa ensimäisiä askeleita. Hän
näkee isompien miesten ajavan hevosella, kuuluu puhuttavan
hevosista ja tahtoo näytellä hevosella ajoa. Äiti asettaa lavit-
san hevoseksi ja poika saa nuorasuitset ja vitsan. Alkaa sataa
iskuja, että tuoli kumisee. — »Too, too! Ettö tina mene!» Ja
taas piiskan iskuja.

Tuoli ei tietysti siitä pahene, mutta pojan vereen syöpyy
käsitys, että hevosta saa lyödä. Puuhevosen tilalle tulee pian
uusia piinattavia. Kissa, kanat, lampaat, lehmät, hevoset,
toverit, kotiväki: vaimo, lapset, isä ja äiti. (Kuka asetti ensi-
mäisenä ruoskaan käteen?) On niin yksinkertainen tehtävä
antaa lapsille hyviä esimerkkejä ja hyviä neuvoja, että jokai-
sessa kodissa siihen pystytään, kun vain tahto herää. Ja sen
täytyy herätä. Koti, joka ei kasvata lapsiaan parhaan tai-
tonsa mukaan, täyttää huonosti tehtävänsä.

Kodin työtä on jatikettava kansakoulussa. Siellä ei ole
käytettävänä sitä esimerkin runsautta kuin kodeissa, mutta
siellä on tilaisuus tietopuolisesti asiaa valaista.



K,un luonnontieteen opeluksessa käsitellään eläinuppia, ei
siinä saa pvsäntvä opettamaan vain «kuollutta »ruumis»-oppia,
vaan pitää saada lapset ymmärtämään eläinten sieluelämää,
niiden iluitsemis- M suremiskvkxä samoin kuin sitäkin millai-
-sella kontelulla me rikomme eläimiä vastaan, millaista on vel-
vollisuuksien käyttäminen. Lritvisesli on saatava vmmärrel-
lavaksi, että eläinten lioidossa ei saa määrätä vlksin niiden mar-
koissa tuottama nvötv, vaan viintvmvs ja noidon vaikutus
omaan sisäiseen inmiseemme. Askomme, että lentävänsä ta-

salla olevan kansakoulunopettajan ei ole vaikea tänän
taan vaikuttaa, kun vain tanta nerää.

kansakoulua seuraa nuorison vapaa itsekasvatus nuoriso-
ja raittiusseuroissa, v. m. järjestöissä. näiden järjestö-
jen vaikutus on nuorisoomme nykyään saneen suuri.

Nrjoitussarjamme kolmannessa osassa osoitimme, että nämä
järjestöt ovat tenneet najanaisia yrityksiä eläinsuojelusasian
ajamisessa, on nvvä, mutta se ei vielä riitä. on
alettava ajamaan eläinsuojelusasiaa järjestelmällisesti ja varman
suunnitelman mutkaan. on silloin ltällöin >toimeenpan-
tava esitelmiä ja keskusteluja eläinsuojelusasiasta, niiden on
perustettava joille tilataan m. m. Lläinten
tävä.

liarrasiusten ja vnäistvsten monilukuisuuden sekä
nenkisten voimain vänälukuisuudsn talkia ei maaseudulla ole
/leisemmin mandollisuutta itsenäisen
perustamiselle, sopii erityisesti toivoa, jopa vaaliakin, eltä nuo-
risoseural, joilla muulen!kin on laaja kasvatusonjelma, oltavat
eläinsuajelusasian ajamisen erikoisnuolekseen. se riitä, että
nuorisoseurat tekevät työtä omassa keskuudessaan edellä vii-
totulla tavalla, viiden piltää muodostaa erityiset eläinsuoje-
lustoimikunnat, samoin kuin niillä on nyt ja raittius-, maa-
tallous- v. m. toimikunnat.

nuorisoseurain eläinsuojelustaimikunnal ottakoot
toimekseen yleisen levittämisen.
nuolentikoot siitä, että muissakin paikkakunnan edistysseu-
roissa pysyy asiamme muistossa ja että kaikki erinimiset edis-
lvsseural ja kokoontuva! vuosittain viettä-
mään vnleislä eläinsuojeluspäivää.

naapuriseurain eläinsuojelustoimintaa, tulisi
nuorisoseurain eläinsuojelutoimikunlain kiinnillää erilkoisla
nuumiota juuri maamiesseuroihin. 3illä juuri näissä seuroissa
isluvat ne, joilla on suurin määräämisvalta kotieläintemme
ylitse. tulon kannalta maamiesseurat kyllä usein



keskustelevatkin eläinten (hoidon parantamisesta, mutta nuori-
soseurain eläinsuojelustoimikuntain erikoistehtävä tässä suh-
teessa onkin herättää karjan omistajissa syvempää ja henke-
vämpää eläintenhoito- ja suojelusharrastusta.

Suotavinta tietysti kumminkin olisi, että perustettaisiin
kullekin paikkakunnalle oma eläinsuojelusyhdistys. Ulospäin
se varmasti tehoisi eniten; ja liittyköön se Suomen Eläin-
suojelusyhdistyksen alaiseksi haaraosastoksi.

Myöskin 'kuntain huomiota olisi asiaan kiinnitettävä.
Sopisi esittää, että 'kunnan terveydenhoito- ja 'kunnallislauta-
kunnan jäsenet saisivat esim. tehtäväkseen valvoa teurastus-
asetuksen noudattamista. Missä on joku yleisempi eläin-
rääkkäyspaikika tai tapa, sitä olisi sopiva ruveta kukistamaan
kunnallisilla toimenpiteillä.

Olen 'monasti hiljaisina hetikinä ajatellut eläinsuojelus-
liikkeen asemaa maaseudulla ja suunnitellut sen elvyttämiskei-
noja. Hyvästä tahdosta huolimatta en ole kumminkaan kek-
sinyt sen parempaa työsuunnitelmaa kuin yllä on esitetty. Se
on kyllä laiha ja puutteellinen, mutta 'monipuolisen ja täy-
dellisemmän toteuttamista ei useimmilla paikkakunnilla voi
pitää mahdollisena. Ja jos tämä esitetty suunnitelma vain saa
asianomaisissa piireissä harrastuksellista myötätuntoa osakseen,
silloin onkin asia jo sangen paljon korjautunut.

Kun lopetan tämän kirjoituksen, pyydän lausua kiitokseni
kaikille, jotka ovat sitä jaksaneet seurata. Toivoni on, että
sorronijestä kantanut vapautensa kevättä elävä kansani oppisi
omista kärsimyksistään itseään heikompia oikein kohtele-
maan, että valistustyömme tarkoittaisi etupäässä sydämen
jaloutta ja että ainakin kansamme kristitty osa muistaisi, että
vanhurskas armahtaa juhtaansa ja joka taitaa hyvää tehdä,
eikä tee, hänelle se on synniksi.

M. E. Mäki.



Aluiksi tulee teidän herättää harrastusta asiaan paikkakunnan vaiku-
tusvaltaisemimissa henkilöissä', esim. kirkkoherrassa, tuomarissa, nimis-
miehessä, kunnan luattamusmiehissä ia yksityisissä, joiden tiedätte olevan
suopeita eläimille. Tämä tapahtuu parhaiten persoonallisesti käymällä
niiden luona, joita toivotte saada toimimaan asian hyväksi, "ai myös kes-
kustelun ja kirjevaihdon kautta j. n. e.

Sitten kun näin olette onnistuneet herättämään harrastusta asiaan
muutamissa henkilöissä, saatatte joko itse kutsua heidät kokoukseen tai,
jos katsotte soveliaammaksi, kääntyä jonkun vaikutusvaltaisemmassa ase-
massa olevan henkilön puoleen pyynnöllä, että hän sen tekisi. Täissä
kokouksessa voidaan sitten ehkä suunnitella jonkun suuremman kokouk-
sen pitoa, johon yleisöä kutsuttaisiin ja jossa asiaa lähemmin kehitettäi-
siin, esim. pitämällä joku esitelmä eläinsuojelusasiasta tai yhdistyksen
merkityksestä. Sellaisen kokouksen pitäminen ilmoitetaan paikkakun-
nan lehdessä ja eri paikkoihin kiinnitettyjen iimoituslippujen kautta
Luonnollisesti tulee teidän myös koettaa saada sanomalehdistöä kannat-
tamaan eläinsuojelusasiaa, siliä onhan hyvä saada sanomalehdistö aina
liittolaisekseen, ja koettaa toimittaa sanomalehtiin sopivia kirjoituksia ja
siten saada valaistuksi asian tärkeyttä ja merkitystä.

Näin on teillä sitten sanomalehtien kannatus puolellanne ratkaise-
valla hetkellä, ja tätä kannatusta ci voida kyllin suureksi arvata, siliä
onhan sanomalehti likeisessä yhteydessä yleisön kanssa, jonka kanssa te-

kemisiin ei muutoin voida päästä.
Jos olette päässyt niin pitkälle, että olette saanut yleisen kokouksen

toimeen, niin kaikki muu käy kuin itsestään. Kokouksessa toimiva pu-
heenjohtaja, tai te itse, tekee sitten ehdotuksen eläinsuojelusyhdistyksen
perustamisesta, ja aivan varmasti ette tarvitse peljätä sellaisen ehdotuksen
hylkäämistä. Johtokunta valitaan, mallisäännöt otetaan tarkastettaviksi
ja mahdollisesti hyväksyttäviksi niillä muutoksilla ja lisäyksillä, joita
paikalliset olosuhteet tai muut asianhaarat voivat aiheuttaa, ja näin pe-
rustettu yhdistys päättää sitten liittyä Suomen Eläinsuojelusyhdis-
tykseen.

Tätä liittymistä ei luonnollisesti pidä unhoittaa, sillä sangen tärkeää
on, etta eläinten ystävät ja niiden yhdistykset liittyvät yhtenäiseen tar-
koitustaan vastaavaan työhön, joka parhaiten tapahtuu kunkin yksityisen
eläinsuojelusyhdistyksen yhtymisellä sellaiseen kokoovaan järjestöön kuin
Suomen Eläinsuojelusyhdistys on. Tämän yhtymän kautta voidaan nii-
den yhteiset toivomukset saada kuuluville paljon tehokkaammin ia tar-
mokkaammin kuin jos ne kukin itse kohdastaan lausuisi.

Jos yhdistystä perustettaessa tarvittaisiin neuvoa ja apua, antaa sitä
Suomen Eläinsuojelusyhdistys mielellään ja tilauksesta lähettää se myös
esitelmänpitäjän, joka on apuna perustamisessa.

Jos huomaatte yhdistyksen olevan tarpeen kotiseudullanne, ja epäi-
lemättä onkin niin laita, jollei paikkakunnalla jo ennestään ole tällaista,
niin älkää viivytelkö ryhtymästä toimeen. Te teette siten hyvän työn ei

sliten eläinsuojelusyhdisfyksiä perustetaan?
I'. li. korzten vainajan neuvoi liiriaBen »Lläin«u»icluBaBia maa-
laizväcztön kannalta» enzim. painoliBeBBa v, iZi)).

Jos kotiseudullanne haluatte perustaa eläinsuojelusyhdistyksen, tulee
teidän menetellä seuraavalla tavalla:



ainoastaan eläimille vaan myöskin kotiseutunne väestölle, jonka piirissä

te siten herätätte eloon uuden siveellisen velvollisuuden — joka «itä en-

nen kenties oli tuntematon tai jota se kaikessa tapauksessa ei oikein ym-
märtänyt. Ja te olette näin tullut ainakin vähässä määrässä hyväntekijäksi
kotiseudullenne.

Älkää sentähden viivytelkö ryhtymästä valmistaviin tornin. Asia

käy paljon helpommin kuin luulettekaan, ja vieläkin helpommaksi se

tulee, jos uskotte — uskotte hyvän vakaan ihmisten sydämissä.
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