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Ihmisen ei pidä wäärin käyttää kialtaansa eläinten suhteen.
Meidän aikamme koettaa kaikilla tahoilla poistaa entisten

aikojen raakuutta; meidän aikamme koettaa herättää wienoja
ja ihmisellisiä tunteita kaikkia kärsimiä kohtaan; meidän aikamme
ei hywäksy mitään julmuutta turwattomia kohtaan, ei siis
myöskään ihmisen oikeudettomien palvelijoiden eläinten suhteen.

On kyllä totta, että ihminen on pantu luonnon ja eläin-
ten herraksi. Me luemme kuudennen Miniän luomis-historiassa,
että hänen waltansa eläinten suhteen on rajaton. Mutta woiko
kukaan silta uskoa, että ihminen on oikeutettu kohtelemaan
eläimiä kuinka ymmärtämättömästi, julmasti ja sydämettömesti
tahansa? Jos niin, niin hän ei ole ymmärtänyt minkätähden
ihminen on pantu luontoa hallitsemaan.

Miksi hän siihen pantiin? Koska hän oli warustettunn
suuremmilla lahjoilla kuin muut olennot, koska hän luotiin
Jumalan kuivaksi. Kuolemattoman henkensä kautta ihminen
käsittää Jumalan ja itsensä. Hänellä on ajattelemisen, tahto
inisen ja wapaan toiminnan kyky, hän ymmärtää miksi hän
on tänne luotu. Omassa tunnossaan hän tuntee Jumalan
tuomion ja Jumalan rauhan. Hän woipi elää täällä puutteen
ja waiwan alaisena ja kuitenkin warmaan tietää, että hänellä
on ijankaikkinen autuus päämaalina. Tämä äärettömän suuri
etuoikeus muiden Jumalan luomien rinnalla saattaa ihmisen
suureen edeswastaukseen niiden suhteen ja ylcwyyttään tulec
hänen osoittaa ei ainoastaan selwällä j« woimakkaalla jär-
jellään, maan myöskin hywällä tahdollaan ja nnenolla tunnob



laan. Koska han on pantu kaikkia olentoja hallitsemaan, tnlce
hänen niitä kohdella järkewästi ja hymästi. Ellei hän sitä tee, ci
hän enää ole sitä, miksi Jumala on hänet määrännyt, nimit-
täin: kaikkien eläinten kuningas, maan sitä, mitä hänen ci
pidä oleman, nimittäin hirmuwaltias. 2e on huono isä,
joka ei saa lapsiaan tottelemaan muilla keinoin kuin witsalla,
ja se on kelwoton eläinten herra, joka ci moi niitä hallita
muulla kuin julmuudella.

Oikeutta tulee meidän osoittaa kaikille. Laupeudella tulee
meidän kohdella niitä, jotka syyttömästi kärsimät, etenkin kun
ne owat turwattomia. Tämä laki ei salli mitään poikkeusta;
meidän tulee sitä noudattaa sekä ihmisten että eläinten suhteen.
Mistäpä syystä olisimme laupioita ainoastaan ihmisiä kohtaan?
Onkohan meillä ihmisillä joku erinomainen ansio, jonka nojalla
me saattaisimme waatia laupeutta ainoastaan itsellemme? Woi-
piko kukaan sanoa mistä syystä hän tehtiin ihmiseksi, mistä
syystä ei hänestä tullut eläin? Sillä, joka on ihmiseksi pääs-
syt, on äärettömän suuri etuoikeus ja ansaitsematon onni; eikö
hän siis ole welwollinen osoittamaan laupeutta niitä kohtaan,
joiden osaksi ei tullutkaan tämä onni? Eikö oikeus ja jalous
sitä waadi? Ja eikö se ole halpa ja kurja, jota ei oma onni
kehoita kiitollisuudesta liewentämään muiden komaa kohtaloa?

Ei ole mikään rikos niin anteeksiantamaton kuin julmuus.
Toisiin rikoksiin woipi ihminen joutua kiusausten kautta, mutta
ei tähän. Ei julmuus kuulu meidän miellyttänmn synteihin,
mutta sen mastakohta armeliaisuus tuottaa meille todellista
nautintoa ja siunausta sekä antajalle että ottajalle. Jumala
wihaa julmuutta. Hänen sanansa ilmoittaa meille, että häpeä
ja ylenkatse ennemmin tai myöhemmin tulemat kohtaamaan jul-
muria jo tässäkin maailmassa, ja mikäpä silloin hänen osak-
seen tulee, kun hän kerran asetetaan rinnatusten uhrinsa kanssa



sen tuomarin eteen, jonka sulasta laupeudesta kaikkien luotujen
kahtalo riippuu? Tuomari on kysymä: oletko sinä osoittanut
armeliaisuutta? Parhainkin ihminen woipi tulla pelaste-
tuksi ainoastaan Jumalan laupeuden kautta, eikä hänen oike-
utensa kautta. Tahdotko menettää kaiken toiwon, kaiken mah-
dollisuuden tulla armoitetuksi, kun olet julma Jumalan luomia
olentoja kohtaan?

Joka paikassa raamatussa näemme warmoja todistuksia
siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, jota Jumala osoittaa niiden
suhteen, joille hän on elämän suonut. Löytyypä jo Moseksen
laissa kielto kotieläinten rasittamisesta.

Salomon Sananlaskuissa 12: 10 sanotaan: ~wanhurskas
armahtaa juhtaansa, mutta jumalattoman sydän on halutoin."
Ia Psaltarissa 147: 9 ~Herra, joka eläinten antaa heidän
ruokansa ja kaarneen pojille, jotka Häntä awuksensa huutamat."
Ia Uudessa Testamentissa olemme kaikki lukeneet sen ihanan
ja lohduttaman sanoman, ettei marpunenkaan maahan putoa
ilman Jumalan tahtoa. Mutta kaikkein täydellisemmin kuma-
taan tätä rakkautta ja suurta huolenpitoa apostoli Paamalin
epistolassa Roomalaisille 8: 18—2A. Hän, joka on selittänyt
tuon suuren armoituksen ruumiin ylösnousemista, on myös
ilmoittanut sen salaisuuden, että jokainen luontokappale
huokailee ja ikämöitsee mapautumista niinkuin ihminenkin ~toim-
ossa, että myös itse luontokappale pitää turmeluksen orjuudesta
mapaaksi tuleman Jumalan lasten kunnian mapauteen. Sillä
me tiedämme, että jokainen luontokappale huokaa ja ahdiste-
taan aina tähän asti meidän kanssamme." Mikä ihmeellinen
ja mapauttama sanoma! Tämä ikäänkuin selittää meille noita
raskaita huokauksia, jotka kuulumat tuulen huminassa sekä eläin-
ten knmmllllistll, surullista katsetta. Kaikki ikämöitsee meidän
kanssamme uutta taimasta ja uutta maata. Ei minulla



ainoastaan ole osaa siinä, maan lukemattomia, Jumalan luo-
mia olmnoita mapautetaan siellä turmeluksesta. Ei ainoastaan
minun walitukseni ja huokaukseni tule siellä muuttumaan rie-
mulauluksi, nman koko muukin luonto saawuttaa iloisen ihanan
»vapauden.

Ihminen, jonka Jumala pani eläinten herraksi, on oike-
utettu käyttämään niitä hyödykseen, jopa ottamaan niiltä hen-
genkin, kun hän niitä rawinnokseen tarwitsee tai kun hänellä
on niistä wahinkoa. Tätä ci tahtone kukaan kieltää, ja me
luemmekin sen ensimmäisellä lehdellä luomishistoriassa. Tämän
nojalla pitämät muutamat kaiken työn eläinten hymäksi mah-
dottomana tai luulemat sen miemän järjettömyyteen. Joka tah-
too olla todellinen eläinten puolustaja, — sanomat he, — ei
saata tappaa yhtäkään eläintä eikä pitää sitä mankeudcssa ja
pakottaa työhön. Hänen täytyisi esimerkiksi ottaa huostaansa
kaikki kurjat manhat hemoskulut ja syöttää niitä hymissä tal-
leissa kunnes ne kuolemat manhuudestaan, ja niin edespäin.

Mutta ne, jotka näin puhumat, eimät ole maimanneet it-
seään asiaa ajattelemalla. Kuolema ei ole oikeastaan mikään
paha eläimille, he kyllä pakenemat maistomaisesti suojellaksensa
henkeään, mutta he eimät elä alituisessa kuoleman pelossa, niin-
kuin ihmiset. Salakka leikkii iloisesti hauin rinnalla, joka sen
kohta nielee, ja sama on muiden eläinten laita. Jos nyt ihmi-
nen yhtäkkiä ja ilman kipua tappaa jonkun eläimen, niinkuin
hän onkin sekä oikeutettu että melmoitettu tekemään, niin on
hän sen kautta pelastanut sen maimaloisemmasta kuolemasta.
Jos ihminen kuolee nuorena, sanotaan: sepä oli mahinko, hän olisi
woinut tulla täydellisemmäksi ja paremmaksi. Jos eläin kuolee
nuorena, ei se ole sen kautta mitään wahinkoa kärsinyt. Eläi-
men suhteen ei moi olla puhetta mistään kehityksestä, jota
ennenaikainen kuolema keskeyttäisi, ja jos kohta sen elämä ei



olekaan kaikkea iloa mailla, niin on siinä kuitenkin kärsimyksiä
paljon suuremmassa määrässä. Kesyttömät eläimet kärsiwät
nälästä ja janosta, wilusta ja kuumuudesta, taudeista ja
wihollisista, ihmisen palmeluksessa olemat eläimet kärsiwät
kowasta työstä, huonosta ruoasta, rääktäämisestä ja lyönnistä.
Jos joku epäilee että eläimellä monesti on helpoitus kuole-
masta, niin miettiköön kumman hän ennemmin itselleen toi-
ivoisi: eläimen elämänkö waiko pikaisen kuoleman. Päättäminen
ei marinaankaan olisi maikea. Ihminen on sen muotsi täydel-
leen oikeutettu säälimäisesti tappaamaan niitä eläimiä, joita
hän rawinnokseen tarwitsee, tai jotka omat hänelle mahingollisia,
mutta juuri siitä syystä ettei hän sen kautta tee niille mitään
pahaa.

Eimät eläimet sittenkään kärsi mitään määryyttä, kun ne
omat sidotut ihmisen palmelemiseen, jos niitä kohdellaan oi-
keuden mukaan, eikä niiltä maadita enemmän työtä kuin että
se mastaa sitä ramintoa ja hoitoa, joka niille annetaan.
Jumala on niin säätänyt, että ihminen moi täyttää tämän
ehdon, kärsimättä mitään manhinkoa sen hyödyn suhteen, jonka
eläinten tulee hänelle tuottaa. Mutta ei sekään aina ole
kylliksi että harjoitetaan ainoastaan oikeutta, sillä siitä huoli-
matta saattaa ihminen olla hymin sydämetön.

Joka tietää mitä kärsiminen on, hänen täytyy myös sääliä
eläimiä eikä maatia edes kaikkea, mihin hän on oikeutettu sem-
moisissa tapauksissa, jolloin tämä olisi armotonta. Ei yhdelle-
kään elämälle olennolle pidä ilman syytä saattaa tuskia, ja jos
semmoiset omat tarpeen maatimia, täytyy niitä liementää niin
paljon kuin suinkin on mahdollista. Tämmöinen menettely ei
ole ainoastaan armeliaisuutta, se on myöskin ihmiselli-
fyyttä, tämän sanan korkeassa ja todellisessa merkityksessä.
Se perustuu siihen, että ihmisen melmollisuudet käsitetään sa-



manlaisiksi kaikkia olentoja kohtaan. Ia se, joka käsittää mel-
wollisuutensa näin ylewässä merkityksessä, tahtookin rehellisesti
korwata eläimille heidän wankeutensa jatyönsä; ei hän myöskään

käy heidän ohitsensa, kun he kärsimät,
jos kohta hän ci olekaan itse syypää heidän kärsimisiinsä.
Palweluksessaan olemia eläimiä ei hän liiaksi rasita eikä rääk-
kää; hän muistaa aina apostolin sanat: ~armatoin tuomio
pitää hällen päällensä tuleman, joka ei ole laupiutta tehnyt".

Sillä se tapa, jolla ihminen hallitsee luontoa, waikuttaa
häneen itseensä. Joka eläimiä suojelee, se hyödyttää ih-
misiäkin. Tällä lauselmalla on paitse tamallista merkitystä
myöskin toinen symempi. Kaikenlainen turmattomien suojele-
minen on samassa mäkemienkin suojelemista, nimittäin heitä
itseänsä mastaan, kiusausta mastaan määrin käyttämään mäke-
myyttään. Ia sillä työllä, joka tarkoittaa eläinten parasta, on sa-
massa korkeimpana päämaalina ihmisen jalostuttaminen. Joka
rikoksellinen teko mahingoittaa ei ainoastaan sitä, joka kärsii,
maan myöskin sitä, joka pahan tekee, ja jos kohta edellinen ma-
hinko näyttää suuremmalta, koska se on enemmän silmään pistä-
mä, niin on kuitenkin se mahinko, jokakohtaa itse tekijää mielä
suurempi, sillä se on häntä pahentanut. On kyllä tärkeää koettaa
poistaa sitä maäryyttä, minkä eläimet tässä maailmassa kärsi-
mät, mutta paljon tärkeämpää on koettaa ihmisistä poistaa sitä
paaduttamista, joka heissä syntyy eläinten rääkkäämisestä. Se
maikuttaa koko heidän elämäänsä, se estää heidät kaikista rak-
kaudentöistä, se killkee manhempien esimerkin kautta sukupol-
mesta sukupolmeen ja asettaa heidät ennemmin tai myöhemmin
cdesmastaukseen sen eteen, joka on kaikkien elämien tuomari.



Eläinsuojelus-Yhdistyksistä.
Monesti kuulee moitittaman kaikkia yhdistyksiä, olkootpa

missä tarkoituksessa hymänsä, ihmisten tai eläinten hyödyksi.
Weltto ei mielellään antaudu mihinkään, joka kysyy aikaa ja
rahaa. Hän wäittää : jokaisen tulee itse tietää welwollisuutensa
ja täyttää ne. Tämä on kyllä aiman oikein, mutta niin suurta
täydellisyyttä ihmiset eiwät wielä ole saawuttaneet. Me
olemme wielä heikkoja, epäwarmoja ja itsenäisyyttä mailla, ja
moidaksemmc menestyksellä ajaa hymää asiaa, tarmitscmme kai
km sen moiman, jonka yksimielisyys ja yhdyshenki antamat.

Mdistykset omat sitä paitsi käytännölliseltä kannalta kat-
soen tärkeitä asioiden selmittämiseksi, joka saamutetaan sen
kautta, että useampia mielipiteitä tulee ilmi; asia saa niistä
aineellista tukea ja moittaa yleisen mielipiteen, kun niin moni
tahtoo sitä kannattaa ja yhteinen edesmastaus ylläpitää.

Mitä eläinsuojelus-yhdistyksiin tulee, kuulee mäitettämän,
että niinkauan kuin ihmisissä on niin paljon kurjuutta, joka
olisi autcttawa, pitäisi antaa eläinten odottaa.

Tähän moimme ainoastaan mastata sen, että siinä ta-
pauksessa ei tulisi koskaan eläinten muoro, sillä ei kurjuus
ihmisissä lakkaa tämän maailman aikana. Ihminen on mo-
nesti itse syypää kärsimisiinsä, kun sitä mastoin eläin kärsii
syyttömästi, -— seikka joka painaa paljon heitä puolustaessa.

Wielä on eräs näkökohta muistettama. Eläinsuojelus-
yhdistyksillä on suuri merkitys ihmisen oman jalostuttamiscn
ja simeelliscn parantamisen suhteen. Työ hymää ja jaloa tar-
koitusta marten puhdistaa ja mahmistaa ihmistä, tuottamalla
hänelle hymän omantunnon todistuksen. Joka turwatt omia



eläimiä säälii, hän myös marinaan säälii wertaisiansa, kun
sitä wastoin se, joka ei kammo eläintä rääkätä, tuskin enem-
män säälii ihmistäkään.

Olemme sentähden oikeutetut pitämään yhä enenewää in-
toa eläinten suojelemiseen eräänä aikakautemme kauniimpana
ilmiönä. Eläinsuojelus-yhdistysten nopea lcweäminen, se har-
rastus, mikä kaikkialla niille osoitetaan, todistaa, että se raa-
kuuden ja julmuuden jäännös, joka tähän saakka rankaisematta
on wallinnut luontokappaleiden suhteen, on poistumaisillaan ja
että kristinopin ylewä käsky kohdella kaikkia rakkaudella on
alkanut juurtua ihmisten sydämiin. Mutta epäilemättä on
wielä olemassa monta epäkohtaa ihmisten ja eläinten walisessä
suhteessa ja että eläinsuojelus-yhdistyksillä on lamea, meidän
maassa melkein raiwaamaton ala toimillensa. Tässä sopii
mainita raamatun kaikkiin tilaisuuksiin sopima käsky:

„
Sillä

joka taitaa hywää tehdä ja ei tee, niin se on hänelle synniksi".
Ia olisihan tässä jokainen tilaisuudessa teleinään hywää,
kantamaan kortensa siihen suureen laupeustyöhön, johon meitä
welwoittaa »vuosituhansien ilmeiset wääryydet, nimittäin työhön
eläinten suojelemiseksi.

Eräissä suurissa kultturimaissa on eläinsuojelus jo aikoja
sitten saanut niin paljon puolustajia ja sen kautta niin lennn-
nyt, että se on suuressa määrässä waikuttanut kansojen henki-
seen kehitykseen.

Englannissa perustettiin ensimmäinen eläinsuojelus-yhdis-
tys w. 1824. Sen täytyi alussa taistella wanhoja ennakko-
luuloja wastaan, koko niiden itsepintaisuudessa, rahanpuutetta
sekä kaikkia niitä waikeuksia wastaan, joita uudenperusaatteen
täytyy murtaa. Mutta tässä yhdistyksessä oli elinwoimaa, se
tiesi tarkoitusperänsä oikeutetuksi, ja nyt sillä on satojatuhansi-



jäseniä. Englannin kuningatar on sen etupäässä, jasenmuo-
tuiset tulot nousemat 300,000 markkaan.

Amerikassa, jossa kaikki tehdään suuressa määrässä, palk-
kaamat eläinsuojelus-yhdistykset oman monilukuisen pölisin, joka
malmoo lakien noudattamista tässä suhteessa. Monessa pai-
koin on tältä tarkoitusta marten perustettu erityisiä naisyhdis-
tyksiä, sillä pitäisihän turmattomien suojeleminen olla joka nai-
selle sydämen asia ja kuuluu suureksi osaksi aiman luonnolli-
sesti hänen maikutuspiiriinsä.

Naapurimaassammekin, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa,
työskentelee samanlaisia yhdistyksiä innolla ja menestyksellä,
ja he omat olleet malmiit ojentamaan meille auttaman käden
meren ylitse tukeaksensa meidän ensimmäistä heikkoa ja mailli-
naista työtä samaan suuntaan.

Helsingin Eläinsuojelus-Mdistys perustettiin m. 1874.
Painatamme tähän sen sääntöjen yhdeksän ensimmäistä tär-
keintä pykälää, jotka, jos eimät juuri ole mallikelpoisiakaan,
kuitenkin moimat olla ohjeena samanlaisten yhdistysten perus-
tamisessa maassamme:

H 1. yhdistyksen tarkoituksena on kaikenlaisen elain-
rääkkäämisen mastustamincn ja erittäinkin tahtoo se maikuttaa
siihen suuntaan, että kotieläimiä säälillä kohdeltaisiin.

Eläinrällkkamisenä pidetään:
a) kaikenlainen liiallinen rasittaminen;
b) kaikenlainen rääkkääminen, joko lyömisellä, näljällä ja

janolla tai jollakin muulla ilkeyden tai kemytmielisyyden mai-
kuttamalla julmuudella, sekä

c) eläimen tappamista tamalla, joka tuottaa sille tarpeet-
tomia kärsimisiä.

H 2. Moistnksen määränä on pääasiallisesti työsken-
nellä Helsingin kaupungissa sillä edellytyksellä, että sen muu-



b) tarkoituksen mukaisien kirjoituksien lemittämisellä;

e) yleensä edistämällä yhdistyksen harrastuksia.

alla »asumat jäsenet itsekukin paikkakunnallansa tulemat waikut-
tamaan samaan suuntaan.

§ 3. yhdistyksen jäsen on melmollinen moimiensa mu-
kaan edistämään sen tarkoitusta:

a) oman esimerkin kautta, sekä neuwoja, kehoituksia tai
maroituksia antamalla;

c) tietojen antamalla yhdistyksen toimikunnalle paikkakun
nallisista oloista ja tawoista, jotka woiwat waikuttaa eläimien
kohtelemiseen;

d) semmoisesta elainrääkkäämisestä, joka on moimassa
oleman lain rikkomista, joko itse nostaa kannetta tai ilmoittaa
asian asianomaiselle polisille tai yhdistyksen toimikunnalle käsi-
teltämäksi; sekä

H 4. Jokainen hywämaineinen kansalainen on oikeutettu
yhdistyksen jäseneksi pääsemään ja semmoisena welwollinen
muotuisesti maksamaan yhdistyksen rahastoon nainen 2 ja mieft
4 nukaa. Wapaehtoisia lahjoja mastaan-otetaan kiitollisuudella.
Se, joka kerrassaan maksaa, nainen 29 ja mies 49 m:kaa, on
wastaisuudessa wapautettu jäsenmaksusta.

Warattomia henkilöitä, jotka omat edistäneet yhdistyksen
harrastuksia ja woiwat olla yhdistykselle suureksi hyödyksi, on
toimikunta oikeutettu yhdistykseen ottamaan maksamattomina
jäseninä.

H 5. Jäsen, joka näitä sääntöjä rikkoo tai kolmena muo-
tenä on laiminlyönut jäsenmaksunsa suorittamisen, erotetaan
ysdistyksestä.

H li. Mdistyksen asioista pitää huolen kuusijäseninen
toimikunta ja kolme lisäjäsentä. Tainan toimikunnan, joka
keskuudessaan malitsee puheenjohtajan, sihterin ja rahastonhoi-



lajan, walitsee yhdistys kolmeksi wuodeksi siten, että wuosittain
kaksi jäsentä ja yksi lisäjäsen eroaa, ensimmäisenä kahtena muo-
tenä arman kautta, sittemmin muoroon. Eroama jäsen tai lisä-
jäsen moi tulla uudestaan malituksi.

3 7. Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja on
päätösmaltainen puheenjohtajan tai hänen sijm,'ensa ja kahden
jäsenen koossa ollessa. Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa ja pää-

tökset ratkaistaan äänien enemmistöllä; jos äänet omat tasan,
ratkaisee puheenjohtajan ääni.

H 8. Paikkakunnan asianomaisilta mirkamiehiltä tulee
toimikunnan pyytää semmoisia toimia ja asetuksia, jotka edis-
tämät yhdistyksen tarkoitusperää.

H t). Noidaksensa tehokkaammin malmoa eläinrääkkää-
mistä masten säädettyjen lakien ja asetuksien noudattamista,
tulee toimikunnan, marojen mukaan, käyttää yhdistyksen puo-
lesta suurempia tai mähempiä summia palkinnoiksi, osaksi po-
liseille, osaksi muille, jotka lailliseen edesmastaukseen omat saat-
taneet jonkun tai joitakuita, jotka omat olleet syyllisiä yllä-
mainituihin rikoksiin. ,

Toimituutaan kuuluu alkaen miime muosikokouksesta, tou-
kokuun 80 päimänä 188N, seuraamat henkilöt: Waltioneuwos

Topelius puheenjohtajana; homineumos A. Kiseleff, insinöri
N. Hindström, läänin-eläinlääkäri O. Lundgren, ramintolan-
pitajä G. Blomqmist ja Helsingin työ- ja köyhäinkodin johtaja
(5. E. Degerholm, miimemainittu sihterinä jarahastonhoitajana.

Kirjeitä ja ilmoituksia moipi lähettää osoitteella: Eläin-
suojelus-yhdistys Helsingissä.

Tässä yhdistyksessä työskentelee miehiä ja naisia käsi kä-
dessä, miimcmainittujll on kuitenkin mielä sangen mahan. Tah-
domme scntähdm lämpimästi kehoittaa Suomen naisia, että



kukin puolestaan ryhtyisiwät tähän työhön, joka erittäin sowel-
tuu naisille. Sillä tässä tarjoutuu hänelle lawea ala wai
kuttaa hywää kodissa ja kodin ulkopuolellakin. Hänen Vaiku-
tuksensa woi tässä olla erittäin tärkeä. Huomautamme ensik-
sikin niistä monista tilaisuuksista, jolloin talon emäntä woi
lewittää parempia käsityksiä ihmisen welwollisuuksista eläimin
kohtaan. Hän woipi sekä kodissaan palwelijoiden suhteen pi-
tää huolta siitä, että kotieläimiä kohdellaan järkcwästi ja sää-
lillä, että myöskin kaikissa niissä, joiden kautta hän hankkii
rawintoa eläinkunnasta, koettaa herättää sitä armeliaisuutta,
jota olemme -welwolliset osoittamaan noille kärsiwällisille ja
malttamattoman tarpeellisille palwelijoillemmc.

Äitinä ja kaswattajana tulee naisen maikutus olemaan
wielä suuremmasta merkityksestä. Hän woipi jo lasten pie-
nenä ollessa opettaa heitä eläimiä säälimään jarakastamaan,
antaa heille tietoja niiden elämäntawoista ja tarpeista ja siten
jo aikaisin herättää lapsessa myötätuntoisuutta sekä ihmisiä ja
inhimillisiä oloja että myöskin kaikkia Jumalan luomia kohtaan.

Toiwomme wakawasti, Suomen naiset tulemat nou-
dattamaan monen mnun maan jalon naisen esimerkkiä. Ia
olimmepa miehiä tai naisia, miksikä meidän pitäisi jäädä taka-
pajulle muista kansoista rakkaudessa, armeliaisuudessa ja hy-
Wyydessä heikkoja ja turmattomia kohtaan? Eläimet eiwät moi
itse puhua puolestansa, puhukaamme siis me! Ia Hän, joka
rakkaudella katsoo halmimpienkin luomiensa puoleen, kaikkien
joille Hän elämän on suonut, on siunaama työmme ja antama
niiden siementen, joita heikkoudessa kylmetään, moimallisina
kaswaa.



111.

Kotieläinten hoidosta.
1. Kewofesta.

Kuinka monesti tehdään wääryyttä eläimille ymmärtämät-
tömyydestä, kevytmielisyydestä tai ilkeydestä, ja useimmiten
niille, joiden palmelusta enin tarwitsemme, nimittäin koti
eläimille.

Tosiaankin, jos kaikki ne haikeat malitukset, jotka eläinten
nyt täytyy sulkea itseensä, äkkiä pääsisiwät ääneen, woittaisiwat
ne myrskyn ja ukkosen jylinän. Jos kaikki ne tiroomisct kä-
wisiwät toteen, jotka tulwaawat isäntien huulilta, kotieläinten
ahkerasti ja nöyrästi työtä tehdessä, niin weisiwät ne seka
isännän että eläimet kadotukseen.

Jos meidän paras ja usksllisin palwelijamme, hewonen,
woisi puhua, mitä hirmeitä asioita saattaisi se kertoa kärsimi-
sistä, joita sille on walmistettu ilman pakkoa ja ilman syytä.
Ihmiset omat monesti julmemmat kuin luontokappaleet. Silla
mikä woipi olla ihmiselle enemmän armoa alentamaa kuin ki-
duttaa äänettömiä, kärsimällisiä ja uskollisia olentoja, jotka,
niinkuin esimerkiksi hewonen, tekemät parastansa tyydyttaakscnsä
meitä ja joita paitse me tuskin tulisimme toimeen. Jos hc-
wonen woisi puhua, sanoisi hän niinkuin Bileamin aasi: mitt:
olen sinulle tehnyt, koska lyöt minua niin usein ja niin ko
masti? Enkö ole sinua uskollisesti palwellut monta wuotta?
Enkö ole kärsimällisesti kantanut raskaita taakkoja, tehnyt ko-
mia päimätöitä ja kärsinyt ruoskimistasi? En ole moinut si-
nulle sanoa, että tein parastani, mutta olisihan sinun pitänyt
se ymmärtää.

Hywyys waikuttaa hewoseen paljon tehokkaammin kuin ko-



WUUZ. Hewonen on min wiisas ja hywäoppincn eläin, cttä
se pian ajajan äänestä tai ohjaksien liikuttamisesta ymmärtää
mitä häneltä waaditaan. Ohjaksista repiminen, lyönti ja »vi-
hanpuuskat wicwät siltä hywän tahdon ja suututtawat sitä sa-
massa kun ne wahingoittawat sitä ruumiillisesti. Mintätähden
lnuutamat hewoset owat niin äksyjä ja pahankurisia? Ei ne
semmoisina synny. Hewosen luonto on wilkas, tulinen, mutta
samassa hywin taipuwainen ja se woipi osoittaa suurta rak-
kautta ja uskollisuutta sitä isäntää tai palwelijaa kohtaan, joka
sitä hywästi hoitaa. Mutta moni hewonen menee pilalle jo
aiwan nuorena, kun sitä raaasti ja tuhmasti kohdellaan. Kun
hewonen juoksee niin sukkelaan kuin maan jaksaa, palkitaan
häntä monesti piiskan läimäyksellä, joka mie häneltä rohkeu-
den ja samassa woiman. Kun hän on seisonut mahan aikaa
ja häntä tahdotaan taas panna liikkeelle, annetaan hänelle jäl-
leen odottamaton sutkaus selkään. Hän syöksee silloin äkkiä
eteenpäin, mutta pakotetaan taaskin pysähtymään. Ia mitä
sanoisimme tuosta alituisesta kiskomisesta ja repimisestä oh-
jaksilla, joka jäykistyttää wireimmänkin hewosen, maikkapa ei
niinkään kämisi, että häneltä lähtee kieli suusta, joka myöskin
on tapahtunut.

Ei moi ajatella mitään surkeampaa kuin tuommoinen us-
kollinen ja kärsimällincn eläin, joka on joutunut ilkeän tai juo-
puneen miehen maltaan. Siihen hän pnskee kaiken wihansa
ja kiukkunsa. Semmoinen mies on paljon kurjempi sitä luon-
tokappaletta, jonka herrana hän on

'°) Eräs ylhäinen englantilainen rankaisi kerran aikalailla erästä tuom-
moista hewosraakkääjää. Hän näki eräänä päimänä erään miehen ruoskiman ja
rääkkäämän kurjaa hemustaan. — Elkän lyökö hewosta, sanoi herra, Mitä
se teihin koskee, — wastasi mies, enkö minä omalle hemoselleni saa tehdä mitä
tahdon? — Kyllä, kyllä, — sanoi englantilainen. — Saanhan minäkin kepilläni
tehdä mitä tahdon. — Ia samassa antoi hän miehelle aika löylytyksen.



Jokaisen kunnon isännän ja emännän welwollisuus on
katsoa, mimmoisille ihmisille he uskomat kotieläimensä hoidon.
Rajua ja kiiwasluontoista palwelijaa ei pitäisi koskaan pääs-
tää eläinten pariin; muuten saapi pian huomata kuinka ne
ikäwystywät ja pilaantumat hänen käsissään.

Meidän tarkoituksena ei ole tässä antaa käytännöllisiä
neuwoja hewosen kaswattamisesta ja hoidosta. Joka tahtoo
oikein hywiä ja hyödyllisiä neuwoja kotieläimien hoidosta, tilat-
koon ruotsalaisen sanomalehden ~Djurwännen", (Eläinten M-
täwä) joka ilmestyy Tukholmassa ja maksaa Suomessa ainoas-
taan 3 mckaa 30 penniä wuodessa. Tätä lehteä on ruotsa-
lainen eläinsuojelusyhdistys jo kymmenen wuotta toimittanut
ja se sisältää runsaasti sekä hyödyttäwää että huwittawaa lu-
kemista.

Emme myöskään aio puhua noista harwinaisista kallis-
arwoisista juoksijoista, joita hoidetaan rikkaiden omistajien ko-
meissa talleissa ja kilpajuoksuissa saamat suuria palkintoja.
Me tahdomme puhua noiden hyödyllisien maikka halpojen työ-
hewosten puolesta, joita monesti niin häpeällisesti kohdellaan
ja huomauttaa muutamista niistä epäkohdista, joiden alaisina
ne omat ihmistä palmellessaan, monesti, 30 wuotta.

Hewonen wäsyy pitkällisestä seisomisesta yhtä hywin kuin
alituisesta ajamisesta. Hänen pilttunsa pitää sentähden olla
niin tilawa, että hänen hywästi sopii rumeta pitkälleen yöllä.
Sen tulee olla warustettuna puhtailla oljilla, tai wielä pa-
rempi jos on sahajauhoja alla ja olkia päällä. Ellei hewonen
tahdokaan pitkälleen rumeta, waan nukkuu seisoaltaan, on se

Ei aina sowi rangaista näin snoraa päätä, maikka moni sitä hnminkin
ansaitsisi. Mutta jos niillä, jotka näkemät eläimiä rääkättäwän, olisi niähän
enemmän rohkeutta ja jos wähemmin ajattelisiwat omaa waiwaanfa, woisiwat he
helposti saattaa syylliset lailliseen edesmastauksKen,



nen on ollut paha maata ja maikea jälleen nousta.
warma merkki siitä, että hän tulee huonosta tallista, jossa ha-

Kun hewonen kompastuu ja kaatuu liukkaassa paikassa,
koettaa moni ajaja ainoastaan lyönnillä ja potkauksilla saattaa
sitä nousemaan. Hewonen tekee turhia ponnistuksia ja lan-
keaa kerta toisensa perästä uudelleen, jos se ei ole niin hy-
wästi kengitetty, että sen kannot pystymät maahan, joka kui-
tenkin Harmoin onnistuu, kun aisat ja silat sitä painamat.
Wäsyneenä ja alakuloisena turhista ponnistuksistaan jääpi he-
wonen nyt siihen, eikä näy enää huoliman maikka häntä kuinka
lyötäisiin. Mutta monasti tapahtuu että hemoselta, kun hän
turhaan koettaa nousta, katkeaa jalka tai että hän muuten
jotenkin wahingoittuu, ja tämä on rangaistus omistajalle hä-
nen järjettömästä käytöksestään. Siinä ei olisi kuitenkaan muuta
tarmittu, kuin hiukan kärsiwällisyyttä ja auttawaisuutta. Eläi-
melle pitää puhua rauhottamaisesti ja ystämällisesti, että se
pysyy liikkumatta kunnes se saadaan päästetyksi aisoista ja hä-
tätilassa myöskin siloista. Kun hewonen tuntee itsensä wa-
paaksi, nousee se tawallisesti itsestään, mutta jos tahdotaan sitä
auttaa, niin ei pidä tarttua suitsiin ja metää niistä, sillä
siten ainoastaan estetään hemosta, joka aina noustessa ensin
ojentaa päätään ja kaulaansa. Samassa, kun hewonen koettaa
nousta, pitää tarttua sen hännän juureen ja nostaa siitä.
Siitä saapi hewonen tehokasta apua, maan ei siitä jos pään
puolesta metää.

Työhewosten suojelemiseksi niitä nykäyksiä ja hytkäyksiä
mastaan, joita ne saamat kärsiä kyntäessä tai wetäessä ras-
kaita kuormia kuoppaisilla teillä, on keksitty niinkutsutuita hemos-
suojia. Ne tehdään lujista teräsponnistimista, jotka pannaan
kiinni aisoihin, siinä kohdassa, jossa näinä selkämyöllä omat
liitetyt länkeihin. Näihin ponnistimiin sattumat nyt "ne hyt-



käykset, jotka muuten olisiwat kohdanneet hewosta. I. T. B
Sidenin Ruotsissa keksimiä hewos-suojia on monta kertaa koe-
tettu, muun muassa Helsingin kengityskoulussa, ja huomattu
erinomaisen käytännöllisiksi. Ne säästawät samassa hewosta
tarpeettomasta waiwaamisesta, sekä kärryjä, siloja, jopa tietä-
kin, siten, että ne wastaanottawat ja liewentäwät noita wa-
hingollisia hytkäyksiä. Näitä käytettäissä jaksaa hewonen kau-
emmin työtä tehdä. Tätä konetta woidaan saada tehtailija
E. Spennertin kautta Helsingissä. Tawallisia työsiloja warten
maksaa se noin 18 m:kaa.

Ei mikään hymäsydäminen ja oikeutta harrastama omis-
taja woi erota wanhasta hewosesta, joka on kunnottomaksi ku-
lunut hänen palweluksessaan. Kun ei sitä enää woi käyttää
edes helpompaankaan työhön, welwoittaa kiitollisuus uskolli-
sesta palweluksestaan omistajan walmistamaan hänelle hel-
poimman kuoleman. Mitä se merkitsee jos hänelle siten tulee
muutaman markan tappio, werraten niihin omantunnon mai-
woihin, joita hänen täytyisi tuntea, jos tapaisi entisen palmeli-
jansa nälkäisenä ja kidutettuna tai jospa hänen waan täytyisi
luulla että sitä pahasti pidetään.

Hewonen tapetaan helpommiten seuraamalla tawalla: pyssy
ladataan isoilla hauleilla tai kuulalla ja tähdätään siihen koh-
taan hewoseen, joka löydetään siten, että ajatellaan kahta wii-
waa wedettynä silmäloutkojen sisäpuolesta wastakkaisen korwa-
aukon alimpaan reunaan. Siihen pilkkuun, jossa nämä wii-
wat yhtymät, täytyy kuolettaman laukauksen sattua. Jos he-
wonen on haawoitettu ja on makaamassa asemassa, pannaan
pyssyn suu aiwan korwan taakse ja tähdätään eteenpäin ja
alaspäin.

Meillä ei käytetä hemosen lihaa ihmisten rawintona, mutta
se on hywin terveellinen ruoka sioille ja kanoille. Ia tiedäm-



Ylämäessä — elä mua lyö!

Tasaisella tiellä — elä säästä!
Alamäessä — elä kiirehdä!

Heiniä ja kauroja — elä multa kiellä!

mehän että muodasta nahkurin malmistamana tulee hywää ja
kallisarmoista nahkaa.

Eräässä paikassa Suomessa, nimittäin Wiipurin lää-
nissä, kuulumat muutamat wielä hirweällä tamalla kohteleman
wanhoja hewosiaan. Nämä wiedään metsään, sidotaan johon-
kin puuhun kiinni ja jätetään siihen nälkään kuolemaan. Ei
moi ajatella mitään julmempaa ja ilkeämpää kuin tuommoi-
nen tapa kohdella elämää, tuntemaa olentoa, ja etenkin sem-
moista, joka kaiken ikänsä on ihmistä palmellut. Tämmöisten
eläinten kuulumattomat malitukset ja huokaukset wetäwät man-
hurskaan Jumalan tuomion kaikkien meidän ylitsemme.

Jos tuli pääsee talliin tai namettaan ja elukoita mielä
möisi pelastaa, niin on suuri maikeus siinä miten saada niitä
lähtemään ulos. Peljäten tulta ja famua, hurjistuivat ne
näet siihen määrään, että, maikka ne irti päästetään, on mel-
kein mahdotonta saada niitä ulos ajetuksi. Mitä hewosiin tu-
lee niin on huomattu parhaammaksi, että niitä irti päästäessä
pannaan niille silat. Silloin menemät ne manhan taman mu-
kaan itse omesta ulos.

Tallissa pitää aina olla useampia omia ja mettä lähellä.
Pienempi tulipalo, joka on syntynyt kaatuneen lyhdyn tai huo-
limattomuuden kautta, moi tulla sammutetuksi, jos maan saa-
daan kormollinen mettä alussa, ennenkuin tuli on päässyt le-
miämään ja tuhoja tekemään. Tupakanpoltto olisi kerrassaan
kiellettämä tallissa ja nametoissa.

Eräässä englantilaisessa herraskartanon tallissa oli seu-
raama isoilla kirjaimilla painettu kirjoitus pantu seinään:



Pesemistä ja harjaamista — elä unhota!
Pehmeä ja kuiwa wuode — muista mulle antaa!
Wäsyneenä tai hiostuneena — elä mua jätä!
Sairaana tai wiluisena — elä mua unhota!
Ohjaksilla ja suitsilla — elä mua rewi.
Whoissasi — elä mua lyö!

2. Vctwetassa.
Kaikkina aikoina omat raawaseläimet olleet ihmisen hyö-

dyllisimpiä palwelijoita. Ne antamat meille paraimman ra-
wintomme: maidon, woin, lihan, joista pitää sekä rikas että
köyhä. Mutta kuinka palkitsemme me näitä nelijalkaisia ys>
tännämme? Me pidämme niitä tuhmina ja halpoina, ja maikka
meillä on niistä jokapäiwäistä hyötyä, teemme me monesti
niiden elämän surkeaksi ja niiden kuoleman komaksi.

Mitä woisimme siis tehdä helpoittaaksemme sitä wankeutta,
jota niiden täytyy meidän palweluksessamme kärsiä?

Syntymisestä alkaen saamat ne kärsiä. Pienet wasikat
riistetään emiltään ja juotetaan kiulusta. Tämä on kyllä ikä-
wää, mutta sitä ei juuri woi wälttää. Mutta mikä ehdotto-
masti on wältettäwä on se huolimaton ja järjetön tapa, jolla
wasikoita kaswatetaan ja joka tekee sen, että kuolewaisuus niiden
joukossa on niin suuri. luustomaito on aina annettawa wa-
sikoille ja sitä pitää niille juottaa wähissä erin monta kertaa
päiwässä. Luonto on määrännyt raawaseläinten imettämisajan
neljäksi kuukaudeksi. Englannissa, jossa kotieläimiä niin hy-
wästi hoidetaan ja josta paraimmat rotueläimet lähetetään
ympäri koko maailman, pidennetään tätä aikaa aina wuodeksi
saakka. Jos wertaa englantilaisia nuoria nautoja meidän ko-
tona kaswatettuihin, ei woi epäilläkään kumpiko kaswatustapa
on parempi.



Koko kasminaikana pitää wasikan olla tilaisuudessa wa-
paasti liikkumaan karsinassaan, ja on se joka päimä ulos las-
kettawa raittiiseen ilmaan. Sama on juottomasikkojenkin laita.
Se on suuri erehdys jos joku luulee, että ne paremmin lihomat,
kun ne yhä maan pidetään ahtaissa karsinoissa, joissa eimät
moi liikkua. Raittiista ilmasta ja liikunnosta saamat ne hymän
ruokahalun, ja se kai on tarkoitus. Ei ole mikään niin ter-
meellista nuorille naudoille, kuin raitis ulkoilma. Ia kun ne
omat oikein termeitä ja hymässä moimassa, tulee niiden karma
kauniiksi ja loistamaksi, liikkeet omat iloisia, ja ruokahalu on
niin hymä, että ne syömät milä niille maan antaa. Sitä
paitse on hymin sopima, eläinten ulkona ollessa, puhdistaa
karsinat ja pilttuut.

Sillä puhtaus nametassa on erinomaisen tärkeä asia sekä
eläinten että ihmisten muoksi. Ei mikään ramintoaine niin
pian ota pahaa makua ympäröimästä ilmasta, kuin maito.
Ahtaassa, huonosti tuuleutetussa nametassa, josta lanta maan
huolimattomasti pois heitetään tai jossa pahentuneita raminto-
aineita eläimille tarjotaan, tulee maito aiman mannaan pahan-
hajuiseksi ja pahanmakuiseksi. Puhumattakaan siitä liasta, joka
moi tulla maitoon jos ilmassa lentelee pölyä ja likaisia rikkoja.

Kesällä laitumella sattuu monesti että kärpäset niin mai-
maamat lehmiä, että nämä alkamat kitua ja herkeämat lypsä-
mästä. Tämän pahan poistamiseksi on Saksanmaalla keksitty
eräs keino, jota on käytetty suurissakin karjoissa: joka lehmälle
laitetaan nimittäin säkkikankaasta peite, joka tarkkaan sidotaan
kiinni matsan alle. Jos sitä paitse tätä peitettä kastellaan sem-
moisessa nesteessä, esim. terma tai karboolimedessa, jonka hajua
hyönteiset eimät kärsi, niin saamat lehmäparat ollaniiltärauhassa.

Tunnokas ja oikeutta harrastama isäntä ei pidä koskaan
enemmän eläimiä, kuin että hän saa ne hymästi ruokituiksi.



Nälällä pidetyltä elukoita on surkea katsella ja owat ne omis-
tajalleen häpeäksi, waan ei suinkaan hyödyksi. Tämä on myös-

kin nmistettama lampaiden suhteen, joiden meillä luullaan
elämän tyhjästä. Maalla näkee monesti kewäällä surkean
näköisiä lehmiä ja lampaita, jotka owat nälkään nääntymäi-
sillään ja tuskin enää pystyssä pysywät, kurjia, karmattomia
olentoja, joiden paljas näkö jo kertoo niiden omistajain ym-
märtämättömyydestä ja kowasta sydammesta.

Lampaat pidetään monesti koko pitkän talwen pimeässä
karsinassa, jonka wuoksi ne kewäällä ulos laskettaessa owat
sokeita ja kulkemat hoiperrellen, näyttäen sekä surkeilta että
hullunkurisilta. Tämä on suuri wääryys ja synti näitä hil-
jaisia ja hyödyllisiä eläimiä kohtaan. Moni arwelee ettei ollen-
kaan kannata pitää lampaita. Tästä emme tahdo wäittää. Mutta
jos joku kerran pitää lampaita, on hän myös welwollinen an-
tamaan niille mitä ne tarwitsewat: kuiwan, waloisan ja kook-
kaan asunnon sekä riittäwästi rawintoa. Siksi sopimat hienot
heinät ja kuiwat lehdet. Jos ainoastaan lehdillä syötetään,
niin kärsimät lampaat nälkää ja waikuttaa se sen, että lampaat
laihtumat siihen määrään ettei niissä ole kuin luu ja nahka
sekä myöskin että millä lähtee. Sillä jota huonommin lam-
masta syötetään, sitä hienommaksi ja huonommaksi käypi kas-
wawa willa ja lähtee wihdoin takkuina, niin että lampaalle
jää maan karkea ja lyhyt willa päähän ja jalkoihin. Kesälai-
tumiksi lampaille sopimat paraiten kuimat mäkirinteet, joissa
kasmaa lyhyt hieno ruoho. Kummastuttamaa on nähdä kuinka
lampaat woiwat pysyä lihamina kimisillä laitumilla käydessään,
joilta ei luulisi niiden juuri mitään löytämän. Mutta suope-
räistä maata ne eiwät woi kärsiä; siitä tulee niille tauteja,
jotka woiwat häwittäa koko lauman.

Kääntykäämme myöskin hetkeksi sikoläätin syyttömästi



ylenkatsottujen asukasten puoleen. Nekin tarnntsemat että niistä
pidetään huolta ja hymästi kohdellaan woidaksensa täyttää mitä
niiltä waaditaan, nimittäin hyötymistä. Sika ei ole ollenkaan
luonnoltaan likaisempi kuu: muutkaan eläimet: paha siiwo siko-
läätissä tulee ainoastaan siitä että sialle syötetään kaikenlaisia
ruo'anjäännöksiä ja roskaa. Jos sialle hankitaan kuiwa olkiwuode
ja pannaan mahan korkeammalle kuin lanttia, niin saadaan
nähdä, että elukka koettaa olla tätä wuodettaan likaamatta. Kesä-
aikana pitää sioilla olla eri aitaus sikoläätin ympärillä ja erit-
täin hywä olisi jos aitaukseen johdettaisiin wesioja, mutta ellei
tämmöisessä pihassa wettä ole, pitää toisinaan pestä jaharjata siat.

Ei pidä koskaan antaa sioille enemmän kuin minkä ne
kerrassaan syömät sillä jos ruoka-aineet happanemat tai pahene-
mat, woiwat siat niistä tulla kipeiksi.*) Tästä ehkä monikin
kummastuu, sillä ylipäänsä luullaan sian juuripitämän pahen-
tuneesta ruoasta ja kankenlaisesta liasta. Mutta tämä on
suuri erehdys.

Myöskään ei pidä äkkiä rumeta sikaa wahwasti syöttämään,
mahaa ennen kun sitä aiotaan tappaa. On, näet, sattunut,
että siat kuolemat, kun eimät jaksa kaikkia raskaita raminto-aineita
sulattaa, niinkuin esimerkiksi potaatteja ja muuta semmoista.
Sikoja pitää koko niiden lyhyenä elinaikana, joka tamallisesti
kestääkin maan puolitoista muotta, syöttää tasaisesti ja run-
saasti puhtaassa asunnossa. Silloin ne hyöstywät ja palkit-
semat runsaasti kuolemansa jälkeen sen waiwan, jonka ihminen
on nähnyt niitä hoitaessa.

Se luonnoton menettely, jonka kautta suurelle osalle mei-
dän kotieläimille tehdään siittäminen mahdottomaksi, tulee mielä
julmemmaksi sen tawan kautta, jolla se monesti toimitetaan.

n) On myöskin latsottanm, että sioilla on aina juomamettä, sillä usein ne
juuri janosta huutamat ja winkuwat.



Tahtoisimme kiinnittää kaikkien isäntien ja emäntien huomion
tähän. Tuommoiset maalla kuljeksimat niin kutsutut salwajat
tai kuoharit owat joko aiwan wältettäwät, tai ainakin heidän
työnsä huolellisesti tarkastettama. Sillä kuinka usein tapah-
tuukaan, että nuori ja moimakas eläin tuommoisen leikkaamisen
jälkeen ei enää koskaan parane, waan sairastuu jakituu, joten
se mihdoin täytyy tappaa. Me emme ole mitenkään oikeutet-
tuja ajallisen ja itsekkäisen etumme tähden saattamaan eläimille
kärsimisiä, joita woisimme säästää. Ellei eläimen omis-
taja ole tilaisuudessa kääntymään eläinlääkärin tai jonkun muun
täydellisesti luotettawan henkilön puoleen, on parempi jättää koko
asia sikseen. Tämä koskee warsinkin oriita, joiden koko tule-
waisuus on tästä riippuma.

Toisinaan on sanomalehdissä ollut kertomuksia hirmittä-
mästä julmuudesta, jolla on toisten eläimiä kohdeltu, joihin
syy on ollut miha jakostonhimo. Lehmiä on löydetty merisinä,
kuoliaiksi pistettyinä nawetoissa, hewoisiin on hyökätty laitu-
milla tai talleissa, niitä on lyöty kirmeellä jalkaan tai meitsellä
leikelty. Kokonaisia talleja ja nametoita on tuleen sytytetty.
Miksi sanoisimmekaan semmoisia tunteita, jotka saattamat ih-
mistä hyökkäämään miattomiin eläimiin mihasta niiden omis-
tajaan? Semmoiset teot omat kurjat jakonnamaiset. Pa-
hantekijä ei tohdi itse käydä mastustajansa kimppuun ja osoittaa
sen muoksi hänen miattomille eläimilleen semmoista julmuutta,
jota ei luulisi mahdolliseksi kristitylle ihmiselle. Meidän la-
kimme rankaiseekin tämmöistä rikosta ankarasti. Mutta meidän
jokaisen welwollisuus on koettaa yhä ennemmän lewittää kris-
tillisyyden oppia oikeudesta ja armeliaisuudesta niin ihmisiä kuin
eläimiäkin kohtaan, tätä oppia, joka yksin woipi walistaa ja
taimuttaa raadan paatuneen ihmissydämmen.



Sä johda poikas huomioon
Eläinten tuskan tunto,
Ia ett' on häijy, tunnoton
Ken kiusaa turwatonta;
Waan kunnon mies on ainiaan
Heikkoja walmis puoltamaan.

Ia tyttärelles opeta
Ett' aina jalo nainen
Woi lohdutusta tarjota
Ia olla auttawainen.
Hän lempeällä sanallaan
Saa raiwon käden waipumaan.

Myös palweliasi tottukaan
Sun neuwostasi aina
Eläintä hywin hoitamaan;
Sä heille mieleen paina:
Eläinten tuska, huokaus
On meille raskas kirous.

—r—a. (Eläinten Istäwästä).

Kotieläimien hoidosta.
3. Ai-ssoista jcr Aoirista.

Jokaisella eläimellä on niinkuin ihmiselläkin omituisuu-
tensa, waikkei niitä niin helposti huomata. Moni ihminen ei
ymmärrä tätä; heistä on koira kuin koira, kissa kuin kissa,
hewonen kuin hewonen, ilman mitään erotusta, aiwan niin-
kuin kaikki koirat, kissat ja hewoset olisiwat aiwan samanlaisia.

Kotieläimet, jotka elämät ihmisten keskuudessa, kehittywät
kuitenkin aiman toisenlaisiksi kuin kesyttömässä tilassa olles-
saan. Niissä maissa, jossa ihminen ei ole ottanut koiraa ko-



tieläimeksi, liittymät koirat suuriin parwiin ja käymät yhtä
julmiksi kuin sudet. Tämän näkee monessa paikoin Itämaissa,
jossa kansojen uskonto opettaa että koira on saastainen eläin.
Mutta kun koiraa kesytetään, kiintyy se niin ihmiseen, että se
seuraa häntä kaikkialle ja luopuu mertaisistaan.

Koirien joukossa löytyy paljon erilaisia rotuja tai sukuja,
ja ne koirat, jotka kaikin puolin omat jonkun sumun kaltaiset,
kutsutaan täysimerisiksi. Jokaisella rodulla on omituisuutensa,
joita saattaa kehittää ihmisen hyödyksi, jos waan opetetaan
Lintukoira on lempeäluonteinen ja erittäin hymäoppinen.
Werikoira on mahtama tappelija ja ikuisesti uskollinen her-
ralleen. Kartanokoira ja paimenkoira omat uskollisia, malp-
paita, rohkeita ja tarkkoja kuin paras pölisi. lahtikoira
auttaa hienolla maistollaan metsästäjää löytämään saalistaan;
se on milkas ja sukkela, eikä ole hymä antaa sen metsästää
yksin. Rottakoira pyytää rottia paremmasti kuin mikään
kissa, se puree niiltä kerrassaan pään poikki. St. Bernhar-
din koiralla Smeitzissä on ammattina pelastaa pyryilmalla
muoristossa eksyneitä matkustajia. Manillan saaresta on kotoi-
sin se koirarotu, jota opetetaan martaita kiinni ottamaan ja
tamaroita martioimaan laimoissa, joissa miehistö ei ole täy-
sin luotettama.

Koiransumussa on kaikista enin rotuja ja näillä erilaisia
ominaisuuksia ja luonteita. Kaikkia niitä on kuitenkin mahdol-
lista kasmattaa, ja ne kehittymät ihmeellisen paljon niiden ih-
misten mukaan, joiden keskuudessa ne kasmamat. Semmoi-
sessa talossa, jossa koiraa torutaan ja potkitaan, huonosti syö-
tetään eikä koskaan hymäillä, kasmaa tämä ihan marinaan
äreäksi ja mihaiseksi. Ia kuinka arkoja ja epäluuloisia omat
nuo isännättömät koiraraukat, jotka juoksentelemat kaduilla ja
teillä! Ne marastelemat ja miekastelemat, eimätkä tunne itsel-
lään oleman minkäänlaisia melmollisuuksia ihmisten suhteen,



kuin niitä aina maan on ylenkatseella kohdeltu. Mutta sem-
moisissa kodeissa, olipa tuo rikas tai köyhä, jossa koiraa kun-
nioitetaan hywänä palwelijana ja lasten ystäwänä, jossa silla
on riittäwä ruoka ja oma, rauhallinen wuode, jossa se kuu-
lee ystäwällisiä sanoja, näkee leikkiä ja iloa ympärillään, —

siinä se kiintyy perheesen uskollisena ja hywänä ja on hyö-
dyksi ja huwiksi koko talolle.

Onpa hywin tumallista, että ihmiset ottamat taloonsa
koiria ja kissoja, ajattelematta wähääkään, että heillä olisi wel-
ivallisuuksia näitä kohtaan. Kuulimme kerran erään pojan sa-
noman: — mitäs nyt? Joko koiralla taas on nälkä? Annoin-
han minä sille eilen suuren luun! — Mutta mitäpä tämä
sama poika arwelisi, jos hänen isänsä päiwällispöydässä sa-
noisi hänelle: — mitä sinulla on täällä tekemistä? Saithan
aamiaista! — Eikö tämä pojan mielestä olisi kowaa puhetta?
Ei pidä kenenkään unhottaa, että koira sulattaa ruoan yhtä
sukkelaan kuin hänen isäntänsäkin ja sitten sillä taas on nälkä.
Jolla ei ole halua ja taipumusta eläimiä hoitamaan ja kas-
wattamaan, älköön ollenkaan ottako eläimiä luokseen.

Jos tahdotaan että koiran pitää taloa mahtia jawiettää
yönsä pihalla, pitää walita itselleen suuri ja wahwa koira,
jolla on tuuhea turkki. Mutta tarwitseepa semmoinenkin läm-
pöisen turmapaikan, jossa se woipi itsensä suojella myrskyltä
ja pakkaselta meidän kylmänä talmisaikana. Eihän koirankoppi
ole mikään kallis rakennus. Ellei koira ole erittäin pahaluon-
toinen, ei pidä sitä kiinnittää koppiinsa, sillä siitä se maan tu-
lee wielä alaisemmaksi. Paraiten martioitsee Musti tai Merkki,
jos se saa kulkea pihamaan ympäri koko yön ja pistäytyä kop-
piinsa aamusella masta silloin kuin talonmäki nousee.

Karjakoiria käytetään useimmissa maissa enemmän kuin
meillä. Ihminenkään ei woi olla niin malpas ja niin hywin



suojella karjaa, kuin tämmöinen koira. Rajuilman lähestyessä
kokoaa tämä karjan warmaan turwapaikkaan. Susia ja repoja
wastaan taistelee se hywällä menestyksellä.

Eräässä pappilassa SmälandissaRuotsinmaalla, oli wanha
oiwallinen karjakoira, nimeltä ~Paimen". Kuutena kuukautelia
wuodessa saattoi tämä talon lampaat uskollisesti laitumelle
joka aamu ja iltasella sieltä kotiin. Ei koskaan tapahtunut
että se olisi antanut yhdenkään lampaan eksyä. Mutta eräänä
syyskuun iltana palasiwat lampaat pappilaan ilman Paimenta.
Siitä syntyi nyt suru ja lewottomuus koko talossa. Kaikki
lampaat oliwat palanneet, mutta mitäpä lienee tapahtunutkaan
niiden uskolliselle wartijalle? Seuraamana aamuna lähetettiin
aiwan warhain kaksi piikatyttöä metsään Paimenta etsimään.
Kauan aikaa haettuansa huomasiwat he wihdoin koiran, joka
makasi aiwan hiljaa mättäällä. — Woi, se onkin kuollut! huu-
dahti toinen tytöistä. Mutta heidän äänensä kuultuansa ru-
pesi Paimen iloisesti häntäänsä heiluttamaan juoksematta kui-
tenkaan heille wastaan. Kun tytöt tuliwat aiwan lähelle, huo-
masiwat he että koiran luona oli pikkuinen karitsa, jota koira
tuuhealla turkillaan oli suojellut yön kylmältä. Toinen ty-
töistä nosti nyt karitsan syliinsä ja kaikki kiiruhtiwat iloisina
kotiin, Paimen muiden edellä, ilosta hyppien ja häntää liehut-
taen. Pappilassa kokoontui kohta koko talonmäki onnellisen pe-
lastajan ja hänen pienen suosikkinsa ympärille. Pappi taputti
kyynelsilmin uskollista koiraansa ja muistutti läsnäolewille
kuinka paljon woisimme oppia tuommoiselta uskolliselta ja it-
seänsä kieltämättä eläimeltä.

Me tiedämme että sokeatkin monesti käyttämät koiraa
johtajanaan ja paljon kuulee kerrottaman niiden uskollisuudesta
kuolemaan saakka. Monen haudan partaalla on koiraparka se,
joka enin suree ja kauemmin muistaa, sillä monelle ihmiselle



ei ole yksikään hänen wertaisistaan ollut niin uskollinen, kuin
hänen oma koiransa.

Edinburgin kaupungissa SkottlandiZsa kuoli wuonna 1858
eräs köyhä, halpa mies; häntä saattoi hautaan ainoastaan
eräs pieni koira. Mutta 14 pitkän wuoden kuluessa wartioi
tämä uskollinen ystäwä yötä päiwää tätä muiden unhottaman
hautaa. Muutamat sääliwäiset antoiwat koiralle ruokaa, mutta
toisen isännän palmelukseen ei se koskaan rumennut. Wasta
nmonna 1872 kuoli tämä uskollinen wartija wartioimallensa
hautakummulle ja haudattiin saman hautausmaan nurkkaan,
jossa isäntänsäkin lepäsi.

Näin suurta rakkautta ja uskollisuutta eläimessä täytyy
meidän kunnioittaa. Saksalainen luonnontutkija, Brehm, pu-
huu kirjassaan ~Nisäkästen elämästä" seuraamalla tawalla
koirasta: ~Ei mikään eläin ansaitse niin suuressa määrässä
kuin koira tulla ihmisille esimerkiksi pantawaksi. Koiran pää-
ominaisuudet eiwät ole yhtä paljon kehittyneet kaikissa koirissa.
Toisessa koirassa on joku ominaisuus huomattamampi kuin
toisessa, ja kaswatus tekee tässä kohden enemmän kuin yli-
päänsä luullaan. Ainoastaan hywät ihmiset woiwat kaswat'
taa hywiä koiria."

Kissojenkin suhteen, joita raukkoja niin monasti ylenkatso-
taan ja wainotaan, on huomattu, että järkewät ja ystäwälli-
fet kaswattajat woiwat niissä kehittää hywiä ominaisuuksia.
Jos kissaa hywyydellä ja oikeudella kohdellaan, muuttuu hänen
alkuperäinen wiekas ja uskoton luontonsa. Hywää emäntää
kohtaan ei osoita kissa wähääkään wiekkautta, mutta onpa päin-
wastoin nähty, että kissa woi kuolla surusta, kun isäntäwiw
on muuttanut toiseen taloon.

Melkein joka talossa Suomenmaassa on yksi tai useam-
pia kissoja. Ne omat hywin hyödyllisiä hiirenpyytäjinä eiwätkä



tarwitse paljon ruokaa. Mutta näillä Mirreillä on petoeläinten
luonto ja, jos ei niitä hywästi kotona syötetä sekä suljeta
aittoihin ja muihin huoneuksiin, joissa hiiret tekemät tuhojaan,
menewät ne omin Inwin metsään lintusia pyytämään. Tästä
ei pidä niihin suuttua, niillä on semmoinen luonto. Mutta
talonwäen ja lasten tulee katsoa, että nuo rakkaat ja hyödylliset
lintuset saamat rauhassa olla. Mirri on pioettäwä ankaran
tarkastuksen alaisena. Eräällä suurella maatilalla etelä-Suo-
messa on maan omistaja tehnyt semmoisen sopimuksen alus-
talaistensa kanssa, että jos nämä tahtomat kissoja pitää, tulee
heidän leikata niiltä korwalehdet kissojen pieninä ollessa; silloin
pysymät, näet, nämä pihamaalla, eiwätkä uskalla mennä ruo-
hikkoon eikä puihin lintujen pyyntöön. Tämä on kyllä käy-
tännöllistä, mutta myöskin julmaa, niinkuin kaikenlainen elä-
inten turmeleminen. Ennen neuwoisimme me, ettei pidettäisi
kuin yksi kissa maan joka talossa, ja että tätä hymin hoidet-
taisiin ja niin paljon kuin mahdollista pidettäisiin sisässä.

Niitä, jotka eiwät kissoista pidä, neuwomme me, että he
ennemmin kuin pitämät kissaa, jota ainoastaan kärsitään hii-
renpyytämisen wuoksi ja muuten aina huonosti pidetään, aje-
taan ja nnhataan, hankkisimat itselleen rottakoiran, tuommoisen
wilkkaan, rohkean hiirenpyytäjän, joka tarkoittaa kaikki hiiret ja
rotat talosta, mutta ei koskaan lintuja aja.

Paljon parempi on sekä ihmisille, että eläimille, jos mc
hymissä ajoin estämme kissoja ja koiria lisääntymästä, kun jos
annamme niiden kasmaa puolimillinä ja hoidotta ja sitten kul-
jeksia siellä täällä nälkäisinä ja kaikkien nnhaamina. Helpostihan
kissanpoikia jakoiranpentuja saapi päimiltä pois, kun maan ottaa
harwan waatepussin ja upottaa ne maikkapa 1 jalan symyydelle.

Jos täysikasmuinen koira on tapettawa, woipi tämäkin
tapahtua hymin helposti ja ilman tuskia, jos nimittäin joku
hankkii lääkäriltä kloroformia ja antaa koiran sitä haistella.



Silloin eläin paikalla nukkuu sikeästi, mutta jos tahdotaan
olla oikein warmoja siitä, että se kuolee, woipi sen wielä nuo-
ralla hirttää. Jos hirttää ilman, että sitä rohdoilla uneen
uumutetaan, niin saa eläinparka kauan kitua. Sama on am-
pumisen laita, ellei ampuja ole erittäin taitama, laukauksen
täytyy sattua heti korwan alle jatäytyy olla suunnitetun hiukan
eteenpäin. Kissoja ampua on hirmuista, sillä niillä on henki
hywin sitkeässä. Sen olemme oikeutetut tekemään ainoastaan
niille, jotka owat aiwan kesyttömiä eiwätkä anna itseään kiinni,
sillä nämä tekemät sangen paljon wahinkoa metsässä jakedolla.

Koulupojat ja nuoriso yleensä wainoawat ja rääkkääwät
monesti kissoja aiwan armottomasti siitä syystä waan, etteiwät
woi niitä kärsiä. Tahtoisimme niille kaikille muistuttaa erään
pienen tytön sanoja, kun hän kerran näki pojan kissaa rääk-
käämän. —Anna olla tuo kissa! —pyysi hän ensin. — Eihän
se sinun kissasi ole, — wastassi poika äreästi. — Ei, mutta
sepä on Jumalan kissa, — wastasi tyttö rohkeasti. Ia hänensanansa sattuiwat johonkin paikkaan pojan sydämmeen, johon
ne juurtuiwat.

— Jumalan kissa! Jumalan luoma! Jumala on sille
hengen antanut, — arweli poika.

Elkäämme koskaan unhottako, että eläimetkin owat Juma-
lan meille lahjoittamia, joista olemme edeswastauksessa, ja
joita meidän tulee lempeydellä kohdella. Ei ole kukaan pako-
tettu ottamaan eläimiä taloonsa, ellei hän niistä huoli. Paljo
parempi on ettei hän semmoisia kurjia olentoja ollenkaan pidä.
Mutta jokainen meistä on welwollinen koettamaan liewentää
kärsimisiä, missä maan semmoisia huomaamme. Ia se, joka
kerran ottaa eläimen huostaansa, hän on myös welwollinen
hoitamaan sitä niin, että se hyötyy ja että sen on hywä olla.



Mitä woiwat toti ja koulu tehdä eläimien suojelemiseksi?

Paitse wertaisiansa ei meidän tapsillamme ole parempia
leikkitoweria kuin eläimet. Tyttönen puuhaa tuntikausia kis-
sanpojan kanssa ja poikanen ei wäsy koskaan leikkimästä koi-
ran kanssa tai hemosia juottamasta. Eläimet puolestaan osoit-
tamat lapsille ihmeellistä pitkämielisyyttä. Monesti saamat
pienokaiset rankaisematta pistää kätensä wihaisen wahtikoiran
kitaan, maikka tämä tuskin sallii talon wanhempien ihmisten
lähestyä itseään. Kuitenkin omat useimmat lapset malmiit
mitä julmimmalla tamalla eläimiä rääkkäämään. Waikka ne
omatkin mielä niin heikkoja, etteimät jaksa ihmisille pahaa tehdä,
on heillä kylliksi woimia eläimiä ahdistamaan. Syy tähän
julmuuteen on tosin ajattelemattomuus, sillä lapsi ei nneltz
ymmärrä kärsimisen waiwaa, mutta tämmöisestä ajattelemat-
tomuudesta tottuu moni, ilman sääliä ja jopa mielihymällä-
kin, katselemaan elämien olentojen tuskaa ja waiwaa.

Moni ihminen pitää eläimiä kuolleina kappaleina, joita
rankaisematta saa pidellä miten tahansa, ja semmoinen kat-
seleekin mälinpitämättömyydellä kuinka lapset raakkaamat kis-
sanpoikia, nykiwät karmoja koiran hännästä ja repimät kärpä-
siltä siiwet. Hän ei ymmärrä että julmuus wähitellen paa-
duttaa ihmissydämen. Jos lapsi tottuu eläimiä kohtelemaan
julmuudella ja ilman sääliä, niin tulee hän täysikaswuiseksi
päästyään samaten kohtelemaan wertaisiaankin. Wiisaat mie-
het omat huomanneet, että yksi syy siihen, että ihmiskunta
niin hitaasti edistyy hywässä, on juuri tottumus kohdella eläi-
miä säälittömällä komuudella ja niihin purkaa ilkeytensä, wal-
lanhimonsa ja itsenäisyytensä. Nämä pahat taipumukset py-



Mitä moimat koti ja koulu tehdä eläimien suojelemiseksi?
Kodissa tämä käy merrattain helposti. Kun pienessä

lapsessa järjen ensimmäiset oireet alkamat ilmaantua, niin se
ennen kaikkea huomaa eläimiä. Ensimäiseksi se koettaa mat-
kia kissan, koiran ja hemosen ääntä. Hänen rakkaimmat le-
lunsa omat eläimien kumat. Koska lapsi ensiksi on tottunut
pitelemään eläinten elottomia kumia ja masta myöhemmin las-
ketaan elämien eläimien pariin, tulee se luonnollisesti siihen
käsitykseen että eläin on tahdoton ja tunnoton esine, jota saa
kohdella miten hymänsä. Mahdoton on aina estää pieniä lap-
sia pahasti pitelemästä lelujaan; mutta heitä ei pidä milloin-
kaan sallia mihoissaan pieksää puuhemosiaan eikä repiä milloja

symät siten elossa ja kaswawat yhä moimassa, maikkapa lap-
sia muutenkin kasmatettaisiin ihmisia hymästi kohtelemaan.

Niinkuin lasta nuorena opetetaan, niin se aikamiehenä
menettelee. — Wanhempien ja kasmattajien tulisi tarkoin tätä
ajatella. Perustus kaikkiin hywiin ominaisuuksiin on pantawa
kotona ja koulussa. Niin myös oikeudentuntoon ja säälimäi-
syyteen. Ei siinä kylliksi että ihmiselle on annettu kyky hal-
lita kaikkea luontoa, häntä täytyy myös lapsuudesta alkaen to-
tuttaa oikein käyttämään tätä oikeuttaan. Lapsi, joka ei 010
oppinut kunnioittamaan kaikkea elämää Jumalan luomakunnassa,
eikä malttamaan jokaista pienintäkin hämittämistä, alkaen tar-
peettomista kirmeeniskuista puihin aina julmaan hemosenrääk-
käämiseen, semmoinen lapsi mannaan, täysikasmuiseksi tultuaan,
kääntää julmuutensa heikompia mertaisiansakin kohtaan. Eläin-
suojeluksen tarkoituksena ei ole ainoastaan eläinten etu kuin
ennen kaikkea ihmisen jalostuttaminen. Eläinten kärsimisien
liementämisellä on kyllä suuri merkitys, mutta wielä tärkeämpi
on ihmisten itsensä muoksi ehkäistä eläinten rääkkäämistä,
jonka kautta ihmiset joka päimä tulemat yhä raaemmiksi.



leikkilampaistaan. Tuota nimittäin usein näkee pientenkin las-
ten tekemän. Sitten he wähän wanhemmiksi tultuaan tekemät
samoin elämille eläimille ja tottumat siten jo aikaisin sekä osoit-
tamaan julmuutta että purkamaan huonon tuulensa miattomia
ja turmattomia kohtaan. Kodissa pitää siis niin aikaisin kuin
mahdollista opetettaman että eläin tuntee kipua yhtä hymin
kuin lapsi itse, että jos kissaa medetään hännästä niin siihen
koskee yhtä paljon kuin jos nipistää lasta konnaan. Kodissa
pitää lapsiin teroitettaman että heidän täytyy säälillä kohdella
niitä, jotka omat heikompia ja turmattomampia kuin he itse.
Opettakaat lapsille että nuo olennot, joista meillä on niin
paljon hupia ja hyötyä, jotka antamat meille maateitä jaruo-
kaa, metämät rekemme, kyntämät peltomme ja wartioitsewat
talomme — opettakaat lapsille aikaisin että nuo olennot eimät
moi puhua eimatkä puolustaa itseään, että jos ihminen ei
heille oikeutta hanki, niin he aina tulemat kärsimää!: wää-
ryyttä. Lapsi kyllä moi tuntea sääliä ja hellyyttä jos näitä
tunteita maan herätetään.

Kun manhemmat opettamat lapsiaan harjoittamaan oi-
keutta ja säälimäisyyttä ihmisiä kohtaan, mutta sallimat heidän
olla julmia eläimiä kohtaan, tekemät he samalla tamoin kuin
jos he opettaisimat heille että juopumuspahe on synti jos juo
miinaa, mutta jos muita juomuttamia juomia juo, niin se ei
ole synti. Taikka jos sanoisimat: ~elä ole kostonhimoinen,
ilkeä ja mallanhimoinen niitä kohtaan, jotka moimat puolustaa
itseään, mutta anna pahan luontosi mielin määrin raimota
niitä kohtaan, jotka eimät moi sinua palkita eimätkä rangaista".
Semmoisien opetuksien kautta manhemmat eimät hämittäisi pa-
hoja taipumuksia, he päinmastoin elmyttäisimät niitä osoittaen
niille alan, jossa saisimat rauhassa kehkeytyä. Juuri sillä ta-
walla omat monet wanhemmat opettaneet lapsiaan rääkkäämään



eläimiä , tahtomatta taikka edes aamistamatta että sillä owat
Vahingoittaneet lapsia itseään. Onhan se kuitenkin jalompaa
ja oikeampaa että lapsille opetetaan että eläimet omat luodut
ei ainoastaan ihmisen huwiksi ja hyödyksi waan myös hänen
jalostuttamisekseen.

Jos opettaja kerran on saanut lapsia mieltymään eläimiin
ja niiden elämään, on hänelle sitten helpompi teroittaa heihin
armeliaisuutta kaikkia elämiä olentoja kohtaan.

Monen monet esimerkit raamatusta ja maailman histori-
asta osoittamat, että Jumala aina on käskenyt eläimiä hywyy-
dellä kohdella niiden itsensä tähden sekä että pakanallisissakin
kansoissa on sama käsky löytynyt. Jumala sanoo: ~kuusi päi-
waä pitää sinun työtäs tekemän, mutta seitsemäntenä päiwänä
pitää sinun lepäämän: että sinun härkäs ja aasis saisiwat le-
mätä, ja sinun piikas poika ja muukalainen saisi itsensä wir-
woittaa" (2 Mos. K. 23: 12). ~Koska sinä kohtaat wihollises
harjan eli aasin eksyksissä, niin sinun pitää johdattaman sen
hänelle jällensä. Koskas näet wihollises aasin makaaman kuor-
man alla, kamahdll, ettes häntä jättäisi; waan sinun pitää
kaiketi auttaman häntä" (2 Mos. K. 23: 4, 5). Jumala tahtoo
siis, että meidän pitää olla hywiä eläimille ei siitä syystä,
että ne owat meidän tai meidän ystäwiemme omaisuus, waan
silloinkin kun niitä omistaa joku meidän wihamiehemme — siis
niiden itsensä tähden. — Kun Kreikkalaiset ennen muinoin
oliwat saaneet jonkun temppelin walmiiksi käskiwät he, ettei
mitä työjuhtia, joita temppelin rakennustyössä oli käytetty,
enää saisi panna mihinkään työhön, waan oliwat ne elätet-
täwät waltion waroilla. Kerran murti eräs kreikkalainen pienen
linnun pään, joka oli etsinyt hänen luonaan turmaa petolinnulta.
Hänelle määrättiin suuri rangaistus.

Tämmöiset ja monet muut esimerkit woiwat lapsille osoit-



taa, että armeliaisuutta eläimiä kohtaan aina on pidetty ihmisen
ensimmäisiin welwollisuuksiin kuulumana. Jota enemmän oi-
keutta harrastama ja itsensä uhraama ihminen on, sitä
jalompi on hän: jota enemmän hän omien etujensa tähden
tai nautintojensa muoksi saattaa muille kärsimisiä, sitä enemmän
itsekäs ja huono hän on. Ei pidä koskaan unhottaa, että eläi-
met omat oikeutetut maatimaan ihmisiltä armeliaisuutta jo
siitäkin syystä, että heidän kärsimisensä omat syyttömät. Niil-
lähän ei ole järkeä ja omaatuntoa, jotka moisimat niiden tekoja
ohjata. Kuinka moi, kuinka saattaa ihminen tätä unhottaa?

Eläimiä kohtaa joka päimä kärsimisiä, joita heille saatta-
mat ihmisten ajattelemattomuus, tai raakuus. Suuri eoesmas-
taus tulee niiden osaksi, jotka nuorta polmea kasmattaessa eimät
hymissä ajoin teroita nuorisoon ihmisen melmollisuuksia eläimiä
kohtaan, niin että näistä kärsimisistä kerran möisi loppu tulla.
Eikö ole omantunnon asia tehdä, mitä suinkin on mahdollista
koululle ja kodille, nouseman nuorison parantamiseksi ja jalos-
tuttamiseksi? Kasmattajien ja oppettajien tulee muistaa, että
heidän kerran pitää tili tekemän sen Herran ja Mestarin edessä,
joka huolta pitää pienimmästäkin marpusesta ja sen kautta on
meille esimerkkinä armeliaisuuden ja oikeuden harjoittamisessa.

Jos lapsiin on kodissa pantu perustus säälimäisyyteen
eläimiä kohtaan, on se koululle huokeampi auttaa ja jatkaa
tätä kodin työtä. Mutta jos koululla ei tässä suhteen olekaan
apua kodista, täytyy koulussa kuitenkin muistuttaa oppilaita
heidän melmollisuuksistaan eläimiä kohtaan. Ei siinä?ole kyl-
liksi jos koulu antaa lapsille tietoja; sen täytyy myös kasmattaa
heitä elämää marten. Tosin kasmatuksen täytyy maikuttaa sekä
päähän että sydämmeen. Ennen kaikkea kas-
mattaa tahtoa. Ia tahto ei ole ainoastaan tehtämä 'mäkemäksi,
niin ettei se kiusauksissa lankee, se on ennen kaikkea tehtämä



hywäksi niin että ihminen tekee hywää hywän tähden. Joka
tekee hywää ainoastaan rangaistuksen pelossa, ei sillä wielä
osoita että han hywyyttä rakastaa. Ellei tahtoa kaswatcta,
jättää paljas tieto hywästä ja pahasta lapsen sydammen kylmäksi.

Elköön waan kukaan opettaja lainnnlyökö tätä osaa lap-
sen kaswatuksesta. Etenkin tulee uskonnonopettajan työsken-
nellä ei ainoastaan sitä warten, etta lapsi saisi oikean uskon,
mutta että hän elämässään tulisi noudattamaan uskonnon ohjeita.
Luonnon tieteen ja äidinkielen tuntina on opettajalla hywä
tilaisuus lapsissa herättämään oikeuden tuntoa ja hellyyttä
eläimiä kohtaan. Elköön hän siihen tyytykö, että opettaa heille
eläimen sisällisen ja ulkonaisen ruumiinrakennuksen! Selittäköön
opettaja että eläin on todellinen elämä olento. Selittäköön
hän lapsille, että eläinkin tuntee tuskaa, että sekin woi tuntea
iloa, surua, lewottomuutta ja tyydytystä, etta se woi olla rohkea,
uskollinen ja itsensä uhraama, niin kesyttömässä tilassaan kum
myöskin ihmisen palweluksessa. Kertokoon oppettaja sen ohessa
lapsille tapauksia eläinten elämästä, joista niin paljon kirjoi-
tetaan nykyisissä kirjoissa ja aikakauslehdissä. Luonnontiede
tunneilla ei hän ehkä jouda kaikkia tätä tekemään, mutta saat-
taahan opettaja sisälukutunneilla walita semmoisiakin kappaleita,
jotka owat omiansa kääntämään lapsen huomiota eläimiin.

Kansakoulun opettajilla ja opettajattarilla, joiden tärkeänä
tehtäwänä on kansan lapsia opettaa, on moni hywä tilaisuus,
warsinkin maalla, waikuttaa tämän asian hywäksi. He owat tai
woiwot ainakin olla hywin läheisessä yhteydessä kotien kanssa,
enemmän kuin muut opettajat, ja woiwat paremmin oppia oppi-
laitaan tuntemaan koska heidän täytyy niille kaikki opettaa.
Sitä paitse eläwät lapset maalla ikäänkuin eläimien keskuudessa.
Hewoset, lehmät, lampaat, pienet linnut, orawat, koirat ja kissat
owat heille jokapaiwäisiä tuttuja ja se helpoittaa opettajan



waiwaa. Enemmän kun kaupungissa olema opettaja on han
myöskin tilaisuudessa huomaamaan, kuinka lapset kohtelemat
niitä eläimiä, joiden kanssa heillä on tekemistä. Jos lapset
mallllttomuudesta tai ajattelemattomuudesta raakkaamat eläi-
miä, täytyy hänen someliaalla tamalla huomauttaa heitä siitä,
pitkiä puheita pitämättä, ja koettamalla herättää niissä oikeu-
den tuntoa.

Urheilunckistojll poilllis'ajoiltani.

Siihen aikaan lopetettiin kemätlukukausi kouluissa Kesä-
kuun 15 päimänä. Sentähden oli tuo päimä, jouluaaton jäl-
keen, muoden iloisin. Ei koskaan mene mielestäni hauska
neljän peninkulman pituinen matka, jonka joka muosi ja sa-
mana päimänä sain tehdä kesäasunnollemme maalla. Tie oli
minulle jo edellisiltä matkoilta wanha tuttu ja joka ylämäessä
minä hyppäsin rattailta, kuunnellen ihastuneena lintujen limer-
rystä lemuamassa metsässä. Tuuheat lehdikot, tummat ha-
mupuut, «ihannoimat mainiot, kukkaset niityt, siintämät mesi-
jaksot, kaikki nämä herättimät minussa sanomattoman riemun-
ja onnentunteen, jota sai kestää kokonaista kolme kuukautta.

Tultuamme likelle kotia, minä taasen hyppäsin kärryistä
ja juoksin oikotietä puutarhan kautta. Siellä minä tapasin
ystämäni ~Paimen Willen", joka muina kesinä oli kulkenut
karjaa paimentamassa, mutta joka nyt oli ylennetty apumie-
heksi puutarhurille.

Ensimäisten uutisten ohella hän kertoi minulle, että ~Sep-
än Kallella" nyt oli pyssy ja nelisten me heti otattamaan
pajalle.

Pyssynsä Kalle kyllä lainasi meille, mutta ruutia jahau-
lia hän ei rahatta antanutkaan.



Muutamia nallia hän kumminkin antoi meidän pau-
kutella, maan kun siitäkin ilosta tuli loppu, palasimme me ala-
kuloisina kotiin.

Tiellä minä mietiskelin että kenties äitini antaisi minulle
rahaa ostaa ampumawaroja kun lupaisin tuoda hänelle lin-
tuja talouden tarpeeksi ja se ei ollut meistä asia eikä mikään,
sillä Wille sanoi hymästi tietämänsä metsälintujen olopaikat.

Wähän arweltuaan antoikin äitini hopearahan, monesti
penäten, ettemme suinkaan laukaseisi pyssyä puutarhassa tai
kotiaitauksen sisällä, maan olisimme ylipäätään hymin maro-
maisia.

Riemuiten me taas kiidätimme Kallen luo, joka nyt oli
hymn taipuwainen tuumiimme. Itse hän ripusti mäyrän
nahalla päällystetyn metsälaukun olalleni, opetti meitä lataa-
maan ja toimotti meille metsämiehen onnea.

Metsä alkoi heti puutarhan takana ja sinne ehdittyä me
pysähdyimme tarkastelemaan, eikö mitään tapettaman otusta
näkyisi. Silloin onni ohjasi muutamia rastaita, jotka pitimät
aika melua ja näyttimät ainakin pyyn kokoisilta, lentämään
suoraa päätä meitä kohti.

Wille selitti että ne olimat peloissaan pesistään, jotka
luullen olimat likimailla.

Minä en koettanutkaan ampua niitä lennossa, sillä silloin
en minä mielä ollut ampunut ainoatakaan eläintä ja ainoas-
taan pari kertaa pilkkaan. — Wihdoin kaksi niistä istahti rin-
nan tuuhean koiwun latwaan ja minä tähtäsin kauan nojaten
erään puun runkoon, suljin silmäni ja laukasin.

Tupsahti sawupilwi ja hajosi puiden lehmiin. Sykkimin
sydämmin minä juoksin koimun juurelle, jossa molemmat lin-
nut, näyttäen mieläkin suuremmilta, räpistelimat tuimien leh-
tien seassa.



Toisen rastaan minä sain kiinni, mutta toista Wille
ajeli kauan ja turhaan. Sitä oli ammuttu siipeen ja wiimein
se pääsi pakenemaan.

Se oli oikein kelpo laukaus; — samalla kun lintupari,
putosi heidän pesänsäkin, jossa oli neljä pikkuista alastonta
poikaa. Mtä oli hauli hipaissut ja se oli kuollut, toiset wi-
kisiwät nurmikossa aukoen leweitä kellertännä noukkiaan.

Willen palattua haawoitetun rastaan ajosta, me poi-
mimme linnunpojat pesään ja lähdimme suurella ylpeydellä
kotiin kantamaan ensimäistä metsänriistaamme.

Portailla tuli meitä wastaan sisareni, joka oli wuotta
nuorempi minua, ja woitonriemulla minä näytin hänelle ra-
pisteleman linnun ja uikuttamat poikaset. Mutta hänpä ei
riemuinnutkaan urhotyöstämme, maan purskahti itkuun, otti
linnunpesän ja sanoi meitä ~ilkeiksi häwyttönnksi pojiksi".

Kun äitini tuli saapumille, torui hän meitä kowasti ja
huomautti miten sydämmettömästi me rääkkäsimme kokonaista
lintuperhettä. Hän kielsi meitä wastedes ampumasta muita
kuin täysikaswuisia syötäwiä metsälintuja.

Hän käski meidän paikalla tappamaan linturaukat, jotta
niiden ei tarmitseisi kitua ja silloin sisareni taas rupesi itke-
mään ja juoksi luotamme puutarhaan.

Häpeän ja katumuksen tunne oli anastanut äskeisen met-
sästäjäriemun sijan ja kun me hywin alakuloisella mielellä
olimme lopettaneet eläinraukat, päätimme, ettemme enää kos-
kaan ammu paitsi ~oikeita lintuja".

Ennenkun me illalla erosimme lupasin minä pyytää äi-
diltäni Willelle huomispäiwäksi wapautta puutarhatöistä, että
me auringon nousun aikana saisimme lähteä koko päiwäksi
~Sywäwirralle" kalaan.

Koko yön minä näin unta metsistä ja järwistä ja met-



sänriistasta, mutta kun minä olin ampuminani ei pyssy kos-
kaan lauennut oikein, eiwätkä linnut kuolleet maikka minä
kuinka monesti katkasin niiltä kaulan. Kun minä unissani
koetin tawoittaa pientä jänistä, jommoista toissa kesänä olin
kerran kauan aikaa ajanut Hellniemen metsässä, eiwat jalkani
tahtoneet mitenkään kannattaa ja minä en päässyt paikalta
liikahtamaan. Wasta aamupuoleen minä nukuin sikeästi, niin
että Willellä päiwän waljetessa oli koko työ ennenkuin sai
heräämään.

Ensi työksemme menimme tunkiolle toukkia kaiwamaan
ja sitten tielle, ensin pajaan lainaamaan Kallen pyssyä ja
sitten täyttä wauhtia metsän kautta wenewalkamaan.

Sillä aikaa kun Wille järjesteli onkima tarpeitamme,
minä ihastuksella kuuntelin lukuisaa lintu parmea, joka rie-
muiten termehti nousemaa päiwää. Ilman aikojaan tähtäsin
riippakoiwun waaleaan latwaan, jossa pari rastasta liehui
lähellä toisiansa. ~Elä ammu!" — huusi Wille — ~muista
mitä eilen tuumasimme! Kenties noillakin kahdella on pesä pie-
niä poikia täynnä", -- lisäsi hän.

~Nämä eimät olekaan samallaisia rastaita kuin eilen ta-
pettiin, nämä omat niin kauniin punasta siipien alta", huo-
mautin minä. — ~Syksyllä, »viidennellä luokalla, minä saan
lukea Suomen imettäwäisistä ja linnuista."

Wille ei ymmärtänyt mitenkä eläimistä ja linnuista woi
lukea; hänen mielestään niitä waan metsässä oppii tuntemaan.
Minä en rumennut aikaa kuluttamaan laweammilla selityksillä.

Kun riippakiwi, onget, matoset ja kaikki oliwat weneessä,
työnsimme sen mesille. Kirmattuamme wähän aikaa suotami-
sen päältä ja minun päästyä woitolle, soudin niin paljon kuin
jaksoin, jotta ei Wille luulisi minua itseään heikommaksi.

Tultuamme ruohikkoon Uuswuoren kupeessa kiinnitettiin



:vene pariin pohjaan pystytettyyn seipääsen, joissa oli pidetty
särenmertoja eli kenties rysiä jäänlähdön aikana kun havit ja
ahwenet nousemat rannikoille kutemaan.

Wille kertoi että ennen aikaan oli semmoisilla pyydyksillä
saatu runsaasti kaloja tuosta pienestä järwestä, eikä hän moi-
nut käsittää mistä syystä ne wiime aikoina oliwat rumenneet
hämiamään. Ennen siinä oli nuottaakin medetty, mutta nyt
se ei enää maksanut waiwaa.

Uiman selmaan mielä muistan ihanan aamun tyynellä
järmellä, johon rantamien tuuheat puut ja taimaan hohtamat
hattarat niin kirkkaina kumastuimat.

Walitessani sopiwata syöttiä nauroin minä Willelle mi-
ten sisko aina käänsi pois päänsä kun minä pujotin kiemur-
telemaa toukkaa hänen onkeensa, eikä hän myös koskaan huoli-
nut elämätä pientä kalaa koukkuunsa syötiksi. Ia kummallinen
onni hänellä sentään aina oli. Pienellä kuolleella salakalla hän
aina sai yhtä monta isoa ahmenta kuin minä elämällä syötillä.
Muuten ei hänen onkimisestaan ole juuri kehumista, yhtä mi-
elellään hän istui kädet ristissä ja katseli hyräillen ympä-
rilleen.

Ei syönyt kala. Liene ollut liian aikancn aamu ja liian
aikaseen kesällä. Irroitimme meneen ja soudimme kauniisen
Eedinlahteen, josta järmi metsäisten muorien ympäröimän
soikean niittynoron kautta purki mettänsä erääsen merenlah-
tielmaan.

Ahmenruohojen ja kaislojen seassa oli risukimppuja, joita
oli käytetty mertakalalla, ja niiden luo keräytyi koko kesän pie-
niä kaloja sekä kauniita sormia ja punaemäsiä lahnanparltia.

Eedinlahdessa sai toki melkein aina sen merran että tuli
moimakas kalaliemi, mutta isot ahwenet eiwät siellä syöneet.

Silläkin kerällä pienet sintit nykimät ahkeraan, maan



onkiminen jäi kesken kun suuri pitkäkoipinen lintu laskeutui
rantaniitylle, noin sadan askeleen päähän meistä. Se niin
omituisen räikeästi wihelsi siinä. — Innolla minä tartuin
pyssyyn ja Wille istui airoihin.

~Se on kuikka", — hän sanoi, — ~waan minä en tiedä
fyödäänkö sitä wai ei."

Ennenkun tulimme niin lähelle, että olisi pyssy kantanut,
näimme että kaksi rääkywää warista kowasti ahdistiwat kuikkaa.

~Kyllä sillä on pesänsä jossakin pajupuskikossa
niityllä ja warikset tahtomat syödä pojat," huomautti Wille,
jonka kokemusta semmoisissa asioissa minä suuresti ihantelin.

~Souda päälle," — minä sanoin innokkasti haluten pyssy-
kanto matkalle. — ~Minä ammun nuo warikset, ne owat rois-
tolintuja ja siitä ei tule syyhyn, maikka niitä ampuukin."

~Mutta kyllä wariksillakin on tähän aikaan pesä ja pienet
pojat" — sanoi Wille — ~sisaresi kaiketi itkee kun saa kuulta
että sinä ne ammuit ja jätit pojat nälkään kuolemaan."

~Paljon mahdollista", — wastasin minä — ~mutta ne
owat mariksenpoikia ja niistä tulee roistolintuja jos saamat
elää. Lienehän meillä kaikessa tapauksessa yhtä suuri oikeus
häwittää wariksia, maikkapa niiden pojatkin kuolemat, kun niillä
on oikeus syödä kuikan poikia".

Siiwillä, nokalla ja kynsillä koetti kaunis lintu puolus-
tautua hyökkääwiä mastaan ja hyppäsi aina mättäältä mät-
täälle, nähtämästi siten koettaen eksyttää pahantekijät pesältään.
Monta kertaa lentiwät warikset, milloin yksi, milloin molemmat
erään pajupensaan luo, mutta aina ennätti kuikka puolustamaan
pienokaisiaan.

Päästyämme likelle rantaa oliwat linnut lyhyen kiwen-
heiton päässä meistä ja minä tähtäsin, mutta koska kowasti



pelkäsin tärähdystä ja paukausta, nnipyi kauan ennenkun wih-
doin silmät kiini lautasin.

~Elä ammu tuota kaunista kuikkaa!" — huusi Wille
monta monituista kertaa.

Komea kaiku, jota ylpeällä itsetunnolla kuuntelin, kajahti
wastaan metsistä ja kallioista.

Ruudinsanmn haihduttua me näimme toisen wariksen len-
tämän metsään päin, mutta toinen hyppäsi yhdellä jalalla pit-
kin niittyä ja toinen siipi laahasi maata. — Kuikkaa ei nä-
kynyt missään.

Joutuin me hyppäsimme weneestä ja minä aloin juosta
»vikaantuneen wariksen jälkeen, mutta Wille huusi minut pai-
kalle, jossa linnut tappelimat silloin kun minä lautasin pys-
syn, — siellä makasi kuikka kuoliaana.

Me tarkastelimme kauan isoa lintua. Sen rinta oli mel-
kein höyhenitön ja Wille anneli sen tuleman siitä että se niin
uskollisesti oli hautonut pesää, antaakseen suojaa ja lämpöä
pojilleen.

Sydämmestä me säälittelimme onnistumattoman laukauk-
sen seurauksia. — Ia kun käännyimme katsomaan haamoitettua
marista, oli se kadonnut.

Saimme etsiä kauan ennenkuin löysimme kuikan pesän,
jossa oli likettäin kaksi, wielä melkein alastonta pientä poikaa.

Kun otin toisen niistä käsiini, tunsin miten lämmin meri ty-
kytti hennossa ruumiissa. — Polvessani tuntui samaa tuskaa
kun eilen, jolloin me, sisareni katkerasti itkiessä, lopetimme
saamattomat rastaanpojat. Nytkin meillä oli sama wasten-
mielinen työ tehtawäna.

Wille älysi miimein keinon, jonka awulla me pikemmiten
suoriuduimme asiasta, pitämällä niitä sukkelossa, kunnes ne
tukehtumalla» kuoliwat.



Kesti koko kauan ennenkun tulimme jälleen samalle iloi-
selle mielelle kun olimme aamusella.

Jotta kuikka ja sen pojat pikemmin haihtuisiwat mieles-
tämme, soudimme järwen toiseen päähän, Kolsakylän ruohikon
reunaan.

Siellä oli meillä parempi kalaonnikin. Wilkas salakka
syöttinä sain minä koko suuren hauin ja samaan aikaan sai
Wille kastemadolla ison saynään.

Meteli, joka siinä syntyi, säikäytti ruohokosta ison laklan
ja rääkyttäen se lenteli ja liehui sinne tänne.

Nyt oli hetki tullut, jolloin sopi ampua ~oiteata riistaa".
— Heinäsorsa, heipäs! Oli se toki toista kuin puolikuolleita
rastaita tai laiha kuikka, joka ei edes, Willen arwelun mukaan,
taitanut kelwata ruuaksi.

Kun ei sorsa herennyt lentämästä edes takasin, aiwan
weden pinnalla, ammuin minä sitä wiimein lennossa, mutta
en osannut. Käteni tärisimät innosta kun minä latasin uudel-
leen ja ammuin monta kertaa, mutta en saanut sattumaan,
sillä lauaistessa minä aina kipristin silmäni kiinni.

Wihdoin laskeutui sorsa meteen ruohikon laidaZsa, aiwan
lähelle meitä ja me näimme pitkän jonon pieniä wikisewiä poi-
kia tuleman sitä wastaan.

Hiljaa, lyhyeen rääkyttäen se houkutteli pienoset ympäril-
leen ja sitten katosi koko perhe tiheään ruohikkoon.

Samassa ilmestyi rannalle Kolsakylän nuori arentimies
ja hän lupasi meille kowat kurit jos wain uskaltaisimme hä-
tyytellä sorsia hänen rannoillaan.

Hän oli sentään iloinen ja ystämällinen mies. Wähän
lauhduttuaan hän kutsui meidät juomaan kahmia kauniisen
puustelliin.

Me olimme heti walmiita lähtemään ja minä muistan



mielä miten hauskaa minusta oli tutustua hänen kahden met-
säkoiransa, „Panin" ja ,/Dianan", kanssa. Laihat, nälkäy-
tyneet hurttaraukat ulwoiwat ilosta ja hyppiwät nuolemaan
kaswojani pitkillä marilla kielillään. Kun wihdoin poistuin
koirakopilta taukosi heidän iloinen haukuntansa ja surkealla
ulinalla he walittiwat miten raskasta oli wankina 010, ei
päästä etemmäksi liikahtamaan kun kalisewat witjat sallimat,
syödä karkeaksi jauhettuja kauroja ja juoda wettä wanhoista,
tahraisista, haisemista pytyistä.

Kahmia juodessamme kertoi nuori isäntä, että hän aikoi
perustaa oikein koiratarhan, jossa koirat saisimat mapaasti
liikkua.

Kahmin päälle juotiin lasi kirsimarja miiniä ja minä olin
wasta mielissäni kun ~Kornetti" joi weljenmaljat kanssani.
Siten häntä sanottiin yleisesti, sillä Kolsankylä oli ollut en-
nen Uudenmaan rakuunoissa palwelewan kornetin wirkatalo.

Seinällä riippui monenlaisia metsästystarpeita ja minä
pyysin saada koetella puhaltaa metsästystorween. Se sallit-
tiin, mutta kun minä en saanut lähtemään muuta kuin möli-
nää maan, otti hän torwen minulta ja toitotti siihen itse
muutaman kerran. Se kuului hymin hauskalta ja Pan ja
Diana hyppiwät kahleissaan sekä kajahuttimat iloisen haukunnan.

Kun »vihdoinkin maltoimme lähteä, saattoi Kornetti meitä
rantaan! Juuri menettä työntäessä järwelle syöksyiwät molem-
mat koirat luoksemme ja hyppiwät ja haukkuiwat iloissaan
irtipäästämisestä, joka oli tapahtunut mastoin Kornetin tahtoa.

Hän koetti houkutella niitä luoksensa, mutta niitä ci pi-
dättänyt mikään ja pian räjähti hakamaalta taksiääninen hau-
kunnan helke.

~Nyt ne owat löytäneet jäniksen" — ilmoitti Kornetti.
Minä esittelin että hän menisi kotiin hakemaan pyssynsä,



mutta hän selitti, ettei hän tähän nmodenaikaan koskaan met-
sästänyt kotipalstoilla, sillä koirat tekiwät suurta tuhoa tappa-
malla naarasmetsoja ja teeriä niiden pesissä sekä ajoiwat pie-
niä jäniksenpoikia, jotka eiwät wielä jaksaneet päästä pakoon.

~Mutta tulemana sunnuntaina minä menen metsälle Hu-
majärmen saloille. — Tahdotko silloin tulla mukaan, niin oletter-
wetullut." Suuri oli riemuni ajatellessa, että ensi pyhänä pääsi-
sin metsälle oikean metsämiehen seurassa, jolla oli tormet ja
koirat ja kaikki. Kun edellisenä kesänä olin Hämeessä omais-
ten luona sain usein seurata „Setiä" jänismetsälle kotipals-
toilla, mutta tämä olisi toki toista! Nyt minulla olisi pyssy,
niinkuin muillakin, ja olinhan minä jo tappanut yhden ison
linnun ja haawoittanut monta. Minä ihmettelin, että koirat
tekiwät min paljon pahaa Kolsankylän metsissä, maan ei Hu-
majärmen seuduilla, johou Kornetti wastasi, että mitäpä hän
rupesi säästämään riistaa semmoisissa metsissä, joissa joka
syksy monta metsästysseuraa tappoiwat eläimiä minkä ennät-
tiwät ja joissa sitäpaitsi pidettiin pitkin wuotta permiä ja luok-
kuja sekä kemätpyydyksilla pian tehtäisin loppu kaikista otuksista.

Muinoin niillä seuduin milisi kaikenlaatuisia eläimiä. Hän
kertoi että wielä joskus löytyi hirwensarwia sammaleen alta,
waikka tuo salojemme komea waltaeläin jo tämän wuosisadan
alussa hämitettiin mielettömän wainon kautta melkein suku-
puuttoon.

~Waikka minä säastäisinkin eläimiä noilla seuduilla, niin
se waan tulisi muille hyödyksi ja hywäksi."

Toisellaista huolta hän piti kotimetsistä; siellä hän ei
sallinut kenenkään metsästää, maan suojeli eläimiä miten par-
haiten, kunnes muöden pesuus oli kaswanut suureksi. Sillä
keinoin hän kehui syksyllä saamansa omilta mailta koko run-
saan saaliin ja ensi muonna olisi kuitenkin taasen yhtä paljon;



sillä waikka hän ampuisi joka ainoan elukan sieltä, niin naa-
purien metsistä kyljä taas tulee sekä jäniksiä että lintuja saa-
dakseen rauhassa pesiä kewäällä.

Minun mielestäni hän oli aiwan oikeassa, mutta minua
kummastutti, etteiwat Humajärwen salojen omistajat olleet
yhtä kekseliäitä.

Hän muistutti, etteiwat maanomistajat itse pyydystäneet
mailtaan; ne oliwat enimmäkseen kyläkunnan poikia ja kes-
tejä, jotka juhlina ja muina joutopäiwina kierteliwät pitkin
metsiä ja tappoimat kaikki kun eteen sattui. Suuri joukko lin-
tuja ja jäniksiä kuolee kauan kiduttuaan permeissä ja langoissa
sekä markänemät tai joutumat kettujen saaliiksi. Tottumatto-
mat ampujat waan hiukan haawoittawat monta eläintä, jotka
sitten surkeasti kitumat ja kuolemat wiimein, ja kewätkesästä
kun niillä on pojat, kuolee koko pesuus.

Mä selwempään huomasin että Kornetti oli oikeassa,
mutta minä en saanut päähäni, miksi meillä oli enemmän
oikeutta metsästää Humajärwen metsissä kuin ~kyläkunnan po-
jilla". Kaikessa tapauksessa minä annoin itseni Kornetin oh-
jattawaksi ja iloitsin edeltäkäsin tuleman sunnuntain metsä-
matkasta.

Pan ja Diana oliwat eksyneet jäniksen jäljiltä eikä niitä
kuulunut koko ajalla kun Kornetti laweasti kertoili Humajär-
wen kylän poikanulikoista. Mtäkkiä kuului äkäinen haukunta,
mutta samalla se taas waikeni.

~Mahtaa olla pieni jänöpoika, joka kiertää pensaiden wä-
lissä etteiwat koirat saa selwää wainua", puheli Kornetti.

~Katsokaa, jänis! — Tuolla se on, — ampukaa, ampu-
kaa", huusi Wille.

Pieni, koiranpennun kokoinen, jäniksen poika, joka juuri
oli saanut silmät, harppasi arasti niitylle ja kyykähti kahden



mättään wäliin, mutta klm minä tähtäsin ja olin juuri lau-
kaisemaisillani, tarttui Kornetti aseesen ja huusi kiiwaasti: —

~Etkö sinä häpeä, ampua tuommaista pientä raukkaa, joka ei
wielä ole monta päimän nousua nähnyt."

Kowasti haukkuen syöksähtimät koirat esille, mutta hyppä-
siwät mättään ylitse, jonka suojassa jänö kyykötti, eiwätkä
enää löytäneet jälkeä.

Kornetti juoksi jälkeen ja saikin ne kaularenkaasta kiinni
sekä piteli niitä, kunnes Wille ja minä ehdimme wääntää
pari pajun oksaa, jotka nyt saimat ajaa witjain asemaa. Sillä
aikaa huomasimme miten säikytetty jänöparka lyhysillä hyp-
päyksillä hiipi takasin wesakkoon.

Kun Kornetti otti meiltä jäähywästit, kuiskasi Wille mi-
nulle: — ~kysy, saanko minäkin tulla metsälle pyhänä".
Kornetti suostui ja sitten me erosimme.

Minä en huolinut kertoa sisarelleni kaikkia päiwän tapah-
tumia. Kuikasta ja sen pojista, haawoitetusta wariksesta ja
miten monasti minä heinäsorsaa tähtäsin, niistä en nnrkkanut
mitään, sillä tiesin että sisareni maan tulisi pahoilleen.

Seuraamat päiwät käytettiin parhaimman mukaan. Am-
muimme muutamia orawia, mutta kun ne tähän nmoden ai-
kaan oliwat aiwan armottomia, nnskattiin ne tunkiolle. Eräänä
päiwänä minä Röslawuoren rinteessä ammuin naarasteertä,
mutta en toki saanut sattumaan. Sen pesän löyti Wille ti-
heässä näreikössä ja parin unikon ajalla me kämimme joka
päiwä kaukaa katsomassa, oliko pesä wielä paikoillaan ja kas-
woiwatko pojat. Wille anneli emän hylkäämän pesänsä kun
minä olin sitä laukauksillani häirinnyt, mutta ei se sitä teh-
nyt, maan piti edelleenkin huolta pojistaan.

Pyhää masten yöllä minä nukuin huonosti ja heräsin
jo ennen auringon nousua. Wille makasi sen yötä työtuwasfa



höyläpenkillä, ettei hän noustessaan ajaisi toisia, jotka wiikon
töistä wäsyneinä tahtoiwat pitempään pyhä-
aamuna.

Kyllä sukasi poika pian päällensä kun minä herätin hänet,
sillä paimenessa kulkiessaan hän oli oppinut rakastamaan tuota
ihmeellisen wiehättawää elämätä saloilla ja mesillä.

Mskaks me olimme malmilta lähtemään. Minulla oli
pyssy olalla, haulikukkaro ja ruutisarwi riippuiwat kaulassa.
Wille tellasi mäyrännahkapussin ihan mahansa päälle; — ja
sitten sitä mentiin, ensiksikin rantaan kasteisen metsän kautta.
Komalla kiireellä me työnsimme weneen mesille ja soudimme
tyynen järwen poikki, josta ei nouseman auringon säteet mielä
olleet haiduttaneet yön keweätä sumuwaippaa.

luoksujalassa me riensimme taloon peljäten että Kornetti
ehkä oli jättänyt meidät, sillä hän sonoi että lämpimään ai-
kaan oli marhainen aamu kaikkiin parhain metsästysaika.

Koirat, jotka olimat kiinnitetyt portaisin, terwehtiwät
meitä kowasti haukkuen ja Kornetti awasi ikkunan kysyen, em-
mekö me tahtoneet tulla ottamaan ~aamunaukkua". Maikka
me emme siihen suostuneet, olin minä kuitenkin mielessäni
hymin ylpeä siitä, että minussa jo oli siksikin miestä, jotta
kannatti ryyppyä tarjota.

Kaikki kolme istuimme nyt tilamaan häkkikärryyn, johon
koiratkin sijoitettiin, ja sitten lähdettiin matkalle. Wähän mat-
kaa kirkosta pysähdyttiin pienen kauniin kartanon eteen. Siinä
asui manha merimies — saatamme sanoa häntä maikka Kap-
teeniksi" —, joka monta muotia takaperin oli herjennyt merillä
kulkemasta. Kornetti oli lumannut antaa hänellekin sanaa kun
oli aikomus lähteä metsälle kuuluisilla Humajärmen saloilla.
Muutoin ei ukko juuri wireämpiä ollut, mutta kehui mielel-
lään ampumataitoaan ja koiraansa. Hetken perästä oli hemo-



nen waljaissa, äkänen ~läger" witjoissa, ja sitten jatkettiin
matkaa Humajärwen kylään.

Matkalla kertoi Kornetti että Kapteenin lager oli hywin
huono koira, joka pääasiallisesti harjoitteli lampaiden ajoa,
mutta että Kapteeni mielellään lykkäsi syyn toisten koirien
niskoille. Humajärwen salolla ei kuitenkaan tawallisesti ollut
lampaita, niin että hän toiwoi sentään matkamme päättymän
ilman mitään erinäisiä ikäwnyksiä.

Kylään tultua me ajoimme erääsen isoon taloon, jossa
isäntäwäki lupasi hoitaa hewosia sillä aikaa kun me olimme
metsässä.

Minä pyysin saada taluttaa koiria, jonka kaupan minä
hywinkin pian kaduin, sillä koirat, iloiten päästäkseen wapaasti
elelemäan metsässä, oliwat njin rauhattomia, että ne enem-
män taluttiwat minua, kuin minä niitä. Pian minä olinkin
niin uupunut ja nääntynyt että kernaasti soin sen ilon ~Paim-
en Willelle", joka, wähemman itsekäs kuin minä, aina oli
tottunut kantamaan napisematta raskaamman kuorman ja an-
tamaan hauskemman työn minun osalleni. Häpeällä minä
muistelen tuota suhdetta kestäneen lakkina niinä wuosina kun
me olimme kesatomeria.

Kylässä ja likimmäisillä »viljelysmailla piti lager hir-
muista melua ja tahtoi hypätä aitojen yli wasikoiden ja lam-
paiden luo, wetäen intoawaa Kapteenia perässään.

Kornetti sanoi pelkääwänsä, että woi wielä tulla turmi-
oita jos lager päästettiin wapaaksi niillä seuduilla, jonne
matkamme piti. Se oli pitkä, tzumajärween pistäwä niemi,
jossa, kylän yhteisellä laidunmaalla, oli siellä ja täällä monta
pienempää niittyä ja peltotilkkaa. Kapteeni oli itsepäinen, sa-
noen ettei hänen kelpokoiransa koskaan pure kotieläimiä, maikka
se joskus wallattomuudessaan niitä ajelee. Silloin kun hän



oli saanut maksaa lampaan repimisestä, oli Inger nnaton.
Toiset koirat tai sudet ja ilwekset oliwat kaikki tehneet.

Koko wiime wuoden ajalla ei ukko ollut kiwuloisuuden
tähden kyennyt metsälle ja lager parka oli, kytkettynä keittiön
portaiden alle, lihonut ja käynyt yhä äkäsemmäksi, mutta isän-
tänsä sanoi täydellä makuutuksella, että lager oli paras koira
maailmassa.

Kun wihdoinkin koirat irroitettiin, riemuitsimme me,
Wille ja mina, metsästyshuudoista ja torwentoitotuksista. Me-
kin koetimme huutaa, mutta kun Kornetti etäällä matki lap-
sellisia ääniämme, emme me enää huolineet ottaa osaa ajohuu-
toihin.

Kun kesti wähän aikaa ennenkun koirat löysimät jäljet,
esitti Kornetti, että olisi otettawa ~löytaja". — Sellaisissa
suhteissa on nimittäin metsästäjäin kesken tawallista ottaa
ryyppy. Wille ja minä emme huolineet, osaksi ujoudesta,
osaksi todellisesta wastenmielisyyoestä, mutta Kornetti ja Kap-
teeni ottimat kaksi. — Mtäkkiä päästiwät koirat kowan äänen.
Wille ja minä olimme silloin pienellä niityllä lähellä rantaa.
Koirat lähestyiwät täyttä wauhtia ja aiwan pikkuruisen jänik
sen kintuilla hyökkäsiwät Pan ja Diana niityn poikki muuta-
man kyynärän päässä meistä. Minä en yrittänytkään ampua.

Wähän matkaa ylempänä metsässä taukosi ajo ja maikka
Kornetti teki mitä suinkin taisi ei jänistä enää saatu liikkeelle.
Kapteeni sanoi että jos maan lager olisi ollut ajossa, ei siitä
niin pian olisi loppua tullut. ~läger kulkee läähöttäen ukon
kintereillä", kertoi Kornetti kaikessa salaisuudessa.

Me waelsimme edelleen ja kohta alkoiwat koirat kiertää
wanhaa kiwikkoista halmetta, jonka keskellä oli walkonen, pala-
nut kallionnystyrä. Sille Wille ja minä asetuimme ja pian
näimme me oikein ison jäniksen, isomman kuin minä olin ikä-



näni nähnyt, hiljaa tulla hölköttelewän suoraan meitä kohti
— ja 20 askeleen päähän meistä se seisahtui, kuunnellen
koirien ääntä. — Kiihosta wapisewin käsin minä tähtäsin,
— ummistin silmäni ja laukasin. Ruudin sawun haihduttua
me näimme jäniksen istuman juuri samalla paikalla ja kowasti
huutaen: — ~alles todt! alles todt", me hyökkäsimme jäniksen
luo. Mutta juuri kun minä olin tarttua siihen, se otatti tie-
hensä surkeasti äännellen: ~pär! pär! pär!" Toinen takasääri
riippui hermotonna. Mutta kiinni emme jänistä saaneet;
kolautin maan ajaessa rikki perän ~Sepän Kallen" pyssystä.

Kapteeni oli uskollisen lagerinsa kanssa asettaunut hal-
meen toiseen päähän ja nyt saiwat jäniksen surkeat huudot
lagerin liikkeelle. Se otti kiinni jäniksen, sieppasi suuhunsa ja
ryykäsi metsään, pupuparan aina waan huutaessa: ~pär, pär"!

Kornetti saapui paikalle ja pitkällisen hakemisen jälkeen
tuli lager watsa täynnä ja kuono werissä ihan silmiä myöten.
Se heilutti häntäänsä ja hiipi isäntänsä luo, joka wallan tyy-
tywäisenä sanoi: ~lagerpa kumminkin jäniksen otti."

Wille, joka yhä jatkoi etsimistä, löysi nmmein jäniksen
jäännökset, yhden takakäpälän ja muutamia willatukkoja. Kä-
pälän minä säilytin woitonmerkiksi ensimäisestä jänöstäni.

Kapteeni makuutti että jänis olisi kaikessa tapauksessa
haudattawa, joka ivanhan tawan mukaan tapahtuu siten, että
jokainen metsästäjä ottaa ryypyn. Ia siten tyrkytettiin Willelle
ja minullekin ensimäinen ryyppymme.

Lieneekö ollut ryypyn wai kowan hermojen kiihotuksen seu-
rauksia, mutta minua ylenannatti ilkeästi kotman aikaa, jota
kaikilla muotoa koetin salata toisilta.

Loitolla kuuluiwat Pan ja Diana taas haukkuman jänistä.
Me riensimme kaikki ajoa kohti, mutta ennenkuin jouduimme
sinne, kuuluiwat koirat päästämän

„ seisonta haukun". Kornetti,



joka ehti paikalle ennen meitä, huusi että jänis oli mennyt
kallionkoloon. Pian olimme perillä ja siinä koetettiin kaikin
keinoin pakoittaa jänistä esille. Kun haroimme sitä seipäillä,
se waan huusi ~pär, pär", mutta ei maan tullut pois. Vih-
doin nmmein saapui Kapteenikin.

~Vanha on sentään nnisain", hän sanoi — ~oikean met-
sämiehen täytyy warustautua kaikkia mahdollisuuksia wastaan
kun metsällä suinkin moi sattua". — Hän weti isosta metsä-
laukustaan julman suuren koukkarin, jonka päässä oli kaksi
käyrää kynttä. Tämä wännettiin seipään nenään ja pistettiin
halkeamaan. Säälimättä nyt kiskottiin winkuwa eläinraukka
hywästä piilostaan ja lager syöksyi anastamaan saalista, mutta
tällä kertaa se kumminhin estettiin aikeissaan, sillä Kornetti
antoi sille aika potkuja.

Jänis yhä parkui, eikä kuollut ennenkuin Kornetti moi-
mainsa takaa löi monta kertaa sen päätä kiween. Kun Kor-
netti, halkaisi jäniksen, otti hän sen sisästä wiisi poikaa, jotka
oliwat jokainen limaisen koteron sisällä. Ne oliwat hiukan
karmasta ja eliwät jo. Varmaan ne olisiwat kohta syntyneet,
ellei Kapteenin koukkaria olisi ollut. Diana, jolla oli nykyään
ollut pentuja awasi taitawasti koteron ja nuoli puhtaaksi pienosen
jäniksen pojan, jota me kauan tarkastelimme, mutta Pan ja
lager nielasiwat ne niinkuin syödään lihakokkareita kun on
oikein nälkä.

Wille oli jokseenkin helläluonteinen. Hän kääntyi selin
ja sanoi hiljaa: ~Hyi! — tuo on ilkeätä." — Kapteeni sai
tällä erää ottaa yksin hautajaisryypyn.

Kohta me taas lähdimme waeltamaan niemen nenään
päin ja näimme monta kertaa metsoja ja teeriä, jotka oliwat
paenneet sinne metsästäjien ja loinen edestä. Vaan arkoja
kun oliwat, eiwät ne päästäneet ketään lähelle, waan lensiwät



joutuin takasin pesilleen. Nyt ei Willellä ja minulla ollut
ampumaasetta; me menimme niemen nenään, istuimme kiwelle
ja tarkaistimme huolestuneina Kallen pyssyä. — Miten me
saisimme sen korjatuksi?

Siinä istuimme ja hikoilimme päiwäpaisteessa kun lager
päästi yhtäkkiä karkean ja wihasen äänen ia samassa näimme
me 15 k 20 lammasta, jotka, koiran ajamina, hurjasti paeten
syöksyiwät rantaa kohten. — Lampaatkin olimat paenneet nie-
mekkeesen, peljäten melua, jota me koirinemme pidettiin met-
sässä.

Me hyppäsimme ylös häätääksemme koiraa, mutta silloin
säikäytimme lampaat, jotka juoksinmt suoraa päätä wainoojataan
wastaan. Meidän silmäimme edessä repi tuo raiwo eläin monta
lammasta, yhtä kaulasta, toiselta takakintun. lärween juoksi
pari ja hukkuiwat.

Kornettin tultua me etsimme metsästä ja löysimmekin
monta raadeltua lammasta, jotka wielä olimat hengissä.

Vihdoin hän älysi koiran ja ampui sitä, mutta masta
toiste ammuttua lager kaatui ja kuoli saatuaan kolmannen
laukauksen.

Pan ja Diana houkuteltiin witjoihin. Kun Kapteeni wih-
doin wiimeinkin saapui arwellen paikalle, alkoi koma tora met-
sämiesten wälillä ja sitä jatkui kylään asti, jonne loput lam-
maslaumasta oliwat ennättäneet ennen meitä.

Kornetti meni takaukseen, että Kapteeni, wapaehtoisesti
tai pakotettuna, saa maksaa lampaat ja Kapteenin kysymykseen,
kuka hänen kelpo koiransa maksaa, wastasi Kornetti, että ken
tahansa saa ilman edeswastausta tappaa haaskio-eläimen.

Koko kotimatkan noitui tuo ystäwämme niin, että häntä
olisi luullut oikeaksi kornettiisi.

Kotiin tultua menimme Wille ja minä hiljaisina jawallan



murhemielellä Sepän-Kallen puheille, näyttääksemme rikkonaista
pyssyn perää ja jäniksen käpälätä.

Minä luulen, että ~Paimen Willen" rakkaus metsään ja
sen ihmeisin, jotka häntä niin wiehättiwät paimenajoilla, alkoi
lauhtua silloisilla metsämatkoilla, koskapahan hän syksyn tultua
waelsi kaupunkiin ja meni sokerileipurin oppiin.

Jopa oli huono juttu! Onko tämä muka huwittawa ol-
lakseen?

Ei! — Tällä surkealla tunnustuksella tahdotaan main
huomauttaa, miten raakaa tuollainen tappamisenhimo on, ilman
wäliä pitämättä metsästäjän edeswastauksesta ja welwollisuu-
desta metsännnljaa kohtaan. Hänen welwollisuutensa on niin
metsästää, ettei hän tylyssä ajattelemattomuudessa tuota eläi-
mille suurta tuskaa ja kiusallista kuolemaa.

Metsästys ei ole, miltään kannalta katsoen, kaikille
sopimaa urheilua. Millään muotoa se ei sowellu huwituk-
seksi wakautumattomille poikaisille, jotka eiwät omaa ampuma-
taitoa eikä tietoa niistä ehdoista, joiden nojalla ihmiselle on
annettu waltaa eläinten ylitse.

Jos kaikilla olisi rajoittamaton oikeus mennä metsään
tappamaan mitä maan eteen sattuu ja jos metsänomistajamme
wastedeskin sallimat sellaista ilkimaltaa, niin tulemat pian laa-
jat alat metsäistä maatamme typötyhjiksi riistasta. Sillä wii-
meisten ajalla on metsänwilja wähennyt sa-
massa suhteessa kuin asukasluku on lisääntynyt.— Huomattaman
on että wakautuneet ammattimetsästäjämme owat pääasiallisesti
rumenneet pyytämään petoeläimiä.

Väliäpitämättömän mainon kautta oli jo tämän muosi-
sadan alussa pohjolan ylewin eläin, hirmi niin harminainen,



että sitä melkein pidettiin satuajan eläimistöön kuulumaksi.
Täydellinen rauhoittaminen ja korkeat sakot lakipykälan rikko-
misesta, näyttämät kuitenkin luupaman, että tuo armokas eläin
taas saa rauhassa lisääntyä. Ennestään maassa löytywät hir-
met omat luultamasti liian mähälukuiset moidakseen ylläpitää
sukua, mutta kaikeksi onneksi näyttää wähitellen Venäjän puo-
lelta muuttaman koko joukko hirmiä maahamme. — Emämaas-
samme Ruotsissa ammutaan joka muosi aina 2,000 hirween,
ilman pelkoa sumun hännämisestä. Ruotsin maaoikeudet päät-
tämät, itsekukin omassa piirissään missä määrin hirmenajoa
sallitaan. Metsästyshoidon toimesta johdetaan Ruotsissa hirwi
yhä enemmän etelään ja metsäwuohi Pohjoseen päin.

Metsästys, niinkuin kaikki muukin luonnontuotteiden nau-
tintaoikeus, melmoittaa meitä järkemään menettelytapaan, jotta
me emme wastusta, waan koetamme edistää luonnon tuotte-
liaisuutta.

Vanhemmissa siwistysmaissa on ja muosisatoja sitten
huomattu, että on malttamatonta lain suojeluksen kautta estää
riistaa hämiämästä. — Msityiset, pienempien tai isompien,
manalojen omistajat omat, osaksi luonnollisesta edesmastauksen
tunnosta, osaksi hymin ymmärrettämastä omanmoitonpyynnöstä,
pitäneet huolta metsänkäynnistä omissa metsissään, useinkin
maltan erinomaisella menestyksellä. Eräs innokas urheilija
ampui tänä wuonna Englannissa eräässä metsässä, joka oli
ollut kauemmin aikaa soujeluksen alainen, yhtenä puimana yk-
situhattakaksikymmentä (1,020) lintua, suurimmaksi osaksi met-
sikanoja. Hänellä oli kolme asetta ja kaksi miestä, jotka latasimat.
.Metsästykseksi" ei sellaista murhaamista juuri pitäisi nimittää,
mutta se on kaunis todistus siitä kuinka paljon järjestetty met-
fästyshoito moi aikaansaada.

Meidänkin maamme lainlaatijat omat muutamia muosi-



kymmeniä takaperin rumenneet ankaruudella suojelemaan met-
siemme karjaa hillitsemätöntä wainoa mastaan.

Metsästyssäännöt kieltäwät lain uhalla tappamasta ihmi-
sen rawinnoksi kelpaawia eläimiä siitosajalla ja ennenkuin ne
kykenewät elättämään itseään. Kunnat omat asettaneet tappo-
rahoja petoeläinten hämittämisestä, muutamat seurakunnat koko
suuria.

Mutta tällaiset warokeinot eiwat ole sopusoinnussa yleisen
tawan kanssa. Useilla seuduilla maksetaan aina 100 markkaan
tapetusta ilweksestä, mutta melkein joka kylässä, yksin köyhim-
millä kesteilläkin, on koira, joka muun ruuan puutteessa rawit-
see itseään metsän riistalla. Hiljaa hiipien se seuraa jälkeä ja
anastaa helposti saaliinsa tai luikahtaa pesässä hautoman lin-
nun kimppuun, jolloin lintu, munat tai pojat joutumat sen saa-
liiksi. Miten usein kuuleekaan kehuttaman sukkelaa koiraa kun
se joskus, syötyään itsensä täyteen metsässä, kantaa kotiin
ateriansa tähteet, linnun tai jäniksen puolalleen. Sellainen
koira moi, yhdessä kesyttömän kissan kanssa, lopettaa kaikki
elämä sangen laweassa seudussa. — Miten kurjaa eläinrääk-
käystä on tuollainen hyödytön koiranpito! — Kartanon marti-
joiksi omat nämä koirat aiman kelmottomia, sillä ne omat usein
metsäkoiran sukua, ja kuka tahansa moi hymin helposti luusta
ne leipapalasella. Sitäpaitsi ne omat ystämällisiä luonnoltaan,
pysymät Harmoin kotosalla ja kulkemat mäen muassa kaikilla
ulkoaskareilla. — Onhan sekin julmaa eläinräkkäystä, kun ne
joka talmi samat nälkää nähdä, samalla tamalla kuin moni n.

k. metsästäjä kiusaa nälässä ajokoiriansa ja antaa niiden kärsiä
milua mitjottuina talmipakkasessa amonaiseen koirakoppiin. —

On julmaa muutaman päimän metsästäjariemun tähden antaa
koirien kiusaantua koko pitkän muoden.

Varmaan mielewyys ja wetoaminen ihmisen parempaan



puoleen Vähitellen poistamat kaiket wäkiwallan työt metsän
arkoja asujamia mastaan, joihin metsästäjämme tekemät itsensä
mikapäiksi. — Tuollainen wetoaminen warmaan johtaa siihen
mikä on oikein jokaisen tosi metsästäjän, jota miehättää salolle
metsästyksen taito ja hyötö, — eikä murhanhimo.

Monesti olen tullut kokemaan, että jokaisessa jalossaihmi-
sessä elää lämmin myötätuntoisuus eläimiä kohtaan ja etenkin
muistan erään tapahtuman etelä Pohjanmaalla monta muotia
sitten. — Kun minä, siellä matkustellessani, astuin erään kie-
warin porstuaan, näin siellä nuorukaisparmen, jotka ilakoiden
tunkeutumat erään pojan ympärille. Hän näytteli pientä kir-
jamaa tikkaa, — mutta millä tawoin hän oli sen saanut kiinni,
sitä minä en tullut tietäneeksi. Peukalolla ja etusormella pu-
ristaen lintua kaulasta, hän pyöritteli sitä ilmassa. Lintu
raukka lepakoi kuoleman tuskissa. — ~Anna linnun olla"! —

huusi monta kertaa tuskastuneena pieni 10 a, 12 muotias mal-
kotukkainen tyttö, jonka suuret siniset silmät heruiwat täynnä
kyyneleitä. — Hän sai monta puolelleen ja he huusimat yleisen
melun takaa: — ~Hyi! tapa edes tuo linturaukka." —~Ei, —

elä tapa"! — huusi itkemä tyttö ja polki paljasta jalkaansa
maahan.

Likuttawaa eläinrääkkäystä ja riistan tuhoa tuottaa tuo
maassamme niin yleisesti käytetty permien ja loukkujen pito,
jolloin eläimet useimmiten saamat kauan kitua ja nähdä nälkää
sekä jäämät monesti kyllä metsään märkänemään tai joutumat
petojen ruuaksi. Pelkkä lainlaadinta ei moi hämittää tuota
hirmuista tapaa. Tälläkin alalla täytyy työskennellä käsitteiden
muutosta siitä mikä on oikein ja mikä määrin. Edesmastaus
tästä raakamaiseZta tamasta on metsänomistajaimme niskoilla,
jotka omat mälinpitämättömiä ja leperöitä poikien ja kestien
suhteen, eimätkä lopeta tuota ilkimaltaa. Tämän tumattoman



pyyntitawan tuottama hyöty on niin wahäinen, kun se jaetaan
niiden, monen tuhannen kesken, jotka sitä harjoittamat.

Jos wielä kerran monilukuiset metsämme, huolellisen
hoidon kautta, wiliseisiwät kaikenlaatuista riistaa, niin on met-
sästys tuottama wuosittain huomattaman tuloksen.

Mutta jos jatketaan niinkuin on ulotettu, omat nuo kau-
healla tamalla lisääntyivät marikset tulemaisuuden ainoa lintulaji.

Vaatikaamme siis yksimielisesti: ~Pois loukut ja per-
met". Ia — ~Pois kaikki murhanhimoiset kuokkarit
metsämiehen uralta".

Pojat! Nyt minä keksin jotain! Tappakaamme joka kesä
oikein kilmassa mariksia ja »variksen poikia sekä hämittäkäämme
niiden pesät! Eikä suinkaan olekaan helppo asia ampua ma-
rista, sillä se on malpas lintu kun huomaa itseänsä ahdistet-
taman. —

Jokainen kun tappaa mariksen, pelastaa henkiin monta
motuista muuta lintua, sekä isoa että pientä. .

.

Sellainen wariksenpyynti on hymä harjoitus ampumatai-
dossa, etenkin mille, joista mastaisuudessa tulee metsästäjiä
ja metsästyksen suosijoita.

G. B-ff.
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