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Eläinsuojelusasia maalaisväestön
kannalta.

)'ol7tclmlBekB>.

katteiden aikakauBi ei «Ie enää ilmana, vaan 8e on
aBtunut inmizten KeBkuuteen. ole enää 3uomen Baloilla-
kaan niin tölliä, folion ei riBtiriitaiBten aatteiden
aropalo olisi kipinöitään neittän^t.

hengellinen elämä ei ole enää ulkonaisen pakon tai
peritin UBkon ilmenemi3tä. 3illä erilaiBet UBkonnolli3et ja
UBkonnonvaBtaiBet ajatUB-Buunnat ovat maailman valloitU3-
retkillään tenneet itBenBä tunnetuikBi joka puolella, arvoB-
- toiBiaan, poiBtaneet ulkonaiBen pakon ja peritin vaiB-
- pakottaen inmiBet itBenäiseBti vertaamaan eri
kä'Bit)?3ten totuuclenmukaiBuutta ja Ben ponjalle rakenta-
maan lujemman vakaumuk3en elämän ja kuoleman BuuriBta
K)s3VM^kBiBtä.

VnteiBkunia ei ole enää raukallinen puutarna, joBBa
KanB2n Buuret joukot ovat penBaBrivejä, joita muutamat nar-
vat, korkeimmilla vlitei3kunta-aBteilla on pantu
»viljelemään ja vartioineinaan", ei enää UBkota, että Aumala
on ikuiBikBi ajoikzi lalijoittanut maailmalle orjat ja orjaker-
rat, KerjäläiBet ja mäBBääjät, Bo6at ja väkijuomat, työtaakan
alle nääntyvät raatajat ja lieiään tulokBilla liekumoit-
-Bijat. humalan elämän entojen epätaBaiBeen ja-
koon ja inmiBiä painavaan raakuuB-
- on alkanut UBeimmille Belvitä.

VnteiBkunnall>Bi3Ba epäkon6iB3a nändään turmeltune!-
6en inmisten peilikuva, eikä humalan KiroukBen leimaa,
ilimiBiBBä ei nän6ä ikuiBeBti vaivaiBta vaan ke-
liittyvä olento, jonka kaikkeuden iBä on pannut maailman
lapBikamariin oppimaan, BikBi,
kunnes taivaalliBen iBän talilo tapantuu niin maa3B2 kuin
taivaiBBa.

l<un inmiBet ovat epäkohtain olem!BeBta näin alkaneet
itBeään eivätkä piaa niitä korkeampain voimain

ijankaikkiBeBti KeBtävänä KiroukBena, on



Mitä eläinsuojelusliike tarkoittaa.

parannusten tavottdu, erilaisten yhteiskunnallisten liikkei-
den näyttämölle astuminen perin luonnollinen ilmiö. Se
on nostanut kaiken maailman köyhälistön omistavia luokkia
vastaan, se herättää pienissä kansoissa vapauden unelmia
ja se nostattaa vuosisatoja nukkuneen talonpojan suunnit-
telemaan leivänkasvattajan päästä, sydämestä ja käsistä
lähteneen maalais-yhteiskunnan pohjapiirroksia.

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

Osuustoimintaliike koettelee vapaan yhteistoiminnan
lääkearvoa yhteiskunnan parantajana. Raittiusliike johtaa
ihmisiä itsenäisen tahdon kasvatuksen tietä himojen orjuu-
desta korkeamman vapauden ja onnen asteelle. Nuoriso-
seuraliike taas pyrkii keräämään unohdetut salonlapset
itsekasvatuslippunsa juurelle, kehittymään älyn, tiedon ja
sisällisen sydämen jalouden tietä tulevaisten aikojen kodin
ja yhteiskunnan huoltajiksi.

Kaikki nämä edellä kuvatut ilmiöt ovat liikkeitä, joiden
kosketuksesta maaseutu kohisee. Niiden syleilyssä me
elämme ja niiden aatteihin me kaikelta muulta hukumme.

Me seuraamme uskonnollisia, kirkollisia ja yhteiskun-
nallisia liikkeitä, mutta me emme näe mitä niiden edessä,
takana tai rinnalla kulkee. Siksi saatammekin me unohtaa
niin monet vaatimattomat mutta tärkeät murheen laakson
ilostamisyritykset. Siksi on monia valistuneistakin käypiä
kansalaisia, jotka puusta pudonneen tavoin ovat pakotettuja
kysymään, eläinsuojelusasiasta puheen tullen, mikä sekin
on ja mitä silläkin on tehtävää?

Toivossa, että järjestetty eläinsuojelusliike tulee edes
niin paljon maaseutuväestöllemme tunnetuksi, että se joutuu
kysymään: mikä se on? Olen Suomen Eläinsuojelusyhdis-
tyksen puheenjohtajalta, eversti T. K. Torstenilta saamani
kehoituksen johdosta ryhtynyt laatimaan kirjoitussarjaa, joka
maasta elävän maaseutuväestön kannalta selvittelee eläin-
suojeluskysymystä pyrkien antamaan kotoisten esimerkkien
valossa vastauksia kysymyksiin, niitä on eläinsuojelusliike,
onko se tarpeellinen ja mitä me voisimme sen hyväksi tehdä.

Osoitin edellisessä kirjoituksessa, että me elämme
»joukkojen nousun" kansan laajain kerrosten neräämisen
aikaa. Lamaten tulin jo edellisessä osaksi 08oittaneeksi,



että tapalitumassa oleva kansan nerääminen on pitkäaikai-
nen ilmiö. — Linän nerännvt enZimäisellä silmäin rautuk-
-Bella näe muuta kuin lälieisimmät ja räikeävärisimmät esi-
neet, mutta muutamien minuuttien kuluttua antavat valveu-
tuneet aistit Leivän kuvan koko ympäristöstä, äama on
laita myöskin kansain näkö- M tuntoaißtimien nerätessä.
Ensinnä nändään yksityisten inmißten kärsimät
ja laaditaan säädöksiä niiden poistamiseksi, äitten nändään
eri sukupuolten, eri vnteißkuntaluokkain ja eri kansallisuuk-
-Bien väliset ristiriidat, joiden taißtelevat, ei
ainoaßtaan kävivät itse, vaan mvößkin lieiään aßialleen un-
rautuneet Mlo3>6ämißet läliimäißet. Yleinen inmiskunnan

luo täten ensimäisiä säteitään luokka-
teistään kiistelevään inmismereen.

Kansain tavotteliMtkin Baattavat kummin-
kin vielä unontaa, että on muitakin iloa M kärsimyksiä
tuntevia olentoja kuin inminen. ?Ie pitävät eäelleen ikmistä
luomakunnan KeBkukBena, ei ole viljelemiBestään
vartioimisestaan kellekään eclesvastuuBBa. näiäen

rinnalle ilmesty kolita eläinten ystävä,
opettaa että ei Biinä vielä ole me
KanBBa Boveliaat olemme, mutta luomakunnan pienimmät M-
KuvaBti kärsivät meiään langettavan ohuutta.
Lläinten ystävä kuomauttaa, että, «kaikilla maailmaan

olla itsenäinen tarkoituB )'a elämiBen oikeuB".
Vtitä vanan kuin Aumala on luonut toiset inmiBet
toiBet kerroiksi, vanan lian on Baattanut eläimiä luoda
sellaiBiksi raakain vaistoamme leikkikaluiksi, joiden konte-
lemisesta me emme olisi minkäänlaisena vastuuBBa.
uskomme, että Aumala on välittömästi luonut inmiset ja
eläimet, silloin olemme samalla tavalla nänen tantonsa ja
voimanBa ilmaukBia, olemme erilaiBi!la ladoilla varustettuja
veljiä, joiBta ikminen on korkeimmilla lalijoilla varustettu,
mutta jotka lalijat eivät saata oikeuttaa neikoimpain kidutta-
miseen. >108 taaB uskomme, että olemme miljoonien vuoBien
kuluessa elämän alimmilta asteilta, länteneet sa-
masta ja jatkamme matkaa eteenpäin, toiBet edellä, toiBet
jäleBBä, niin Billoin!,an ei meillä edellä kävijänä ole oikeutta
oBoittaa korkeampaa savutustamme sydämettömällä julmuu-
della, nauraen vänempien veljiemme äänettömälle itkulle.

Kun tiedämme, että myöskin eläimillä on tunto, jopa
monilla varsin aistimetkin joiden avulla ne voivat
tuntea iloa ja surua, onnea ja katkeruutta ja kun ylipäänsä
olemme sellaisella siveellisellä kehitysasteella, ettemme voi



111.
Eläinsuojelusasian nykyiset ja tulevat ajajat.

nauttia toiBen kärsimyksistä, että jo pelkkä toisen surun
tunteminen svnnMää mielipatiaamme, niin kuinka voisimme
nila julmia tai välinpitämättömiä eläimiä kontaan? tÄkö
inmisvvtemme estä meitä eläimellisyydestä myöskin eläimiä
kuntaan? teemme nvvaä vain niille, jotka voivat meitä
palkita, silloin olemmekin vaLta raakalaißia. on vain
unrata neikot voiman3a itßeänßä neikompien joßta
Bißällinen tvvdvtvß on ainoa välitön palkka.

lÄäin3uojelußaßian ajajain vnteißenä päämääränä on
eläinten kälsimvsten lieventäminen. äivuseikoissa Ben sijaan
Baattaa olla eri mieltä. Iloiset vaativat eläinten omaan
vapauteenßa jättämißtä, toißet vain kontelun parantamißta,
vieläpä auttavan nolkouksen ulottamista vapaanakin oleviin
eläimiin. I'oißille on teuraßtUß Kaulii3tuß, kun toißet taaß
n)sväkßvvät tußkattoman teura3tukßen ja Buoraßtaan vaativat
Kälßiväin eläinten lopettanutta. 7'oi3et tekevät työtä eläin-
ten itßenßä, toißet ilimi3en nvö6vn takia. Inmisen
tavottelijoista taaß toißet aßettavat aineell>Ben maa-
laavaksi, kun toißia Kannußtaa tvönön nvvän teon Biveelli-
nen jalo3tavaißuuß. ovat eläinßuojelußa3ian tärkeitä

Mäen Belventämißen tarve nerää Bitä mu-
kaa kuin itße aßian väin tajutaan, mutta Bitä ennen on
meille tärkeätä, muotoilun takertumatta, itße pääasia: eläin-
ten kurjuuäen lieventäminen. 3itä me eläinten Mävät kaikki
Mäeßßä tangomme.

vaikeata ja niin väliäiBtä va3takaikua Baanutta
kuin järjeBtettv eläinBuojeluBtvö onkin vleenBä maaBBamme
ollut, on äuomen LläinBuoje!uBvn6iBtvkBe!lä Bittenkin kau-
niB ja tuloksia tuottanut tvokauBi takanaan.

Onnan voitu jo vuoBikauBia julaiBta kalita e!äinBuojeluB-
- nimenomaan omistettua aikakauBjulkaiBua. On Baatu

400 eläinBuojeluBvnäi3tvBtä, joissa on UBeita
tulianBia jäBeniä. KanBakoulunopettajain avuBtamana on laB-
- KeBkuu6e3sa tentv työ niin, että neissä on
järjestyneitä eläinten VBtäviä puolta Buurempi määrä kuin
aikulBiBBa.

I<un eläinßuojelußasi2Bta on lisäksi punuttu Varsinais-
ten äänenkannattajien ja vnciistvßten ulkopuolella, voiäaan
todella sanoa, että pieni asiandarrastajajoukko on toiminut
nukkumatta. Kun eäelleen tiedämme, että esim. nuoriso-
ja raittiußßeuroiß3a on verrattain vleiseßti tentv työtä m^ös-



kin eläinsuojelusasian ajamißekßi, niin eivät narratuksemme
suinkaan ole jääneet likimainkaan edustamatta. Riutta kun
arvoßte!len tarkaßtamme kävtännöllisiä tuloksia, kuomaamme
ne sittenkin kovin pienikö, saa salata itseltämme
sitä tosiasiaa, että niin perin vanan eläinten ystävistä kuu-
luu kotieläimiä omistavaan ia naitavaan väestöön.

Eläinsuojelusyhdistys on maakylissä, joissa väestö elää
karjanhoidosta, suuri harvinaisuus, mutta on se jokapäiväi-
nen kaupungissa, tehdasalueilla ja kirkonkylissä, joissa on
paljon kotieläimiä omistamattomia lapsuuden karjamuistojen
säilyttäjiä.

inmi3et kaipaavat eläimiä
laittavat pikkulinnuille peBimiBpönttäjä, antavat ruoka-almuja
j. n, e., mutta ne ovat voimattomia kotieläintemme aseman
parantamiBeBBa, jota vastaan inmiset kumminkin enemmän
rikkovat.

Eläinten lioitajiin koncliztetulla KaBvatu3tvöllä ja eläinten
kontelun valvomisella toBin Bellainenkin, jolla ei «Ie eläi-
miä noi6oBBaan, voi parantaa eläinten kodtelua, mutta var-
-Binainen omakontainen ja esimerkillinen taistelijapaikka on
usein niillä, jotka itse ovat jokapäiväisessä tekemisessä
kotieläinten KariBBa. tällaista an meickän maalaisväestömme.
>Ia sen itsetietoinen eläinrakkaus on vielä useinkin uinuk-
-BiBBa.

tietMi myös lielläluonto>Bia, joB
inmiBlä, mutta vleenBä Baa nellvvskin vain vaistomaisen
ilmenemismuoäon, Billä ilimiset eivät ole periaatteellisesti
selvittäneet laelleen Bitä aziaa, että lieillä on joitakin vei-
vollisuuksia eläimiä kantaan. vain viljellään, kuten
peltoa, kuka nuolellisemmin, kuka veltommin.

Kun me ajattelemme eläinsuojelusnarrastustemme käv-
tärinöilleen elämään u!ottuvaiBuutta, kun me tiedämme,
että 3il!oin kun luomakunnan KärBimvkBiä nuomaamaan
neränneet inmiset lukevat eläinsuojeluslentien lämmittäviä
KirjoitukBia, silloin eläinten omistajat ja naitajat korkeintaan
lukevat zanomalenäistään minkälainen eläintenkävttö on
nvö6vllist3, mutta ei sitä millainen an inmiBvvBvaatimuBten
mukaista. 3illoin kun eläinten ystävät laittavat linnuille siraja
pesimispänttöjä ja neittävät neille ruokaa akkunalaucloille, Bil>
loin etsii tunannet vangitut kanat pimeäBsä navetassa lepo-
paikkaa, pesän tilaa tai ruuan murulta. .Ia Billoin kuin me
pidämme illanvietollamme lämpimiä puneita eläinten VBtä-
vinä, silloin toiBet kävtännällisessä toimessa eläimiä piinaa-
vat; vieläpä lievosvstävän kauniilta kajahtavalla nimellä.



Korjattavia epäkohtia.

I'äBtä KaikeBta luuliBin että e!äinBuojeluB-
- käytäntöön vaikuttamattomana, ilmaBBa
liitelevänä inanteena, ellei 8e kotiuäu 3uomen maalaiBkan-
-83N Bieluun, ellei Ben lämmittäviä alttareita voiäa rakentaa
talleiliin ja navettoinin, laitumille ja työkentille.

LläinBuojelukBen toteuttajat pitää noBtattaa maaBeuclun
arki-inmiBiBtä, ja silloin ovat inanteet asuneet junlaBaleiBta
wBielämään.

'lallipojat ja karjatvtöt, ne ovat kotieläinmaailmamme
itBevaltiaat. pitää Baaäa leiviBkänBä oikein lioitamaan.

Kun me BaiBimme käMnnöl!iBet kotieläinten noitajat
aBiallemme lämpenemään, avautuiBi neille laaja työmaa.
3illä korjattHvia epäkolitia kotieläintemme noiäon alalla on
paljon. ja taitamattomuuB kilpailevat eläintemme
elämän katkeroittamiBeBBÄ

Mten meillä eBimerkikBi konclellaan vuoBitunanBia rin-
nallamme UBkolliBe3ti taiBtelevaa lievoBta?

Levonen Baa verrattain v!eißLßti olla pimeäßßä tallina,
juoo!a Biellä kylmää vettä ja maata Koßtealla ja likaißella
alußtalla. Kavioiden vuolemißeßßa ja nouäa-
tetaan 3ellaißta liuolimattomuutta, että monet nevoßet tule-
vat jo nuorena Baira3jalkaißik,Bi, vänkiä ei viitßitä Bovittaa
kaulaan ja kuolaimet aßetetaan Buudun jääkylminä, että
moneßti kielinanka niinin tarttuu. kaikki tämä lama-
uttaa nevoßen pirteittä ja tottelevaizuutta, on ~luomakunn-
an lierralla" piißka ja kettingit varana. Lievonen vain
Baataißiin perin raungttomak3i, pannaan Bilmälaput poßkille,
ettei 8e vain millään lietkellä näe piißkan olevan alliaalla.

Kovin on, varankin puolikaßvuißille poikaßille,
että kanss!Btuneilla tvönevoßilla ajetaan minkä Kavioißta
lälitee. Ainakin on että laitumelle vietäeßßä neliß-
- Bel3Bßä ißtuu raßkaß mieß, joka vnä kokoaa ja
putoaa nevoin Belkään. nevonen on piikkißelkäinen,
ei 8e ole mienelle naußkaa, mutta nevoßelle on 8e kauneata
Belänkoetußta. Kun pääßt3än laitumelle, on naußkaa nätiää
nevoßen juokßevan. 3e Baa Buitßenpenßtä ~lälitö'paßßin".

8e täßtä arkiutuu ja pakoilee kiinniottajaa, otetaan 8e
paulaan ja kiinni Baatua lvöääan entißtä lujemmin.

Aivan on !aißkanlai3i!la ja mantavuuclen makuun
pääßßeillä inmißil!ä 8e vika, että ne eivät viitßi jalkaßin



pienten eläinten alla c>n runBaaBti palavaa lantaa, niin
että lampaiden villa vatBan puoleBta ~palaa" ruBkeakBi. l<un
ilmanvailito on liuono ja 3ikakin antaa liajunBa, ei ilma ole
l>auBkaa kengittää. rlpäBiiBtevclen mitta on kumminkin
vaBta Billc»in kun lenmillä on allaan virwainen lanta
ja yläpuolelta tiputtelevat kanat kuUanpalaBiaan.

kuuluvaa on että navetta on pimeä ja
kaikki punäiBtUBwimet tuntemattomia.

Kun kaulavitjoja ei liellitetä koko pitkänä talvena ker-
taakaan, juomana on lämpimät liuul>6eve6et, ruokana toi-
-Bena vuodenaikana !tBe runBauB ja totena vuo-
6enaikana pelkät oljet, niin onko kumma, että lenmät ovat
keväällä uloBlaBkettaeB3a pelkkiä luurankoja, ja pimeään
tottuneet Kar!tBat Bukeltavat enBimäiBeen veBiojaan.

julmin on tapa, että Bika, joka on KaBvanut
ummentuneeB3a ja lämpimä33ä navetaBBa, autetaan linoi-
tukBen ajakBi ulkopakkaBeen.

l<un Bitten karjaeläimet laBketaan keväällä u!o8, on
niillä dvvät ~lantaliouBut", mutta 38tuminen ei Bitten-
kääri kun kaviot ovat vialliBia.

I<eBän KulueBBg kaviot murtuvat ja kuluvat. 3amoin
tekee paimenen vitB3, mutta 8e 3aac!aan aina uuBi.

I'3l!ai3ta on eläinten kolitelu vleiBeBti alkuperäiBiB3ä
olo>BBa, mutta poikkeukBena on 8e paljon pahempaakin.

IViitä on kovin paljo tunnottomia mieluä, jotka nauBkuu-
clekBeen repivät nevoBen Buupielet rikki tai jotka pienimmän-
kin valunaan BgttueBBa BZ6attelevat ja Ivövät lievoBta. >108
reki tarttuu kantoon, kuorma norjaritaa kumoon tai mitä
vänBä vaninkoa Battuu, kaikki 8e on nevoBen ja konta
vinkuu ruoBka KirouBten BäeBtämänä nevoBen BeläBBä. >Ia
navetan puoleBBa, joBBa liellempi Bukupuo!i pitää valtikkaa,
ei ole 38ia paljon parempi. >108 lenmä, KärpäBen purre3Ba,
liuiBkauttaa nänt3gnBä, niin kolita 8e Baa tuntea liennon
naiBkääen taputt3van Ivp3!nl3vitB3l!a KvlkeenBä.

On viime vuoBina Baatu KokemuBta Biitäkin, että luok-
KatietoiBet palvelijat ovat KoBtaneet iBäntäväkeen Koli6iBtu-
van vinan neidän e!äimillenBä. pikku tyranni KoBtaa kär-
-3imMBenBä alaiBelleen!

mennä millinkään. Valjaßtetaan tievonen, ißtutaan rekeen
ja annetaan nelißtää. Bitten lojutaan kiirelitimättä määrä-
paiKaßß3, ja NevoNLN 823 V>lUßtUa.

rlntäL Bitten navettakarjan Kanßß3?
On enßikßikin että lenmät, lampaat, Biat ja

kanat elävät liäiritßemättömäßßä Bointulaß3a.



Mitenkä on korjattava?

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

l<un takaamme saada kotimme tuntumaan kodikkaalta,
on siinä ensimäinen tentävä siivottomuuden ja ummelituneen
ilman poistaminen. .Ia kun kotieläinten noitoa
parantamaan, on alku tentävä samasta päästä 3. o. tallien
ja navettain laatimisesta tarkoitustaan vastaavalle kannalle.

On tietysti, varsinkin vakavaraisille, mandotonta saada
uusituksi, mutta pikkukorjauk-

sillakin saa kurjista kokkeleista koko
3einäin valoaukoille aukominen ja liuoneen sisustus ei
paljon maksa.

Nillaisiksi meidän sitten pitäisi saada karjan asunnot?
1"al!it ovat yleensä siksi tilavia, että siellä ei ole ilman

puutetta, sallin kontuulliset tilavuusvaatimukset ovat:
pinta-ala Kevosta konti 8 ja kuutiutila 15 m^.

pituus, ilman soimea, tulee olla kevosen
korkeus kerrottuna 1 V« ja kMsisillan leveys kevosen
korkeus cm.

susien tallien rakentamisen varalta voisi tässä tietysti
luetella monia neuvoja, mutta kun niitä on saatavana neu-
vojilta ja ammattikirjoista, kuomautan vain sellaisista sei-
koista, joiäen parantamisen vannoissakin talleissa
olla tinkimätön vaatimus: sallin tulee olla lämmonpitävä
ja olla varustettu ilmanvaintotorvilla, niin että sen lämpö
ei alene 10:stä asteesta eikä taas milloinkaan tule niotta-
vaksi. Valon saamiseksi tulee olla kooltaan Vin tai
lattian pintaa vastaavat akkunat, joi6en paikka on läkellä
kattoa ja muoto matala leveys.

soimien sukteen on muistettava, että nevonen on maasta
eläin, jolle ei ole sopivaa renujen kurkotte-

leminen. Loimen korkeus saa olla korkeintaan 90 cm,
lattiasta.

>Los emme ota nuomioon tallien ovat nave-
tat monta kertaa kurjemmat, ovat m. m. niin
matalat ja antaat, että ilman kunnollisuudesta ei voi olla
puhettakaan. Navetan tilavuuden tulee olla niin suuri, että
pinta-ala eläintä konti on 5 ja ilman kuutiotila 13
parret eivät saa olla alitaat, Koktuullinen leveys on
metri ja pituus — eläimenmitta cm.



Ruokakouru ei saa olla 45 cm. korkeammalla lattiasta.
Jos ei saada heti itsetoimivia vesikuppia, on vettä pidettävä
melkein läpi vuorokauden saatavana.

Valon ja ilman vainion Bunteen on zama vaatimuB
kuin talle>BBakin. äelvää on, että karsinoida ei Baa olla
KaaBuja svnnvttävää palavaa lantaa ja että virtBaBäiliön paikka
ei ole navetan alla.

pikku eläimiBtä pitää ainakin Bioilla olla oma BuojanBa,
joBBa valo, lämpö M ilmanpuntauB on Bama kuin eäelliBiB-
- ja pinta-ala 2 Bekä ilman kuutiotila 5 eläintä
konden.

Kun lampaat tottuvat lelimänavetaBBa alituiBella laulul-
laan raottamaan toiBia eläimiä, oliBi Buotavaa, että niilläkin
oliBi «ma tupana.

LammaBnuoneeBB2 riittää N, 60 pinta-ala ja 4
kuutiotila eläintä konti. Valo v. m. vaatimukBet Bamat
kuin eclellä.

>108 kanoille ei Baaäa eri aBuntoa, pitää niillä olla
navetaBBa oma valoiBa nurkkanBa, joBta vain määräaikain»
laBketaan tepaBtelemaan navetan muunun c»Baan, eikä mil-
loinkaan lenmäin yläpuolelle epäBiivoutta aikaanBaamaan.

Kun nämä vaatimukBet e!äinBuojiin nän6en tulevat
tävtetv'ikBi, Baatamme alkaa punumaan muunkin noiclon
parantamiBeBta.

sliten on nevoBw koläettava M konäeltava?
käellä koetimme oBoittaa, millaiBia tuliBi KunnolliBten

olla. KirjoitukBe3Bamme lauButut toivo-
mul<Bet kaikkialla tävtettäiBiin, ollBi aBian korjautuminen
nvvällä alulla. Kumminkin oliBi 8e vaBta alulla, 8il!ä ruo-
kinta ja lioito ovat vntä kipeän KorjaukBen tarpeeBBa. Kun
Kirjoitu3Barjamme neljännepä oBa3Ba jovlimalkaiBeBti duo-
mautimme aBiain nvkviBeBtä tilaBta Baanemme täBBä keti
rvlitvä Banomaan, mille kannalle ne tulevaiBuu6eBBa oliBivat
Baatavat,

punumme taaBkin enBin nevoBeBta:
Kun talli on Baatu valoiB2k3j, ilmavakBi ja BilBtikBi, on

Beuraava K«rjauBaBte ruokinnan järjeBtäminen. Kun gBian
tarkemmin perusteltu eBitvB vaatiBi tilaa enempi kuin täBBä
on käytettävänä, olen pakotettu Banomaan vain, miten on
telitävä, to6iBtamatta mikBi juuri niin on telitävä.



Vielä on mainittava tZrkeiBtä doitotoimiBta:

Levosen ruokinta c»n vleenBä riittävän voimakas mutta
vkBlpuolinen M epätasainen. BikBi pitäiBi se järjeBtää Biten,
että KorBi- M väkirenun ohella voitaisiin talvellakin antaa
tuoretta renua 3. c». juurikasveja, 3)skBvin ja KeväiBin on
sisä- M ulkosvötön vailidos toimitettava vähitellen, niin
että ruuan3ulatuBelimet tottuvat uuteen tetitäväänBä.
kinta ei Baa tapantua koska Battuu, vaan määrä-ajoilla, että
hevosen luuanBu!atu3elimet tottuvat 3äännö!liBeen toimin-
taan. juomavettä pitää olla aina saatavana, eikä 8e Baa
olla jääkylmää. >108 eBim. matkoilla joudutaan joskus käyt-
tämään kylmää vettä, on juoma-aBtian päälle pantava nei-
nätukko annettava olla kuolaimet BuuBBa, että huominen
käy mtaasti. Liiloin ei veBi mene kylmänä vatBaan.

VarBinaiBeBBa noitotvö3Bä on kavioiden KunnoBBapito
tärkein. 3illä kaviot Baavat Ka3vaa muo6ottomikBi tai
pilataan nuonolla tulevat nevoBen jalat vial-
liBikBi ja koko lievonen turmeltuu. 3ikBi on varBojen ja
joutila,Bdevo3ten kaviot vuoltava BuorikBi ja luonnolleen
matalikBi kerran Kuukauc!eBBa. pitää sovittaa nvvin
kavioon, —- ei päinvastoin — ja m. m. on varottava liian
pitkien nakkien KävttämiBtä, jotka antavat lievoBen kaviolle
luonnottoman aBennon.

Valjaiden 80pivai8uu8 on tärkeä, vänkien tulee olla
olkapäihin sopivat, viiden pitää olla riittävän pitkät ja
niin väljät, että sormi malituu kaulan ja lankien väliin.
Vetopiste on asetettava niin, ettei länget nouse kurkkuun,
eikä kuorman paino koske olkanivelen kolidalle. kuokka-
valjaat ovat siloja paremmat, tärkeätä on muistaa, että
kankeata kuormanevosta ei rasiteta juoksu-ajolla.

Varsain sunteen on m. m. muistettava, että niille tulee
antaa säännöllistä jaloittelua ja taidokasta opetusta. Veltto
tai julma varsankasvatus on aineuttanut paljo panantapaiBia
nevoBia.

3uitBia tulee Bäilvttää aina lämpimässä nuoneessa tai
ennen suunun asettamista ovat ne käsissä lämmitettävät
täisin lämpimiksi.

Kun nevonen joutuu seisomaan kylmässä ulkoilmassa,
on sen selkään ehdottomasti asetettava nvvin suojaava loimi.
Ajon loputtua on nevonen pvvliittävä olkitukolla kuivaksi
ja asetettava loimi selkään Bikßi kunnes iliopinta lakkaa
hikoilemasta, on ajettu rapapelloilla tai kujilla ovat



vuokset pundißtettavat rava3ta. tärkeätä on muißtaa, että
nevoßella pidetään tallina loimea vain tultua. Nuuten
käy mo neikokßl kylmää Keßtämään.

koktelu oliBi Baatava lempeäkBi. Kvlläkän
nevoBen ajoBBa kokeneiden nenkilöiden myöntää,
että kuvaileminen ei aina päinBä, mutta lyödä lievoBta
KiukuBtuneena on raaka ja epäkäytännöllinen tapa.

Olin kerran paikalla, kun eräB mieB löi lievoBtaan, jonka
kuorma oli tarttunut kiinni jononkin. NieB ei nokBannut
tenää muuta kuin Ivödä ja kirota. VapiBeva kevonen ei
taaB vetämään. I<un Bain mielien rauhoittumaan,
taputtelin lievoBta ja pulielin 8i!Ie. VäänBin Bitten reen
anturat konolleen, ja kevonen läliti matkaan pelkällä kelioi-
tukBella. kun lievoBta liarjataan, joka oliBi päivittäin
tentävä, tu!iBi Bitä puliutella ja taputella. .Ia aina kun
ajaBBa tulee valunko, on 8e korjattava, ja KevoBen on annet-
tava olla rau!i23Bg. 3aamme KevoBen navalle mielelle,
monen vallinaan vanalla Korjatuk3i ja omatuntomme
naavoittumatta.

VII.

Lelimäin m. tuotantoeläinten lioiäon parantaminen.

Olemme jo käyneet KatBomaBBa navetan murnenävtel-
mää ja eittäneet tuon jokapäiväiBen näyttämön tarkoituk-
-BenmukaiBempia BiBUBtuBtapoja. käemme Kä3ikBi ruo-
kinta- ja naitotapojen eBittelemiBeen:

vaatimuB on nälkäruokinnan poiBtaminen.
sellut pitää arvioida ja ottaa talvelle vain niin
monta eläintä kuin 3aaäaan I'oiBena Beuraa vaa-
timu3: Ruokinta taBaiBekBi ja melieväkBi, niin että lekmää
ei Baa toiBena vuodenaikana pitää ulelliBvude3Bä ja toiBena
nälällä kiäuttaa. (lällä ei tarkoiteta Bitä, ettei IvpBvmäärän
mukaan voitaiBl toiBta lenmää ruokkia runBaammin kuin
toiBta.) on juurikaBvien ja painorenun avulla järjeB-
- ruokinta läpi vuoden tuoreekBi ja meneväkBi. Var-
-Binkin on vältettävä äkkinäiBiä ruokinnan vailiteluita.

täBmälliBuvB on lehmille tärkeä
kuin nevoBillekin. Lamoin vntämittaiBeBti Baatavana olevan
juomaveden tarve. Vielä tulee olla Buolaa eläinten nuo-
lekBittavana.

I<un olemme edellä, nevoßnoidoßta pukuttaeßßa, anta-
neet monia lekmän noitoonkin 3opivi3 anjeita, emme talido
täßßä niitä kerrata, vaan viittaamme edellinen Kirjoitukßeen.



Kun lenmäinpundißtUß c>n kovin puutteelllßta, taliäon Biitä
kumminkin mustuttaa. — Kyllä lenmillä
olla kuiva ja punäas alu3in Bekä oikeuß tulla päivißin puli-
-6ißtetuikßi. on kumminkin otettava nuo-
mioon, että ei Kaikenlaißilla kaistoilla raadella iriopintaa.

la3keminen talvella joka viikko muutamikßi minuu-
tikßi uloß jaloittelemaan on vaatimuß, joßta ei Ko3kaan 3aißl
tinkiä. Zamallainen tinkimätön vaatimu3 on Borkkain lioito.

Kun lekmät aBtelevat ontuen luonnottomiini KaBvaneilla
kavioillaan, niiailevat ne 3iten iBäntienBä vetelvvdelle. On
Belvää, että kelpo mieB ei toivo karjaltaan tällaiBia kunnian
«BoitukBia.

Vaikka lenmäinlioito on vleenBä nellätuntoiBten naiB-
- valaBBa, 83avat nekin KeBtää paljo julmuutta ja
väliä nvväilvä. Kyllä Biiden pitäiBi pääBtä, ettei luuta, kiulu
ja IvpBinlavitBa BatuttaiBi punikin kylkiä. naiBiltam-
me voiBi paremmin oäottaa VBtävälliBtä livväilvä ledmiä
kantaan. aikana BZavat lelimäparat paljo
KälBi3 raakojen paimenten takia. neitellään puilla ja
kivillä, Be>päill2, juok3utetaan j, n. e. Kun tätä
toimittaa vai3tomaiBen raakuuäen onjaamat lapBet, joi6en

ei mone3ti voi ve6ota, on Korjau3keinot vaikeat, mutta
vrittäm3ttömvvB ainakin on vanvempain ja iBäntäväen rikoB.
kinakin länellä kotia on maliäolliBuu3 valvoa paimenten
taimia. VarB!naiBeBa paimententävä33ä pitäiBi olla vaati-
mukBena, että lelimät BaiBivat tulla Bvöäen laidunmaan
rajalle.

paimenajoilta on minulla tallella monta
elämän! rakkaimmiBta muiBtoiBta. innoin paimennettavain
ajelematta Bvö6ä rajaa myöten. >Ia kun ei ne milloinkaan
pääBBeet vara3tamaan, oli paimentaminen vänätöiBtä.
mät tulivat jalkain! juureen 38ti ja IvkkäBin neitä BarviBta
takaiBin. Kun ne lepäävät narjaBin niitä ja ne nojaavat
kylkeeni. NieleBtäni pitäi3i paimenen aina voi6a Banoa:
»Karja piti minu3ta ja minä KarjaBta".

Lampaat ovat vleenBä lapBien rakaBtamia ja Baavat Biitä
BvvBtä paremman noiclon. kun niiclen noi6o3Ba muuten
Bopii ottaa edellä Banottua varteen, Bivuutan aBian. ttuomau-
tan vain että lampailla ja lioitajalla pitäiBi olla sellaiBet
välit, että lampaat aina kulkevat peräBB3, lioitaja edellä.
8e tekee vaBtenmieliBen vaikutukBen, kun inminen juokBee
metBänpedon tavoin lammaBlauman jäleBBä.

IVlvöBkin Bialla on Bamat viilitvmvBvaatimukBet kuin
muillakin eläimillä. on mustettava, että Bika



VIII.

Onko eläinten kohtelun parantamisesta hyötyä?

ei viihdy likaisuudessa ja että sen asettaminen kylmään
lihomaan on raaka ja hyötyätuottamaton tapa.

Kesällä pitää sian saada asua ulkona ja olla oikein
kylpylähteen ääressä.

Lentävät kotieläimme, kanat, ovat aivan kuin koturin
asemassa. Ne ovat tiellä jokapaikassa. Harvoin niihin
muuten huomiota kohdistetaan, kuin tieltä pois peljätettä-
essä.

I'äBtä pitää tulla pglannu3. >I«8 ei voida laittaa eri-
tviBtä kanatalnaa, pitää niillä olla KauBka o33BtonBa nave-
tgB3g. kiillä pitää olla riittäväBti luokaa ja huomaa, tukkaa,
luuta j. n, e.

pitää Baa6a talvellakin leuäoilla ilmoilla tvo'B-
- lgittiiBBg ilmaBBa ja Ke3ällä pitää kanoilla olla
aituuB, jo3Ba ne BZavat olla peloittelematta.

Kun muut pikkueläimet ovat ainoakaan enemmän
aikaanBg zeuraavien inmiBten vaalittavina, Baanemme niiden
noidoBta puliumizen täBBä sivuuttaa.

Olemme näin eBitelleet jälkiperäiBiä ja ilimiB-
- eläinten lioitotapnja. >103 kotieläinten noitajat ottai-
-Bivat vllä3anotun Kävtännö33ä toteuttaakBeen, niin 8i!!oin
oliBi eläin3uojelu3a3ia Bganut BUUlen voitan. 3illc»in eläi-
miltä jäiBi moni KälBimvB KälBimättä.

toivon, että niin tapailtuni.

I"u3kin 3aatetaan kieltää, että ei olißl
nvvgntekeväißvv3tvönä jaloa. Nutta on vielä niin vanan
inmißiä, jotka jonkin 38ian eteen jotakin ulilaavat, ellei ole
taivoa Baa6a tuonnempana palkkaa Kolkoinenßa.

I"ällaißet ilimi3et 3anovat meille! ~Qn täßßä itßeßßgän

vaßtu3ta; ei Biitä eläinßuojelußtvößtä ole mitään nvötvä. —

Ajakoot Bitä joutilaammat."
Riutta kun e!äinßuojeluß jokdetaan Bellaißille

li3en elämän aloille, kuin edellä on koetettu, on 8e Be!!aißta,
joka palkitßee kaikki vaivat. 3illä palgnnetulla noidalla
parantuu mvößkin eläinten nvvinvointi ja tuottavai3uuß.

taitamaton opetuß lanjaittaa meille panankulißet nevo-
3et ja taitamaton ajo ja noita vikautuneet luußkat.
koito Bitävaßtain tuottaa nvviä Kevoßia, I3ttä
tuotanto on aivan noido3ta riippuvainen, zitä nykyaikana
tu3kin kukaan epäilee, kelvolleen navetan ja



ruokinnan mutta puliclißtukßen Kannattavaißuutta
epäillään. Kokeilla c>n kumminkin toäißtettu, että tämäkin

on väärä, 8il!ä muuten ja
ruokituißta lenmißtä c»n toinen pelkän inonnoiäon
takia kiloa enempi päiväßßä kuin toinen. >Ia tällä palkalla
jo kannattaa teliää muutaman Bekunnin t^ö.

Eläinten kuolellinen kaito kannattaa penneiBBä ja mar-
KoiB3a laBkettuna, mutta 8e kannattaa vielä enempi nenki-
-Ben jaloBtavaiBuuten3a takia. 3illä joB me kolaamme eläi-
miä liuolettoma3ti ja raa'a3ti, totumme me joka BunteeBBa
nuolettomikzi ja raaoikBi. Vanan pääBtä ei mikään paikka
talouäeBBÄMme ole Kunno3B3, eikä meitä liikuta länei3em-
piemmekään tuBkat. 3ik3i onkin, kuten Banoo,
eläinBuojeluB ilimiBtenBuojeluBta. >103 meillä on tarkoituk-
-Bena kenittM inmi3ik3i, niin että voimme onnellisena Bopu-
-BoinnuBBa elää vannempaimme, puoltomme, la3temme ja

ikmiBten kanBBZ, niin Billain on meiään narjoitet-
tava itBem'l!innän ja oBoitukBen taitoa avuttomia
nolnokkiamme Kod6elleB3g, jollalla eläimet ovat.

tuntuu nallimaiBelta, kun ilimiBet eläinBuoje-
malkoi3B2 I3Bkettavaa livötvä, vaikka neiltä ei puutu

ranaa, vaan unrautuvaa BopuiBaa mieltä, jota
juuri KaBvattaa.

Inmißten pitäißi alkaa tajuta, että nenkißet ominaißuu6et
eivät ole nopea3ti vaintuvia tai oikulli3en puolueel!ißia, että
elä!me3tä välittämätön julmuri ei voi ininääkään laka3taa,
eikä muuttaa Bi3intä olemußtaan. Zamoin pitäißi
inmißten enempi alkaa ymmärtää, että Bamankaltaißet
tuntevat vetovoimaa toißiinßa, että tyranni Baa narvoin o3ak-
-Been rakkautta. Kun inmißet tämän alkaißivat tajuta, olißi
neille Bamalla eläin3uojeluk3en näki-
-Bivät eläintennoiäoßßaan koulun, jokaKaßvattaa neiään par-
naita omina!Buukßiaan, joka on oikea itßekaßvatukßen koe-
ja narjaitußkenttä. Olen vuoßia muißtanut ja muißtan kuo-
lemaani 23t! Beurußtelußtani eläinten Kanßßa muutamia tapa-
ukßia joilla on ollut mitä itßckaßvatukßellinen merkitvg.
Kerron täß3ä pari Be!laißta pikkutapaußta. paimenpoikana
olleßßani oli minulla tavallisesti muaß3ani iBo vitßa, jota
Bentään karvoin käytin. Bei3oin kerran vitßarii Kanßßa miet-
teißiini vaipuneena pellon nurkalla. Biitä, kun nieno
tövttä3i Barvikvnillään Kipeäßti kylkeeni. Ociottamatta järjen
laußuntoa, Bai eläimellinen vina vallan minußßa. nie-
lioa i8o!Ia vitßal!ani kaikin voimin. Konta kumminkin neräßi
parempi ilimißeni, innoin nienolle anteekßi, Käßittäen, että



1"oi8en kerran olin lauvantai-iltana ulkopalstalla äeBtä-
mäBBä. päivä alkoi loppua ennen kuin työ. OliBi pitänyt
länteä kotiin, ja nevoBetkin OBoittivat Belvää laiBkiBtumiBta.
3e KärBimättömvvttä. naaveiBtani, kun
Buupieleni meni nermoBtunee3ti vinoon ja aineetta riipaBin
BuitBi!la UBkolliBten nevoBteni Buupieliä. häveten KatBoin
toisella Baralla tvö'Bkentelevään veljeeni, oliko lian nännvt
lankeemu3tani, 3aran päänän pääBtvä koetin Bovittaa välini
nevoBten KanB32 ja vaBtaiBuu6eB3a paremmin valvoa itBeäni.

itBekazvattajana on ollut eläinten KanBBa KoBke-
tukBLBBa, Billä tä)?tvv olla tämän BuuntaiBia muiBtoja.
niiclen aineuttama Bivee!linen tan6onkaBvatuB on eläinBuo-
jelukBen oikea mitta.

Saako eläimiä tappaa ja syödä?

olen koettanut eittää eläinBuojeluBtvön mer-
KitvBtä 3ekä tekoaloja ja tapoja maalaiBväeBtön KeBkuu6eBBa.
Itämän jälkeen tuliBi eBittää joitakin Buunnite!mia eläinBuo-
jeluBtvön järjeBtämiBcBtä, mutta Bitä ennen on nuomautet-
tava muutamiBta pulmakvBvmvkBiBtä, joille tuBkin
voidaan vkBimie!iBtä ratkaiBua löytää — ainakin allekirjoit-
tanut on lopullista kantaa vailla — mutta joiclen 3elvittelv
on Biitä nuolimaita tärkeätä.

VkBi tällainen on eläinten tappann'B-
- ja ravinnokBi Kävttämi3eBtä. tieäämme, että
eri pakanakanBoilla on ollut pvnänä piäettvjä eläimiä, joiBBa
on UBkottu aBuvan jumalalleen nenien ja joidentappaminen
ei ole tullut Kv3vmvkBeenkään, Aleciamme miten pvnä
BiBkuB Banoi eläimiä veljikBeen ja konteli niitä mvöB veljel-
liBeBti. I?2NBkglaiBten tiedämme pitävän leppälintua eritti-
-Benä humalan eläimenä", jota koneellaan
nellvväellä. 3amal!aiBia eBimerkkejä voiBi kertoa muitakin,
mutta monilukuiBuucleBtaan nuolimatta ovat nämä eBimerkit
Bittenkin narvalukuiBia niiden rinnalla, jotka näyttävät meille,
miten eläimiä tapetaan ja B^öclään.

nän ei ollut tietänyt mitä teki. Kun en lieti nuomannut
Bltä, c>!i 8e tantonut nerättää minua itßeänßä kuvailemaan
ymmärtämättä, että paimenpojan kylki ei Ke3tä Lärvien tvrk-

— Kun aßia Belvißi täten minulle, olin Bamalla anta-
nut kelpo Korvapuußtin vanhalle aatamilleni. Availlen
niekoa koetin Baada nänen Katumußtani ymmärtämään.



Eläinten tappaminen ja syöminen «n vuositunansia
vanna tottumus, jossa useimmat ilimiset eivät näe mitään
luonnotonta. Viime aikoina on kumminkin Bekä uskonnol-
liselta että terveydelliseltä kannalta esitetty monta paina-
vaa lausuntoa eläinten tappamista ja syömistä vaBtaan.
Nutta kun kysymyksen uskonnollinen puoli ei tulisi täBBä
ynteydessä selvitetyksi ja kysymys liharavinnon terveelli-
syydestä ei ole vielä saanut tieteellistä ratkaisua, voimme
tässä syventyä asiaan vain eläinsuojelukin kannalta.

Viime aikana on monasti tuotu eBiin väite, että inmi-
nen ei voi telidä nvvää ilman rakkautta eikä liarjoittaa
julmuutta rakastamalleen olennolle. koisin sanoen i inmi-
nen ei voi rakkaudella lioitaa eläimiä, jotka Bitte aikoo tap-
paa ja syödä suununsa; eläinten ystävä ei voi olla eläinten
tappaja. Uskonnollisista ja siveellisinä syistä en ole eläin-
ten tappamisen puolu3taja, en ole linaravinnon orja enkä
kotieläintenkään teuraBtaja, mutta eläinten ystävänä
minun nvkvi3iBBä 010i33a eläinten e6un kannalta puolustaa
Bekä niiäen tappamista että Bvömistä. 3>llä jos ajattelem-
me ainoastaan eläinten kärsimvkM ja nautintoja,
meiään tulla siiden tulokseen, että tuBkaton kuolema on
monen kärsivän eläimen onni. Kuten äsken mainitsin, en
ole milloinkaan teura3tanut eläintä inmisten mutta
sen sijaan olen tennvt eläinmurliia eläimiä auttaakseni.
Kun esim. niityllä on niittokoneen tai viikatteen terä raa-
äellut sammakon, joka on tuskain anäistamana parkunut,
olen aina rientänyt kuolemalla lopettamaan onnettoman
kärsimykset ja sen tentM tuntenut talitomattani rikoksen
tulleen sovitetuksi. Kun paarmat ovat purreet nevosta,
olen tunnonvaivoitta antanut neille kuoleman j, n. e.
kin voi eläinten ystävä olla tautia kärsivän
tai toisia eläimiä vahingoittavan eläimen tappamista ja jos
tappaminen joskus on nvväksvttävä, an sitä vastustava peri-
aate muserrettu, livväksvmme suurien metsänpetojen
ja pienten tauti-itiöiäen tappamisen, silloin emme enää voi
sanoa: ~murna on aina murna".

helppo on myöskin toäistaa, että eäistää
tappamista ja vänentää eläinten kärsimyksiä. I-larvoinnan
me näemme lailioja, vanlioja ja raajarikkoja niiden kotieläi-
mien joukossa, joiden liljaa svädään, mutta nevosten kes-
kuudessa ovat tuollaiset vaivaiset tavallisia. 8e jolituu siitä,
että kun nevosen liliaa ei yleisesti syödä, lypsetään siltä
elävänä kaikki voimat ja annetaan sen ennen kuolemaa
käydä mandolllBimman laikaksi.



luonnon eläinten nolnouB ja vaino.

Monet puhuvat eläinten tappamisen puolesta sillä perus-
teella, että ilman kotieläimiä olisi elämä — m. m. maan-
viljelys — mahdoton ja ilman tappamista lisääntyisivät
kotieläimet liiaksi ja vaivaiset kävisivät yleiseksi. Kokeilla
on todistettu, että karvaton maanviljelys kyllä menestyy ja
pystyy elättämään vielä paljo enempi ihmisiä, mutta eläin-
ten tappamisesta ei tämä tieto vapahda. Jos siirtyisimme
karvattomaan maanviljelykseen, ei kotieläimiä voitaisi las-
kea luonnon vapauteen, sillä ne eivät enää voisi säilyttää
henkeään omin voimin talven yli. Ne täytyisi tappaa jouk-
komurhalla tai elättää entiseen tapaan, tappaa yksi kerralla
ja harjoittaa entiseen tapaan karjallista maanviljelystä.

Niin sääliväisiä ja hienotuntoisia kuin tahtoisimmekin
olla tuntuu minusta siltä, että me emme voi olla tappamatta
suuria ja pieniä petoeläimiä emmekä vapautua kotieläinten
vähittäisestä tai joukkosurmaamisesta sekä että lihan syönti
vapauttaa eläimet riutuvasta elämästä, joten myös hevosen
lihan syötäväksi asettaminen on nykyisenä hyödyn tavot-
teluaikana eläinsuojelukselle suurempi voitto kuin kaiken
lihan hylkääminen.

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

Olen tässä kiljoitussarjassa koettanut pitkin matkaa
kotiinnuttaa eläinsuojelusasiaa käytännöllisen kotielämnoi-
6on alalle, siltä lausumatta mitään Biitä
joka luonnon vapaiden eläinten nolnoamißena.
Riutta kun olen täßßä Belvittelemään rißtiriitoja, en
voi jättää viime mainittua rlßtlliitaakaan mainitsematta.

Ne saamme päivä- ja eläinsuojeluslekäistä lukea jon-
Kinlaißina eläinßuoje!ußnarrastußten kukkina esitettävän ker-
tomuksia siitä, miten joku nenkilö säännöllisesti ruokkii
joitakin pikkulintuja, miten ne nvppivat lianen käsilleen,
ikkunalaudalleen j. n. e. tällaisia uutisia olen aina luke-
nut Bamallaißilla tunteilla kuin Kertomukßia suurista ja kon-
teliaista kerjäläisjoukoista, dovilakeijain palkatusta konteli-
aisuuäeäta ja matelevaisuutta vaativasta tyrannien armon-
osoituksista. 3illä tuollainen pikkulintujen kollious ei ole
niiäen 3e vain kenittää linnuille valmista
oäottavan kerjäläisluonteen. 3e tekee niistä velttoja armon



tavalla, Biitä kerron erään eBimerkin:

oäottajia, jotka tai joutuvat ainakin netkellißeen
pulaan, kun noiclen Kerjäläißpalojen anto lakkaa. >Ia joB
8e Keßtäi3i polveßta polveen, olißi tuloß vielä panempi. 3il-
loin pikkueläimet tottuivat vaivaißkoitolaißikßi, jotka eivät
kc>Bkaan voißi itße auttaa itßeään. tulee tajuta, että
itßenäinen, omaan nuolenpitoon perußtuva elämä on linnuil-
lekin luonnollißin ja parnain. >108 joßkuß on lintujen ruu-
anßaanti erirtäin tiukalla, 8i!Ioin on apu Riutta
apu on annettava niin, että linnut löytävät Ben tava!lißella
tavalla, ettei 8e jonäa niitä toimettomina Kerjäläißinä oäot-
tamaan joßßakin porttipiele3Bg.

Kaikki luonnon eläinten avu3tuB tapahtukoon Biten,
ettei 8e t,äiritBe niiäen BäännölliBtä elämän kulkua. <1a joB
tuollaiBella ei ole tarkoituB nuvittaa vain
täjää, voi eläimille nonaBti oBoittaa palveluBtaan aivan toi-
-Bella tavalla ja toi3enlaiBilla tulokäilla.

Ll2B po3tinnoitajatar Ltelä-potijanmaalta otti tavakBeen
mennä juottamaan kirkonaikana KirkkolaiBten janoiBet nevo-
-Bet. I-län otti UBeamman pvvBi nevoB-kentällä Bei-
-Bovia miediä avukBeen ja ammenBi vettä kymmenille ja
Baäoille lievoBille.

Kun nartaat KirkkolaiBet tulivat I>evoBtenBa luo ja näki-
vät KevoBtenBa nuoltamiBen, vkBi ja toinen nävetä.
OmiBtajat alkoivat pitää liuolta lievoBiBtaan, ja neiciin
loppui, 3e oli BellaiBta eläinten palveluBta, jota nämä it3e
eivät oliBi voineet tenää.

laman nolliou3kalun va3takolitana on erään eläimen
verinen vaino jaKi6utuB. Vainottu eläin on käärme. Vaino
taaB jolituu vaaialliBuucleBta ja Raamatun BM-
tiinlankeemuBkertomukBeBta. — Onnan ikuinen vina vaimon
Buvun ja käärmeen Buvun välillä!

Kuulin kiljattain kaunean Kertomukßen, miten meiään
polkevat käärmeen päätä rikki i nuo-

mattu nerännäißvv6en lltelä-
pohjanmaalla oli pannut paikkakunnan tavan mukaan käär-
meen »ra3Biin", 8. o. lävißti käärmeen terävällä puutikulla
läpi, plßti puun pään maalian ja jätti elävän käärmeen Bii-
nen kitumaan. Isännän työmatka kulki tiku3Ba olevan käär-
meen oni, joka eli monta päivää. onikulkießßaan tarjoßi
ißäntä aina käärmeelle tikulla ~piipun kikeä". Kun käärme
Käänßl pimeten päätäNßa, Banoi tuo »nurßkaß körttiläinen":



~Ota nyt! — Ottinan Leväkin omenan!" >Ia nänen muka-
nanßa olevat ÜBkonveljenßä olivat nauraneet —

I'ällai3ia ovat raa'an taikaußkon kirokukat!
on niin vaarallinen, että tietMi emme voi

Ben elämää puoluBtaa. Alutta meidän puoluBtaa Ben
tUBkatonta Kuolemi3oikeutta. Li käärmeen KuolontuBkat
mitään Bovita ja paranna. >Ia juB 8e UBkovaiBten joukko,
joka Kä3ittää kirjaimen mu-
kaan, vakankin tutkiBi ja ajattelit aBiaa, Ben pitäiBi
jokaiBen KäBittää> että ei tuolla BälnBevallä ja matelevalla
käärmeellä ole mitään
vinnän oliBi vallieen iBä voinut ottaa vaikkapa viattoman
lampaan muoäon.

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

Eläinsuojelustyön järjestämisestä.

Olemme edellä o3oittaneet> miten puuttuvalla kannalla
kotieläintemme noito on ja miten julniaBtieläimiä konclel-
laan. <108 me taliäomme Baa6a tänän aBiaintilaan toäelliBia
parannukBia, on tekemään e!äinBuo-

ivUten tätä tvutä on tentävä, Biitä BeuraavaBBa
joitakin ääriviivoja-

On Banomatta Belvä, että koti on KaikiBta KaBvatuBte-
kijö>Btä tärkein. 3ielläkän KaBvavat inmiBtaimet aukaBevat
BirkkalektenBä ja ottavat enBimäiBet vaikutelmat vaBtaan.
3:ellä Baa elämän KäBitvB ja tavat en3imäiBen ponjanBa.
3iellä BiiB pitäiBi Baaäa lapBiin iBtutetukBi eläinten oikeuk-
-Bia tunnuBtava periaate ja Baa6a neiäät totutetuikBi Bääli-
vään ja nuole!liBeen eläinten knliteluun. 8e Bitten
oliBi mali6olliBta? 3e oliBi maliäolliBta Biten, että lapBet
eivät BaiBi KoBkaan näli6ä eikä liarjoittaa
3e oliBi mali6ol!iBta, joB lapBet eivät BaiBi BellaiBta julmuri-
KaBvatuBta kuin Beuraavakin eBimerkki oBoittaa l pieni poika
ottaa enBimäiBiä aBkeleita. näkee i3ompien mieBten
ajavan nevoBella> kuulee punuttavan nevoBiBta ja tantoo
näytellä KevoBta. aBettaa lavitBan nevoBekBi ja poika
?aa nu«raBuitBet ja vitBan. Bataa iBkuja, että tuoli
KumiBee. — »'laa, taa! Lttö tina mene!" .Ia taaB piiBkan
iBkuja.



Tuoli ei tietysti siitä pahene, mutta pojan vereen syö-
pyy käsitys, että hevosta saa lyödä. Puuhevosen tilalle
tulee pian uusia piinattavia. Kissa, kanat, lampaat, lehmät,
hevoset, toverit, kotiväki: vaimo, lapset, isä ja äiti. (Kuka
asetti ensimäisenä ruoskan käteen?) Antaa lapsille hyvää
esimerkkiä ja hyviä neuvoja, se on niin yksinkertainen teh-
tävä, että jokaisessa kodissa siihen pystytään, kun vain
tahto herää, Ja sen täytyy herätä. Koti, joka ei kasvata lap-
siaan parhaan taitonsa mukaan, täyttää huonosti tehtävänsä.

Kodin tvöta on jatkettava KanBakouluBBa. 3iellä ei ole
käytettävänä Bitä esimerkin runsautta kuin kodeissa, mutta
Biellä on tllaiBuuB tietopuoleeni aBiaa valaista.

Kun luonnontieteen opetukBeBB2 KäBitellään eläinoppia,
ei Biinä saa opettamaan vain kuollutta „ruumis-
oppia, vaan pitää Baaäa lapBet ymmärtämään eläinten Bielu-
elämää, niiden iloitBemiB- ja 3amoin kuin
sitäkin, millaisella kohtelulla me rikomme eläimiä vastaan,
millai3ta on velvollisuuksien käyttäminen, on
saatava ymmärrettäväksi, että eläinten noiäossa ei saa mää-
rätä niiden markoissa tuottama vaan
ja lioidon vaikutus omaan sisäiseen inmiseemme. laskomme,
että tentävänsä tasalla olevan kansakoulunopettajan ei ole
vaikea tänän suuntaan vaikuttaa, kun vain tanto kerää.

Kansakoulua seuraa nuorison vapaa itsekasvatus nuo-
riso- ia raittiuBBeuroi3B2. .luuri näiden järjeBtöjen nenkinen
vaikutUB on nuoriBoomme suuri.

Kirjoitu3Barjamlne kolmannessa oBaBBa oBoitimme, että
nämä järjeBtöt ovat tenneet hajanaisia eläinsuoje-
luBaBian ajami3eBBa. 'lama on mutta se ei vielä riitä.
Nuoriso- ja raittiusseurain on alettava ajamaan eläinsuoje-
lusasiaa järjestetysti ja varman suunnitelman mukaan. l>lii-
den on Billoin tällöin toimeenpantava esitelmiä ja keskus-
teluja eläinsuojelusasiasta, niiden on hankittava kirjastoihin
eläinBuojeluBkirjalliBuutta ja niiden on perutettava luku-
renkaita, joille tilataan m. m, Lläinten VBtävä.

Kun HenkiBten voimain vähälukuiBuuden takia ei maa-
-Beudulla ole mahdoll!Buutta itBenäiBen eläinsuo-

perustamiselle, Bopii toivoa, jopa
vaatiakin, että nuoliBoBeulat, joilla muutenkin on laaja kas-
vatusohjelma, ottavat eläinsuojelusasian ajamisen erikois-
huolekseen. Li se riitä, että nuorisoseurat tekevät
«masB2 KeBkuudeBBaan edellä viitotulla tavalla, viiden
pitää muodostaa erityiset eläinsuojelustoimikunnat, samoin
kuin niillä on jo raittius-, maatalous- )s. m. toimikunnat.



nuor!BoBeu!'ain eläin3u«jelu3toimikunnat ottakoot
toimelleen vleiBen eläinBuojeluBkirjalliBuu6en levittämi3en.

liualentikoot B>itä, että muiBBakin paikkakunnan ediB-
- P/BVV a3iamme muiBtoBBÄ ja että kaikki en-
nimiBet eäi3tv3Beurat ja Kan3alaiBr/dmät kokoontuvat vuo-
-Bittain viettämään eläin3uojelu3päivää.

>lärjeBtge33ään naapuriBeura!n eläinBuojeluBtoimintaa,
tuli3i nuoriBo3eurain eläinBuojelu3toimikuntain kiinnittää
enkoiBta nuomiata juuri maamie3Beuroinin. 3illä juuri n3iBBä
Beuloi3Ba iBtuvat ne, joilla on Buurin määräämiBvalta koti-
eläintemme Nalkkinain tulon kannalta maamiehen-
rat uzein Ke3ku3te!evatkin eläinten koiäon parantami-
-BC3ta, mutta nuoriBo3eurain el. 3. toimikuntain erikoinen-
tävä tä3Bä 3untee3Ba onkin nerättää kaljan omiBtajiB3a
pää ja lienkevämpää eläintennoito- ja BuojeluBliÄli'aBtuBtÄ.

kuntain nuomiota oliBi aBiaan kiinnitettävä.
3opiBi e3ittää, että kunnan terveväennoito- jaKunnalliBlau-
takunnan Menet Bai3ivat eBim. tentäväkzeen valvoa teuras
tuBaBetuk3en nou6attamiBta, NiBBä on joku vleiBemoi eläin-
l32kkävBpaikka tai tapa, Bitä oliBi Bopiva ruveta KukiBtamaan
KunnalliBilla toimenpiteillä.

Olen monaBti niljaiBina netkinä ajatellut eläinBuojeluB-
- a3emaa maaBeu6u!la ja Buunnitellut Ben
elvMämiBkelnoja. tan6oBta liuolimatta en ole kum-
minkaan Ben parempaa tvöBuunnitelmaa kuin
on 8e on kyllä laika ja puutteellinen, mutta moni-
puoliBen ja toteuttamiBta ei voi
ajatellakaan. >Ia joB tämä Buunnitelma vain Baa
aBianomaiBiBBa piireiBBä liglraBtukBelliBta mvotätuntoa oBak-
-Been, Billoin onkin aBia jo paljo korjautunut.

l<un lopetan tämän kauvan ajatukBiBBani eläneen kir-
joitukBen, pvvään lauBua KiitokBeni kaikille, jotka ovat Bitä
jakBaneet Beurata, Bekä toivoni on, että 80lronije8t2 kantava
kanBÄni oppizi omiBta itseään neikompia
oikein kantelemaan, että tarkoittaiBi etu-
pääBBä Bväämen jaloutta ja että ainakin KanBamme KriBtittv
08a muiBtaiBi, että vannurBkaB armatitaa juntaanBa ja joka
taitaa lievää teliää, eikä tee, liänelle 8e on BvnnikBi.

M. E. Mäki.



Miten eläinsuojelusyhdistyksiä perustetaan?
.los kotiseudullanne kaluatte perustaa eläinsuojeluBvkc!!BtvkBen, tulee

teiclän menetellä Beuraaval!a tavalla:
Aluksi tulee teiclän nerättää liarraBtuBta asiaan paikkakunnan vaiku-

tuBvaltaiBemmiBBg nenkilöiBsä, esim. klrkkolierrassa, tuomariBBa, nimismie-
NLBB2, kunnan luottamuBM!ekisB3 ja vkBitviBiBB2, joiclen tieäätte olevan
Buopeita eläimille. ?ämä tapaktuu pardaiten perBoonall!seBti käymällä
niiclen luona, joita toivutte saada toimimaan aBian nvväksi, tai mvöB kes-
KuBtelun ja kirjevaitiäon kautta j. n, e,

3itte kun näin olette onniBtuneet nerättämään harrastusta aBiaan muu-
tamissa henkilöissä, saatatte joko itze KutBua neiäät kokouksen tai, joB
KatBotte BoveliaammakB>, kääntM jonkun vnikuwBva!ta>Bemmi!BBa aBemaBBa
olevan nenkilön puoleen pyynnöllä, että nän Ben tekiBi. ?äBBä kokouk-
-BLBBa voidaan zitte ekken Buunnite!!a jonkun Buuleniman KokoukBen pitoa,
jonon vleiBöä kutButt<UBiin ja joBZa aBiaa läliemmin konitettäiziin, eBim.
pitämällä joku eBitelmä eläinBuojeluBaBii>Bta tai vnäiztvkBen mcrkitvkseBtä,
Be»aiBen kokouksen pitäminen ilmoitetaan paikkakunnan !elicleBBä ja eri
paikkoihin kiinnitettyjen ilmoituB>ippujen kautta, tulee tei-
6än mvo'B koettaa Baa<!a 82nomalenc!i8toäkannattamaan eläinBuojeluBaBia2,
8i!Iä onnan livvä Baa6a B»nomalenäiBtö aina li!ttola!BekBeen, ja koettaa
toimittaa Banomalekt!in Bopivia KirjoitukBia ja Biton Baaäa va!aiBtukBi aBian
tarkevttä ja merkitetä.

Iliain on teillä Bitte Banomalektien KannatuB puolellanne ratkaisevalla
lietkellä, ja tätä KannatuBta ei voicla kyllin BuurekBi arvata, Billä unnan
Banoma!enti likeiBe3Bä vliteväeBBä vleiBön KanBBa, jonka KanBBa tekemiBiin
ei muutoin voi6a pääBtä.

olette pääBBvt niin pitkälle, että olette Baanut vleiBen KokoukBen
toimeen, niin kaikki muu käy kuin itBLBtään. KokoukBLBBa toimiva pulieen-
jotitaja, tai te itBe, tekee Bitte edc!otukBen eläinBuojeluBvlicliBtvkBen perus-
tamiBLBta, ja aivan varmasti ette tarvitBe peljätä BellaiBen enäotuksen nvl-
jäämiltä, valitaan, mallizääntö otetaan tarkaztettavakBi ja mali-
-6olliBeBti KvväkBvttäväkBi niillä muutoksilla ja liBävkBillä, joita paikalliBet
oloBunteet tai muut aÄannaarat voivat ailieuttaa, ja näin perutettu vkäis-
tvB päättää 3itte liittyä Zuomen IsläinBuojeluBvk<jiBtvkBeen.

?ätä liittvmiztä ei !uonnalliBeBti piaa unlioittaa, Billä saneen tärkeää
on, että eläinten VBtavät ja niiäen vnc!iBtvkBet liittyvät vntenäiBeen tarkoi-
tuBtaan vaBtaavÄ2N tvälrön, joka pardaiten tapantuu kunkin vkzitviBen
eläinBuujeluBvk6!BtvkBen vntvmizellä BellaiBeen koknovaan jarjeBtöön kuin
äuomen I3läinBuojeluBvn6lBtvB on, laman vdtvmän kautta voiäaan niiäen
vnteiBet toivomukBet Baa6a kuuluville paljon tedokkaammin ja tarmokkaam-
min kuin joB ne kukin it«e KonäaBtaan lauBMBi.

vncjiBtvBtä peruBtettaeBBa tarvitta>Biin neuvoa ja apua, antaa Bitä
8. L. V. mielellään ja ti!aukBLBta läkettää 8e mvöB esitelmänpitäjän, joka
on apuna peru3tamiBcBBa.

huomaatte vlicliBtvkBen olevan tarpeen kot>Beuc!ullannL, ja epäi-
lemättä onkin niin laita, jollei paikkakunnalla jo enneztään ole vkäistvstä,
niin älkää viivvtelko rvntvmästä toimeen. Ie teette Biten nvvän tvon ei
ainoastaan eläimille vaan mvöBkin KotiBeutunne väeBtu!le, jonka piirissä te
siten nerätatte eloon uuäeri BiveelliBen velvolliBuulien — joka Bitä ennen
kentiez oli tuntematon tai jota 8e KaikeBBa tapaukBeBSä ei oikein ymmär-
tänyt, te olette näin tullut ainakin vanassa määrässä nvväntekijaksi
KotiBeu(lul!enne,

Bentänäen viivytelkö rvktvmästä valmiBtaviin töilun, käy
paljoa nelpommin kuin luulettekaan, ja vieläkin lie!pommakBi 8e tulee,
jos uskotte — uskotte nvvän valtaan inmisten zväamissä.






