
Nuoriso ja eläinsuojelus.

Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen kirjasia.
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Gläinsuojelusaatteesta yleensä.

.Nuorena witsa mäännettämä", sanoo suomalainen sananlasku. Ia
tämä fananlastu sisältää warteenotettawan totuuden. Nuoresta on
alotettawH, jos mieli saada tulemaisuudensatoja, nuoreen mieleen
kylmetty siemen se marmimmin tuottaa Vastaisuudessa hedelmää. »Min-
tä nuorena oppii, fen wanhana taitaa". Ia toimoa on silloin, että
tämä nuoruudessa alkunsa saanut oppi ja taito myöhemmin he del -
möittäwästi waikuttaa ympäristöön, lemittäytyen laajalle. Nuori mieli
on sitäpaitsi wastaanottawampi, alttiimpi Vaikutuksille,
sitä on helpompi saada hymästä innostumaan, jalostaleimahtamaan,
kauniista esimerkkiä ottamaan.

Tämä seikka on aiwan yleisesti tajuttu, Esim. raittiusliikkeen joh-
tajat omat nähneet tarpeelliseksi perustaa »toimon liittoja" ja opiste-
leman nuorison raittiusyhdistyksiä, nuorisoseurat perustumat myös sa-
maan tosiseikkaan, ja eläinsuojelusaate on selin kääntänyt katseensa
nuorisoon; perustamalla nuorison eläinsuojelusyhdistykstä on luultu
woitawan muokata suotuisa maaperä aatteen »vastaiselle lemenemi-
selle.

Nuorison eläinsuojelusyhdistykset! Mitä moi niillä olla tehtämää, mitä
tarkoitusta? Tämä kysymys johtaa meidät ensiksi ajattelemaan mas
tausta kysymykseen: mitä on ja tarlottaa eläinsuojelus ylimallain?

Eläinsuojelusaatteen tunnussana on: »oikeutta kaikille!" Z, Topeliusse tämän tunnussanan maassamme on ensin lausunut, sanoessaan eläin-
suojelusaatteen kannattajista: »Me emme taistele armeliaisuuden puo-
lesta, se on tunteiden haihtuma tuote, me taistelemme oikeuden,
tuon suurmallan puolesta, ja se on moittama". Gläinsuojelusaate tah-«o toteuttaa tätä oikeuden periaatetta nimenomaan luomakuntaan
ja eritoten sen yhteen osaan, eläimiin, nähden. Se tahtoo julistaa
käskyä: pyhä olkoon elämä, — mutta, elämän merkitystä se



silloin ei anna ainoastaan hengelle, maan se tahtoo tällä käskyllä sanoa,
että kaillea, mitä tetee elämistä ja olemista paremmaksi, iloisemmaksi,
kaikkea, mikä edistää elämää sen oikeutetuissa ilmaisumuodoissa, on
loetettawa enentää ja kartuttaa, sekä päinmastaista taas poistaa ja tar-
lottaa. Tämä päinwastainen on itsekkyyttä, omanwoitonpyyntiä, raa-
kuutta; niitä siis eläinsuojelusaate pyrkii kitkemään pois ihmisten mie-
listä.

Gläinsuojelustnö tulee itsekaswatustyökst. Eläimien kohtelussa pyr
lii raakuus niin usein esille; kuinka monta kertaa kuuleelaan esim. hemos-
miesten raaasti puhuman uskollisille metojuhdilleen. Silloin eläin-
suojelusaate tahtoo heille muistuttaa manhaa käskyä: »Hillitse kielesi
pahaa puhumasta". Omanwoitonpyynti wiekottelee ihmistä liiaksi
rasittamaan eläintä ja itsekkyys pyrkii tuomaan hänen mieleensä, että
«minähän tässä pääasia olen, kun minun main on hymä olla, mitä
sinusta". Gläinsuojelusaate tahtoo tällöin muistuttaa, että nytyailai-
sen tieteen saamutusten mukaan ihminen ja eläin kuulumat samaan
kehitysjaksoon, että siis ihminen ja eläin tumallaan omat samaa hei-
moa, ja se tahtoo muistuttaa myöskin simeellisistä maatimul-
sista, jotta laskemat heikkoa ja amutonta hymin kohtelemaan, —

sillä heittoja ja awuttomiahan eläimet ihmiseen nähden omat.
Itselasmatulsen ylsi haara omat itseopinnot, ja niitäkin eläinsuoje-

lusaate mälillisestt — ja mälittömästilin — edistää. Kääntäessään
eläinkuntaan tarkkaa huomiota, miitatessaan sen merkitykseen, ominai
suukfiin ja oileulsiin, se itse asiassa kehottaa sekä säätämissä olemasta
kirjallisuudesta että omien hamaintojen perusteella ottamaan selkoa
kaikesta, mikä tätä eläinkuntaa koskee. Ia osittain se melmoittaatin
tähän, melmoittaa tutustumaan eläintentohtelutysymystä lästttele-
mään kirjallisuuteen.

Edelläsanottu koskee eläinsuojelusaatteen — sanoisinko — hen-
tistä merkitystä, sen simeellisesti lasmattamaa ja jalostamaa tehtä-
mää. Tuskinpa moikaan mikään niin hedelmöittämästi tuin huolen-
pito heikommasta mailuttaa mielenlaadun ylemätsi tekemiseen, ajatus-
suunnan ohjaamiseen tohti hymää, kaunista ja suurta. Nimenomaan
onkin kansan simistyslannan mittapuuksi usein otettu se, millä tamoin
se kohtelee eläimiä, ja eläinsuojelusaatteen merlitylseen tässä suhteessa
on myöskin miitattu seuraamalla lauseella: »Inhimillisyy-
den-tunteen lisääntyminen on aina ollut ja on ihmiskunnan kehi-
tyksen mittapuuna". Gläinsuojelusaatteen henkinen merkitys on siis
äärettömän tärkeä.

Mutta sillä on toinenkin, suorastaan aineellinen merkitys. Erittäin-



tm kotieläinten kohtelussa tämä merkitys esiintyy, siten nim., että
mitä paremmin kotieläimiä kohdellaan, sitä suurempi on niiden tuot-
tama hyöty. Eläinsuojelusaatteen ja järkiperäisen karjanhoidon maati-
mukset käymät tässä yksiin. Mutta on muitakin hyödyllisiä eläimiä
tuin kotieläimet, sellaisia tuin monet pikkulinnut y. m., ja niiden suo-
jaaminen sekä niiden elämismahdollisuulsten lisääminen on omansa
taloudellisesti Vaurastuttamaan ihmistä. Mutta oikein täytettynä
taloudellinen maurastus on »välikappaleena selin henkiselle eteen-
päinmenolle.

Kuten kaikesta sanotusta nälyy, on aina eläinsuojelusaatteen tulos-
ten päämääränä, s. o. sinä, jonta hywälst ne lopullisesti tulemat, ih-
minen itse. El senmuotsi oietaan suotta lausuttu: »Eläinsuojelus on
ihmissuojelusta!" Näinä maailmansodan merkeissä elettäessä tetee
mieli erittäin huomauttaa, että eläinsuojelusaatteen, raltauden ja
oikeuden aatteen, käskyn: pyhä olkoon elämä, toteuttaminen
kaikessa elämässä ja toiminnassa on myöskin moimatasta rauhan-
aatteen ajamista ja siten osaltaan suoranaista ihmishengen suojele-
mista.

Eläinsuojelukseen siis sisältyy — jos sen oikein käsitämme — paljon
hymää ja kaunista, suurta ja jaloa. Nuorison, samaten tuin muittenkin,
eläinsuojelusyhdistysten on tietysti loetettama noudattaa ja käytäntöön
juurruttaa aatteen opetuksia. Se on niiden tehtämä ja tarlotus.

Nuorten osuus eläinsnojelusthijsfä.

Meidän on nyt toetettama mastata kysymykseen, miten nuorison
eläinsuojelusyhdistylset sekä ylimalkaan nuoret moimat eläinsuojelus-
aatetta edistää, sen tarlotusten toteuttamiseksi työskennellä. Kysymyt-
semme jakautuu siis ensiksikin kahteen osaan: kysymyksiin nuorison eläin-
suojelusyhdistysten setä eläinsuojelusyhdistytstin kuulumattomain
nuorten eläinsuojelustyöstä. Puhuttakoon ensiksi hiukan nuorista, jotka
eimät kuulu eläinsuojelusyljdistytsiin. Mutta sittenkin meidän on taas
jaettawa nämä nuoret kahteen ryhmään: maalaisnuorisoon ja lau-
punMaisnuorisoon.

Maalaisnuonso joutuu ehdottomasti tuon tuostakin, useimmat
nuoret tai jota päimä, tekemisiin eläinten tcmssa. Näillä nuorilla on



silloin suurempi mahdollisuus kuin kaupunkilaisilla myöskin eläinsuo-
jelulsen harjoittamiseen ja eläimistä oppimiseen. Viimemainittu, eläi-
mistä oppiminen, olkoon lähtökohtana. Tarkatkoot nuoret eläimiä,
niiden elämää, niiden ominaisuuksia. Wanha tunnettu oppilause neuwoo
menemään metsään muurahaisen luo ja ottamaan siitä oppia; ja
kelpaakinhan todella muurahainen opiksi ja esimerkiksi uutteruudessa,
kärsimällisyydessä, keskinäisessä yhteistoiminnassa kaikkien yhteiseksi
parhaaksi. Samoin kaikki muut eläimet. Niissä woi, niiden elämää
seuraamalla, huomata paljon sellaista, mikä on hymää ja hyödyb
lista, taikka jollei nuori huomiontelijä sitä heti siksi tajuakaan, aina-
tin mielenkiintoista. Tämä mielenkiinto on ensi askel eläinsuojelusta
kohden; sitä seuraa pian harrastus, halu tehdä hywää mielenkiinnon
aiheuttajalle. Seuraa rakkaus lailleen elämään ja hengittämään ja
rakkaus koko luomakuntaan. Ailaa nuoressa mielessä kaikua käsky:
~pyhä olloon elämä!" Ia silloin ollaan oikealla tolalla. Poika tai
tyttö — kumpi hän lieneekin — saa pyrkimyksen harrastaa kaikkien
luotujen elämisehtojen parantamista.

Mutta mitä hän moi tehdä? Pelkkä harrastus ilman töitä ei
paljoakaan merkitse.

Hän woi ensiksikin negatiimisesti — niin sanoakseni — tehdä sangen
paljon: hän on tekemättä pahaa eläimille. Hän ei pane kärpästä
hämähäkinseittiin kituen kuolemaan, ei rewi niiltä siipiä, ei pistä tikkuja
paarmoihin loettaakseen kuinka pitkälle ne sitten jaksamat lentää, ei
särje linnunpesiä, sillä hän tietää niiden oleman koteja, pyhiä, rau-
hoitettamia paikkoja, ei ylimalkaan tee mitään, mitä tuottaa tuskaa
elämälle olennolle. Mutta tästä johtuu pian posttiimlnentin työ:
hän kieltää muitakin tekemästä pahaa. Hän tietää siitä ja siitä eläi-
mestä niin monta hauskaa piirrettä: ehkäpä niitä on siinäkin, joka
on joutunut rääkättämälst; ja hän koettaa sitä selittää, niin että rääl-
kääjä siitä oppii ehkä samaan harrastukseen. Hän nätee kissan liu-saaman hiirtä; hän moi silloin pyytää manhempaa ihmistä toppa-
maan hiiren, ettei sen tarmitse litua kun kissan kynsissä. Hän malitsee
kotinämetastaan suojatin itselleen, karitsan, mastkan tai t. m. s., ja
samalla hän huomaa millaiset muutenkin olot larjatossa omat Mitä
hänen mielestään on epäkohtaa, sen hän ilmoittaa Vanhemmilleen, kysyy
eikö sitä möisi muuttaa toiseksi. Saattaa olla, ettei hän aina osaa
ehdottaa oikeata keinoa, mieläpä että hän tykkänään erehtyy, luullen
epäkohdaksi sellaista, mikä sitä ei oietaan, mutta jota tapauksessa
hänen huomautuksensa saattamat antaa Vanhemmille aihetta ajatte
luun ja parannuksiin. — Ia hän etsii itselleen kohta muualtakin suo-



jättejä. Erityisesti soweltuwat niiksi pikkulinnut; niiden hymälsi hän moi
paljon tehdä. Hän muistaa taimella, että niiden on »vaikea saada
ruokaa, ja silloin hän nikkaroi pienen linnunpöydän, jonka asettaa
pihalle tai ikkunaan ja johon 10100 murusia y. m. ramintoa. Gsimer-
kikst pihlajanmarjoja hän on »voinut syksyllä kerätä ja saattaa niitä tai-
mella antaa lintusten raminnotst. Ia kesäksi hän »valmistaa näitä
suojattejaan marten pestmispönttöjä. Ehkä hän ei tällöin namistakaan
eläinwojelustyötä tekemänsä; ja kuitenkin hän sitä tekee, »vieläpä
tärkeääkin. Useiden pikkulintujen tuottama hyöty luonnon taloudessa
on näet kerrassaan suuri, niiden suojeleminen hyödyttää maamiestä,
puutarhanmiljelijää j. n. e., ja iloisella laulullaan linnut maksamatrunsaan palkan siitä, mitä niiden hymätst on tehty.

Näin tasmaa sitten harrastus päimä päimältä. Huomatessaan ikä-
ihmistenkin eläimiä pahoin pitelemä» hän jo käy tekemään siitä
huomautusta. Lapsen miaton kysymys: miksi niin teet? — on usein
ollut aiheena räätläämisen lopettamiseen, jopa ensi alussa rääl-
lääjän mielenlaadun muutokseen eläintenkohtelukysymyksessä. Mutta
tietysti on esiinnyttämä maromasti ja kohteliaasti »vanhemmille ihmi-
sille huomautuksia tehdessä.

Riittäköön jo tämä osotukselsi siitä, mitä sangen nuoretkin maa-
laislapset moimat tehdä eläimiä suojatakseen.

Entä kaupunkilaiset?
Osittain samaa luin mitä edellä on sanottu. Lintujen ruokapöytiä

saattaa lapsi taupung!ssakin asettaa ikkunoihin, ja näilläpöydillä moi-
wat kaupungissa talmehtimat pikkulinnut saada ramintoa hänen toi-
mestaan. Hän mol myöskin olla tekemättä pahaa eläimille — mo-
nella taupuntilaispojalla on kylläkin syytä muistaa, ettei esim. kyyhkysiä
eikä muitakaan lintuja saa kiusata — ja kehottaa toisiakin olemaan
niille pahaa telemaita. Suojelusharrastutsessaan älköön hän kui-
tenkaan syöttäkö kissaa tai sylikoiraa palloksi, joka tuskin liikkumaan
pääsee, sillä sellainen ei ole eläinsuojelusta.

Tamallisesti — tai ainakin sangen usein — kaupunkilaislapsesta
tulee kesän ajaksi maalaislapsi. Ia silloin hän on maalaislapsen asemassa siihen nähden, että hän joutuu tuon tuostakin tekemisiin eläin»
ten kanssa. Ia niin hän saa tilaisuuden suojata niitä. Hymä tahto
löytää kyllä tapoja, miten se saattaa tapahtua.

Kaiken edelläkerrotun on nuori eläintenystämä tehnyt ikäänkuin
maistosta, niiden hymien taipumusten nojalla, jotka jokaisessa
asumat ja kaipaamat useinkin main «vähäistä sysäystä maltaan pääs-
täkseen. Tämä sysäys olift »vanhempain annettama, tai, jollei niin käy,



olisi fen antaminen opettajain melmollisuus. Mutta pienen tomerinkin
toimesta woi tämä taipumus herätä mirkeätsi toiminnalsi. Kuitenkin woi
masta silloin, kun monet nuoret yhtymät asiaa ajamaan, puhua war
sinaisesta toiminnan wirkeydestä; masta nuorten eläinsuojelusyhdis-
tytset moimat oikein pontemasti tehdä sitä työtä, mitä edellä on
muutamin sanoin kuivattu.

Mutta nuorten eläinsuojelusyhdistylset moimat päästä paljoa pi-
temmälle luin yksityiset nuoret. Näissä yhdistyksissä astuu näet
hymän taipumuksen rinnalle asian tietopuolinen!!» osa. Nuorten yh-
distytsissä tulee jonkun aikuisen olla johtajana. Hän moi silloin, malitse-
malla sopimaa ohjelmaa yhdistyksen kokouksiin, panna tähän osaan niin
suurta painoa, että se todella tulee jotainmerkitsemään, — mailta yuo-
mattama tietysti on, ettei sitä saa tehdä rasittamaksi, maan päinmas-
toin mirtistämäksi ja kannustamaksi. Yhteisesti asioita pohtien kantaa
nyt mähitellen katse kauemmas. Saadaan tietää malon merkitys tar-
jalle; huomataan: las, siinä ja siinä talossahan omat nametan ikkunat
towin pienet, eiköhän sopisi talonlapstlle opettaa myöskin tietoa ma-
lon tärkeydestä, jotta sama tieto kullisi »vanhemmille ja aiheuttaisi
nametan ilkunain suurentamisen! Tunnetaan taimella pakkasen wai-
lutus omissa jäsenissä, muistetaan hemoset, joiden täytyy usein peit-
teittä olla ulkona: siinä ja siinäkin mökissä ei hemosella ole lointa,
lerätäänpä kankaanpalasta ja neulotaan niistä loimi yhteismoimin ja
annetaan se tarmitsemalle. I. n. e. Tuollainen yhdistys moi mai-
kuttaa paljon hymää ulospäin, mutta mielii ehkä enemmän sisäänpäin,
yhdistyksen jäseniin. Muistettama kuitenkin on, että se tarmitsee nm-
märtämää johtoa.

Edellä sanottu loslee nuorimpia nuoria, — ja jollei nyt lailkein
nuorimpia, niin hymin nuoria ainalin. Warttuneemmllla työala yhä
laajenee. Mutta tärkeätä on, että eläinystämyyden siemen on jo ai-
taisin nuoreen mieleen kylmetty; itäneenä jakasmaneena se keksii itselleen
kyllä sitten tehtämää. Siitä ei senmuolsiolekaan tässä tarmis enempää
puhua.

Paria seikkaa en kuitenkaan moi olla erityisesti oppikoulunuorison
mieleen muistuttamatta.

Kouluissa on usein tapana, että oppilaat keräämät hyönteistä. Ei
siihen ehkä ole nimenomaan kehotettu, mutta siihen mie osaksi jo
oma halu tutkia noita pieniä olioita. Tuollainen keräys on tamallifimmin
kuitenkin aiman hyödytöntä, jopa mahingollistatin. Usein näet hyön-
teiset joutumat mitä kamalimman kidutuksen alaisiksi, ja sellainen on
omansa kuolettamaan nuoren kerääjän parempaa minuutta. Ajat-



telewa opettaja toiwottawasti huomaakin asian tämän puolen ja me-
nettelee sen mukaisesti.

Gi ole harwinaista, että oppiloululainen saa jo warstn nuorena
ampuma-aseen. Sitä tekee tietysti mieli koettaa, ja niin ammutaan
pikkulintuja y. m. s. On kuitenkin muistettawa, että hengen ottaminen
ei ole mikään leikin asia. Me kyllä moimme taittaa kukkasen, mutta ei
se meidän rupea uudelleen taswamaan; me woimme
ottaa hengen, mutta emme antaa sitä takaisin. Ia kunpa edes olisi kysy-
mys äkkiä tapahlumasta hengen ottamisesta! Mutta usein jää ammuttu
eläin haawoitettuna kitumaan. — Tässä yhteydessä pyydän huo-
mauttaa myöskin humionlimisesta, jotaon kaikin mokomin wältettäwä. —

Gläinsuojelustyö on oikeuteen perustumaa rakkauden työtä. Se an
siweellisiä woimia wahwistawaa, henkisiä tylyjä kehittämää, käytän-
nollista älyä tasmattamaa. Se on sydämen, pään ja käden toimintaa
niiden olentojen puolesta ja hywätst, jotta ihminen on saanut
anmtseen toimeentulon taistelussa. Mutta se on samalla, tuten olen
näyttänyt, työtä ihmisen omaksi hywäksi. Ja siten se on yhteis-
kuntaa rakastamaa ja lujittamaa työtä. Kun sitä jo aiman nuoretkin
woiwat, kuten luulen osoittaneeni, tehdä, on heillä kaikilla nähdäkseni
täysi syy ottaa se ohjelmaansa. Monen monet, tuhannet Suomen
nuoret, sitä työtä jo tekemät. Saakoot he yhä uuNa työkumppaneita.
lola epäilee taitoansa, muistakoon, että elätnsuojelulseenlin woi sowit-
taa sanat: työ tekijäänsä neumoo!

111.

Gläinsuojelusaate kouluissa.
On, tumma kyllä, olemassa opettajia, jotka eiwät anna minkään-

laista armoa eläinsuojelukselle tasmatustyössään. Pyrkiessään pää-
määräänsä, joka on lujan simeellisen luonteen kehittäminen laswatetta-massa, he eiwät katso tarwitsewansa sitä tietä luonteen jalostamiseen,
jonka heittojen turmaaminen tarjoaa. Tällaiset opettajat omat onneksisentään »verrattain harmaluluiset maassamme, mutta, kuten sanottu,
heitäkin on. He eiwät nähtäwästi ole seuranneet tasmatusopillisten
kirjailijain mielipiteitä ja lausuntoja asiasta, eiwättä heidän omat ha-
wainwnsa ja kokemuksensa ole amanncet heidän silmiänsä näkemiksi
tämän kysymyksen merkityksen suhteen.



On jo »vanha totuus, että millainen ihminen on eläimille, sellainen
hän on marstnaiselta luonteeltaan, s. o. eläinten kohtelu osottaa hänen
siweellistä luonnonlaatuaan. Tämän lausuu esim. tunnettu lasmatus-
opillinen kirjailija Fr. W. Faerster »lugendlehre"-teoksessaan seuraa-
wln sanoin:

,Hywä keino ihmisten ja kansojen oikeaan tuntemiseen on myöskin
se, miten he kohtelemat eläimiä. Juuri siksi että useat eläimet eiwät
wol lainkaan puolustautua, eimätpä edes takanapäin moittia eiwättä
mihinkään malittaa, näyttäytyy tässä selmimmin, miten sywällä sää-
limäisyys on ihmisessä tai luinka paljon raakuutta hänessä mielä
piilee.'

Jos joku maittaa, että ihminen, joka kyllä suojelee eläimiä, saattaa
sensijaan olla paha toisille ihmisille, niin wastaa Foerster siihen, että
eläimille on usein helpompi olla hymä luin ihmisille, sillä eläimet
eiwät »vastustele eikä niissä ylimalkaan tarwitfe pelätä pahansuo
paisuutta ihmistä kohtaan, joten siitä saattaa mainitunlainen ilmiö
johtua, mutta että joka tapauksessa siinä, joka hymin eläimiä kohtelee,
on olemassa kelpo ainesta, joka main odottaa oikeata kehittelyään.
«Sitämastoln — hän sanoo — eläinrääktääjän chmisystämyyteen ei moi
loskaan luottaa", sillä el tiedä, milloin peto hänessä herää, jos
joku joutuu turwattomana hänen käsiinsä.

Turwatonten suojeleminen saakin senwuotst kylläkin huomattaman
sijansa Foersterin kasmatusopillisissa mielipiteissä.

Kotimainen tasmatusopillinen aultoriteettimme, professori Mikael
Soininen, antaa hänkin erittäin suuren merkityksen eläinten ja yli
maltaan luonnon suojelemiselle. »Opetusopissaan" hän asettaa was-
tattamalseen kysymyksen, «mitkä puolet luonnon elämää ennen
muita omiansa jaloja inhimillistä pyrinnöltä edistämään ja siten osot-
tamaan kuuluwaisuutenla laswattawaan opetukseen", ja mastaa siihen
semaawasti :

»Ihmisen tulee ensiksikin tutustumisestaan luontoon oppia ymmär-
tämään sen monimaihteista elämää ja siten saamaan puhdasta, epä»
itsekästä tyydytystä. Hänen tulee oppia kuuntelemaan luonnon sydä-
men tykytystä ja löytämään siinä jalostuttaivan nautinnon lähde.
Näin saapi hän niinhymin tiedon ja tutkimuksen kuin kauneuden har-
rastukselleen runsaan rawwnon. Myöskin hänen stmeellistä tunnet-
taan on seurustelu luonnon 'anssa omiansa kohottamaan. Hän oppii
antamaan armoa elämälle kaikissa sen muodoissa sekä rakkaudella ja
myötätäntoisuudellakohtelemaan sitä. Siitä lähtemä hellyys kaikkea pientä
ja woimatonta lohtaan, jolle on suotu elämä, mutta ei itsensä puo-



lustamisen etua ihmistä «vastaan, ei moi olla Vaikuttamatta hänen
siweellisen tunteensa hienostumi>een. Lapsesta, jota ei polje matoa eikä
taita otsaa pelkästään oikusta, iulee ihminen, joka ei sulje sydäntänsä
meljensä hädältä."

Ia hän lisää:
~Tätä suurta moittoa ei kuitenkaan saada luonnon tuttawuudesta,

jos oppii tuntemaan ainoastaan sen muotoja ja tieteellistä järjes-
telyä, maan siten, että opitaan sen elämää tarkkaamaan sen
synnyssä ja kehityksessä. Ia mielii enemmän maitetaan, jos itse opitaan
luontoa maalimaan ja hoitamaan, sen elinehtoja ymmär
tämään ja niitä sille hankkimaan".

Toisessa paikassa — samassa teoksessa professori Soininen huo-
mauttaa, että tottumus järjestettyjen huomioiden tekoon luonnossa
olisi suuriarwomen kasmatulsessa. «Mutta — jatkaa hän — mielä
suuriarmoisempi olisi turmattomien ja heittojen eläinten suojeleminen
ja hoitaminen, johon samalla totuttaisiin."

Professori Soininen siis tässä asettaa luonnon maalimisen ja hoi-
tamisen niiden armottaiden harrastusten sarjaan, joita kouluopetuksen
on herätettämä, ja antaa sille sijan koulukasmatulsessa. Se on erotta-
mattomana osana luonnon tuntemisen oikeassa opettamisessa.

Mutta - sanotaan ehkä —jos luonnon maalimiseen ja hoitamiseen,
jota yhdeltä osaltaan on samaa luin eläinsuojelus, onkin kouluopetuksessa
huomiota liinnitettämä, niin se on kuitenkin aiman toista luin lasten
eläinsuojelusyhdlstysten perustaminen kouluihin, jota eläinsuojelus-
mäki harrastaa.

Gi kuitenkaan kiman toista. Ia nähdäkseni woidaan pätewillä syillä
puoltaa tällaisten yhdistysten perustamista kouluihin.

Millä tamoin liittyy sitten oppilasten eläinsuojelusyhdistysten työ
opetustyöhön? Siten että opettaja ryhtyy niiden johtajaksi tai mal-
mojatsi — se onlin ymmärtääkseni malttamaton edellytys yhdistyksien
perustamiselle. Silloin yhdistysten toiminta saattaa osittain tulla kou-
lun luonnontiedon-opetuksen jatkoksi ja täydennykseksi. Tartolus ei tie
tysti kuitenkaan ole, että yhdistysten kokoukset olisimat oppitunteja; opet-
taja moi muuten ohjata yhdistysten työn otolliseen suuntaan.

Ia syyt, joilla koululaisten eläinsuojelusyhdistyksiäwoidaan puoltaa?
Mainittakoon niistä ensiksi se, mitä I. Topelius m. m. lausuu:

~Ei näytä ainoastaan sallittamatta, maan mieläpä toimottamal-
talin, että koulu amustaa sellaisen mapaan yhdistyksen syntymistä,
jonka tarkoituksena on lasmattaa tahtoa, tunnetta, alotekykyä, itse-
toimintaa, työtä oikean hymätsi. Se sallii tomerltuntia, moimistelu»



ja lauluseuroja; miksipä se ei tyydytyksen tunteella näkisi oppilas-
tensa yhtymän puolustamaan miattomasti kärsimiä? Koulu ei moi
toimoa, että sen oppilaat milliytymät olessaan poissa oppisalista.
Se ei moi samalla kertaa asettaa kolo toimintatapansa periaatteeksi
oikeutta ja sallia oppilaittensa julmasti »vainota elämiä olentoja. Gi-
mistyksen ja simeellisyyden armo riippuu opin ja elämän johdon-
mukaisesta yhtenäisyydestä. Siitä, että ne usein omat erillään toisis-
taan, johtuu paljon irstautta, paljon puolinaisuutta, paljon itsekkyyttä.
On hymä tietää, mikä on oikein, mielä parempi tahtoa sitä, mutta
parasta kuitenkin on tehdä oikein".

Tämän johdosta Topelius lausuulin mielipiteenään, että koulun
ei pitäisi olla amustamatta eläinsuojelusyhdistylsien perustamista
oppilasten keskuuteen. Eläinsuojelus on ~osottanut tykenemänsä koskette-
lemaan lapsen sydämen parhaita kieliä, eikä se jää tuloksitta, jos sesaa hymäntahtoista amustusta manhemmilta ystämiltä." «Tässä ei
ensi kertaa — jatkaa hän — luonto esiinny ihmisen opettajana. Siemen
kylmetään mitättömyydessä ja nöyryydessä: se itää rakkaudessa, se
kasmaa moimassa. Simeellisten moimien kulku maailmassa on sellainen:
ne laajenemat ulospäin ja sisäänpäin. Aletaan rakastamalla toti
seudun loimua, ja opitaan siitä rakastamaan isänmaata. Lapsi hoi
telee lintu raukkaa, ja täysitasmuinen oppii rakkaudella suhtautu-
maan ihmiselämään ja luomakuntaan."

Niin innokkaasti kuin Z. Topelius ei liene yksikään tasmatustieteilijä
puoltanut eläinsuojelusyhdistysten perustamista kouluihin. Mutta esim.
Fr. W. Foerster pitää niitä hyminä, hyödyllisinä jafuotamina. Teokses-
saan »Koulu ja luonteenkasmatus" hän näet lausuu näin:

«Olettakaamme esimerkiksi se usein uudistuma tapaus, että opettaja
saa tietoonsa, kuinka muuan poika hämittää ylt'ympäri linnunpesät.
Kutsuisin tässä tapauksessa pojan luokseni ja ilmoittaisin hänelle, mah-
dollisestl joidenkuiden muiden läsnäollessa, että aion perustaa kouluun
eläinsuojelusyhdistyksen, johon hänen pitäisi tulla esimieheksi — en-
siksikin oimallisen paitantuntemuksensa takia, toiseksi somittaalseen
jossain määrin pahoja telojaan. Gi ole epäilemistätään, että uusi
yhdistys näin saisi mitä oimallisimman esimiehen. Ia tällaisen yh
distytsen kautta edistetään eläinsuojelusta oppilaiden keskuudessa
merrattomasti enemmän kuin uhkaamalla rangaista pesien hämit-
täjiä."

Kasmatustieteilijäin lausuntojen mukaan siis, kuten olemme nähneet,
eläinsuojelus luonnon suojelemisen yhtenä osana kuuluu lasmatutseen
ja sen mukana kouluopetukseen, ja kouluun perustettujen eläinsuojelus-



yhdistysten kautta sitä »voidaan oimallisesti edistää. Eläinsuojelus-
aatteelle nurjamielistenkin opettajain tulisi ajatella näitten lausuntojen
sisällystä, se luultawasti muuttaisi heidän mielipiteensä perinpohjin.
Nuorison tanssa läst tädessä täyden, sitä neumoen ja opastaen, he
tälläkin alalla laslisiwat lujia perustusta nuorison stmeelliselle luon-
teenmuodostulselle.

Opettajain tulisi siis nähdäkseni ryhtyä tässä yhteistoimintaan oppi-
laiden kanssa. Missä «varsinaisten eläinsuojelusyhdistysten perusta-
minen kohtaa aiwan «voittamattomia «vaikeuksia, esim. joskoulussa on
ennaltaan useita yhdistyksiä y. m,, «voidaan eläinsuojelusaatetta aluksi
rinnastaa muun tanssa. Miltei kaikissa oppikouluissa on tomerltunta;
sen ohjelmaan woitaistin ottaa sopimia kestustelutysymytstä tältä
alalta, kertomuksia eläinten elämästä j. n. e. Luonnontieteellisiälin yh-
distyksiä on monessa koulussa; niiden ohjelmaan eläinsuojelus oi-
teastaan on latsottawa suorastaan kuulumaksi. I. n. e. Suomen
Opiskeleman Nuorison Raittiusliiton kesäjuhlilla Kotkassa w. 1914 teh-
tiintin päätös, jossa huomautetaan eläinsuojelusaatteen soweltuwaisuu-
desta tällaisten louluyhdistysten ohjelmaan. Tietysti ei eläin'uojelus-
aatteen harrastus näissä yhdistyksissä, ollen niiden siwuharrastutsena,
ole samanarmoista tuin eläinsuojelustyö Varsinaisissa eläinsuojelus-
yhdistyksissä. Senkään merkitystä ei luitentaan ole mitättömäksi armat-
tama. Odottaessa aitaa, milloin ilmestyy sopima tilaisuus eläin-
suojelusyhdistyksen perustamiseen, on siis syytä pitää huolta siitä,
että eläinsuojelus, paitsi opetuksen, myöskin mainitunlaisten yhdistys-
ten toimesta ja «välityksellä saa maitutusalaa kouluissa. Missään
tapauksessa ei tätä aatetta moi touluisialaan tykkänään syrjäyttää,
siksi suuri ja tärleäarwoinen kultuuritekijä se on.

Aukusti Simelius

1916 Ang. Kaneryan KirjapainoLahti
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