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toimittama.Hämeenlinnan Eläinsuojelusseuran

Toinen painos.

Eläinsuojelusyhdistys on ottanut taistellakseen oikeu-
den ja sääliwäisyyden puolesta eläinten kohtelemisessa.

Useimmat näistä on annettu ihmiselle awuksi ja hyö-
dyksi. Kaikki ne owat Jumalan luomia olentoja. Tästä
selkiää, että eläinten kidutus on suuri synti. Kaikki synti

rankaisee itsensä ja tulee ulkopuolisestikin rangaistuksi. Mi
puoli tuosta ulkopuolisesta rangaistuksesta, joka kohtaa eläin-
rääkkäystä, esitettäköön tässä, nimittäin se asianlaita, että
välinpitämättömyys alempain olentojen kärsimyksistä synnyt-
tää wähitellen wälinpitämättömyyttä lähimmäisiäkin koh-
taan. Todistaahan rikosasiain historiakin, että moni julma
murhaaja on alottanut hirmnisen ratansa eläinrääkkääjänä.
Olkoon sen wuoksi wanhempain ja kaswattajien sydämen
asiana aikaiseen istuttaa lapsiin heidän wclwollisuutensa
eläimiä kohtaan ja aukarasti rangaista eläinrääkkäystä, kun
se nuorissa monasti esiintyy hywin julmalla tawalla. Pal-
jun eläinrääkkäystä harjoitetaan ajattelemattomuudesta ja
taitamattomuudesta. Tämäkin on rangaistawa, jakun eläin-
suojelusyhdistys luonnollisesti asettaa tehtäwäkseen crityi-



sesti sellaisen eläinrääkkäyksen joka tästä joh-
tuu, tahtoo yhdistys koettaa lyhyesti wastata kysymykseen:

Kuinka eläimiä on kohdeltawa?
Ensi sijassa otamme tähän kysymykseen wastatessamme

huomioon kohtelun yleisesti.
1. Anna hcwosillesi ja karjallesi waloisat, puhtaat,

wedosta wapaat tallit, awarat pilttoot ja pahnat sekä kyl-
lin pitkät siteet.

2. Katso, etteiwät ne seiso liian kauwan sisälle sul-
jettuina, maan salli mitä useimmin niille tilaisuus wapaasti
liikkua raittiissa ilmassa.

3, Anna niille usein juotawaa, äläkä salli niiden
koskaan, jos mahdollista, kiusaantua janossa.

4. Waro rehunpuutetta. Anna karjan luwun riip
pua rehuntulosta. Nehunpuute on suuri wääryys, joka sil
minnähtäwästi kostaakiu itsensä.

5. Sowita kuorina matkan pituuden ja laadnu sekä
juhdan wahwuuden ja kestäwyyden milkaan, Raswu huo-
lellisesti ajonculvujen akselit.

6. Nauttikoon juhtasi smuumtailrpoa samoin kuin
sinä itsekin.

7. Älä koskaan käytä, äläkä laske hewostasi sen laa-
tuiseen kilpajuoksun», joka tuottaa eläinrääkkäystä, äläkä itse
alennu hewuswaihtajaksi tai hewoshnijaritsi.

8, Älä leikkaa hewusesi häntää niin lyhyeksi, ettei se
ylety eläimen kupeille saakka. Häntä vv tarpeen kiusallisten
siipiäisten tarkoittamiseen. Sellaisia kuukkawiemita »vastaan
woidaan muuten hankkia suojaa kasteleliialla Hellemmät pai
kat (esim. korwieu sisäpuolet ja silmien seudut) muutamilla
katajanmarjaöljyn tipoilla.



9. Älä pane talmisaikana luotaimia jääkylminä He-
inosen suuhun, waan lämmitä ne ensin hieromalla tai muuten.

10, Pitele ohjaksia taipumin, sääliwin käsin, äläkä
kiusaa hewusta turhilla nykimisillä ja piiskanlyunneillä.

11. Älä anna taitainattomain poikain ajossa halunsa
mukaan ajaa juhdallasi.

12. Älä käytä silmälappuja. Ne kiusaamat ja mai-
waawat hewosen silmiä ja tekewät sen usein wauhkommaksi
kuin se luonnostaan on. Jos pidät »välttämättömänä, että
hewosellasi un silmälaput, niin sowita niille ainakin semmoi-
nen asento, että ne owat suunnatut ulospäin eikä sisäänpäin.

13, Pane warowasti huomioosi, ettei kengittäissä lyödä
naulaa hemoscn lihaan eikä kawioita turmella.

14. Jos juhtasi on makuutettu, niin älköön tämä olko
aiheena pitempään kiusaamiseen sen ilmeistä parantuma-
tonta mammaa putiessa.

15. Älä käytä härjilläsi ijestä maan siloja.
Iti. Anna kaikille kotieläimillesi riittämästi rawintoa

ja juomaa sekä hymät ja kuimat makuusijat.
17. Katso että lehmäsi utaret hymin hoidetaan. Sii-

hen kuuluu, että ne, niin useiu kuin mahdollista, pestään hai-
lealla medellä. Kylmää mettä pitää Malttaa tähän käyttämäs-
tä. Katso, että karjapiika on puhdas ja tarkka lypsäessään.

18. Älä leikkaa lampaita törmiin äläkä pistä niitä
keritessäsi.

19. Älä sido talunwahtia kiinni koppiinsa, ennenkuin
olet katsonut, että se on turmattu nälältä, janolta, maralta
ja kylmältä. Päästä se irti mitä useimmin.

20. Pitele maromasti tulta tallissa ja karjapihassa.

Eläinten kuljetus.
1. Kun kuljetat suurempia tai pienempiä eläimiä



markkinoille tai muualle myötäwäksi, niin suojaa niitä mat-
kalla, mikäli mahdollista, kuumuudelta, pakkaselta ja mär-
kyydeltä, ja katso, että ne faawat rnokaa ja juomaa.

2. Älä sido yhteen pienempiä eläimiä äläkä heitä nii-
tä kiusalliseen asentoon ajoneuwoihin. Pane niille pahnoja
ja säästä niitä komilta sysäyksiltä.

3. Älä sido yhteen siipikarjaa, äläkä kanna niitä ja-
loista. Älä anna niiden olla kokoon pakattuina kupissa,
laatikoissa tai häkeissä. Anna niille ilmaa, ruokaa ja juo-
maa. Suojaa niitä kuletettaissa pakkaselta, märkyydeltä ja
tnumnudelta.

4. Meisön on pidettäwä waaria, etteiwät matkustc-
lemaiset eläinnäytteliät saata eläimillensä tarpeetonta kidu-
tusta. Jos ne sitä tekemät saatettakoon lailliseen syytteeseen.

Metsästys, pyydystys ja kalastus y. m.
1. Metsästystä ei saa harjoittaa yksinomaan ajan-

wietoksi tai huiviksi. Hyödyn mnoksi tarkoitettu metsästys
jätettäköön ammattimiehille.

2. Metsästyskoiria, jotka ottamat otuksen elämänä
kiinni, älköön käytettäkö. Älä kuskaan ammu naarasta,
juta seuraa pienet poikaset, jollet ole manna, että pian moit
kuolettaa nekin.

3. Älä hätyytä pikkulintuja, jotka suloisuudellaan ja
laulullaan ylcntämät mieliämme ja ahkeralla työllään tuot-
tamat meille suurta hyötyä. Älä hämitä koskaan niitten
tai muitten hyödyllisten lintnjen pesiä. Älä ryöstä niiltä
kuskaan poikaisia.

4. Asettele puntarhuihin, puistoihin ja metsiin kei-
notekoisia pesiä huojentaaksesi pikkulintujen lisääntymistä ja
menestymistä.

5. Älä käytä koskaan knten nmutamat ymmärtä-



mättömät tai turhamaiset naiset tekemät — täytettyjä lin-
tuja hattnjesi ja »vaatteittesi koristukseksi.

6. Älä asettele ansoja, pauloja ja satuina, muuten
kuin että joka päiwä käyt niitä katsomassa. Muutamissa
lääneissä tämä pyydystystafta onkin kokonaan kielletty, ja
tanuitsisi olla kaikkiallakin kielletty.

7. Kun kalastat, niin älä anna kalan elää ja kiu-
saantua nostettuasi sen »vedestä, waan, jos mahdollista, tapa
se heti lyömällä päähän, niin että se taittuu ja pistämällä
titasien kautta selkärangan sisään.

8, Elämiä kaloja ci saa pujotella »vitsoihin eikä pnn-
nita puntarinkuukussa.

Teurastettaessa on huomioon otettawa seuruawaa:
Ei mitään eläintä tapeta toisen eläimen nähden.
Eläinten silmät peitetään, ellei teurastnskonetta käy-

tetä, joka jälkimmäinen kuitenkin aina pitäisi tapahtua nan°
taeläinten, »vasikkain, lammasten ja sikojen teurastuksessa.
Sellaisia kourita moidaan saada Hämeenlinnan eläinsuoje-
lysyhdistyksen wälityksellä.

Jollei kuitenkaan ole teumstuskunetta käytettäwissä,
tainnutetaan nautaeläimet samalla tawalla kuin Heinoset,
lampaat, »vuohet, siat ja porsaat, nimittäin lyömällä kes--
kelle otsaa kirweellä, jonka pohjapnoli on »varustettu kan-
nalla, mikä syöstään elämien aiwokoppaan.

Porot, »vasikat ja karitsat saadaan tainnuksiin lyö-
mällä »voimakkaasti »vasaralla niskaan, juuri sarwicn taakse.
Itse teurastuksen pitää tapahtua »välttämättömästi tainnu-
tnksen perästä, työntämällä kurkkuun pitkä, terälvä pnukku,
niin että kaikki suuremmat »veritichykset katkaistaan.

Sen jälkeen annetaan »veren, niin täydellisesti kuin
mahdollista, jnosta ulos. Sittenkuin nahka on eläimeltä
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nyljetty ja sisälmykset poistettu, on hywin tärkeätä, että
eläin ripustetaan wiileään tuulekkaasen paikkaan, jotta se
täydellisesti jäähtyisi, ennenkuin rnwetaan paloittelemaan,
jonka kautta lihassa löytywät mnnanwalkuaisainect jähmeä
tywät ja liha pysyy tauwemmin tuoreena.

Kaniinit tainnutetaan ja kuoletetaan silmänräpäyk-
sessä lyömällä woimatkaasti niskan yläpuoleen jnuri pään
alipuolelle.

Siipikarjaa teurastetaan näin: suurella, teräwällä
weitsellä, johon lyödään wäkewästi kirwespohjalla, hakataan
pää poikki, jonka jälkeen eläintä pidetään kiinni jaloista
muutamia minuutteja jotta weri saa juosta pois.

Pistää hanhia y. m. siipikarjaa taulaan ja sitte tap-
paa ne werenwuotoon un eläinrääkkäystä.

Ennenkuin jätämme kysymyksen kotieläimistä, on mie-
lestämme lausuttawa muutamia sanoja kuiraiu ja kissain
tappaniistawasta, jotta myöskin owat kotieläinten lukuun
luettawat.

Koirain ja kissain hengiltä ottaminen woi tapahtua
joko kloroformia sisään hengityttämällä tai, kun sitä ei ole
waralla, ampumalla korwaan, niin tähdäten, että latinki
tnnkee aiwoihin. Ne wuidaan myöskin kuolettaa pistämällä
niskaan, niin että selkäpii läwistetään, nnttta Viimemainittua
nienetystapaa älköön mnut käyttäkö kuin asian tuntema henk'""

Kun koiranpenttuja ja tissanpoitia otetaan henkiltä
hukuttamalla, on huomioon otettawa:

I:ksi, että taina tapahtuu niin sywässä medessä knin
mahdollista;

2:ksi, että eläimmet sidotaan ohueen kankaasen tainne-
luinimin werktuon, setä

B:ksi, että riittäwä paino liitetään mukaan, niin että
eläimmet heti waipnwat pohjaan.



Kala un tapettawa heti »uälttämättumästi sm jälkeenkuin
se on »vedestä nostettu. Ilman tätä elementtiä eläminen
on kalalle kidutusta ja riistää lihasta raswan ja hywän
mann. Kala tainnutetaan lyömällä Päähän, jonka jälkeen
teurastus tapahtuu joku katkaisemalla teräwällä »veitsellä
tai tammiraudalla selkärangan, siinä missä pää alkaa, tai,
wiclä parempi, katkaisemalla pään irti kokonaan.

Niitä erittäin ankeriaasen tulee, on se tenrastettawa
seuraawasti:

I:ksi, kiedotaan ankerias pyyhinliinaan, jotta»voitaisiin
sitä tukewasti pidellä;

2:ksi, se kuoletetaan lyömällä nuijalla päähän, jotta
aiwot musertuwat;

3:ksi, pää ja pursto leikataan erilleen, kuten edellä ou
mainittu siipikarjaa teurastettaissa;

4:ksi, lasketaan ankerias kiehuivalla wedellä täytettyyn
astiaan, jonka jälkeen kansi painetaan päälle;

s:ksi, I—21—2 minutin kuluttua otetaan kala puis, ja ul-
konahka raapitaan pois; sisänahka saa jäädä jälelle, sekä

N:ksi, otetaan sisukset ulos, jonka jälteen kala paloite-
taan ja keitetään.

Kim näin menetellään, niin ankerias »vähimmin kiu-
saantuu, ja sev liha jää rawitsewammaksi.

Elämän kalan suomustaminen ja nylkeminen tai pa-
loittaminen un pnolustamatunta eläinrääkkäystä.

Nawut pitää keittää niin pian saannin jälkeen kuin
mahdollista. Mutta keitettäissä on katsottawa: että »vettä
on niin runsaasti, jotta eläimet siihen laskettaessa täydelli-
sesti peittyivät siihen; että »vesi jo ennen on täysin kie-
humassa tilassa; että kansi pannaan päälle, sekä etteilvät
eläimet ole kylnnä sinne pantaessa, josta kiehuminen kes'
keytyisi.



Ohjeita karjanasuntojen tarkoituksenmukaiseen
rakentamiseen y. m.

Sellaistm asuntojen pitää olla wapaasti erillään
muista ulkohuoneista, parhaiten rakennettuina kiwestä, katto tii-
listä tai muusta palamattomasta aineesta, sekä warustcttaman
pnlowälillä itse tallin ja heinäparwen wälille, jollei heiniä ja
olkirehua, kuten snotawa olisi, säilytetä eri rakennuksessa.
Sisustuksenkin tulee, mikäli mahdollista, olla kiwestä tai tii-
listä; kaikki puuaine on siweltäwä tulenftitäwällä wärillä.

2. Karjatallien tulee olla korkeita, waloisia, awaroita
ja lämpimiä sekä warustettuina osaksi katon lähellä sijaitse-
willa ilmanwaihtoreijillä, osaksi useilla tarpeeksi suurilla owi-
aukoilla (wähintäin yksi joka 20:ta nautaa warten).

3. Wettä pitää aina löytyä talleissa, niin sijoitettuun,
että sitä tulipalon sattuessa letkuilla woidacm johtaa raken-
nuksen sisäosiin.

4. Höyrykonetta, jota käytetään puimiseen, ei pidä
asettaa lähemmäs kuin 300 jalan päähän karjatallista tai
rehuwarastosta.

5 Tupakanpolttoa älköön sallittako huoneissa, missä
karjaa säilytetään.

6. Missä ei karjanhoitajalle löydy asuntoa itse kar-
jarakennuksessa eikä sinne ole yöwahtia asetettu, siellä on
laitettawa sopiwia koneita, joitten awnlla ei ainoastaan pian
huomataan tulipalon syttyminen waan myöskin eläimet kiirees-
ti wuidaan ulos johtaa joko irroillnnn tai sidottuina.

Selitys sellaisista koneista löytyy Tukholman kunin-
kaallisen maanwiljelysakatemian toimesta ilmaantuneessa kir-
joituksessa: ~Tulipaloista ja eläinjuujeluksesta" joka F. ja
G. Beijer'in kustannuksella on ilmestynyt.
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