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Yleisiä ohjeita.
Hevosenkin henkiväiseti,
ähkyväisen äänetöinnä,
huokaus on koston huuto
tuskaisuuden tuottajalle .
/.

Juteini.

Jokaisen hevosen omistajan, samoin kuin hoitajankin,
tulee pitää hevosestaan ja säästää sitä niin paljon kuin
mahdollista tarpeettomista vaivoista ja kärsimyksistä.
Ainoastaan huolellisesti hoidettu ja järkiperäisesti ruo
kittu hevonen on terve ja työkykyinen, jotavastoin tavalla
tai toisella huolimattomasti hoidettu eläin useinkin ennen
aikojaan kadottaa työkykyään, tulee oikulliseksi, jopa joskus
lopetettavaksikin.
Jokaisen ajajan tulisi tietää hevosensa nimi, ikä, syn
nyinseutu, luonne, voimat ja ominaisuudet.
Hevosta kohdeltakoon alati ystävällisesti. Raaka ja
julma kohtelu olkoon menneiden aikojen ikäviin muistoi
hin häipynyt.
Seuraavia pikkuseikkoja on hyvä muistaa ja noudattaa:

Hevosta lähestyessä tulee aina mainita sen nimi ja kädellään silit
tää sitä.
Jos hevonen on arka, tulee sitä rohkaista ystävällisellä kohtelulla
eikä huutamalla ja lyömällä.
Hevosta on kohdeltava sen luonteen mukaan. Raakaa kohtelua on
vältettävä. Ystävällinen seurustelu muuttaa villinkin kesyksi.
Pilttuuseen astuessa tulee varmalla mutta lempeällä äänellä mainita
hevosen nimi ja sitä hoitaessaan puhella sille.
Ei saa koskaan kadottaa mielenmalttiaan ja pelätä tai paeta hevosta.
Nuoria hevosia tulee opettaa suitsittamiseen, valjastamiseen, puhdis
tukseen ja kengitykseen vähitellen, varovasti, hätäilemättä ja mitään huo
mattavaa väkinäisyyttä käyttämättä.
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Kengitystä vastustavia hevosia totutetaan kengitykseen paraiten
siten, että niiden jalkoja pestäessä, hierottaessa (josta hevonen paljon
pitää) tai kavioista tilsoja pois kopistettaessa ikäänkuin huomaamatta käsillä
olevalla puupalikalla ja sittemmin vasaralla tuontuostakin kopautetaan
kavioon. Joka kerta kun hevonen vastarintaa tekemättä on antanut niin
kanssaan menetellä, on se palkittava kauniilla sanoilla, leipäpalasella, yli
määräisellä kaura-annoksella tai muulla makupalalla.
Rauha ja lepo ovat hevoselle välttämättömät. Sentähden ei saa
aiheettomasti häiritä hevosta, jos se päivälläkin on levolle laskeutunut.
Rottia tallissa älköön sallittako.
Jos makuulla oleva hevonen on saatava jaloilleen, tapahtukoon se
leikillistä puhetta käyttämällä ja hiljaa sitä taputtamalla, että se saa aikaa
tyynesti kohottautua pystyyn.

Yksityiskohtaisia ohjeita.

Talliolo.
Kotitöitä tehtäessä hevonen viettää lepo- ja ruoka-aikansa tallissa. Hyvin tärkeätä hevoselle on, että ei aino
astaan talli, sen katto, pilttuut, seinät, permanto, syötinja juotinastiat ovat puhtaat ja siistit vaan myöskin, että
ilma tallissa on raitista ja puhdasta.
Tämän saavuttamiseksi tulee ainakin kerran vuodessa
toimeenpanna n. k. suursiivous, pienempiä tilapäisiä puh
distuksia lukuunottamatta. Suursiivous toimeenpannaan
syksyllä hyvissä ajoin ennen
talviruokinnan alkua. Tätä ti
laisuutta on käytettävä myös
kin pikkuparannusten ja kor
jausten toimeenpanemiseksi.
Sillävälin kun kaikki irtiotet
tavat syötin- ja juotinastiat,
akkunat ja ovet viedään pi
halle tuuletettaviksi ja pestä
viksi, tarkastetaan ovatko kynsisillan pituus (=hevosen kor
keus kerrottuna 1 V2), leveys
(== hevosen korkeus -f- 15
cm.), soimien leveys ( = 50
cm., korkeintaan 90 cm. maas
ta) ja pilttuuaidan korkeus ( =
edestä 1,70 m. ja takaa 1,20 m.)
tarkoitustaan vastaavat. Sa
moin voidaan akkunoiden ja
ovien suuruus jopa niiden si
joituspaikatkin korjata ja muut

taa. Akkunain, joista yksi olisi ulospäin avattava paloruiskun letkun sisäänjohdattamiseksi tulipalon sattuessa,
tulee olla liki lakea ja niiden suuruus V15—V20 lattiapinnas
ta. Yksipuolisten ovien suuruus on 1,20 X 2,io m. Edelleen
voidaan uusia tai paikata välikatto, korjata permannonalusparruja, tukkia rottain läpiä lasisirpaleilla, lyödä uusia ajokalujenripustamisnauloja ja mikä myös olisi hyvä, valmistaa
seimien yhteyteen marhaminnan ojentelulaitteita. (Kuva 1.)
Samoin olisi edullista valmistaa loimienkuivauslaite, (kuva 2)

Kuva 2.

sekä pieni lukolla varustettu kaappi kengityskaluston ja
lääkevaraston säilyttämiseksi (Kuva 3). Näitten töitten
tehtyä puhdistetaan katto, seinät ja varsinkin kaikki nur
kat vahvalla luudalla. Raittiin ilman sisäänjohtotorvet ja
pilaantuneen ilman ulosjohtotorvet älkööt jääkö kuntoonpanematta.
Jos tahdomme itse viihtyä tallissa ja saada palveli
jamme niissä viihtymään, sivaltakaamme ainakin katto ja
jos suinkin mahdollista seinätkin liitu- tai kalkkiliuvoksella.
Jos hevoset, niinkuin vielä käytännössä monissa pai
koin maatamme on asianlaita, seisovat lannan päällä, kun
talli on pernannoton, on pidettävä huoli siitä, että alustat
ovat tasaiset ja kuiviketta runsaasti saatavissa. Varmaa on,
että moni kaviotauti, jopa muutkin taudit, ainakin hikoi
leminen öisin j. n. e. saavat alkunsa siitä, että kuiviketta
liian vähän käytetään alustana. Että tuo palavasta lannasta
nouseva kuumuus on polttavaa, todistanee sekin seikka,
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Kuva 3.

että tallirengit monesti saavat useamman parin jalkineita
palkakseen kuin muut rengit. Paras kuivike on turvepehku.
Sitä olisi jokaisen hankittava ja kuivikkeena käytettävä.
Ugglehultissa käytetään 9 tuuman paksuinen turvepehkukerros hevosten alla.
Tulen käyttämiseen näh
den tulee noudattaa mitä suu
rinta varovaisuutta. Tupakan
poltto, liikkuminen kynttilä
tai lamppu kädessä, niiden
asetteleminen seinien tai välikaton lähelle tai muihin tulen
arkoihin paikkoihin, tulitikunpäitten heitteleminen lattialle,
viritetyn päreen käyttäminen
valaistusaineena, jota tapaa
paikkapaikoin meidän päivinämmekin vielä käytetään, ol
koon kerrassaan kielletty.
Kaatuessaan itsestään sam
muvia lyhtyjä olisi paras käyt
Kuva 4.
tää. (Kuva 4.)
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Tulipalon sattuessa olkoon ensimäisen paikalle saapu
neen velvollisuus marhamintain poikkileikkaaminen ja he
vosten tallista pihalle saattaminen. Valkeata pelkäävien
hevosten silmät peitettäköön loimella.
Erityinen huoli on pidettävä loi
mista. Märkä, likainen loimi ei läm
mitä hevosta, mutta estää huokoisten
toimintaa, tukkimalla ne. Loimia tu
lee olla a) lämmin, villainen; b) suviloimi ja c) sadeloimi. Koska pienoi
nen omaisuus jo on kiinni loimissa
on niitä huolellisesti hoidettava. (Kat
so kuva 2 a) 2 b .)
Kuva 2 b.
Valjaita ei tulisi pitää tallissa, sillä parhaastakin ilman
vaihdosta huolimatta siellä aina on siksi paljon kosteutta,
että nahkaosat pahenevat. Epämiellyttävältä tuntuu hevo
selle, jos sen lämpimän
ruumiin päälle heitetään
nahkeat valjaat. Sitäpait
si nahka verrattain pian
pehkaantuu, länkien ja
silojen täytteenä olevat
karvat muodostuvat nys
tyröiksi, jotka hevosen
vetäessä kalvavat lavat
rikki, lyöttävät selän. (Ku
va 5.) Valjaat olisivat
säilytettävät tallin eteen
rakennetussa etehisessä,
josta monessa muussakin
tapauksessa olisi suuri
hyöty. Kuvassa olevat siiat eivät koskaan voi lyöttää selkää.
Tilsat ovat hevosen jaloista kopistettavat pois ennen
kuin se talliin tuodaan, sillä hevosen seisominen tilsat
jaloissa etenkin permantotallissa on vaikeata ja muuttuu-
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hän vuode aivan märäksi tilsain sulattua, eikä lepo sellai
sella sijalla ole virkistävä, sen ymmärrämme. (Kuva 6.)
Päitsimet, joissa ei saisi olla silmälap
puja, (muuta kuin parissa ajettaessa, jos toi
nen hevonen on toista hidasluontoisempi ja
silloinkin semmoiset kuin kuvassa (kuva 7)
näkyy), säilytettäköön ainakin talviaikana
asuinhuoneissa. Suuria kustannuksia ei ky
syisi kuolainten päällystäminen talviajaksi
lampaannahkalla, säämiskäpalasella tai muulla
aineella, joka estää kylmän raudan turmiol
lista vaikutusta hevosen suupieliin.
Jos varat myöntävät, olisi kummiset suupielisuojukset talveksi hankittavat.
Kuva 7.
Hevosen hoitaja olkoon velvollinen isän
nälle heti ilmoittamaan, kun hän huomaa hevosessa joita
kin sairauden oireita.
Vähänkin sairastunut hevonen on mikäli mahdollista
viipymättä päästettävä lepoon. Jos tauti on ankarampaa
laatua on hevonen muista eroitettava ja asetettava ilma
vaan, valoisaan, (ei aurinkoiseen) puhtaaseen huoneeseen,
jossa ei saa olla ristivetoa, eikä liian lämmintä. Täällä
sille valmistetaan kuiva vuode. Vitkastelematta annetaan
eläinlääkärille tieto asiasta ja hän tuodaan paikalle Jos
tauti on tarttuvaa laatua, puhdistetaan talli, jossa sairas
hevonen oli tuulettamalla ja desinfioimalla.
Jokaisessa talossa pitäisi olla suurempi tai pienempi
kotirohtola (Katso kuva 3). Siitä olisi suuri apu m. m.
lääkärillekin hänen saapuessaan, puhumattakaan siitä hyö
dystä, minkä käsilläolevat heti taudin alussa käytetyt lääk
keet voisivat aikaansaada. Lääkkeiden säilyttäminen luki
tussa kaapissa toisi vielä senkin hyödyn, ettei eläinten
omistaja, niinkuin nyt usein sattuu, kun pullot ja purtelot
säilytetään milloin akkuna- milloin ovipielillä ja nimilaput
kosteuden tähden ovat irtautuneet, antaisi eläimille vallan
vääriä lääkkeitä, jotka aiheuttavat joskus kuolemankin. Vielä
voisimme kaappien ansioluetteloon merkitä sen, että ne
monet lapsien kuolematapaukset, jotka aiheutuvat siitä,
että lapset lääkkeiden ja pulverien yhtäläisyydestä limonaatien ja sokerijauhojen kanssa ovat nauttineet edellisiä,
vältettäisiin.
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Tukin- ja metsäajojen aikana.
Hyvällä ja hurskahalla
hepo ompi Herran lahja,
pahalla ja paatuneella
piiska perintö pirulta.

Kuva 8.

Jokainen ihminen tietää, että hevonen näitä töitä suo
rittaessaan on alistettu mitä puutteellisimman hoidon ja
suurimpain kärsimysten alaiseksi. Näillä työmailla puuttuu
hevoselta tarkoitustaan vastaava lepopaikka, ruokinta, puh
distaminen jopa kohtelukin. Luonnottoman raskaan päivä
työn jälkeen ei ole lämpöistä tallia, ei puhdasta sukaa ja
harjaa, ei kuivaa lointa, ei liioin kylvöheiniä enemmän kuin
kaurojakaan. Useimmiten saa tuo jalo työtoveri viettää
yönsa jonkun puun juurella, parhaassa tapauksessa hata
rassa vajassa tai sen seinustalla. Päivän ponnistuksista
uudelleen ja uudelleen hiestynyttä ruumista peittää jäinen
loimirisa, nälän tyydyttämiseksi käytetään useimmiten sup
pua (apetta) ja halvempia maaniittyheiniä. Jäätynyt maa
on särkevien, väsyneitten jäsenten vuoteena. Tovereina
ovat toiset samassa kurjuudessa kituvat onnettomuusuhrit.
Ilottomalta totta tosiaan mahtanee tuntua elämä, luomakun
nan kruunun palveleminen, sen todistaa tuo räiskyvien
revontulien valaisemain, taivaan rantaa vastaan kohotettuin
silmäin katse.
Tämmöisen kuukausia kestävän leikin alaisiksi valitaan
tavallisesti halpahintaisimmat, viallisimmat ja heikoimmat
hevoset.
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Kaikkinäkevä Jumala ja sinä valistusta janoava kan
sani, kuinka kauvan Te tätä räikeätä raakuutta sallitte,
sydäntä särkevää tuntevain olentojen kohtelua kärsitte?
Tämä kovia ponnistuksia kysyvä työtapa on saatava
toiselle tolalle.
Seuraavia parannuskeinoja pitäisimme suotavina:
Metsänomistajat ja -ostajat.
Valtio samoin kuin yhtiö tai yksityinen on velvoitet
tava rakentamaan metsään kaatopaikoille tarkoitustaan vas
taavia, yksinkertaisia suojia, joita hevosmiehet olisivat vel
volliset käyttämään keskinäisesti sovittua vuokraa vastaan.
(Kuva 8.)
Kuljetustyöt annettaisiin niinkuin tapana on urakalla
tai muun sopimuksen mukaan tehtäväksi, mutta kuorman
paino määrättäisiin, sanokaamme esim. 600 kiloksi, jota
suuremmaksi se ei saisi nousta.
Muist. Sanottanee mahdottomaksi silmämitalla määrätä kuorman
painoa. Varma on, ettei kauvan kestäisi ennenkuin vanhempi, tottunut
työnjohtaja siihen perehtyisi.

Vetopalkat on korotettava niin suuriksi, että ajomies
ahkeralla työllään saapi kunnollisen palkan. Palkan suuruus
riippukoon paikallisolosuhteista.

Muist. Paikalliseläinsuojelusyhdistykset ja kunnallishallitukset voisi
vat yhteisesti päättää ja kuvernöörien vahvistettavaksi ehdottaa kuormain
painon.

Töihin otettaisiin ainoastaan terveitä, tukevia hevosia,
joiden omistajain tulisi esittää eläinlääkärin lausunto hevo
sen pätevyydestä tähän työhön.
Muist. Tätä sanottanee ehkä mahdottomaksi. Niin ei ole kummin
kaan asianlaita, sillä esim. ajuri, sanokaamme Helsingissä, ei saa käyttää
semmoista hevosta, jota eläinlääkäri ei työhön ole hyväksynyt.

Että eläinrääkkäykseen syypäät ehdottomasti ilmoitet
taisiin syytteeseen panemista varten paikkakunnan kruununpalvelijoille.
Että paikalliselle eläinsuojelusyhdistykselle samoin kuin
asianomaiselle nimismiehelle ilmoitettaisiin, millä seudulla
metsätöitä tehdään.
Että työmaitten ollessa kaukana asutuilta seuduilta
hevosen muonaa hankittaisiin ajomiesten ostettavaksi.
Että ainoastaan ajajia, jotka ovat varustetut tarkoitus
taan vastaavilla ajoneuvoilla työhön otetaan.
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Ajomiehet.

Oman etunsa vuoksi olisi tukinajajain käytettävä aino
astaan voimakkaita hevosia ja niinkuin mainittu on, eläin
lääkärin hyväksymiä.
Työn alussa, kun hevoset ovat tottumattomia liikku
maan umpinaisilla teillä ja metsämailla olisivat kuormat
tehtävät tavallista pienemmiksi.
Etteivät vasta työhön tulleet pyrkisi ajamaan yhtä montaa kuormaa kun, pitemmän aikaa työssä olleet. Kelisuhteet ja maan laatu ovat myös otettavat huomioon.
Kruununpalvelijat.
Salakapakoimista ei saa sallia työpaikalla harjoitettavan.
Poliisikonstaapelien tulee tuon tuostakin käydä tukinajopaikoilla.
Kaikki eläinrääkkäysilmoitukset ovat tarkoin tutkittavat
ja syylliset saatettavat edesvastuuseen.
Kunnat.
Kuntien tulisi katsoa että tukinajoon käytettävät hevo
set tarkastetaan tukinajoon lähdettäessä ja sieltä palatessa.
Kuntien, joissa tukinajoa harjoitetaan olisi viinaverotai muilla rahoilla avustettava paikalliseläinsuojelusyhdistyksiä tarkastusmiesten palkkaamisessa.
Samoista varoista sopisi kuntien niille tukinajajille,
jotka töistä palaavat hyvässä kunnossa olevilla hevosilla
antaa pieniä palkinnoita.
Eläinsuojelusyhdlstykset.
Paikalliseläinsuojelusyhdistysten tulee palkata kaitsijamiehiä, jotka asianhaarain vaatimusten mukaan tarkastavat
työhevosia ja niiden hoitoa tukinajopaikoilla.
Huomiota on kiinnitettävä siihenkin seikkaan, ettei lan
taa aivan kauvan seisoteta hevosvajoissa, vaan on se tau
tien välttämiseksi tuon tuostakin ajettava ulos.
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Markkinat.

Tullen, mennen, tiedä ties,
ostain, myyden ole mies.
Tiedä ties ,
Ole mies.

Markkinamatkoilla.
Kaksi pikakuvaa.

I.
„Kah! johan nuo markkinatkin taas ovat huomisesta
viikon taa!“ sanoi Paavolan isäntä luotuaan katseen allak
kaansa. »Jussi, lisää Liinukan kaura-annosta vanhalla ka
palla ja tee Sukkajalan suppu semmoiseksi, että seinään
tarttuu. Molemmat hevoset ovat viikon perästä rahaksi
muutettavat."
Töissä ia puuhissa kului aika ja jopa koitti lähdön
päivä. Reet olivat reilassa, isännän reen aisassa roikkui
porokello; kauroja ja kylvöheiniä oli runsaasti pantu evääksi
hevosille; tallissa valjaat selässä kaapivat hyvin hoidetut
eläimet odotellen lähdön hetkeä, ehkäpä viimeistä kodista,
jossa oli varsana temmelletty, vanhempana vaivojakin nähty,
mutta aina ystävällisen kohtelun ja hyvän hoidon vallitessa.
Jo astui talon uskollinen palvelija Jussi täysissä matkatamineissaan, suitset kainalossa yli pihan talliin. Tuota
pikaa olivat hevoset aisoissa, kukin rekensä edessä ja pyrynä
tuprusi lumi rekien ympärillä, niiden liitäessä etehisen eteen.
Emäntä suuri punaiseksi maalattu eväsvakka kaina
lossa, talon molemmat tyttäret kumpikin vällyt ja ryijyt
käsivarsillaan sekä saattojoukkueen viimeisinä pari siististi
puettua palvelustyttöä, paksut punasella kankaalla reunus
tetut karvaloimet sylissään astuivat matkapukuun puetun
isännän jälessä ulos tuvasta. Vällyt ja peitot asetettiin pai
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koilleen, isäntä nousi rekeensä, samoin Jussikin. Eron hetki
löi, ikävä hetki, kun oli jätettävä hyvästi kahdelle uskollislle avustajalle toimeentulon kamppailussa.
Hiljaa ja kauniisti matkustettiin ja onnellisesti päästiin
perille.
Kaupungissa odotti hevosia lämmin talli, hellä hoito
ja hyvä ruoka.
Aattona vietiin hevoset myyntipaikalle ja pitkittä pu
heitta muuttivat hevoset omistajaa. Sama herrasmies osti
molemmat.
Annettua kehoitukset uudelle omistajalle hoitamaan
eläimiä edelleen entiseen tapaan erottiin uskollisista tove
reista Jussi sai hyvästä eläinten hoidosta ansaitut juomarahansa, isäntä maksoi rakennuskauppaan suuret talon uu
desta tallirakennuksesta aiheutuneet laskut.
II.
»Heikki, milloin ovat markkinat K:ssa?“ — »Ylihuomenna on aatto, isäntä." — „Vai niin," tuumi isäntä, pääs
täen kirouksen huuliltaan. „Kuule, nuo kaksi viimeksi tuo
maani kopukkaa ovat vaihdettavat, sillä ei niillä ole mitään
virkaa. Läsipää pahuus ontuu kirotusti vasempaa etujal
kaansa huolimatta kaikista kokeistani saada se paranemaan.
Niinkuin olet nähnyt olen sitä joka aamu tuolla riihipihassa
hyppyyttänyt tavallinen koivun lohkare jalkaan kiinni sidot
tuna. Epämieluista tuo tanssi sille varmaan on ollut, kun
ruoskaa olen niin pakanasti saanut käyttää. Ei taida olla
kaan lavassa vika, vaan pikemmin on se kaviossa. Ovat
turmelleet sen huonolla kengityksellä. Kimo, jonka puulaakin mieheltä ostin, sairastaa nähtävästi jotakin sisällistä,
ylettömistä ponnistuksista aiheutunutta tautia, kun ei ota
lihoakseen huolimatta verrattain ravintorikkaasta muonasta,
jota sille olen syötellyt."
»Valmistautukaamme lähtöön, niin, kuules, pistä vasara
ja muutama naula istunpenkin alle ja valmista tavallinen
satsi noita lihotuslääkkeitä pulloosi, kyllä Kimo pulleaksi
saadaan." — »Kyllä isäntä," sanoi Heikki tuvan ovesta läh
teissään, mutta ulos päästyään kohosi syvä huokaus hänen
rinnastaan, kun hän puoliääneen lausui paheksumisensa
tuommoisesta eläinten kohtelusta, mitä hänen hyvissä va
roissa oleva isäntänsä harjoitti.
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Valmistuksia tehdessä kului aika nopeasti.
Lähdön aika oli ovella.
Hiljaista käyttöä ajettiin tunti tunnin perästä. Läsi-paha
kulki miltei kolmella jalalla ja Kimon hoipertelevat askeleet
puhuivat kieltä, jota kukin ymmärsi. Se oli hidasta kulkua
kohti uusia kärsimyksiä.
Jo alkoi matkan määrän pää kauvempaa häämoittää.
Poikettiin kortteeripaikkaan, tuohon pieneen tien varrella
olevaan torppaan, viimeisiä valmistuksia tekemään. Hevo
set ajettiin vajaan, niiden eteen viskattiin heinätukko, eväät
haettiin reestä ja suunnattiin kulku tupaan. Levottomana
haukkasi isäntä evästään ja lähti ennen Heikkiä ulos hevosvajaan. Siellä hän otti reestä vasaran ja naulan, läheni
Kimoa, sieppasi jalan maasta ja lyödä läksähytti tuota pikaa
naulan hevosen oikean jalan kavioon siten, että kärki tun
keutui koko syvälle lihaan. Hevonen rimpuili ja kohotti
alinomaa jalkaansa. Samalla tuli Heikki tuvasta eväsvakka
kainalossa. Nyt sai Kimo lääkkeensä. Väkivallalla kaadet
tiin sen suuhun nuo pahanmakuiset lääkkeet. Tämän teh
tyä lähdettiin matkalle. Piiskat ja rautaiset riimunvarret
esille. Säikähdys ja lyönti saivat hevoset virkuimmiksi.
Läsi ontui molempia etujalkojaan ( = se ei ontunut ollen
kaan) ja Kimo oli pullea. „Laanilla“ säesti meheviä kirouksia
ja villiintyneiden ihmisten huutoa vapisevien ja peljästy
neiden uhrien laihoille kylkiluille suunnattu tervattujen piiskain ja purevain siimain läiske.
Surkeaan sekasortoon ja tungokseen katosivat miehem
me hevosineen. Mitä kohtaloita kohti nuo viimeksimaini
tut kulkivat, tiedämme hyvin . . . .
Parin päivän kuluttua nähtiin isäntämme tallinsa edus
talla tarkastamassa markkinoilta tuomiansa uusia uhreja.
— Sopisi lukea M. Cantin kirjoitus „Ensimäiset mark
kinat."
*
*

*

Paljon ovat yleinen mielipide ja ehkäpä eläinsuojelustyöntekijätkin saaneet aikaan noiden kauheiden kansan
juhlamme — markkinoiden — räikeän menon parantumi
seksi. Mutta paljon, paljon on vielä tehtävää. Sivistys
se on, joka vasta perinpohjaisesti on markkinaelämän muut
tava.
Toistaiseksi tulee meidän kunkin kohdaltamme tehdä
voitavamme sen häpeäpilkun poistamiseksi, mikä kansamme
mainetta tässä suhteessa tahraa.
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Juurtuneita tapoja on vaikea muuttaa. Päättäen mieli
piteistä, mitkä kansassamme ovat vallalla, tulee markki
noita, vaikkapa kenties toisella nimellä, yhä edelleen pidet
täväksi. Sentähden olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, joiden
avulla, jollei muuten, niin lain voimalla, inhimmillinen
oikeudentunto saataisiin herätetyksi ja tähän asiaan nähden
uudelle tolalle suunnatuksi.
Sanottanee ehkä, että onhan olemassa laki, jonka
mukaan niistä vääryyksistä ja petoksista, joita markkinoilla
harjoitetaan, voidaan saada syyllinen rangaistukseen. Koke
mus on kumminkin osoittanut, ettei niin tapahdu. On
nimittäin vaikeata saada riittäviä todistuksia. Sentähden
rohkenen niiden petosten ja vääryyksien rajoittamiseksi,
mahdollisesti poistamiseksikin, joita markkinoillamme ylei
sesti harjoitetaan ehdottaa, että nostettaisiin kysymys sem
moisen lain laatimisesta, joka käsittelisi »markkinoilla har
joitettavaa hevoshuijauksen rajoittamista ja ehkäisemistä".
Toivomuksenani pyydän lausua, että paikallisyhdistyk
set kokouksissaan ottaisivat tämän asian keskustelun alai
seksi ja päätöksistään päivälehdissä ilmoittaisivat.
Mitä sitten etäinten kärsimysten ehkäisemiseksi mark
kinoilla tulee, olisi hevoskauppa järjestettävä siten, että se
toimitettaisiin eläinlääkärien ja järjestysvallan silmälläpidon
alla, kaupungin sitä varten luovuttamassa aidatussa, koetusteillä ja hevossuojilla varustetussa paikassa. Kaikkinai
nen hevoskauppa, vaihto j. n. e. muualla olisi sakon uhalla
kielletty.*) Näinä päivinä Helsingissä pidetyillä ensimäisillä hevosmarkkinoilla oli kauppa tähän tapaan järjestetty
ja seuraukset olivat kaikinpuolin tyydyttävät.

Jokapäiväinen tallijärjestys.
Vaikkapa edellisissä luvuissa jo onkin mainittu yhtä
ja toista tähän lukuun suoranaisesti kuuluvista tehtävistä,
tahdomme kuitenkin vielä teroittaa mieliin seuraavia seikkoja.
*) Useampia vuosia sitten asetti hallitus Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen alotteesta komitean laatimaan ehdotusta laiksi hevoskaupan jär
jestämiseksi markkinoillamme. Tämän komitean mietintö, joka pääpiirteis
sään saavutti maamme kaikkein kaupunkien viranomaisten hyväksymisen,
olisi saatava laiksi.. Tulisi silloin tällöin päivälehdissä tehdä kyselyjä siitä.
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Aamulla talliin tultua tarkastetaan hevoset. Erityistä
huomiota on kiinnitettävä siihen, onko illalla annetut hei
nät tai muut rehut jääneet syömättä, onko hevosessa huo
mattavissa alakuloisuutta, kivunoireita j. n. e.
Jos jotain huomataan, tehtäköön siitä ilmoitus hevosen
omistajalle.
Palvelija älköön salatko hänelle ajettavaksi annetun
hevosen hyvinvointia koskevia seikkoja.
Tarkastuksen päätyttyä juotetaan hevonen, jonka jäl
keen se saakoon kaura-annoksensa tai muun suurusruokansa.
Hevosten syödessä puhdistetaan talli muuten paitsi pilttuu,
joka puhdistetaan vasta sen jälkeen kun hevonen on saa
nut suuruksensa. Vasta kun tämä on tehty puhdistetaan
hevonen. Puhdistuksen jälkeen annetaan sille heinänsä.
Samaa järjestystä noudatetaan illallakin. Riimunvarsi eli
marhaminta on sidottava niin lyhyelle, ettei se sotkeudu
jalkoihin, mutta sallii silti hevosen laskeutua pitkäkseen.
(Katso kuva 1.)
Talliin älköön päästettäkö vieraita henkilöitä, jollei
joku talon väestä ole mukana. Hevosvarustus s. o. valjaat
tarkastetaan ja laitetaan kuntoon tallin puhdistuksen pää
tyttyä.

Hevosten puhdistaminen.
Ihohengitys on eläimen ruumiille yhtä tärkeätä kuin
keuhkojen kautta hengittäminen. Sentähden hoidettakoon
ihoa niin, ettei lika tuki ihohuokosia.
Puhdistaminen, joka on tehtävä ainakin kerran päiväs
sä toimitettakoon, jos ilma sallii, ulkona. Puhdistamista var
ten sidotaan marhaminta lyhyelle. Puhdistaminen alotetaan
hevosen vasemmalta puolelta kaulan kohdalta. Rautasuka
on harjan liasta puhdistamista varten, eikä hevosen selän.
Saadaksemme hevosen ihon puhtaaksi pehkusta ja liasta
hieromme sitä hyvin olkitukolla ja sitten su’imme harjalla,
kunnes se on puhdas ja karva kiiltää. Harjaaminen tapah
tuu siten, että harjaa kuljetetaan vuoroin myötä- vuoroin
vastakarvaan. Kun harjaa on kuljetettu kaksi kertaa, vede
tään sitä suan hampaita vastaan, jotta se puhdistuu tomusta
ja hiestä. Kun sukaan kokoontuu enemmän tomua lyödään
sitä ulkona jotakin kovaa esinettä vasten, tallissa perman
toa vasten, pilttuun kohdalla. Sukaa ei koskaan saa lyödä
pilttuun seinämiä vasten, sillä siten leviää tomu hevoseen
ja kuivikkeisiin.
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Peräsuoli, synnytys- ja siitinelimet pyyhitään kostealla
verkatilkulla, Jalat hierotaan olkipannalla. Kaviot ovat
tarkoin siivottavat, ainakin ajon jälkeen. Kavioiden sisä
puolen puhdistamiseen käytetään sitä varten olevaa koukkua.
Itse kavio huuhdotaan puhtaalla vedellä, jonka jälkeen sen
karvainen osa kuivataan oljilla tai rievuilla. Kavion ylä
puolta peittäviä karvoja samoin kuin vuohiskarvojakin ei
saa leikellä. Kaviota puhdistettaessa tarkastetaan kengitys.
Otsatukka, harja ja häntä puhdistetaan harjalla ja pes
tään silloin tällöin haalealla saippuavedellä.
Silmät ja sieramet pestään kylmällä vedellä ja kuiva
taan vaatetilkulla.
Puhdistuksen jälkeen peitetään hevonen loimella.
Keväällä karvanlähdön aikana puhdis
tetaan hevonen tavallista huolellisemmin.
Vanhoja karvoja ei saa repiä irti väkisin,
siitä voi hevonen sairastua. Karvanmuuton
aikana tulee olla erittäin varovainen, ettei
hevonen vilustuisi.
Kuva 11 näyttää meille paraan kau
passa olevan n. k. Bueefalo su’an.

Ruokkiminen.

Kuva li.

Hevosta ruokittaessa on tarkoin pidettävä silmällä, että
hevonen syö sille annetun ruoan, eikä heittele ja varistele
maahan kauroja, eikä vedä heiniä jalkoihinsa. Ruokaa anne
taan vähin erin ja usein, sillä ahne eläin voi turmella vat
sansa ylönsyömisellä, jotavastoin niuha ei kernaasti syö
semmoista ruokaa, joka jonkun aikaa on ollut sen edessä
ja on turmeltunut hengittämisestä.
Nuori hevonen, jolla on liian korkea rehuseimi, tulee
helposti käyräselkäiseksi ja seimenpurijaksi.

Juottaminen.
Hevosia juotetaan puhtaalla ja haalealla vedellä, tal
vella sellaisella, joka on ollut yön tallissa.
Jollei tämä käy päinsä heitettäköön juottoastiaan kou
rallinen heiniä, jonka kautta hevonen estetään juomasta
ahnaasti. Sekaisella vedellä ei saa juottaa hevosta.
Kuumalla ilmalla juotetaan hevosta useammin kuin
kylmällä ja kostealla.
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Ajosta lämminnyttä hevosta ei pidä juottaa eikä myös
kään kauroilla ruokkia ennenkun parin tunnin perästä.
Matkalla ja työnaikana voidaan hiessäkin olevia hevo
sia juottaa kun vaan heti sen jälkeen lähdetään liikkeelle.

Käyttökunnossa.
Kokoonpantuna.
Juotto- ja syötinastioita, joita matkalla tarttumien ehkäisemiseksi
tulisi käyttää.

Kuivike.
Runsas, kuiva ja pehmeä kuivike on hevoselle terveel
linen ja virkistää sitä raskaan ajon jälkeen. Kuivikkeet
levitetään tasaisesti pilttuun permannolle.
Turvepehku on paras kuivike. Se ottaa virtsan parahiten talteen. Se antaa eläimelle miellyttävän vuoteen; se
imee itseensä kaikki kaasut, joten ilma on aina puhdasta;
se ei sisällä mitään vahingollisia bakteereita.
Hyvää turvepehkua tarvitaan kilo eläintä kohti vuoro
kaudeksi.
Turvepehkun puutteessa voidaan kuivikkeena käyttää
sammalta, mutamaata, puolukan varsia, kuusenhavuja, sa
nanjalkoja ja sahajauhoja, mutta niitä ei voi verrata turvepehkuun.
Jos olkia kuivikkeena käytetään, ovat ne joka aamu
ravistettavat ja se osa niistä, joka vielä kelpaa käytettäväksi,
kuivattava ulkona.
Kuivikkeen säilyttäminen päivisin seimen alla kokoo
rottia talliin.
Jotta talli saisi kauniin näön voidaan sitä koristaa
olkiköynnöksillä. Oljet palmikoidaan noin 40 cm. levyi
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siksi köynnöksiksi, jotka sitten lyödään pienillä nauloilla
pilttuiden päälle.
Käytävät voidaan sannoittaa.

Kengitys.
Hevosen kestävyys ja työkyky riippuu suuressa mää
rin kengityksestä.
Joka aamu ja joka kerta työstä palattua ovat hevosten
kengät tarkastettavat. Tätä varten on kavio puhdistettava
ja pienellä rautasella koukulla hiljalleen lyötävä kenkää
tullakseen vakuutetuksi siitä, että naulain päät ovat ken
gässä kiinni ja silloin on myös katsottava, että kenkä on
suora ja ehyt. Hevonen on uudestaan kengitettävä vähin
täinkin kerran 6:ssa viikossa.
Kengittämättömien hevosten kavioiden teräviä reunuk
sia on joka 10:s päivä raspilla pyöristettävä, jotta ei reunus
lohkeaisi.
Kengitystä koskevia kirjasia on olemassa kaupassa
niin halpoihin hintoihin, että joka hevosen omistaja helposti
saa niitä lunastetuiksi.
A. Silfvastin neuvokirja maksaa 1 mk.
K. J. Gummerus, kengitys-oppi 2: 50.
„Kenkä kavion jälkeen, eikä päinvastoin". Suotavaa
olisi että kengitystä aina toimittaisi tottunut seppä.
Lisään vain, ettei kavioiden voiteena saa käyttää nokea
sisältäviä voiteita.

Kuljetus.
Maanteitse.
. Kun hevosta on kuljetettava lyhyempiä matkoja, on
parasta että hevosen hoitoon tottunut henkilö taluttaa sitä.
Meillä usein kuljetetaan hevosia ajoneuvoihin kiinni
sidottuina. Tämä kuljetustapa on vaarallinen, sillä usein
on se nuora, jolla hevonen on sidottu ajopeleihin liian
lyhyt, jolloin hevonen satuttaa rintansa ja jalkansa, tai liian
pitkä, jolloin se sekaantuu jalkoihin ja hevonen kompastuu.
Jos hevosia tähän tapaan on pakko kuljettaa, istukoon joku
henkilö ajopelien takana nuora käsissä, jotta hän tarpeen
vaatiessa voi sitä lyhentää tai pidentää, jopa kokonaankin
hellittää.
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Markkinoilla, niille mennessä ja palatessa hevosia kul
jetetaan siten, että aisoihin valjastetun hevosen molemmin
puolin suitsista sidotaan irrallaan juoksevia hevosia. Varmaa
on että niiden jalat monastisaavat aika tärähdyksiä ja naar
muja samoin kuin vastaantullessa väistettäessä toinen irral
laan juoksevista saa pysytellä vuoroon maantien ojassa,
vuoroon kapealla ojanpenkereellä.
Rautateitse.
Lastausaikaa odottaessa älköön hevosia talviaikaan
sidottako rautatiekiskoista tehtyihin pidäkkeisiin, sillä hevo
set nuoleskelevat mielellään kiskoja, josta seuraa, että nahka
kielestä jää rautaan.
Vauhkoja hevosia älköön asemien läheisyyteen kiinnisidottako ja jätettäkö ilman, että joku henkilö jääpi eläinten
läheisyyteen.
Hevoset talutetaan suurinta varovaisuutta noudattamalla
jalansijoilla varustettuja siltoja myöten vaunuihin. Väki
valtaa ei saa käyttää. Jos joku hevonen pelkää on parasta
sen nähden taluttaa toinen pelkäämätön vaunuun tai heittää
joku peite hevosen silmille.
Luiskahtelemisen ja kaatumisen ehkäisemiseksi on vau
nun permantoon siroteltava sahajauhoja tai turvepehkua.
Hevoset ovat asetettavat niin etteivät junain seisottaessa
taijliikkeelle lähtiessä loukkaannu seiniä tai toisiaan vas
taan.
Ristivetoa on vältettävä mutta raitista ilmaa on pääs
tettävä kylliksi vaunuihin.
Luonnollisesti on pidettävä huolta siitä, että hevoset
saavat riittävästi ruokaa ja juomaa.
Suotavaa olisi että kuljettaja, jonka tulee olla raitis
mies, oleskelisi hevosten kanssa samassa vaunussa.
Tuloasemalla noudatetaan samoja varovaisuuskeinoja
kuin lähtöasemalla.
Meritse.
Edellisissä luvuissa mainittuja varovaisuuskeinoja nou
dattamalla saatetaan hevonen laivaan ja asetetaan pilttuuseen, sillä semmoinen tulee olla kutakin eläintä kohti.
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Muuten tulee ryhtyä semmoisiin toimenpiteisiin että hevo
set niin vähän kuin suinkin kärsivät rajuilmasta.
Lautoilla ja lossissa kärsivät hevoset useasti paljon.
Tulisi pitkäksi luetella kaikkia varovaisuuskeinoja, joihin
eri tilaisuuksissa olisi ryhdyttävä. Vetoomme eläinten omis
tajan inhimillisyystunteisiin ja siihen vahinkoon mikä huo
limattoman kohtelun seurauksena on.

1

Hevosen ulkonaiset taudit.
(Selitykset liitteessä.)
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Hevosen rukous.

Ruoki, juota ja puhdista minua hyvin. Ole minulle
ystävällinen. Älä revi ohjaksista. Älä lyö syyttömästi.
Älä pane liian raskasta kuormaa. Kengitä minut hyvin.
Suojele minut kesällä auringon paahteelta. Säästä minua
talvella kylmiltä kuolaimilta ja pane loimi selkääni. Taputa
minua joskus. Minä kannan sinua, minä vedän kuormasi.
Minä elän ainoastaan sinun hyväksesi. Minä en voi sanoin
valittaa hätääni, mutta Jumala on sinut palkitseva.
Kun voimani vihdoin uupuvat lopeta minut tuskattomasti.
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Viimeinen palvelus.
Kun olemme kuluttaneet hevosemme kaikki voimat
hyväksemme tahi se muuten sairauden tai vanhuuden vai
vaamana ei enään kyhene raskaita tehtäviään täyttämään,
on se lopetettava eikä suinkaan rahan voitonpyynnöstä
lähetettävä mierontielle.
Rehellinen palkka
rehellisestä työstä.
Hyvin tähdätty laukaus ampumakoneesta kohti väsy
neitä aivoja päättäköön jalon ystävän päivät.
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Iän määrääminen.
Hevosen ikä arvostellaan hampaitten kulumisen mukaan.
Etuhampaitten kulutuspinnat ovat soikeat 6— 12 v. ijässä.
Jyväkuoppa häviää etumais. etuhamp. 6 v. ikäiseltä.
keskim.
„ 7 „
reunim.
„ 8 „
Kulmahamp. ilmestyy koukku 9 v. ja häviää 11v. ikäisellä.
Tähti ilmestyy etumaisiin etuhampaisiin
9 „
„
keskimäis.
„
10 „
reunimais.
„
11 „
Kulutuspinta tulee:
etumaisissa etuhampaissa ympyriäiseksi 12 v. ijässä.
keskimäis.
„
„
13 „
„
reunimais.
„
„
14 „
etumaisissa kolmikulmaiseksi 18 v. ijässä.
reunimaisissa
„
19 „ „
etuhampaissa pitkittäin soikeaksi 24 „ „
Hevosen ruumiin lämpö on noin 38°.
Hevosen sydän lyö 25—40 kertaa minuutissa.
Hevonen hengittää 8—16 „
„
Ruumiin lämpö koetellaan peräsuolesta kuumemittarilla
(2 min. pidetään.) Sydämmen tykytys kuullaan parhaiten
asettamalla korva vasemmalle puolelle kainalon taakse, hen
gitys taas asettamalla korva kylkiluiden päälle.
Lääkkeitä on annettava suosiolla ja ruoka-annoksissa.
Tamman kiima-aika kestää 24—26 tuntia. Jos tamma
ei ole tullut tiineeksi uusiutuu kiima 8—10 päivän väli
ajoilla ja kantamisen jälkeen 9—14 päiv.
Tamman tiineysaika on tavallisissa oloissa 48 Va viik
koa eli 340 päivää.
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Kuoleman marssi.
Suurimpana häpeäpilkkuna on pidettävä sitä tapaa
millä usein ikäloppuja hevosia teurastuspaikoille kuljetetaan.
Kuvasta näemme yhden tavan toisia on sitäkin rivompia. Hevoset muodostavat pitkän jonon kiinnisidottuina
hännistään toisiinsa. Kulkueen päässä kulkevan hevosen
häntä sidotaan seuraavan hevosen riimuun.

Haastattelu.
Kuultuani, että hevoset 'nykyään jo osaavat puhuakin,
riensin erään sellaisen nelijalkaisen „serkun“ luokse puhut
telemaan sitä. Sainkin kuulla yhtä ja toista sen mielipiteistä,
jotka panen nyt tähän melkein sellaisena kuin »haastatel
tavani" ne esitti.
Kun mies kaatuu väsymyksestä tai sairaudesta, ota
lautapalanen tahi sauva ja lyö häntä sillä päähän tahi rin
takehään. Jollei hän tästä toinnu, potki häntä ankarasti
vatsaan. Tämä menettelytapa saattaa hänet kyllä jälleen
jaloilleen, kun sitä vain pitkitetään; sillä tavalla saavat mie
hetkin kaatuneen hevosen jälleen pystyyn. Jos miehestä tun
tuu hänen taakkansa liian raskaalta ja hän ei voi kulkea
edemmäksi, niin katkaise vaan aidanseiväs ja hakkaa häntä
sillä, kunnes seiväs on palasina; jatka tätä niin kauvan
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kuin mahdollista, se kyllä antaa hänelle voimia ja tahtoa,
eikä hän enää kiukuttele. Mutta älä missään tapauksessa
pienennä kuormaa, se näyttäisi kovin järjelliseltä ja inhi
milliseltä kohtelulta, ja hänhän voisi kokonaan pysähtyä
tulevalla kerralla, kun kuorma on liian raskas.
Jos mies ei tahdo juoda, kun tarjoat hänelle vettä,
niin elä anna hänelle vettä pariin päivään, opettaaksesi
häntä juomaan silloin kun sinä suvaitset hänelle antaa juo
maa. Kun kuorma on liian raskas, pakoita häntä käymään
sitä nopeammin. Anna hänen tehdä työtä ankarasti var
haisesta myöhäiseen saakka, niin hän ei elä puoltakaan
siitä ajasta kuin muutoin; niin he tekevät meille hevosille.
Jos sinulla ei satu olemaan ruoskaa muassasi, käytä pak
sua luudanvartta.
Sido miehen pää luonnottomaan asentoon taaksepäin,
niin että hänen silmänsä tuijottavat suoraan aurinkoon.; se
tekee hänet pian hyvin reippaan näköiseksi ja estää häntä
kompastumasta. Pane peitto hänen selkänsä päälle, mutta
jätä rinta ja raajat paljaiksi. Jos sinä et suvaitse antaa
miehelle, joka tekee työtä edestäsi, ruokaa päivälliseksi,
niin jätä se tekemättä; kun vain käytät ahkerasti ruoskaa,
saat yhtä paljon työtä toimitetuksi. Luonnollisesti se on
hänelle vähemmän mieluista, mutta se ei tee mitään.
Anna miehellesi ahtaat kengät, jotka eivät sovi hänelle,
ja pakoita häntä käyttämään niitä, kunnes jalat ovat tur
meltuneet. Maksaa rahaa vaihtaa niitä, tosin ei aivan pal
jon rahaa, mutta kuitenkin vähäisen, ja mitä merkitsevät
rampuus ja kärsimykset, kunhan sinä vaan voit säästää
vuosittain jonkun markan kengissä. Että nämä periaatteet
ovat oikeat, siitä olen vakuutettu; minä opin ne nimittäin
eräältä mieheltä, ollessani vielä nuori varsa. Hän kohteli
tällä tavalla kaikkia hevosiansa, ja koska miehellä on oi
keus näin kohdella vetojuhtaansa, täytyy kai hevosella
myöskin olla siihen oikeus, kun hän saa miehen ruoskansa
kuritettavaksi.
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l.
2.

6.

3.
4.
5.
7.

8.

Taudin nimi.

Haavoja suussa ja kie Kylmät kuolaimet, re
piminen suitsista, terä
lessä.
vät hampaat.
Lyönnit, työnnit, ram
, ( rampaus
Lerppahuuh) kasvo paus ja halvaus. Syn
Luppakorva \
nynnäinen vika. Ulko
nainen väkivalta, rii
mun paino.
Ulkonainen väkivalta,
Hammasajos.
riimun paino.
Ulkonainen väkivalta.
Korvapukama.
KorvallissylkirauhaTulehdus on levinnyt
sen tulehdus.
jostakin läheisestä tulehduspesästä.
Ulkonainen väkivalta,
Luuliika leukaluussa. lyönti,
työnti.

9.

Ruhjevamma päässä.
Sylkirauhasten taudit.

10.

Päätauti.

11.

12.
13.
14,15.
16.
17.
18.
19.

Taudin syy.

Kaatuileminen.
Katso N:o 5.

1 Bakteerit.

Kolhaus, niskahihnan
paino, ajos.
Suonipukama kaulan Suoneniskun seuraus
laskimossa.
y. m.
Äkkinäinen kaatumi
Lonkkapuoli.
nen. Pitkänaikuinen on
tuminen.
Pitkä- ja notkoselkä.
Sopimattomat valjaat.
Selänlyöttymä.
Valjaiden paino y. m.
Säkäpahka.
Niskapukama.

Peräsuolen ulosmuljahtaminen.

Kova puserrus, perä
suolen rampaus.

Kuohitsemishaavain
Siemen suonien taudit huono
hoito y. m.

Taudin parantaminen.
Pehmeätä rehua, suu hu Ai
dotaan 2 pros. karboolivedellä
Hierontaa ja hieromista kii
hottavilla aineilla. Halvauk
sen seuraus parantumaton.
Hammas otetaan pois, ajok
seen ruiskutetaan 2 pros. karboolivettä, E. 1. kysytään.
Leikkaus. E. 1. apua hae
taan mitä pikemmin.
El. 1. apua haetaan.
Karvat leikataan pois ja
ihoon hierotaan kerta päi
vässä jodisalvaa. Hevonen
pidetään joutilaana, hieronta
tekee hyvää.
Puhtautta noudatetaan ja
vilustumiselta varjellaan.
Katso N;o 5*
Taudin normaalikulku vaatii
raitista ilmaa, helposti sula
vaa ruokaa, kurkun ympärille
kosteita lämmittäviä kääreitä
tahi lammasnahka villa sisään
päin, ajos avataan veitsellä
(ei tallissa) ja puhdistetaan
karboolivedellä (3 ä 5 pros.)
Tärpätti tahi karboolisekaisia vesihöyryjä sisään hen
gitetään. E. 1. neuvoa kysy
tään.
E. 1. kysytään heti puka
man noustua.
Märälle avataan pääsy, haa
vaa hoidetaan haavalääkkeillä. E. 1. neuvoa kysy
tään.

Vaseliinisekainen jodoformi voide. Puhtaus.
Hierotaan saksansuovalla.
E. 1. kysytään.
Jos peräsuoli on pöhöttönyt haudotaan sitä 5 pros.
alunaliuvoksella ja painetaan
sisään. E. 1. kysytään.
E. 1. kysytään. Kuohitse
mista ei saa toimittaa muut
kuin eläinlääkärit.

20.

.

21

22.

Suolien esille putoa
minen.
Mahatyrät.

Mahan revehtyminen.
Nautaeläinten puske
minen, ulkonainen väki
valta, toisten hevosten
potkiminen.

Kenkä painaa kyynärluun limasäkkiä.
23.
Kainalovarsiluun nyr Työnti, lyönti, kolhaus, äkkinäinen hyppy,
jähtäminen.
liiallinen rasitus.
Loukkaantuminen, na24.
Kinttupahka.
hanalaisen limasäkintulehdus.
25.
Luukalvo on loukkaan
Luuliika sääriluussa.
tumisesta tulehtunut.
Hokkipahka.

Norsu- eli piikkisika- Pitkällisen vuohisrohtuman seuraus y. m.
jalka.
Kinttuluiden väärä
27.
asento tahi yhdistävän
Jänispatti.
siteen laajennus, liialli
nen työ, lyönti;
28.
Luupatti. (luukasvanainen kintun sisäpuo Lyönti, väkivalta.
lella).

26.

Jännetuppiloiden väljennys, rasitus. —
Sama kuin 29.
Etupolven jännetuppilon väljennys, kova per
31.
Polvipahka.
manto, epäkäytännölli
nen seimi.
32.
Polvilumpion nyrjäh Lihasten liiallinen
täminen.
ponnistus.
33, 34. Suonensolmuja ja vesikuhluja nivelissä.
Raskas työ.
29.
30.

35.

Vesipatti.
Kukonpatti.

Vuohisrohtuma.

Liiallinen kosteus,
kylmyys, puutteellinen
puhtaus, vuohiskarvain
poisleikkaaminen.

Revehtyneet suolet ommel
laan kiinni ja saatetaan pai
koilleen. Suurinta puhtautta
noudatetaan. E. 1. kysytään.
Tyrävyöllä kannatetaan
ulostunkevia suolia.] |E. 1. ky
sytään.
Vasta ilmestynyt sulaa jäähdyttyvillä kääreillä tahi saksansuovalla, vanhempi ava
taan polttoraudalla. E. 1. ky
sytään. Polvinivelen yläpuo
lelle pannaan yöksi olkiside,
joka estää hevosta painamasta
limasäkkiä.
E. 1. kysytään.
Vastasyntyneitä haudotaan
jäähdyttävillä kääreillä ja voi
dellaan. E. 1. kysytään.
Kasvamaisillaan olevia luuliikoja voidellaan jodinsekaisella elohopeavoiteella (1, 5
—10), sitte kun karvat kipeestä paikasta ovat poisleikatut. Hieronta edistää
parantumista. E. 1. kysytään.
E. 1. neuvoa kysytään.
Hevonen vapautetaan työstä,
pattia hierotaan voiteella. E.
1. kysytään.
Hevosta säästetään, kintun
sisäpuolta hierotaan voiteilla
kerran jopa kolmekin päivässä
Patti ei häviä, mutta hevonen
lakkaa ontumasta. E. 1. ky
sytään.
E. 1. puhutellaan.
Vasta ilmestynyt sulaa jääh
dyttävillä kääreillä tahi saksansuovalla. Vanhempi ava
taan. E. 1. kysytään.
Luu pannaan paikoilleen
ja haudotaan jääpussilla sekä
voidellaan väkevillä voiteilla.
Hevonen on estettävä laske
utumasta pitkäkseen.
E. 1. kysytään. Taudit ei
vät ole vaarallisia.
Vasta ilmestynyt paranee
pitämällä jalkaa puhtaana,
kuivana ja lämpösenä. Pitkäl
listä parannetaan voiteilla.
Tauti ei siedä vettä. Vuo
hisia kuivana pitämällä estyy
rohtuma uudelleen tulemasta.

27
36.

Kinnerohtuma.

37-

Ajos päkiäisissä.

38.

Hivutus.

39. ( Kavion ( Pukin f
40. / epämuo- J Latuska/ Kavio
41. ) dostuksia | Kaita ^

42, 46.

Sarven halkeamia.

47.

Säteen mätä.

48.

Harja- ja häntärupi.

Kylmyys, kosteus,
hieta, lika.
Ruunun polkeminen,
kavio halkeamat, josta
tulehdus on levinnyt si
dekudoksiin kaviorustossa ja synnyttänyt ajet
tuman.
Viallinen kengitys kavi
on vuoleminen, jalkavika,
väsymys, vetelyys j. n. e.
Kavion vuoleminen,
huono kengitys, synnyn
näinen vika, tulehduksia
kaviossa j. n. e.
Kavion kuivuus, hata
ruus, epätasainen ruu
miin paino, liiallinen
vuoleminen.
Pitkällinen seisomi
nen liassa, loassa ja
joutilaana.
Epäpuhtaus.

Epäpuhtaus.
Sydän vika, keuhkorakkulan liiallinen veny
minen.
Useampi laji pieniä
52. Loiseläinten tuottama
eläimiä n. k. kanatäi
ihosyhy.
y. m.
E. 1. = Eläinlääkäri.

49.
50.
51.

Tauteja jouhissa.
Valtasuonen lyönti.
Rinnanahdistus.

I

Hoidetaan kuin vuohisrohtumaa.
Kosteita lämmittäviä kää
reitä. Jalat kuivataan ajon
jälkeen. E. 1. kysytään.
Riippuu taudin syystä, laiha
hevonen lihotetaan; kaviot
vuollaan säännöllisesti ja hoi
detaan e. 1. määräyksen mu
kaan.
Parannetaan mikäli mah
dollista kengityksellä ja sään
nöllisellä vuolemisella. E. 1.
hoitaa paraiten asiaa.
E. 1. neuvoa kysytään.
Siikanen pidetään kuivana
ja puhtaana.
Hevosta estetään hankaamasta itseään, kipeät paikat
pestään tarkoin suovalla.
Tauti on parantumaton.
Pestään lysoolivedellä. E. 1.
puhutellaan.
E. 1. neuvoa kysytään.
Kipeät paikat pestään 3 pros.
lysooli tai kreoliiniliuvoksella.

Eläinlääkärin^ ja Eläinsuojelus?
kaluja ja ikoneita
m yy

Christian Nissen
(Omist. Gunnar Waenerberg.)

Pohj. Esplanaatikatu N:o 21.
C. E. LINDGREN
HARJA- JA PENSSELITEHDAS

HELSINGISSÄ
suosittelee palkitulta teoksiaan summissa ja vähittäin halvoilla hinnoilla.
Jälleenmyyjät saavat suuren alennuksen.

C. E. LINDGREN.

HU OM.! Harjaksia, jouhia, metsäsian nahkoja ja pukinsarvia ostetaan
korkeimpiin hintoihin.

K . A. D A H L I N ’ i n

& ROHDOSKAUPPA €
EROTTAJA

15/17.

ALEKSANTERINK.
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myy halvalla kaikkia kotieläinten hoitoon kuuluvia ajan
mukaisia rohdoksia.

Eläinsuojelustoimisto

Helsinki, F r e d r i k i n k a t u 20, Puli. 36 09.
Kaikkia kotieläintemme järkiperäiseen hoitoon kuuluvia esineitä
hankkii ja välittää halvimmalla ELÄINSUOJELUSTOIMISTO.
Tekemällä ostoksenne Eläinsuöjelustoimistossa edistätte eläinsuo^
jelusaatteen voittokulkua.
----------------------------------

i---------- m._______

_

Teurashevosia
Jo eläinsuojeluksen kannaltakin olisi suotavaa,
että vanhat raihnaiset hevoset teurastetaan, mutta
ei taloudelliseltakaan kannalta katsottuna kannata
niitä nyt enää työssä kiusata kun me järjestet
tyämme

hevosenlihan maastaviennin

voimme maksaa hevosenlihasta bruttona 32 penniä
kilolta, nahasta 24 mk., talista 50 penniä kg. ja
suolista 1 mk., joten keskipainoisen teurashevosen
hinnaksi tulee näin 75 ä 80 mk. ja lihavien isonkokoisten yli 100:kin markkaa. Kun ej ole varmaa
että hinnat olisivat pitemmin aikaa seisovat, olisi
hyvä että teurastettaviksi aijotut hevoset lähetet
täisiin meille kiireimmiten.
HUOM ! Tarjoamamme hinta on kaksi kertaa

korkeampi, kun meillä Suomessa on koskaan
ennen hevosenlihasta maksettu.

Länsi-Suomen Karjanmyynti O suutta 1. 1 .
Tampere

Telef. 3 29.

