Jos uskot että
”Vain hyvinvoiva eläin tuottaa.”
niin elokuva

on Sinua varten:

https://www.youtube.com/watch?v=_vp7ZBdpKNo

1 h 35 min, englanninkielinen, ilmainen.
Kuva lypsylampaista: commons.wikimedia.org

Olen usein nähnyt ihmisten peittävän korvansa käsillään,
kun eläintuotantoon kiinteästi liittyvä väkivalta tulee keskustelussa esille.
Ja kuitenkin, juuri korviemme peittäminen ja silmiemme sulkeminen
ovat edellytys julmuuksien jatkumiselle.
Tietämättömyys ruokkii väkivaltaa.
Tietoisuus voimaannuttaa meidät lopettamaan sen. Katso. Kuuntele. Toimi.
- Colleen Patrick-Goudreau Psykologin puheenvuoro: http://www.animalsaustralia.org/features/why-we-think-the-way-we-do-about-animals.php

Mainoksissa halutaan häivyttää tuotantoeläinten todellisuus; hyvinvointiongelmien
esille tuonti ei ole eläinteollisuuden intresseissä.
Yksittäiset ihmiset - ei koskaan enemmistö - ovat puuttuneet epäkohtiin, ja lopulta
tietoisuuden lisääntyessä saaneet aikaan historiallisia muutoksia.

Pienetkin tekomme ja toistuvat valintamme
ovat merkittäviä: Jo keskimäärin 11 e ostoksilla/pv
rahoitamme elintarvike- ja vaatetusteollisuutta
200 000 eurolla 50 vuodessa.

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Parempi jotain, kuin ei mitään.
Esimerkiksi vetoomusten allekirjoittaminen ja rescue-koirien lentokummina toimiminen
on helppoa, ilmaista ja vaikuttavaa; SISÄLLYSLUETTELO SEURAAVALLA SIVULLA

Toivon että tutustut tähän eläintuotannon rutiineja kuvaavaan osioon.
Valokuvat olen valinnut niin, että kestät katsoa.
Nettilinkkien (kuvia, videoita) sisällön olen selittänyt niiden yhteydessä.
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SEURAAVAT HOITOTOIMENPITEET (vs. riistanhoito) ON SUOMESSA
SALLITTU ILMAN MINKÄÄNLAISTA KIVUNLIEVITYSTÄ:
✓ Vastasyntyneiltä porsailta katkaistaan usein hampaat, jotta ne
eivät vahingoittaisi sisaruksiaan tai emakon nisiä pureskelemalla.

Lähde:

Sika- Ruokatieto.fi

✓ Kaikki suomalaiset poikaporsaat kastroidaan kirurgisesti. Video:
https://www.youtube.com/watch?v=HVDd5PapH1Q . Monissa muissa Euroopan maissa kastrointi
ilman puudutusta on kielletty: http://animalia.fi/2017/06/02/tuottajajarjesto-jakaa-virhetietoa-faktana/
✓ Myös lampaiden ja porojen omatoiminen
kastrointi on laissa sallittu.
✓ ”Vasan korvan leikkaaminen ja uroksen kuohitseminen
ovat toimenpiteitä, jotka omistajalla on oikeus tehdä,
kunhan ei aiheuta tarpeetonta kärsimystä eläimelle”,
eläinlääkäri Kyrö sanoo (Lähde: YLE Lappi 7.12.2010).
Video: https://paliskunnat.fi/poro/poronhoito/poronhoitovuosi/poronhoidon-kesa/

Burdizzo on laajasti maailmalla käytössä ja
sallittu Suomessa ainakin karitsoiden
kuohintaan. ”Anyone who has seen one used
on animal, can attest that this device cause
IMMENSE pain. The animals can even faint,

medical-tools.com/shop/Burdizzo-CastrationForceps

because the pain is so intense.” <- Nettikommentti Burdizzon hankkimista harkitsevalle.
✓

Vasikat saa nupouttaa omatoimisesti eli aiheuttaa
3. asteen palo-/paleltumavammat sarvenaiheisiin.
Kolvia painetaan 15-20 s puolelleen. Jälkituska kestää
pitkään.http://www.maitojame.fi/articles/vasikoiden-nupoutuskipuasyyta-hoitaa-1/1693352.
Kuvat: poro pxhere.com, vasikka Flickr.com Porsas Jo-AnneMcArthur WeAnimals, http://weanimals.org/gallery.php?id=76#ph26

LISÄKSI
✓

✓

Tulevan 15 v. aikana emakot saa edelleen pitää tiineytyshäkeissä. Äärimmäisen ahtaat
emakkohäkit ja lehmät paikoilleen kuukausiksi (tai luvan kanssa lehmän koko elämäksi
eli n. 5 vuodeksi) kahlitsevat parsinavetat on sallittu hamaan tulevaisuuteen.
Vain siipikarjalle, sairaille vasikoille, lypsäville kutuille ja yli 2 viikon ikäisille sioille pitää
olla vettä vapaasti tarjolla. Erityisesti turkistarhaajien toiveesta ja maatalousministeri
Jari Lepän ”ansiosta” muutoin riittää tilallisen ilmoitus, että vettä on annettu ”sopivasti”.
Valvontaeläinlääkäri voi puuttua asiaan vasta kun eläin on näkyvästi kuivunut.

✓ Voit allekirjoittaa vetoomuksen www.elainlaki.fi tai www.lainsuojaton.fi
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Norminpurkutalkoiden nimissä hallitus pyrkii
eläinteollisuudessa omavalvontaan.
Tälläkin hetkellä viranomaisvalvonta paikan
päällä on vähäistä, ja näistäkin
valvontakäynneistä ilmoitetaan aina etukäteen.
Eläinten olojen parantamiseen ”ei ole varaa”.
Silti:
Maataloustukia maksetaan n. 1.9 miljardia euroa vuodessa, summasta yli 90 %
kohdennetaan eläintuotantoon ja sen markkinointiin. KS 24.3.17.
Kuva yllä: Jättiketusta saa enemmän turkista. Oikeutta Eläimille. Possu alla: Flickr.com. Sian sorkat publicdomainpictures.net.

Väkivalta =
jkn ruumiillista koskemattomuutta,
oikeuksia tai etuja loukkaava tai jotakuta
tai jotakin vahingoittava ruumiillisen
voiman käyttö.
Suomen Sanakirja.

Määritelmässä ei ole lisäystä ”paitsi jos tällainen toiminta
on vakiintunut käytäntö tai se on taloudellisesti kannattavaa”.
Eläimiin kohdistuva väkivalta voidaan ohittaa, koska
varallisuuslaissa eläimet määritellään esineiksi, eikä uuteenkaan
eläinlakiin ole tulossa mainintaa niiden itseisarvosta.

Tuotanto-, riista- ja muihin ”hyöty-” tai ”haitta-”eläimiin kohdistuva järjestelmällinen väkivalta on
Suomessa tabu.
Siirtyminen ulkomaisen lihan syöntiin ei ole ratkaisu eläinsuojeluongelmiin:
20.11.17 Iso-Britannian parlamentin enemmistö kannattaa
lakialoitetta: ”Eläimet eivät ole tuntevia olentoja,

eikä niitä siksi tarvitse kohdella sellaisina.”
Lähde: added into the Brexit Bill

Jos olet eri mieltä, allekirjoita brittieläinten puolesta:
https://www.thepetitionsite.com/260/862/347/british-animals-no-longerrecognised-as-sentient-beings-act-now-/ Kuva lampaasta Pixabay.com.

Alla olevan linkin valokuvassa on Australian viranomaisten hyväksymää,
”hyvän toimintatavan mukaista” naudan käsittelyä.
https://www.facebook.com/AnimalsAustralia/photos/a.107448345298.115177.32799215298/10153921328910299/?type=3&theater
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MITEN KANALINNUSTA TULI VIHANNES ?
Maria S. Kommentoi Haavekuvia –blogia 4.2.2014:

”Kaverin perhe omisti

keskisuuren broilerikanalan, ja mun kaverin
kesätyönä oli käydä keräämässä joka päivä kuolleet
tiput lajitovereidensa jaloista. Se pisti miettimään jo
12-vuotiaana. ”
Suomessa alle 30 000 lihakanatilat eivät ole kannattavia joten keskimäärin tilalla (vaikka
sitä kutsuttaisiin koti- tai perhetilaksi) on noin 60 000 broileria Lähde: Suomibroileri.fi.
Suurin sallittu kasvatustiheys on 42 kg neliömetrillä eli 23-32 broileria /m2.
Lähde: Lihatiedotusyhdistys ry. Broilerit teurastetaan viiden-kuuden viikon ikäisinä, 1,3 – 1,8 kg
painoisina www.elaintieto.fi/kana-ja-broileri-tuotantoelaimina/.
Kun kanaemolle annetaan mahdollisuus, se hoivaa
tipujaan yhtä kauan kuin kissaemot pentujaan, noin
12 viikon ikäisiksi saakka (Kuhmon 80 kanan – joista niistäkin osa
jo eläkkeellä – kotikanalan pitäjän suullinen tiedonanto 12/17).
Kuva oik. Flickr.com. Alin kuva SEY.fi.
Kuva : 11

päivän ikäisiä broiler -tipuja syotavaksikasvatetut.fi
Tehotuotannossa
muna- ja lihakanat
(= broilerit) eivät koskaan
näe emojaan
eivätkä tipujaan

Broilereiden jalostus alkoi viidakkokanasta. Tämän Intiassa asuvan luonnonvaraisen
kanan kasvu täysi-ikäiseksi, 0.5-1 kg painoiseksi kanaksi tai 0.7-1.45 kg painavaksi kukoksi,
kestää 2 vuotta. Se elää n. 25 yksilön laumoissa ja yöpyy puissa.
Suomessa yleisimmin käytetty broilerihybridi on Ross 308, joka 30-kertaistaa painonsa
ensimmäisten 4 viikon aikana http://en.aviagen.com/assets/Tech_Center/Ross_Broiler/Ross-308-Broiler-PO-2014-EN.pdf
Kuva alla: alle 6 viikon ikäinen broilerrotuinen tipu SEY.fi.

Jalostuksen takia sydän, keuhkot ja
jalkojen luut eivät ehdi kehittyä
tarpeeksi nopeasti. Kipujen pahetessa
ne kyyhöttävät maassa ja liikkuvat vain
pakotettuina.Animalian vs. toiminnanjohtaja Mai
Kivelä 1.7.2016.
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Euroopan komission raportti v. 2016:
Markkinoiden paine ei tarjoa
jalostusyrityksille riittävästi kannustimia antaa
hyvinvointiominaisuuksille enemmän
painoarvoa. Kananlihamarkkinoiden kilpailussa
keskitytään pääasiassa hintojen laskemiseen,
joten geneettisessä valinnassa on pääasiassa
keskitytty nopeaan kasvuvauhtiin.
Kivuista kärsivät linnut makaavat
kauemmin maassa ja kärsivät siksi enemmän
myös kosketusihottumasta. Vesipöhössä neste
kertyy vatsaonteloon.
Se on aineenvaihduntahäiriö, joka johtuu
sydämen laajentumisesta ja liikakasvusta, joka
aiheuttaa sydänkohtauksen ja muuttaa maksan
toimintaa. Äkillinen sydänkuolema on yleisin
parvissa kasvatettavien broilerien kuolinsyy.
http://suomibroileri.fi/fi/kuvapankki Alempi kuva on suurennos.

Kuluttajille eläinten hyvinvoinnista
esitettävät tiedot voisivat auttaa lisäämään
kysyntää eläinten hyvinvoinnin kannalta
suotuisista, suuremmin kustannuksin
tuotetuista broilereista; lainsäädäntöehdotusta
ei katsota tarpeelliseksi.
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FI/12016-182-FI-F1-1.PDF.
Kuva oik. aikuinen terve kana DSPCA Dublin 6/17. Itse otettu.

Eläinlääkäri Eija Kaukonen väitteli tohtoriksi 26.5.17
broilereiden jalkaterveydestä.
Yli 100 000 lintua tutkittiin.
Vaurioituneita jalkapohjia löytyi joka viidenneltä ja
kintereen vammoja joka kolmannelta linnulta.
Emobroilereista peräti 64% kärsi jalkavioista tai -vaurioista.
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kestava-kehitys/suurella-osallabroilereista-todettiin-vakavia-vaikeuksia-kavella Kuva vas: pxhere.com.

Broilereiden jalkaongelmat eivät tule esille lintumassojen koneellisessa käsittelyssä,
eivätkä ne vaikuta lintujen käyttöön ruuaksi. Koki-org.
Halli täytetään ja tyhjennetään kerralla hygieniasyistä. ”Sadonkorjuussa” käytetään
yleensä broileripuimuria video https://www.riemurasia.net/video/Kanojen-kerayskone/122479, koska
käsityönä vammariski olisi suurempi.
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Keskimäärin 3-4% kuolleisuutta (1800-2400 lintuyksilöä/ erä, keskimääräisellä tilalla 60
lintua/pv) broileriteollisuus pitää pienenä ja luonnollisena. Oikeutta eläimille kuvasi tätä
”luonnollisuutta” v.-12: ”Nyt tiedät mistä kana tulee”1:40 min https://www.youtube.com/watch?v=TUYXLdgOIAU
Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina:

”Broilereita ei rokoteta eikä mikrobilääkitykselle ole tarvetta.”
Se, ettei lintuja hoideta, ei tarkoita, ettei niillä olisi sairauksia: kts. luentolinkki
https://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/terveydenhuolto/Siipi-th/Leena%20Pohjola%20siipik.%20sairaudet.pdf.

Sairaan broilerin ainoa ”hoito”keino
on lopetus.

”Broilerilla on porkkanan
oikeudet.” Tietokirjailija Elina Lappalainen.
Vasta kun tarkastuseläinlääkäri oli
huomauttanut teurastamoa 14 kertaa 2 ½
vuoden aikana, nostettiin 11/17 syyte
broileriteurastamoa vastaan neljästä
rikkomuksesta. Luomubroilerien teurastus
siirrettiin muualle, mutta muut broilerit
joutuvat edelleen ei-niin-toimivalle
teurastushihnalle.http://proluomu.fi/pro-luomu-eihyvaksy-tarpeettoman-karsimyksen-aiheuttamistateuraselaimille/
http://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2015/12/HTOsiipikarjan-teurastus_sahko-ja-kaasu.pdf

Broilereita ”viljellään” kuten kalojakin, ja molempia saatetaan tarjota kasvissyöjälle.
”Kyllähän pienet parvikoot, ulkoilevat kanat
jne. näyttävät mukavalta. Mutta ennusteiden
mukaan vuoteen 2030 mennessä siipikarjaa pitää
tuottaa 60 % , sikaa 42 %,nautaa 25 % ja
kananmunia 48 % enemmän (Lähde: Robobank).
Toinen asia on tietysti, jos ei syö eläinproteiinia
ollenkaan, mutta valtaosa haluaa lihaa, maitoa ja
munia. Vegaanejahan tämä ei koske, jokainen
tulkoon uskossaan autuaaksi.” Siipikarjaliiton puheenjohtajaLea Lastikka 22.8.2014.
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MUNA VAI KANA ?
Juuri kuoriutuneet untuvikot lajitellaan
1) Munakanoiksi omiin laatikoihinsa.
Niitä saa pitää Suomessa
85 lintua neliömetrillä
Kuva alla: Tipujen käsittelyä Suomessa. syotavaksikasvatetut.fi / Elina Lappalainen
( 0.01 m2/lintu)
6 viikon ikään asti.
2) Kuoriutumattomat munat,
munankuoret ja heikot
yksilöt ohjataan
valssisilppuriin, jossa ne
jauhetaan rehuksi.
3) Poikatiput lopetetaan
Suomessa yleensä
hiilidioksidilla.
Valitettavasti
tukehtuminen
tapahtuu melko
hitaasti, koska munien
sisällä tiput ovat
tottuneet pärjäämään
vähällä hapella.
Ulkomailla
kukkopojat joutuvat
usein suoraan
roskasäkkeihin.
Kuva: http://www.all-

creatures.org/articles/mdishredding-chicks.html

Teollinen eläintuotanto tekee jatkuvasti työtä sen eteen, että oppimisimme pitämään
tavallisena sellaista, mikä aiheuttaa kärsimystä kymmenille miljoonille eläimille vuosittain.
Kun HKScanin Viron broilerihautomon roskiksista 8/17 löytyi
eläviä kananpoikia tipumurskaimen ollessa epäkunnossa,
se herätti keskustelua kumpi alan käytännöistä
– tukehduttaminen vai murskaaminenolisi tipujen kannalta parempi ratkaisu.
Eläinrakkaasta ihmisestä tämä pohdinta on absurdia:

Jos saisin untuvikon kämmenelleni,
kummalle hihnalle sen asettaisin?

Aikuisten munakanojen tila eri kanalatyypeissä.
Laatija: Tietokirjailija Elina Lappalainen, syotavaksikasvatetut.fi
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Kuva: Kana ”orrella”. syotavaksikasvatetut.fi

3 - 4 ½ kuukauden ikään selvinneitä
munijakananpoikia saa olla enintään 30 kpl /m2.
Munintaikään tultuaan suurin osa siirretään
”virikkeellisiin pienryhmäkanaloihin” eli
virikehäkkikanaloihin.
Kananmunien tuotanto on viime vuosina kasvanut kulutuksen kasvun siivittämänä.
Loppuvuonna 2017 Suomen reilussa 300 kanalassa munii noin 3,6 miljoonaa kanaa.
Keskimäärin suomalaistiloilla on noin 12 000 kanaa.
Nykyisin noin 59 % suomalaisista kanoista elää virikehäkeissä eli pienryhmäkanaloissa,
34 % lattia- ja ulkokanaloissa ja noin 6 % luomukanaloissa. Puhtaassa luonnossa tuotetuille
suomalaismunille uskotaan olevan kysyntää. Suomen Siipikarjaliitto 12.10.2017.

Video saksalaisesta virikehäkkikanalasta (kriteerit samat kuin Suomessa) sekä
sveitsiläisestä luomukanalasta (2 min kohdalta) kts. http://vimeo.com/45440552 Video: Mark Rissi
Video suomalaisesta virikehäkkikanalasta 12/2013https://vimeo.com/81567782 Oikeutta eläimille
Konapin virikehäkkikanalan mainos:

”Virikekanalassa on kanalle luontainen
ympäristö johon kuuluvat pesä, johon
kanat munivat, orret, joissa kanat
nukkuvat, pehkutila jossa kanat
peseytyvät. Myös tilaa *) on entistä
enemmän”
*) TILA/ KANA on 0.075 m2
(= 750 cm2), josta käytettävissä oleva tila oltava 600cm2 eli vähemmän kuin A4-arkki.
Viidakkokana liikkuu
halk. n. 140 metrin alueella.
Virikehäkin ”pesällä”
tarkoitetaan erillistä munimiseen
tarkoitettua tilaa, jonka pohja ei
ole metalliverkkoa.
”Pehkutilaksi” luetaan 15x20 cm
kokoinen kuramaton pala tms.
Muuten virikekanoilla on rautaverkko/
-ritiläpohja.
Ns. orsi on 4 cm korkeudessa, 15 cm/kana.

Sarjakuva: Mutts comics. Munakana yllä AnimalsAustralia.org.
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Häkissä ei voi lennähdellä. Kanatiheys virikehäkissä saa olla korkeintaan 13-16 /m2.
Yhdellä munatilalla on keskimäärin
12 000 kanaa huolimatta
virikehäkkikanaloiden nostalgisista kuvista
ja kotoisista nimistä kuten maalaiskanala,
orsikanala, farmimuna, kanatarha,
perhekanala jne.
Siipikarjaliitto haluaisi vakiinnuttaa
häkkikanalan termiksi virikkeellinen pienryhmäkanala, koska
”Kanat tuntevat olonsa turvallisiksi pienessä porukassa, vähän
niin kuin me ihmisetkin.” Hanna Hamina.
Lähteet: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100673#P14, kanatieto.fi,
https://sites.google.com/site/hyvinvoivasiipikarja/tilavaatimus Miina Tuominen 2012. https://www.aamulehti.fi/kotimaa/virikehakkilattiakanala-vaiko-luomu-nain-paljon-tilaa-kanalle-jaa-eri-kanalatyypeissa-23908161/ http://luomu.fi/tietopankki/wpcontent/uploads/sites/4/2013/12/Holma_U._Perustietoa_kanasta_28112013.pdf

Virikehäkkejäkin ahtaammissa
”perinteisissä” häkkikanaloissa
(=battery cage) tuotetaan edelleen
suurin osa maailman kananmunista.
Tällaisissa oloissa tuotetuista
munista tehdään mm.
keltuaisjauhetta; tarkista
tuoteselosteet leivonnaisista yms.
Yhdysvalloissa 99% McDonaldsin
käyttämistä munista tuotetaan
näissä häkeissä. Linkin videosta näet
mistä U.S. McNuggetit tulevat.
Ei kivaa katsottavaa. http://www.mcdonaldscruelty.com/
Kuvat: MercyForAnimals.org, kanaemo tipunsa kanssa Pixabay.com. Alla tipu Flickr.com.

Viidakkokana, josta munakanarotuja on lähdetty
jalostamaan, munii kerran vuodessa 5-10 munaa,
ja saa ensimmäiset tipunsa vuoden iässä.
Viidakkokanan luontainen elinikä on n. 15-20 v.
http://animaldiversity.org/accounts/Gallus_gallus/#lifespan_longevity

Munakanaksi jalostettu lintu pyöräyttää munan yli
300 kertaa vuodessa miten surkeissa oloissa hyvänsä, ja on loppuun
kulunut n. 1,5 vuoden iässä, jolloin se päätyy rehuksi.
http://biologi- jari.blogspot.fi/2014/03/uutuuskirja.html
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Nyt tarvitaan jo videoita, joissa tapahtuu vain hyviä asioita:
Chicken raising a duck https://www.youtube.com/watch?v=HzALllUee3A
Funny Chicken https://www.youtube.com/watch?v=68RKNJkarAM
Happy Story: https://www.youtube.com/watch?v=AQe_YLCG8-g 11

Colleen Patrick-Goudreau on ihastunut KALKKUNOIHIN niihin tutustuttuaan ja
kirjoittaa: ”Harva on tullut ajatelleeksi että jokainen kalkkunakin on
omanlaisensa persoonallisuus. Vaikka nopeakasvuisiksi jalostetut
tuotantokalkkunat kärsivät sydän- ja jalkavaivoista, ne tulevat luokse uteliaina
ja pitävät hellyydenosoituksista. Ne juttelevat monenlaisin ääntelyin.
Silittely tai rapsuttelu saa
ne rentoutumaan ja
päästelemään tyytyväisiä
äännähdyksiä.
Kun kalkkuna kokee olonsa
turvalliseksi, se voi kehräten
nukahtaa kainaloon.
Erityisen hellyydenkipeät
yksilöt yrittävät jopa kiivetä
syliin – kuten Lydia.
Se kulkee perässä, painautuu kehoa vasten ja anoo ”klunk” -ääntelyin päästä
syliin. On ihmeellistä, miten toinen voi halata niin, ilman käsiä.
Vain etäännyttämällä itsensä muista olennoista, ja kovettamalla mielensä,
ihminen kykenee kohtelemaan kalkkunoita(kin) niin julmasti, mitä
teuraskuljetuksissa ja teurastamoiden liukuhihnoilla nykyään tapahtuu.
Voin suositella kalkkunaan tutustumista kaikille. Halausta en voi luvata joukossa on kipakoitakin yksilöitä- mutta jos pidät sydämesi avoimena, voit
kokea jotain ihmeellistä.” Colleen Patrick-Goudreau founded Compassionate Cooks, she shares the joys and
benefits of a plant-based diet. She can be reached at www.compassionatecooks.com.

Kuva yllä: https://www.youtube.com/watch?v=sgTh-g4pUIQ Kuva kalkkunanpoikasesta commons.wikimedia.org

Hyvän mielen kalkkunavideoita:
https://www.youtube.com/watch?v=JgxPwNe1mR0
https://www.youtube.com/watch?v=ZjC4GhQz3A0
https://www.youtube.com/watch?v=2r-6DQO_q0E

Kalkkunoiden kielestä englanninkielinen
kooste seuraavalla sivulla,
KALKKUNATUOTANNOSTA sitä seuraavalla
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SOUNDS TURKEYS MAKE AND WHAT THEY MEAN

KALKKUNOIDEN KIELI, LYHYT OPPIMÄÄRÄ
Turkeys make a range of sounds and each vocalization has a meaning behind it. Like turkeys,
humans have sounds that we use in particular situations. In turkey hunting, is important you
understand each sound a turkey makes and what they all mean. Below are the most common
sounds turkeys make and what they all mean.

1. Yelp

It sounds very similar to its name. When a turkey yelps, it is in a series of notes,
mostly in a sequence from three to eight and gives other birds awareness of its location. It’s
basically the “Hey everyone, I’m over here!” It’s also the most used call when a hen is on the look
for a tom.

2. Cluck

The cluck is a call that is used both by gobblers and hens. When a gobbler is making
a cluck, it’s usually an indication that “Hey there, I’m just here.” It will come in a slower
cadence often times with other vocalizations like a yelp, or just by itself. When a hen clucks, it
holds a similar meaning as a tom and is often times in conjunction with feeding or just moving
around the area.

3. Putt

Similar to a cluck, but a totally different meaning. Often times you will hear this in a
fading sequence because it is usually when a turkey is running away from you saying, “Everyone
run! Get Out of here, something dangerous is near!”

4. Cutting Cutting is a series of loud and fast clucks mixed in with some yelps. It is used when a
hen is fired up. If a gobbler has gone silent, many times using this call will work to get a response.

5. Purr

I like to think of the purr as someone who is humming a song or whistling as they go
about their business. Usually it means the bird is contempt. You will mostly hear it with other birds
while feeding and maintaining contact with one another.
You may also hear a tom purr as a sign of aggression. This may occur while one gobbler is
invading another gobblers area or as one moves in to try to force out another gobbler.

6. Cackle. This call is usually heard as a turkey leaves the roost and “flies-down” to the ground.
Most turkeys will start with their tree yelp indicating their location. Then, when they are ready to
leave the roost, they cackle. A cackle starts as quick clucks and cuts, and as it lands on the
ground, the cadence slows down often moving into yelps.

7. Kee-kee

Often times this is used in the fall when a flock of turkeys have been separated
and a young turkey is trying to yelp back to its mother. It’s an indication that the young turkey is
lost and wants to be found.
The sound is a series of attempted yelps. High pitched “pee-pee-pee-pee-pee” sounds is the only
way I can think to describe it. As a turkey gets an actual yelp out, the call becomes known as the
kee-kee run. “Pee-pee-pee-pee-yelp-yelp”.

8. Gobble

This sound is an indication that a tom, or jake, is excited and wants a hen. It is
used also to attract hens but also to deter other toms and jakes. Jakes sometimes can fool you
into thinking they are a tom when they gobble, however sometimes will yelp in response to your
calling until they actually can gobble.
Dustin Prievo http://www.wideopenspaces.com/sounds-turkeys-make-and-what-they-all-mean/

13

11

Kalkkunat kasvatetaan halleissa kuten
Lentokyvyttömäksi ja epäsuhtaiseksi
jalostettu tuotantokalkkuna, ja villikalkkuna. broilerit, myös ns. Koti- ja Perhetiloilla.
Kuhmossa on luomutila, jossa
kalkkunoilla on paremmat oltavat.
Kuljetuksissa jopa 90 cm korkeita kalkkunakukkoja pakataan 4 kpl 40 cm korkeaan
laatikkoon (lintujen painosta keskiosa voi painua jopa 32 cm:iin). Pakkauksesta purkuun
kuluu enimmillään 12 tuntia. Turun hallinto-oikeus totesi Suomen kalkkunakukkojen
kuljetuksen eläinsuojelulain vastaiseksi jo v.2007 (YLE 12.3.2012, päivitetty 5.4.2012).
”Monenlaisia ongelmia on. Pahinta on se, että eläinten

raajat vääntyvät ja jäävät väärään asentoon kuljetuslaatikossa”, totesi keväällä 2012 ylijohtaja Matti Aho silloisesta maaja metsätalousministeriöstä.

”Kalkkunakukko joutuu olemaan laatikossa
lähes kolminkerroin. Ne kärsivät monin tavoin.
Tapahtuu sellaista, että kaikki
ei mahdu laatikon sisäpuolelle.” Elintarviketurvallisuusviraston

Kuvat: Vegan Peace

tarkastuseläinlääkäri Saana Kauko. YLE /Kotimaa, päivitetty 9.6.2012.
http://yle.fi/uutiset/3-5053556

Kalkkunakuljetukset jatkuvat yhä edelleen kuten ennenkin.
Tuottajat toivovat nykyistäkin ahtaampien
kuljetuslaatikkojen sallimista säästösyistä.
Raju siipien räpyttely lisää luunmurtumia,
sijoiltaan menneitä niveliä ja vesiallastainnutuksessa
ennenaikaisten sähköiskujen ja tainnutuksen
epäonnistumisen riskiä.
http://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2015/12/HTO-siipikarjan-teurastus_sahko-ja-kaasu.pdf
Olen pyytänyt lupaa päästä seuraamaan kalkkunoiden teurastusta pienteurastamossa, jossa kaiken
vakuutettiin sujuvan ongelmitta, mutta vierailua ei sallita ”hygieniasyistä”.

Tarkemmin kappaleessa KOTIMAINEN KUOLEMA.
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POSSU JA POSSU JA HASSUN POSSUN NASSU
Aidosti humaani tapa kaataa sika:
http://www.animalsaustralia.org/media/videos.php?vid=pig-bellies

Kuva ylh. vas: Sian teuraskuljetus. Alla vas. Laatuvastuu -sertifioitua tuotantoa. Yllä: Valokuva sianliha-autosta

Suomessa emakoita
pidetään tiineytyshäkissä 4
viikkoa sekä porsimisen ja
imetyksen ajan
emakkohäkissä 4-5
viikkoa. Emakot
porsitetaan keskimäärin
kahdesti vuodessa.
Telkeämätön emakko voisi olla
työntekijälle riski yrittäessään
aggressiivisestikin puolustaa
”hoitotoimenpiteissä”
kirkuvia porsaitaan.
”Realiteetti on että tuotantoeläintalouden on oltava mahdollisimman tehokasta,
jotta kuluttaja saisi mahdollisimman halpaa ruokaa.” .
http://www.maaseutumedia.fi/emakko-hakissa-tarkastelussa-emakkohakki-tiineytyshakki/

Porsaat kastroidaan kirurgisesti rauhoittamatta ja puudutuksetta.
Uuden eläinlain myötä jonkinlaista kivunlievitystä jatkossa on luvassa.
Linkin sivulta saat auki videon: kuinka siat tainnutetaan ”humaanisti” hiilidioksidilla,

näin Suomessakin.

http://www.animalsaustralia.org/features/abattoir-cruelty-history-repeating.php
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LEPPOINEN KUIN LEHMÄ
Maitopurkkien piirroslehmillä on talvellakin kesä ja laidun.
Suomalaisista maitotiloista 70 % on parsi- ja 30 % pihattonavettoja. Lähde: Nautatieto.fi
Pihatoissa tilavaatimuksena on, että naudan
pitää mahtua kääntymään.
Suurin osa pihattolehmistä pääsee ulos navetasta vasta
teurasautoon ohjattuina. Kuluttajapalautteen ansiosta
Juustoportin lehmille taataan pääsy ulkotarhaan.
Parsilehmät on päästettävä käymään navetan
ulkopuolella 60 päivänä vuodessa.
Jaloittelutilan on oltava vähintään 7.1 m kanttiinsa.
MUTTA aluehallintovirasto voi myöntää
vapautuksen, jos tilalla ei ole jaloitteluun soveltuvaa tilaa. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100592

>>> LEHMÄ VOIDAAN SUOMESSA KAHLITA PAIKOILLEEN KOKO ELÄMÄKSEEN.
https://www.avi.fi/web/avi/vapautukset-laiduntamisesta

Maidontuotannon vuoksi lehmä keinosiemennetään
ja poi´itetaan vuosittain. Se on tiineenä 9 kk eli ¾
ajasta. http://www.pellervo.fi/maatila/mp12_03/tunnusluvut.htm
Nautojen suojelua koskeva laki määrää, että
parressa synnyttävän lehmän takana oleva
lantakouru pitää peittää levyllä.
Koska ihmiset haluavat juoda myös ternimaidon,
vasikka otetaan emolta pois pian synnytyksen
jälkeen. Luomulehmiltäkin viimeistään muutaman
päivän ikäisenä.

Luontaisissa olosuhteissa lehmä hoivaisi
vasikkaansa 8- 11 kk vieroitusikään saakka.

Naudan luonnollinen elinikä on 20
vuotta.
Lehmä päätyy teuraaksi keskimäärin 5-6 vuotiaana,
kun sen maidontuotantotehokkuus laskee.
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuanmatkapellolta poytaan/maatila/kotielaimet/lypsykarja
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”Maito on raikasta ja luonnollista. Lehmä on lempeä ystävämme.” Arlan nettisivuilta

https://hermithounds.com/2015/05/14/taru-onnellisista-lehmista-mainonta-ja-empatia-2
Aiheeseen liittyen otteita nettikeskustelusta:
”Itse maitotilallisen tyttärenä muistan
hirmuisen ahdistavana sen huudon ja
ikävän mikä emolehmällä oli,
kun vasikka siitä erotettiin melkein heti
syntymän jälkeen.
Äidillisimmät saattoivat ammua vasikan
perään viikonkin. Se oli sydäntä särkevää.”
”Joo, se huuto on niin lohdutonta.
Se emon tuskallinen ulvonta voi jatkua
ympäri vuorokauden ja vaikka kuinka pitkään.
Naapurin lehmät poikivat laitumelle ja vasikka
viedään suoraan sieltä pois. Omistaja itse asuu
kauempana, tuskin kuulee lainkaan huutoja.”

”Niin somaa kuin
olisikin antaa vasikan olla
emonsa kanssa, se ei ole
mahdollista.
Ei sitä emoa voi viedä
välillä lypsylle, ja välillä
antaa imettää, koska
vasikka juo usein mutta
vähän.
Emo ei suhtaudu
lypsämiseen leppoisasti, jos
sillä on vasikka
ruokittavana.
Käsinlypsy olisi
mahdotonta, sen verran
ärhäköitä vasikkaansa
hoitavat emot ovat.”

Kaunis alle 2 min video emosta ja vasikasta https://www.youtube.com/watch?v=gUnwj6T3I0A
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Katso 1.5 min hyvän mielen video

Kaikki lehmäemot (kuten eivät kaikki ihmisetkään) ole äidillisiä, mutta
massiivista maitotaloutta ei valitettavasti voida tehokkaasti pyörittää, jos vasikka
vietäisiin vain niiltä harvoilta lehmiltä, jotka luopuisivat vapaaehtoisesti jälkeläisestään.
Kuvat: wikipedia.org, Flickr.com, aurinko Pixabay.com.

https://www.youtube.com/watch?v=jQi72EhJTug
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Suomessa noin 14 prosenttia vasikoista
kuolee yhteen ikävuoteen mennessä.
Suomessa on Pohjoismaista karjakokoon
nähden korkein vasikkakuolleisuus.
Vasikoiden merkittävimpiä kuolinsyitä ovat
hengitystietulehdukset, vasikkaripulit, pötsin ja
juoksutusmahan sairaudet, napainfektiot sekä
poikimavaikeudet.
Savon Sanomat 15.5.2014. Kuva: Flickr.com.

Vatsantoiminnan vaikeuksia on
odotettavissa, kielletäänhän vasikoilta niiden
luonnollinen ravinto, emon maito.
Tuhansien eurojen hyvinvointitukea saadakseen tilallisen ei tarvitse tarjota parsilehmille
betonin päälle mitään pehmusteita. Riittää että eläinlääkäri käy nupouttamassa vasikat sen
sijaan että tilallinen tekisi sen ilman kivunlievitystä, ja/tai laidunkausi on minimiä pidempi.
Kuva: Veli-Pekka Cajander

Lehmiä länkiparressa.
Valitettavasti tämä ei ole
historiaa.
Suomi ainoana EU-maana
maksaa edelleen
investointitukia uusien
parsinavettojen
rakentamiseen.
Niissä asuu n. 50%
suomalaisista lehmistä.
Valio sai v.2016 verorahoista 2,28 miljoonaa euroa, minkä vuoksi päiväkodeissa ja
kouluissa tarjotaan vain Valion lehmänmaitotuotteita. Mainosvarojakin on kivasti.

”HÄRKÄÄ LAITUMELTA”
90 % suomalaisesta naudanlihasta on entisiä
lypsylehmiä tai näille syntyneitä sonnivasikoita.
Maitorotuista lihanautaa pidetään yleensä karsinassa,
parressa tai pihatossa. Lähde: Nautatieto.fi Kuva: Pxhere.com
Lihaksi kasvatettavaa nautaa ei tarvitse päästää
parrestaan jaloittelemaan koskaan.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100592

Vain 10 % suomalaisesta naudanlihasta on pihvirotuisesta karjasta, jonka laitumelle
päästäminen on yleisempää -muttei pakollista. Katso 5 min riemukas video:
19
https://www.youtube.com/watch?v=__7K2GSz6hQ

VUOHEN ja LAMPAAN MAITOA tuotetaan
kuten lehmänkin: kili/karitsa viedään emolta
viimeistään muutaman päivän ikäisenä ja
lypsykarjaa pidetään yleisesti parressa.
Piirroksen
valokuvasin
vuohenjuustopaketin
kyljestä.

Kuvat: Vuohet parressa (ylh. ja oik.), vieroitetut kilit, brittiläiset lypsylampaat alla commons.wikimedia.org.
Vuohen lypsykuva yllä http://animalsvoice.com/learn/food/goats. .

Kuva yllä: lampaat lypsyasemalla.

Lampaiden lypsy(mainos?)video 28 sec:
https://www.youtube.com/watch?v=moN__5WDkJE

Tyttökilit ja karitsat kokevat äitinsä
kohtalon, pojat teurastetaan pieninä.
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KOTIMAINEN KUOLEMA
Suomen eläinsuojelulain mukaiset tainnutus / teurastusmenetelmät
Lävistävä tai iskevä PULTTIPISTOOLI

Maserointi (=MURSKAUS)

KATSO ja JAA 3 min tärkeä, tunnelmallinen – ja veretön – video (teurastusta ei näytetä)
Sebastianin viimeiset sanat.
https://www.youtube.com/watch?v=VizpLk263iM
Pätkä piristykseksi: https://www.youtube.com/watch?v=oMIviiOpnyc

HIILIDIOKSIDI
Menetelmää voidaan käyttää sioille ja siipikarjalle
kuiluissa, säkeissä, tunneleissa,
kammioissa tai ennalta
sinetöidyissä rakennuksissa.
Vähintään 30 % CO2 on pelkkä
tainnutus, jos siat altistetaan
sille alle 7 minuuttia ja
siipikarja alle 3 minuuttia.
Linkistä pääset sivulle, josta saat auki videon, mistä näet mitä tainnutuskammiossa
tapahtuu: http://www.animalsaustralia.org/features/abattoir-cruelty-history-repeating.php

SÄHKÖTAINNUTUS PÄÄHÄN
Voidaan käyttää
kaikkiin
tuotantoeläimiin,
kun virta on
säädetty eläimen
koon mukaan.
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PÄÄHÄN JA KEHOON KOHDISTETTU SÄHKÖTAINNUTUS
Ketuilla elektrodit on asetettava suuhun ja peräsuoleen, min. 0,3 A, 110 V,
ainakin 3 sekunnin ajan.
Sinsilloilla
elektrodit on
asetettava
korvaan ja häntään,
min. 0,57 A
sähkövirta
vähintään 60 (!!!)
sekunnin ajan.
Lampailla ja
vuohilla on käytettävä tainnutuksessa
vähintään 1 ampeerin sähkövirtaa.
Sioilla on käytettävä tainnutuksessa
vähintään 1,30 ampeerin sähkövirtaa.

SÄHKÖLLÄ TAPAHTUVA VESITAINNUTUS – vain siipikarjalle
Eläimet on altistettava sähkövirralle vähintään 4 s ajan.

Vesitainnutus on suoritettava noudattaen seuraavia sähkövirran vähimmäisarvoja:
< 200 Hz: kanat 100 mA, kalkkunat 250 mA, ankat ja hanhet 130 mA, viiriäiset 45 mA.
Kuva vas. Syliin kiipeävä kana /YouTube Funny Chickens 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=Ru61UFpa6p8. Sarjakuva mutts.comics.
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Suomalaista videomateriaalia en lintujen sähkötainnutuksesta löytänyt.
Linkissä video luomukanojen teurastamisesta Sussexissa (Kaakkois-Englannissa).
https://www.youtube.com/watch?v=jf2ByM_NByI

Vesiallastainnutuksessa raju siipien räpyttely lisää
luunmurtumia, sijoiltaan menneitä niveliä, ennenaikaisia
sähköiskuja ja tainnutuksen epäonnistumisen riskiä.
Siksi 8.12.2019 alkaen Suomessa tulee pakolliseksi
siipien räpyttelyn estävän rintatuen käyttö lintujen
roikkuessa jaloistaan.http://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2015/12/HTO-siipikarjan-teurastus_sahko-ja-kaasu.pdf
Ei mene niin kuin Strömsössä:
Keltasiipi Oy:lle luettiin 11/2017 syytteet
eläinsuojelurikkomuksista saatuaan Eviran
tarkastuseläinlääkäriltä keväästä 2015 lähtien 14 (!)
huomautusta (pelkästään) luomubroilereiden
tainnutuksessa havaituista puutteista.
Kalttaukseen joutui tajuissaan olevia lintuja, koska
vesiallastainnutin ei aina tainnuttanut luomubroilereita,
ja varatainnutusjärjestelmä on toiminut vain ajoittain.
Keltasiipi Oy saa teurastaa edelleen tavanomaisesti
kasvatettua siipikarjaa (!)
http://proluomu.fi/proluomu-ei-hyvaksy-tarpeettoman-karsimyksen-aiheuttamista-teuraselaimille/

Valvonta kohdistui ainoastaan luomubroilereiden käsittelyyn, ja syytteet luettiin vain siitä.
Eikö muiden broilereiden kohtalo kyseisellä teurastamolla kiinnosta ketään?
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HIILIMONOKSIDI ELI HÄKÄ YKSIN tai YHDESSÄ HIILIDIOKSIDIN KANSSA
Turkiseläimille, sekä siipikarjalle ja porsaille silloin kun ne eivät mene ihmisravinnoksi.

Hyvä toimintatapa minkin lopetuksessa:
Hiilimonoksidilla ja
hiilidioksidilla lopetettaessa
minkki alkaa hyvin pian
hengittää kiivaasti ja haukkoa
henkeään.
Jos kaasupitoisuus on riittävä, minkki tuupertuu jo(!) noin 30-90 sekunnin kuluttua.
Merkkejä kivusta, stressistä tai pelosta ennen tajunnan menetystä voivat olla esimerkiksi
huomattava levottomuus, piiloutumis- ja pakoyritykset, sekä ääntely.
Silmien räpyttely, vettyminen ja hierominen
ovat merkkejä silmien ärtymisestä.
Jos eläin näyttää esimerkiksi liikkuvan paljon, pitkään tai
kouristelevan, yskivän tai ääntelevän hätääntyneesti saattaa
kaasupitoisuus olla liian alhainen, tai lopetusolosuhteet eivät
ole muilta osin optimaaliset.
Tajuttoman minkin sydän lyö ja se hengittää, mutta se ei
enää tunne kipua. Tajuttomuutta on vaikea arvioida
silmämääräisesti. Kuolema voidaan havaita silmämääräisesti,
kun hengitys lakkaa. Onnistuneessa kaasulopetuksessa
minkki kuolee n. 3-4 minuutissa.
http://www.smts.fi/MTP_julkaisu_2014/Posterit/112Korhonen_Huuki_Hyva_toimintatapa_minkin_lopetuksessa.pdf

Tarhaajat: ”Turkiseläimet lopetetaan omassa kasvuympäristössään.
Eläimen kokema stressi jää pieneksi, kun sitä ei kuljetella paikasta toiseen.
Ketut lopetetaan sähköllä ja minkit kaasulla. Kumpikin tapa on erittäin nopea,
eläimelle kivuton ja stressitön.” https://profur.fi/ajankohtaista/faq-sivu/usein-kysyttya
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ONNISTUNUTTA TAINNUTUSTA on seurattava mahdollisimman pian
puikotus = keskushermostokudoksen ja selkäytimen vaurioittamista
kallon sisään pistetyllä pitkittäisellä sauvanmuotoisella välineellä

/ verenlasku / kuoleman aiheuttama sähkövirta / pitkällinen altistus hapettomuudelle.

TAINNUTUKSEN EPÄONNISTUESSA:
NISKAN SAA MURTAA varamenetelmänä korkeintaan 3 kg
nisäkkäältä tai korkeintaan 5 -kiloiselta linnulta.
1 työntekijä saa murtaa niskan käsin korkeintaan 70 eläimeltä/pv.
1 työntekijä saa tappaa
korkeintaan 70 eläintä päivässä
ISKEMÄLLÄ niitä PÄÄHÄN.
Menetelmää saa käyttää
vain enintään 5 kg painaville
porsaille, karitsoille, kileille,
kaneille, jäniksille, turkiseläimille sekä siipikarjalle.

Muut eläinsuojelulain mukaiset lopetusmenetelmät ovat tuliase, kuolettava ruiske ja
kaulan katkaisu, mutta näitä ei käytetä teurastamoissa. Lähde:
https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/elainsuojelu-teurastuksessa-jalopetuksessa/tuotantoelainten-lopetus-ja-teurastus/lopetus--ja-teurastusmenetelmat/
Kuvat: kotimaisen naudan tainnutusta vimeo.com, tipu kämmenellä public.domain.pictures.net, lentävä possu ja lammas
Pixabay.com, sinsilla / chinchilla, porsas käsissä maxpixel.freegreatpicture.com, tipu lähikuvassa Flickr.com, sinikettu
commons.wikimedia.org, kanaemo ja kananpojat Pixabay.com, turkishattu, ankka ja hanhiemo poikasineen ja kani pxhere.com,
sarjakuva mutts.comics.com, siivet Pixabay.com, hilleri, valkoinen ja ruskea minkki sekä possu pxhere.com, minkki häkissä
FurFreeAlliance.org kili ja pikkuporsas maxpixel.freegreatpicture.com.
Siniketun hyvän toimintatavan mukaista lopetusta (jos < 5kg) tilanteessa, että se ei kuollut sähkövirtaan. DailyMail UK.

Linkistä aukeaa YLE:n artikkeli. Siitä pääsee klikkaamaan
videot, joissa näytetään mitä naudoille, broilereille ja
possuille tapahtuu suomalaisessa teurastamossa silloin,
kun kaikki sujuu parhaimmalla mahdollisella tavalla.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/31/lihan-teurastus-onnykyihmiselle-vierasta-on-helpompi-elaa-kun-ei-tieda-kaikkea

YLE:n videoissa ei näy, mitä tainnutuskammiossa
tapahtuu. Sen äärelle pääset tästä linkistä: http://www.animalsaustralia.org/features/abattoir-cruelty-history-repeating.php
Typellä tainnutus olisi miellyttävämpi menetelmä, mutta hiilidioksidi on halpaa.
Luomueläimet teurastetaan kuten muutkin.
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26.10.2015 TV2 Kidu ensin –kuole

sitten – ohjelmaa toimittanut ja
nauhat katsonut Riikka Kaihovaara
arvioi että työntekijöiden julma
käyttäytyminen johtui kiivaasta
teurastustahdista: jopa 600
sikaa ja 9000 broileria tunnissa,
200 nautaa päivässä /teurastamo.
”Suurten eläinmäärien käsittely turruttaa. Niin kauan kuin eläimiä
pidetään vain tuotantoyksiköinä, niitä myös kohdellaan sellaisina.”
Kameran asentanut aktivisti tuomittiin 9.9.16: 50 päiväsakkoa, 556
euron korvaukset teurastamolle ja 5 360 e oikeudenkäyntikulut.
Kiistaa käytiin siitä, voiko luvatonta kuvausmateriaalia käyttää
todisteena. Esimerkiksi turhia sähköiskuja naudoille antanutta ei
videolta tunnistettu.
Lopulta 8.11.17 Pirkanmaan käräjäoikeus antoi tuomionsa:
25-40 päiväsakkoa 7 työntekijälle ja
heidän esimiehelleen.
Eläinsuojelurikkomukset katsottiin
olevan ”lievän” ja ”perustason”
rajamailla, joten kukaan ei saanut
eläintenpitokieltoa eikä
yhteisösakkoa määrätty. Viallisen tainnutuspistoolin käytöstä ei tullut rangaistuksia.
Tuomiot ja perustelut tarkemmin: http://animalia.fi/2017/11/16/onko-elaimella-valia/
Tuomitut kiistävät tehneensä mitään väärää. Monet alan
yrittäjät ihmettelivät kohua, esimerkiksi sikojen kohtelussa ei
nähty mitään poikkeuksellista. Tuomiosta saa valittaa.
Arvioi itse teuraseläinten kohtelun asianmukaisuus (linkistä
aukeaa artikkeli, josta video):
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/22/julmuutta-ja-valinpitamattomyytta
suomalaisteurastamoissa
Kuva emosta ja vasikasta: AnimalsAustralia.org. Seur.sivulla ihmisen silmä pxhere.com. Muut emojeja.
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Sen sijaan, että
yritämme olla
ajattelematta
aterioidemme
alkuperää,

olisiko meille
itsellemmekin hyväksi
välttää ostamasta ruokaa,
minkä tuottamistavat
aiheuttavat ahdistusta?
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AITO NAHKA
-SELKÄNAHASTA REVITTYÄ.
Kuva yllä: Pexels.com

Elävältä nylkemistä tapahtuu sekä
rutiinisti että puolivahingossa.
Kuva vas:

USA:ssa
työnkuvaansa
eettisesti
haastavana
pitävät
teurastamotyöntekijät ovat valaehtoisesti
todistaneet, että joka viikko
tuhannet naudat ovat tajuissaan
kun ne nostetaan ylösalaisin
käsiteltäviksi:
Raajat katkaistaan polvien ja
kintereiden yläpuolelta jättimäisillä
leikkureilla tai moottorisahalla,
minkä jälkeen naudan nahka
viilletään vatsasta ja jalantyngistä
niin, että se saadaan nyljettyä
päähän asti naudan yhä
hengittäessä ja äännellessä.
Nahkateollisuuden karua arkea:

https://www.peta.org/features/leather-industry/

Itselleni nahkatuotteiden vaihtaminen
keinonahkaisiin tai nahattomiin materiaaleihin
tuntui kovin hankalalta.
Vielä pari vuotta sitten uskottelin itselleni:
”NAHKA ON LIHATUOTANNON
SIVUTUOTE”. Kunpa olisin aiemmin tiennyt
sen hinnan, minkä eläimet joutuivat
valinnoistani maksamaan. Ne eivät voineet valita. Minä voin. Sinä voit.

Joko näit Sebastianin?

https://www.youtube.com/watch?v=VizpLk263iM

28

IHANAISTA UNTUVAISTA

– MISTÄ SITÄ TULEE ?

Untuvaa tuotetaan kahdella tavalla.
Ne kynitään joko ruoaksi teurastetuista, tai elävistä linnuista.
Tapetuista linnuista kerättyä kutsutaan ”eettiseksi untuvaksi”.
Untuvateollisuus loi ”Responsible Down Standard -sertifikaatin.
Yksikään puolueeton taho ei kuitenkaan valvo alan toimintaa.
Valvonta nostaa tuotteen hintaa. Sitä paitsi untuvien alihankintaketju on niin pitkä, että
vakuutukseen ”eettisestä” alkuperästä on joka tapauksessa vaikea luottaa.
Ylipäätään eettisyyden käsite on hyvin venyvä:
Ankkojen ja hanhien kasvatusolosuhteista kts. jäljempänä kappale ANKKA ja HANHI.
Siipikarjan teurastuksesta kts. edellä kappale KOTIMAINEN KUOLEMA.
Kuolleen linnun voi kyniä kerran, mutta elävän neljä tai viisikin kertaa.
Elävältä kyniminen on siis monta kertaa tuottavampaa.
Hanhia ja ankkoja elävältä kynittäessä höyhenet ja untuvat
revitään irti käsin, ilman puudutusta.
Linnun iho repeilee kynittäessä, ja haavat parsitaan kasaan
käsin, jälleen ilman puudutusta.
Prosessi on linnuille hyvin kivulias. Kynitty lintu kasvattaa
höyhenpeitteen uudestaan, ja nyppiminen voidaan toistaa
useita kertoja. Hanhitiloilta toiselle kulkee bussilla kiertäviä
kynijäryhmiä, jotka tekevät työn urakkana.
Elävältä kyniminen on useimmissa Euroopan maissa kielletty,
mutta sitä tehdään EU-alueella kiellosta huolimatta. Sen lisäksi Suomessa myytävien
tyynyjen ja takkien untuvasta suuri osa tulee Kiinasta, missä laki ei puutu asiaan lainkaan.
”Haastattelemistamme 30 alan
suurimmasta
untuvatuotantoyrityksestä 90 %
kertoi tarjoavansa elävistä linnuista
kynittyä untuvaa” kertoi
ruotsalaisen Kalla Fakta -ohjelman
toimittaja Per Hermanrud, TV4,
2009.
Lähteet: Elävältä kynityt YLE TV2 to 26.3.09,
alkuperäisohjelma Kalla Fakta.
Vas: AnimalsAustralia.org

Toimittaja Sara Vainio 12.6.2016
https://www.ess.fi/uutiset/art2278145
2899facebooktwitterlinkedi n
2899facebooktwitter

Lisää aiheesta linkissä: Kaupat eivät aina voi taata alkuperää 12.6.2016.

Täkit commons.wikimedia.org, takit maxpixel.
freegreatpicture.com, untuva pixabay.com.

Videot elävältä kynimisestä: https://www.youtube.com/watch?v=QnnkHgyqARQ

https://www.youtube.com/watch?v=OJUqAfN02io

Varmistuaksesi, ettet rahoita tällaista toimintaa,
vältä untuvatuotteiden ostamista.
Ovathan ankat ja hanhet aika ihania:

Dog And Duck Are Inseparable Best Friends
https://www.youtube.com/watch?v=lqnxP_2zyDc&t=99s

Happy Goose love woman and hugs her
https://www.youtube.com/watch?v=egCEf4ruyDI
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ANGORAA, MERINOA
JA HIENOA VILLAA

Kanit: flicr.com. Alla: Merinolampaiden mulesing -toimenpide

ANGORAkanin keritseminen:
https://www.youtube.com/watch?v=f_DfGtEhGDU
- yo. videossa niin nätisti kuin se on tehtävissä.
- VAROITUS: alla olevassa videossa kiinalaiseen tapaan
https://www.youtube.com/watch?v=4BrRuXGFOAg
Oik: MERINOlampailta leikataan puudutuksetta

takapuolta laajasti (= mulesing), ettei siihen
enää arpeutumisen myötä kasva villaa, joka
voisi ulosteesta sotkeutua.
Irlannissakin tapahtuu mulesingia, osalta
lampaista ”vain” katkaistaan hännät.
HIENOA VILLAA = ultra fine wool
tuottavat lampaat pidetään koko
elämänsä ajan pienissä metallikarsinoissa,
että villa pysyy erityisen puhtaana.
Australia's Ultra-Fine Wool Industry. Animals

94% Suomessa myytävästä villasta tulee ulkomailta.
Jos ulkomaisesta villasta on tehty vaate Suomessa, lippumerkkiä SAA käyttää. Kuvat: AnimalsAustralia.org

Näin keritään HIENOA VILLAA https://www.youtube.com/watch?v=B8SbOqcMMr
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KOTIMAISIA KARVATURREJA
Suomen Turkiseläinten Kasvattajien Liitto
valistaa ProFur.fi -sivullaan 1/18 näin:
”Turkiseläin on tuotantoeläin.
Eläinten hyvinvointi on suomalaisen turkistalouden
kivijalka. Kasvattaja luo olosuhteet, joissa eläin voi
hyvin ja kasvaa sekä pysyy terveenä.
Hyvinvoiva eläin tuottaa parhaiten.
Suomalaiset turkiseläimet voivat hyvin.
Hyvinvoiva eläin on tuottajan ylpeyden aihe. ”
-> Katso 1 min

tarina Taiga -hopeaketusta ( oik):

https://vimeo.com/189463061

”Sinikettu on suomalaisen turkiselinkeinon

päätuote.WelFur -sertifikaatin edellytykset ovat
hyvä ruokinta ( STKL:n vaatimus Eläinlakiin: jatkuvaa
VEDENTARJOILUA EI TARVITA, LUMI TAI JÄÄ RIITTÄÄ; ),
hyvä kasvatusympäristö, tarkoituksenmukainen
käyttäytyminen ja hyvä terveys. Maaliskuussa 2015
sertifioinnin piirissä on 91 % tiloista.”ProFur.fi

Näin suomalaista ns. eettistä turkista tuotetaan:
https://www.youtube.com/watch?v=hJTGC1KxWPE Kevät 2017
Kuvat oik:

Villi naali kesäturkissaan Pixabay.com.
Tarhanaali eli sinikettu häkissään vimeo.com.
Entinen tarhakettu Otto eläinten turvakoti Tuulispäässä.

Tarhojen eliittiä näissä 3 videossa syksyllä 2010, onhan
tämän turkistarhan omistaja sentään Suomen
Turkiseläinten Kasvattajain Liiton (STKL) silloinen
puheenjohtaja. Tarha on saanut STKL:n myöntämän
sertifikaatin. Vaikutu: 1) https://vimeo.com/20257458
Seuraavista ensimmäisen tarhan omistaja, ja toisen
tarhan osaomistaja oli tuolloin STKL:n
varapuheenjohtaja ja Pohjois-Suomen
turkiseläinten kasvattajien puheenjohtaja.
Molemmat tarhat olivat saaneet STKL:n
myöntämän sertifikaatin. 2) https://vimeo.com/20275872 3) https://vimeo.com/20264053
Kannuslainen minkkitarha v. 2011-12

https://vimeo.com/68149232

Ajankohtainen kakkonen 26.5.2015 https://www.youtube.com/watch?v=JexPNOE70Dc

Edelleen ProFur -nettisivuilla 1/18 väitetään: ”Turkistuotanto on
ympäristöystävällinen elinkeino.
Turkis on ekologisesti tuotettu.”
VTT:n Lipasto-tietokannan mukaan
1 ketunnahkan hiilijalanjälki vastaa 452 kilometrin, ja
1 minkinnahan hiilijalanjälki 170 km ajoa henkilöautolla.
Kuva: oik. Jo-Anne McArthur weanimals.org. Vas. kuvakaappaus YouTube -videolta Happy FOX Becomes Best Friends With A
DOG https://www.youtube.com/watch?v=HYngRftNbz8. Oik. alla: Punakettu suomalaisena tuotantoeläimenä vimeo.com.

MTT julkaisi vuonna 2011 Turkistuottajien ja Suomen Turkiseläinten kasvattajain liiton
tilaaman raportin.
Tutkimuksessa laskettiin kokoturkin käyttöiäksi kymmenen
kertaa pidempi aika kuin keinomateriaalitakin, sivuuttaen se,
että SUURIN OSA TURKIKSISTA KÄYTETÄÄN SOMISTEISIIN,
joista harvan käyttöikä on turkikselle laskettu 20 vuotta.
Siltikin todettiin takkien käyttövuotta kohden laskettuna
happamoittavia päästöjä minkkiturkiksen aiheuttavan
480 -kertaisesti, ja kettuturkiksen 220 -kertaisesti
verrattuna saman kokoisiin keinoturkistakkeihin.
Kuva: vapaa punakettu Flickr.com, punakettu tuotantoeläimenä vimeo.com.

Kasvihuonekaasupäästöjä (CO2 ekv)
minkkiturkki aiheuttaa 4.9 x ja kettuturkki 2.5 x enemmän
kuin akryyli/puuvilla -tekoturkis. Akryyliseen tekoturkistakkiin
verrattuna minkkitakki 3.9 x ja kettutakki 2 x enemmän, ja
polyester/puuvillaturkkiin verrattuna 2.4 x ja 1.2 x enemmän.
Keinoturkiksen valmistusprosesseissa ei juuri synny
rehevöittäviä päästöjä.
Turkiseläinten lannan typpi- ja fosforipäästöt rehevöittävät
turkistarhoja ympäröiviä alueita, ellei ulostetta oteta
biopolttolaitosten hyötykäyttöön.
MTT:n tutkimuksessa oli käännetty tarhauksen nettovaikutus
rehevöitymistä vähentäväksi, koska turkiseläinten rehuun
sekoitetaan Itämerestä pyydystettyä silakkaa ja muuta
alihyödynnettyä kalaa.
Kalasaaliin voisi tosin käyttää vaikkapa lemmikkieläinten ruokiin,
ellei se ihmisravinnoksi kelpaisi.
Lähde: Silvenius F, Koskinen N ym. Suomessa tuotetun minkin- ja ketunnahan elinkaariarviointi MTT:n Suomen
Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:lle ja Turkistuottajat Oyj:lle tekemä tilaustutkimus 2011.

Turkisten luonnonmukaisuuden voi kyseenalaistaa
myös niihin käytettyjen myrkkyjen vuoksi:
9 % nahkojen muokkaamiseen käytetyistä
kemikaaleista on myrkyllisiä tai haitallisia vesieliöille.
Esimerkiksi formaldehydiä löytyi 240 mg/kg
Canada Goosen lastentakista, kun EU:n asettama
raja-arvo lasten leluissa on 30 mg/kg.
Lähde: Fur Free Alliance: Fur on children’s wear full of toxics

Myös hollantilaisissa tutkimuksissa 18 arvioidusta
kohdasta 17 meni materiaalin elinkaareen
suhteutettuna muiden materiaalien, kuin aidon
turkiksen hyväksi.
Lähteet: CE Delft: The environmeltal impact of mink fur production, CE Delft: Natural mink fur and faux fur products.

Turkiseläinten lopettaminen; kts. edellä kappale KOTIMAINEN KUOLEMA

Turkistarhauksesta
ajantasaiset tietopaketit,
mm. tarhauksesta luopuneet
kansat:
http://animalia.fi/turkiselaimet/

833 turkitonta muotitaloa 1/18

https://furfreeretailer.com/

Kuvat: vauva tekoturkiksessa ja myrkyn merkki Pixabay.com. Turkiskauppa Flickr.com. Sarjakuva Ville Ranta.
Suomalainen hopeakettu kesäkarvassa kuvakaappaus YouTubesta, linkki videoon https://vimeo.com/193102579
Nainen turkiksissa pxhere.com. Pesukarhut (ulkomaisella) turkistarhalla Care2Petitionsite.

ANKKA & HANHI (Untuvatuotanto edellä omassa kappaleessaan)

Kuvat: Ankka poikasineen Freeimages.com Yllä: Ankkafarmi AnimalsAustralia.org Alla:Commons.wikimedia.org

Ranska on tunnettu arvostetusta ja
perinteikkäästä hanhenmaksatuotannostaan.
Lintujen mahalaukut täytetään
paineilmapumppua käyttäen.
Samalla tavalla tuotetaan myös ankanmaksaa.
Suomessa eläinten pakkosyöttö on kielletty.
Kuva alla: Ankat katkovat siipiään pyrkiessään pakenemaan
häkeistään. Farmsanctuary.org. Syöttökuva commons.wikimedia

Yllä: Kuvakaappaus ystävyksistä hauskalta videolta https://www.youtube.com/watch?v=lqnxP_2zyDc
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SIVETIN KAKASTA KAHVIA, KANISTA KORVIA.
Kupillinen kopi luwakia, maailman kalleinta kahvia,
voi maksaa yli 50 e.
Se tehdään sivettikissan suoliston
läpi kulkeneista kahvipavuista, jotka kuuluvat tämän
villieläimen luontaiseen ravintoon hedelmien,
hyönteisten ja matelijoiden ohella.
Sivettikissan ruuansulatus poistaa kahvipavuista
hapokkuutta, ja näin kahvin maku pehmenee.
Sivettikissa on varsin hauska otus: https://www.youtube.com/watch?v=KbUevzd__rM 2 min.
Sivettikissoja esiintyy Kaakkois-Aasiassa ja Saharan
etelänpuoleisessa Afrikassa. Aluksi sivettikissan ulostetta kerättiin
viidakoissa, mutta kysynnän kasvaessa niitä alettiin pyydystää
luonnosta ja siirryttiin epäinhimilliseen häkkikasvatukseen.
Häkeissä on verkkopohja, mikä aiheuttaa käpälille jatkuvaa
epämukavuutta, kipua ja aiheuttaa ajan kanssa haavaumia.
BBC:n tutkijaryhmä paljasti, että Euroopassa ”Wild Civet Coffee” -sertifikaatilla
merkityn kahvin alkuperä oli sekin näissä turkistarhamaisissa olosuhteissa tuotettua.
Koska kopi luwakin tuotantoon liittyy niin paljon ongelmia ja huijausta, vastuulliset
sertifioijat kuten esim. The Rainforest Alliance, ovat kieltäytyneet laatuluokittelemasta
sitä lainkaan. Bale R. National Geographic, April 29. 2016, toimittajan lähdetietona Oxford University’s Wildlife
Conservation Research Unit. Kuvat sivettikissoista: commons.wikimedia.org.

KANITARHAUS EUROOPASSA

Ao. linkin videossa kuvattu 15 tarhaa.

https://whttps://www.youtube.com/watch?v=we1xeip5P6I

3 kanikuvaa alla:
http://www.weanimals.org/photographs

ANKKA LINNASTA KAUKANA. HANHI MAKSAA.

Kylmä kuin KALA?
Viime vuosien tutkimukset
ovat osoittaneet, että kalat
osaavat järkeillä loogisesti,
sekä tuntevat kipua ja
kärsimystä, mutta myös
nautintoa.
Ne osaavat leikkiä ja
pystyvät kiintymään toisiin
kaloihin yksilöinä.
Kala kykenee muistamaan, oppimaan, se voi myös
stressaantua ja masentua, ja tuntea pelkoa.
Kalat seuraavat muiden kalojen käyttäytymistä ja
oppivat niiltä saalistustekniikoita ja -tapoja.
Ne jopa käyttävät työkaluja esimerkiksi erilaisia kiviä
simpukoiden avaamiseen ja puhaltavat hiekkaa kohtiin,
jotka haluavat paljastaa kiven pinnalta.
Meillä on taipumus
olettaa, että ainoastaan
itsemme näköisillä ja
meitä muistuttavilla
olennoilla on mieli.
Tälle ei tietenkään ole
tieteellistä perustaa.
Kala kokee hitaan tukehtumiskuoleman, kun se nostetaan
vedestä. Tukehtumiseen liittyy voimakasta kudostuhoa,
ja tukehtuminen saattaa kestää jopa 8 minuuttia.
Tajuissaan oleva kala pyrkii
kääntämään silmänsä pystysuoraan
kun kalaa liikutellaan vaakatasossa.
Tainnuttamattoman kalan pään irti
leikkaamisenkin jälkeen sen aivoissa
on toimintaa minuuttien ajan.
http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/kala_tuntee_kuulee_ja_juttelee
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Voidaan perustellusti puhua kaloistakin
yksilöinä. Tosiasiat tukevat väitettä.
Kun tiedetään, että eläimellä on mieli,
sen eläimen elämää ei tulisi riistää,
ellei se ole välttämätöntä oman hyvinvoinnin kannalta. Kalastaminen ei ole
välttämätöntä meille, koska meillä on
muitakin ravinnon lähteitä. Biologi Helena
Telkänranta http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002858709.html,
filosofi Elisa Aaltola, https://yle.fi/uutiset/3-9691787,
http://aqua-web.fi/2013/01/11/kalojen-lopettaminen/

Etologi Jonathan Balcombe: What a fish knows
Kuvat: pxhere.com, Flicr.com,
publicdomainpictures.com,
maxpixelfreegreatpicture.com,
pixabay.com

Punainen kuin RAPU?
Naarasravuilla on silmien takana lisääntymistä säätelevä
rauhanen. Maailmalla ravunkasvattajat ovat keksineet,
että viiltämällä tai poistamalla naarasravuilta silmät, ne tuottavat jälkeläisiä nopeammin.
Sokeutetut ravut hierovat silmäkuoppiaan ja niiden liikkuminen muuttuu epävarmaksi.
Lähde: www.animalsaustralia.org/features/prawn-farming.php Kuva yllä ravusta meren rannalla : Pixabay.com

Rapu kituu kattilassa. Tappava niskapisto on nopein tapa tappaa,
ja se tulisi tehdä jokaiselle ravulle ennen kiehuvaan veteen laittamista.

MERKILLISET MUSTEKALAT
Mustekalat ovat selkärangattomia nilviäisiä,
simpukoiden ja etanoiden sukulaisia.
Niillä on kamerasilmä kuten ihmisellä ja
selkärangattomista suurin hermosto.
Yli puolet ajatteluun kykenevistä hermoista sijaitsee
fiksuissa ja herkissä lonkeroissa.

Kalmarit ja seepiat ovat 10- ja tursaat 8- lonkeroisia.
Mustekalat ovat kaikki omanlaisiaan.
Ne pystyvät käyttämään työkaluja ja ratkaisemaan

ongelmia. https://www.youtube.com/watch?v=_G6eH1KDl0s
Vankeudessa pidettyjen mustekalojen on havaittu
tunnistavan kuvioita, leikkivän esineillä
vesisuihkutoimintonsa (sifoni) avulla,
avaamaan lapsilukollisia purkkeja ja
suhtautuvan mieltymyksensä mukaan eri henkilöihin.
Akvariumeissa on tapahtunut sellaista, että paikan
hiljennyttyä tursaat ovat livahtaneet altaistaan,
herkutelleet viereisissä kala-altaissa, ja palanneet omaan
akvaarioonsa ennen kiinni jäämistään. Rosvot ovat
paljastuneet jätettyään lattian märäksi.
Lähteet:
http://www.lehti.hoksaa.net/alykkaat_mustekalat.html https://tiedekellari.wordpress.com/2017/04/14/mustekalat
Kuvat: Yllä oik. pieni mustekala ja oik. naiskasvoinen mustekala, päästään ripustetut tursaat Pixabay.com, Yllä vas. pieni
mustekala ja alla roikkumaan ripustettu tursas maxpixel.freegreatpicture.com. Oik. kookas mustekala en.wikipedia.org.

Syötäväksi pyydystettävien mustekalojen kuolema:
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Espanjassa galgot katsotaan tuotantoeläimiksi, joista otetaan kaikki irti jo 2-3
vuoden ikään mennessä. Poistoon menevien koirien kiduttamisella on pitkät
perinteet. Onnekkaimmat vain hylätään.

KOIRA AVULLASI SUOMEEN:

Ilmoittaudu LENTOKUMMIKSI
lentolippujen varausvaiheessa:
Tarhoilta pelastettavat koirat pääsevät
lentämään Suomeen uusien perheidensä luokse
ESPANJASTA Malagasta, Alicantesta,
Barcelonasta ja Madridista Helsinkiin
lentävien henkilöiden lentolipulle kirjattavana matkatavarana,
vähentämättä lentomatkustajan matkatavaramäärää,
kustannuksia lentokummilleen aiheuttamatta.
Lentokummilta ei edellytetä muuta kuin matkalippu,
esim. liikuntarajoitteinen voi hyvin toimia lentokummina.
Vapaaehtoisyhdistykset huolehtivat Eviran tuontimääräykset
täyttävien koirien ja kuljetuslaatikoiden varaukset lennoillesi.
Koiran asiakirjat ja mahdolliset lääkitykset kuljetetaan
lentokummin käsimatkatavaroissa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kuva: Zitokin pääsi meille lentokummin ansiosta.

https://www.galgosdelfenix.com/lentokummius (Malaga, Madrid)
http://autetaanelaimia.fi/auta%20%26%20tue%20toimintaa/lentokummit.html (Malaga, Alicante)
https://www.rescuemespain.com/lentokummiksi (Malaga, Alicante, Barcelona, Madrid)
http://www.espanjankoirat.com/index.php/voit-auttaa/lentokummit (Malaga)
https://www.losperros-andalucia.com/lentokummius losperros.andalucia@gmail.com (Malaga)

Ennen NORSUratsastuksen tai

ELEFANTTIesityksen varaamista
ota selvää millainen koulutusmetodi
väkivaltainen PHAJAAN näille norsuille ja
norsunpoikasille on:
Linkissä National Geographic artikkeli, josta edelleen kuvalinkki
http://news.nationalgeographic.com/news/2002/10/1016_021016_phajaan.html

Perussääntö ulkomailla on, että jos eläinten seuraamisesta, kuvaamisesta tai hoitamisesta
vaaditaan rahaa, bisnekseen todennäköisesti liittyy eläinten hyvinvointiongelmia.
Kuvat yllä: Pixabay.com, Maxpixelfreegreatpictures.com, piirros Mutts.com, alla Flicr.com, PublicDomainPictures.com, Commons.wikimedia.org

Hyvää tarkoittava turisti saattaa päätyä hoivaamaan uhanalaisten luonnosta pyydystettyjen
kissaeläinten poikasia, niiden emon joutuessa kaupallisesti metsästettäväksi.
Saman kohtalon kokevat nämä pennutkin aikuistuttuaan.
https://www.responsibletravel.com/holidays/wildlife/travel-guide
https://ubuntuadventure.com/2015/10/12/5-things-everyone-should-know-about-wildlife-volunteeringsightseeing-in-africa/

MONKEY BISNES

Helpompaa, kuin verisen
elokuvan The COVE
http://www.imdb.com/title/tt1313104/

katsominen tai oheiseen
materiaaliin tutustuminen,

on jättää ostamatta liput
DELFINAARIOon tai
miekkavalasesityksiin.
15 min lyhytversio SeaWorldin miekkavalaasta kertovasta elokuvasta Blackfish:

Kuinka Tilikumista tuli tappajavalas https://www.youtube.com/watch?v=MEUmG4hRV4o
Kuva oik. Flicr.com, alla vas. ja oik. en.wikipedia.org, kesk. Flicr.com

https://secure.animalsaustralia.org/take_action/Ban-Taiji-Dolphin-Hunt.

en.wikip

ELÄIN KOKEE ELÄINKOKEEN
Meille lääketieteen opiskelijoille selitettiin 1990-luvulla,
etteivät Kuopion yliopiston kellarikerroksessa ulisevat
beaglet kärsi, koska ne on kasvatettu koe-eläimiksi.
Koe-eläinkeskus korostaa, miten hyvää huolta koe-eläimistä
pidetään ja että jokaiselle eläinkokeita sisältävälle tutkimukselle
pitää hakea lupa. Kuva vas: pt.wikipedia.org, muut tällä sivulla Pixabay.com
Maa- ja metsätalous- ministeriön (MMM) alainen
hankelupalautakunta hyväksyy eläinkoehakemukset lähes
poikkeuksetta.
Kivun aiheuttamisen laillisuus ei tee siitä kohteelleen yhtään
helpompaa. Verikoetta(kin) pidetään mitättömänä asiana, mutta se
on luvallista ottaa katkaisemalla jyrsijän hännänpää.
Lääketieteellisten eläinkokeiden kritisointia karsastetaan. Vaikka lukuisille eläinmalleille
on jo vaihtoehtoinen, jopa luotettavampi tapa tutkia, eläinkokeiden korvaamattomuutta ei
kyseenalaisteta. Kansalaiset haluavat uskoa, että eläimille ei tuoteta turhaa tuskaa.
Koe-eläinten kasvatus on elinkeino, ja eläinten käyttö
verorahoin ja -vähennyksin tuettua, mikä hidastaa vaihtoehtoisten
menetelmien kehittämistä ja jo kehitettyjen menetelmien
käyttöönottoa. http://www.pcrm.org/research/animaltestalt/animaltesting
http://www.pcrm.org/research/animaltestalt/tailtox/nonanimal-testing-methods. Suomi: http://ficam.fi/

Suomi ei ole koe-eläinten lintukoto. Mitään ylärajaa
eläimille aiheutettavalle tuskalle ei ole asetettu:
Kivunlievitystä ei tarvitse antaa, jos se hankaloittaa
kokeen suorittamista tai tulkintaa.
Koe-eläimillä on yhtä ahdasta kuin tehotuotantolaitosten kasvateilla.

Esimerkki suomalaisen tutkijaryhmän työstä:
Aivoihin aiheutettiin tulehdusreaktio ruiskuttamalla niihin
lipopolysakkaridia, minkä jälkeen eläimelle aiheutettiin pelkoa
sähköiskuja antamalla, ja tutkijat seuraavat ruiskutetun
lääkeaineen vaikutuksia eläimen reaktioihin.
"Ask the experimenters why they experiment on animals,
and the answer is: 'Because the animals are like us.'
Ask the experimenters why it is morally OK to experiment
on animals, and the answer is: 'Because the animals are not like us.' Animal
experimentation rests on a logical contradiction." -Professor Charles R. Magel

Yhdysvalloissa The Hunter Holmes McBuire VA Medical
Centerissä tehtiin v.2017 koirilla “maximum pain” -koe, jossa
niille ensin aiheutettiin sydäninfarkti, minkä jälkeen ne
pakotettiin juoksumatolle ilman kivunlievitystä.
Kivun katsottiin olevan osa koetta, ja siksi tarpeellista.
Kuva: en.wikipedia.org

Linkissä lisätietoa Suomen eläinkoemääristä ja esimerkkejä eläinmallitöistä.
http://animalia.fi/koe-elaimet/koe-elaimet-suomessa/

EU:n REACH -kemikaaliasetus lisäsi LD-50 myrkyllisyystutkimuksia.
Kyseisessä testissä määritetään kemikaalin
(esimerkiksi siivous- ja torjunta-aineiden), tai
säteilytyksen lyhyen ja/tai pitkän aikavälin
annostus, jolla puolet altistetuista eläimistä kuolee.
Näiden eläinten kärsimys on sanoin kuvaamaton.
Oheisen linkin tekstissä altistettujen eläinten oireita
ennen kuolemaa:
http://whs.rocklinusd.org/documents/Science/Lethal_Dose_Table.pdf

Alla olevasta linkistä aukeaa surullisten eläinkoekuvien GALLERIA:
https://www.google.fi/search?q=animal+testing+photos&rlz=1C1RUCY_fiFI726FI726&oq=animal+testing+
photos&aqs=chrome..69i57j0l5.16815j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Eläinkoe ei ole kiva sana.
Maa- ja metsätalousministeriö onkin
suosittanut sen
korvaamista muilla
termeillä, kuten
malli, hanke,
toimenpide tai
käsittely.

Eläinkoelupalautakunta onkin
nykyisin hankelupalautakunta.
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JOSKUS ELÄINKOKEET OVAT IHMISILLEKIN VAARALLISIA:
Kansainvälinen tutkijaryhmä selvitti, miksi tutkittu
lääkeaine BIA-10-2474 tappoi terveen koehenkilön, ja
aiheutti aivovaurion neljälle muulle ihmiselle, vaikka se oli
testattu etukäteen hiirillä, rotilla, koirilla ja apinoilla.
Eläinkokeettomalla, ihmissoluja ja aivokudosta activitybased protein profiling (ABPP) -menetelmällä tutkien kävi
ilmi, että BIA-10-2474 häiritsi väärien(kin) lipaasientsyymien
toimintaa ja tätä kautta aivoissa tapahtuvaa rasvaaineenvaihduntaa.
https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2017/06/19/BIA-102474-clinical-trial-update-shines-light-on-preclinical-testing

Kuluttajien painostuksesta kosmetiikan eläinkokeet kiellettiin
Euroopassa, tosin valvonta ontuu -> siksi
LUOTETTAVISTA JA VALVOTUISTA YRITYKSISTÄ PIDETÄÄN KIRJAA, linkki:
Elaineettisen_kuluttajan_opas2017_verkko

Oheinen ”Leaping Bunny”
on ainoa kansainvälisesti luotettavaksi
todistettu merkki tuotteen
eläinkokeettomuudesta.
Eläinkokeita ei tarvittaisi myöskään
kodinkemikaalien myrkyllisyystesteissä mutta niitä
ei ole kielletty.

Yllä olevassa linkissä lista myös
eläinkokeettomista kodinkemikaalimerkeistä.
Kuinka eläinmallista tuli iloinen koira: Kuva vas: Flickr.com.
https://ladyfreethinker.org/video-libby-rescued-medical-research-just-look-now/?UA-40777405-1

Uutinen siitä, mitä aikaansaadaan, kun kaikkea ei hyväksytä:
Yhdysvalloissa lähes 100 vuotta kestänyt simpanssien käyttö eläinkokeissa on päättynyt.
V. 2011 Kansallisen Terveysinstituutin ( the National Institutes of Health N.I.H) johtaja
Dr. Collins lausui ääneen jo tiedossa olleen laajan huolen kokeissa kärsivistä simpansseista.
Se, että niiden DNA:sta 98% on yhtenevä ihmislajimme kanssa, innosti paitsi tekemään
kokeita, myös lopulta luopumaan niistä.
Simpanssien ylläpidon kalleus,
epäluotettavat tutkimustulokset ja kansalaisten
painostus johtivat lopulta N.I.H: n päätökseen
olla ensin tukematta simpanssikokeita
rahallisesti. V. 2015 Instituutin omistamat
simpanssit päätettiin päästää eläkkeelle.
V. 2017 kiellettiin lopulta kokeet myös yritysten omistamilla simpansseilla.
Sadat simpanssit ovat päässeet suojelukeskuksiin asumaan, yli 500 odottaa vielä
tutkimuslaitoksissa pääsyä lajityypillisiin oloihin.
James Gorman: Lab Chimps are moving to sanctuarys – slowly. New York Times 7. joulukuuta 2017.

Valitettavasti muiden
kädellisten apinoiden ja
eläinlajien yksilöiden
kohtalo yhdysvaltalaisissa
koe-eläinlaitoksissa on
kurjistunut entisestään
Trumpin aikakaudella
full report .

Jos yleinen mielipide sitä vaatisi, eläinkokeiden määrää voitaisiin radikaalisti
vähentää lainsäädännön ja rahoituksen suuntaamisen kautta.
http://www.pcrm.org/research/good-science/physicians-committee-scientists-provide-expert-advice-on-replacing-animal

Lisää aiheesta kts.
HTTP://WWW.KOE-ELAIN.FI/ONKO-ELAINKOE-HYVA-KOE/ELAINKOE-ETIIKKA/

http://koulut.tampere.fi/ristinarkku/uskontonettiet/yrauskohtml/etiikka/ymparisto/elaink1.htm
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IHMISEN PAHIN VIHOLLINEN ON IHMINEN
Väkivallan määritelmä kts. s. 4.
Ihmiset tappavat vuosittain 400 000 – 500 000 ihmistä

Lähde: YK

”Jos olet neutraali kohdatessasi
epäoikeudenmukaisuutta, olet valinnut sortajan
puolen. Jos näet elefantin jalan hiiren hännän
päällä, etkä tee mitään vaan sanot olevasi
puolueeton, hiiri tuskin arvostaa
Desmond Tutu
puolueettomuuttasi.”
Ihmisten kohdellessa toisiaan kaltoin länsimaissa ”jokainen tapaus on liikaa”
ja kaikki voitava tehdään - kuten pitääkin - ettei samaa enää tapahtuisi.
Eläintuotannossa kauheudet kerta toisensa jälkeen tyypillisesti kuitataan
”poikkeustapauksina”, vaikka ne olisivat rutiinia, ja jatketaan kuten ennenkin
- elleivät sitten kuluttajat kukkarollaan ja vetoomuksillaan toisin päätä.
Seuraavat elokuvat näyttävät kuitenkin, miten ihmisoikeuksienkin polkeminen onnistuu,

kun kaikki mitataan vain rahassa:

Machines (2016) Virallinen trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=Vm0gxjao36E

Dokumenttielokuvassa kuvataan työntekijöiden karua arkea tekstiilitehtaissa, joissa
tehdään vaatteita muun muassa Zaralle, Benettonille ja Marks & Spencerille.
Vaikka useissa suurissa tehtaissa kuvattu, työntekijöiden kurjat olot todistava materiaali
näytetään päättäjille, he puhuvat näistä vain poikkeuksina.
Toisaalta esille tulee se näkökanta, että jos intialaisille työntekijöille taattaisiin
paremmat oltavat, tuotanto siirtyisi muihin maihin.
Työntekijät ovat myös valmiita raatamaan alipalkattuina, koska heillä ei ole muutakaan
mahdollisuutta ansaita elantoaan.
Päätelmäksi jää, että kuluttajien tulee vaatia parempia oloja ostamiensa tekstiilien
tekijöille, ja oikeasti valvottuja sertifikaattimerkintöjä vaatteisiin voidakseen tehdä hyviä
Tausta pxhere.com.
valintoja.

Food Inc. (2008) https://www.youtube.com/watch?v=2KpaKi3IOJs

1h 30 min

Tässä dokumenttielokuvassa näytetään miten massiivinen teollisuus ja rahan mahti
jyräävät alleen niin eläin- kuin ihmisoikeudetkin, aivan kuin elävät olennot olisivat vain
välttämätön paha pyörittämään koneistoa.
Vastuu järjestelmän korjaustoimista jää kuluttajien vaatimusten ja valintojen varaan.
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Lähes kaikki suomalaistenkin käyttämät vaatteet on valmistettu Aasiassa tai muissa halvan
työvoiman maissa. Joidenkin Itä-Euroopan maiden palkat ovat Aasian luokkaa.
Intian n. 2 000 nahkaparkitsimossa käsitellään
esimerkiksi kengissä ja laukuissa tarvittavaa nahkaa.
Työntekijät tekevät jopa 14-tuntisia päiviä 100 e
kuukausipalkalla, saamatta koulutusta vaarallisten
kemikaalien käyttöön.
He kärsivät monenlaisista myrkkyjen aiheuttamista
terveysongelmista.
Nahkan kromiparkitsemisprosessista syntyy vuosittain
noin 50 miljoonaa kiloa kiinteää jätettä, joka valuu vapaasti
ympäristöön.
Eettisen kaupan puolesta ry:n Eetin 6/17
julkaiseman selvityksen mukaan suomalaiset yritykset
eivät kerro juuri mitään esimerkiksi kenkien
valmistusolosuhteista ja raaka-aineiden alkuperästä.

Katso myös kappale AITOA NAHKAA

Kuva: pxhere.com

.
3.1.2018.

http://www.maailma.net/uutiset/selvitys-intian-nahkatehtaat-saastuttavat-ymparistoa-ja-sairastuttavat-tyontekijoita

Hei, tämä ei ole toivotonta:
Lapsityövoiman käyttöä estetään parhaiten
takaamalla aikuisille kunnolliset palkat ja työolot.
Kansalaisjärjestöjen ja ammattiyhdistyksen lobbauksen
edesauttamana Euroopan parlamentti teki 4/17 aloitteen
globaalin vaatetusteollisuuden vastuullistamiseksi:
Parlamentti patistaa Euroopan komissiota toimenpiteisiin, sillä vapaaehtoisilla
vastuualoitteilla ei ole onnistuttu puuttumaan tehokkaasti ihmisoikeusloukkauksiin.
Aloitteessa vaaditaan vaatteiden toimitusketjujen valvonta pakolliseksi, kansainvälisten
vastuunormien mukaisesti. Rikkomuksista tulisi seurata mahdollisuus käsitellä ne
oikeudessa.
Kestävällä tavalla tuotetuille tekstiileille tulisi taata tullittomuus ja vastuullisia yrityksiä
voitaisiin tukea taloudellisesti. Julkiset hankinnat tulisi ostaa vain kestävistä lähteistä.
Kuluttajille tulee antaa entistä enemmän tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia.
”Reilun vaatetuksen” merkintästandardeja on jo käytössä joissakin EU-maissa hallitusten
toimeenpanemina. Outi Moilala Kepa 11.8.2017
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Mitä voimme tehdä?

Allekirjoitusmahdollisuudet
ihmisosuuden jälkeen.

Reilu kauppa
(VIHREISTÄ LINKEISTÄ LISÄTIETOA)
Reilun kaupan kriteerit kattavat viljelijöille
ja suurtilojen työntekijöille maksettavat
korvaukset, työntekijöiden oikeudet, työolot
ja ympäristön. Kriteerit asettaa Fairtrade
International. Reilun kaupan valvonta <- linkki. Kuva: goodfellow.af.mil
Reilussa kaupassa tuotteesta maksetaan viljelijälle vähintään takuuhinta, joka kattaa
ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset.
Suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa,
asialliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistykseen.
-> Kehitysmaiden viljelijät ja työntekijät voivat tulla toimeen omalla työllään.

Tuotelista: http://www.reilukauppa.fi/tuotteet/
Tuotekohtaiset takuuhinnat ovat julkisia.
Kätkö paja & puoti

TIETOISUUDEN LISÄÄNTYMINEN ON AVAIN PAREMPAAN:

”Järjestelmälliset, erilaisissa organisaatioissa
tapahtuvat väärinkäytökset voivat tulla ilmi
vain, jos joku puuttuu niihin sisältä päin.
Väärinkäytösten ilmoittaja ottaa usein suuren
henkilökohtaisen riskin.
Tällä hetkellä tilanne on nurinkurinen, sillä
väärin tai jopa rikollisesti toiminut yritys saa
usein enemmän suojelua, kuin väärinkäytöksen
ilmoittanut henkilö.
Meidän tulisi luoda lainsäädännöllä turvaverkko, joka mahdollistaa riskien ottamisen.
Tällä tavoin väärinkäytökset saataisiin paremmin julkisuuteen, mikä on koko
yhteiskunnan etu.”
Pirkko Ruohonen-Lehner, europarlamentaarikko, PS/ECR 30.10.2017 https://www.ess.fi › Mielipide.
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MAAILMA MUUTTUU PAREMMAKSI, KUN PÄÄTÄMME NIIN.
Ymmärtääksemme nykypäivää on hyvä tietää historiaa.
1300-1600 -luvuilla todellisten ja kuviteltujenkin rikosten tekijöitä poltettiin elävältä
roviolla. Suomessa viimeinen noitana poltettu oli ruoveteläinen Antti Lieroinen vuonna
1643.
Lapsityövoima mahdollisti vauhdikkaan teollisen vallankumouksen 1700 -luvun lopulla.
Lapset nähtiin resurssina, ja heidät sisällytettiin järjestelmällisesti osaksi kansantaloutta.
Aluksi 9-10 vuotiaat lapset haettiin orpokodeista; he olivat orjan asemassa.
1800 -luvun alussa poikia värvättiin myös kodeista pikkupalkkaiseen työhön.
Lopulta 1850-luvulla ylilyönnit lasten kohtelussa herättivät huomiota ja lapsityövoima
siirtyi aluksi harmaan talouden piiriin, ennen kuin lakkasi länsimaissa kokonaan.
Lähde: Artikkeli professori Jane Humphriesin tutkimustyöstä HS 40/17.

Väkivallan kulttuuri kuitenkin Suomessa jatkui:
Mestarilla oli oikeus piiskata kisälliään ja isännillä
piikoja, renkejä ja torppareita; ylempiarvoiseksi
katsotut saivat hyvällä omallatunnolla pahoinpidellä
alempiarvoisia lajitovereitaan siinä missä eläimiäkin.
Piiskaamisperinne kukoisti kasvatuslaitoksissa,
mielisairaaloissa, köyhäintaloissa ja vanhainkodeissa.
Väkivallalla myös huviteltiin: Esimerkiksi Suomen varuskunnissa harjoitettiin 1900-luvun
alussa ”kujanjuoksua”, jossa miesrivistöjen välissä juoksemaan pakotettua kiusattavaa
hakattiin molemmin puolin kepillä.
Enimmillään 120 iskun, joskus kuolemaan johtanut raipparangaistus kiellettiin Suomessa
1890-luvun alussa. Pahoinpitelyt alkoivat vähetä.
Vuodesta 1894 vuoteen 1971 samaa sukupuolta edustavien henkilöiden väliset
seksuaaliset teot olivat Suomen lain mukaan rikos. Vielä nykypäivänä useissa maissa
homoseksuaalisista teoista voi seurata kuolemanrangaistus.
V. 1906 suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ensimmäisenä Euroopassa.
V. 1926 rikoslaista poistettiin rangaistavana tekona
naimattomien välinen sukupuoliyhteys.
YK julisti ihmisoikeudet v. 1948. Sopimuksen hyväksyi
tuolloin 48 maata, myös Suomi.
Koulukotipoikia tosin piiskattiin yleisesti vielä 1960-70 -luvuillakin, se kun oli
omaksuttujen kasvatusoppien mukaista.
Lasten pahoinpitely kiellettiin Suomessa lailla v. 1984. V. 2000 uudistettiin perustuslaki,
jonka 6§ sisältää ihmisten yhdenvertaisuuden lain edessä ja yleisen syrjintäkiellon.
Sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan 1.3.2017.
Lähteet: Anna-Stina Nykänen HS 10.9.17 ja Wikipedia.
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Silpomista vastustetaan maailmalla yhä enemmän
Maailmassa on noin 125 miljoonaa ympärileikattua naista ja tyttöä. Ympärileikkausta
harjoitetaan edelleen 29 maassa. Vanhat perinteet, kuten silpominen, ovat maaseudulla
hyvin syvään juurtuneita; siellä ollaan uskollisia uskonnollisille ja perinteisille johtajille.
Sekä naiset että miehet on opetettu vaikenemaan aiheesta. ”Naiset kuvittelevat, että
miehet haluavat silvotun vaimon, vaikka miehillä ei ole asiasta edes mielipidettä tai he
vastustavat perinnettä. Miehet taas eivät tiedä asiasta tarpeeksi tai kokevat, ettei aiheesta
ole soveliasta puhua.” Kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuuden tasa-arvoasiantuntija Maria Väkiparta.
Hyväntekeväisyysjärjestö Candlelight on järjestänyt koulutuksia,
joissa on kerrottu terveysongelmista ja tiedotettu, ettei Koraani
vaadi toimenpidettä. Nämä ovat olleet ratkaisevat tekijät
asennemuutoksessa: Monet koulutuksen käyneet haluavat säästää
ainakin omat tyttärensä ympärileikkaukselta, ja ovat onnistuneet
vakuuttamaan oman perhepiirinsäkin siitä, että perinteen on aika
loppua.
”Jos saamme nuoret miehet sanomaan ääneen, että he toivovat
silpomatonta vaimoa, sillä voi olla suurikin merkitys, kun
vanhemmat tekevät silpomiseen liittyviä päätöksiä. paineen täytyy
kuitenkin tulla monelta taholta.” M. Väkiparta jatkaa.
”Nuoret miehet ovatkin olleet helpompia yhteistyökumppaneita kuin uskonnolliset
johtajat, jotka kannattavat edelleen sukuelinten silpomisen lievempiä muotoja, vaikka nekin
saattavat olla naisille haitallisia.” Candlelightin tiedottaja Ali Mohamoud Abdulah.
Nollatoleranssi ei etenkään maaseutukylissä saa vastakaikua. Siksi pohditaan, pitäisikö
esimerkiksi lievemmät muodot hyväksyä välttämättömänä välivaiheena.
Eini Nyman maailma.net 8.6.2017. Kuva perheestä Pixabay.com.

KUN JOILLEKIN ANNETAAN VAIN VÄLINEARVO, TAPAHTUU HIRVEITÄ:
Luovutuselinten puutteessa joissain maissa on sorruttu ottamaan elimiä arvottomiksi
katsotuilta henkilöiltä. Kiinassa tapahtuva laiton elinkauppa on laajinta ja järjestelmällisintä.
Tämä varmistui 6/2016. Epäilys kudostyypiltään sopivien mielipidevankien surmaamisesta
varakkaita tarvitsijoita varten oli ilmassa jo 10 vuotta aiemmin.
Laajalla kansainvälisellä painostuksella yritetään saada tämä bisnes loppumaan.
Lähde: Heinonen Guzejev M, Törmä O, LSV-tiedote 3/2017.
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VÄESTÖRÄJÄHDYS
On laskettu, että maapallolla olisi varaa elättää 9–10 miljardia ihmistä.
”Tutkimuksissa on todettu, että mitä enemmän tytöllä on takanaan
kouluvuosia, sitä todennäköisemmin hän saa vähemmän lapsia. Nämä lapset
taas ovat terveempiä ja koulutetumpia. ” Väestöliiton kehitysyhteistyön asiantuntija Laura Lipsanen.
Tällä hetkellä 800 miljoonaa ihmistä kärsii nälästä.
WWF:n mukaan maapallon vuotuiset uusiutuvat resurssit on kulutettu jo elokuisin.
Hiilidioksidipäästöjen kasvu uhkaa koko ihmiskunnan tulevaisuutta.
”Väestönkasvun hillitsemistä on helppo tarjota patenttiratkaisuksi ilmasto- ja
ympäristöongelmien ratkaisemiseen. On falskia syyttää vain ihmismäärää.
Ristiriita on siinä, että kun lapsiluku pienenee, yhteiskunta myös muuttuu
kulutusorientoituneeksi ja luonnonvaroja käytetään jopa ylen määrin.
Toisaalta siellä, missä lapsia syntyy paljon, kulutustaso henkeä kohti on todella alhaalla.
Maapallon ongelmat eivät ole heijastusta ihmisten määrästä, vaan kulutus- tottumuksista ja
elämäntavasta.” Väestöliiton asiantuntija, dosentti Minna Säävälä.
Teija Laakso maailma.net 18.5.2017. Piirroskuva: Pixabay.com.

22.5.17 Harvardin ja Cambridgen yliopistojen tutkijat Scott Weathers ja
Sophie Hermanns yhdessä yli 200 muun tutkijan, terveysasiantuntijan ja ympäristöaktivistin
kanssa vaati, että Maailman terveysjärjestö (WHO) ryhtyy torjumaan teollista
lihantuotantoa. He perustelevat asiaa ihmiskunnan hyvinvointitekijöillä:
Laajuus, jolla nyt tuotamme ja kulutamme eläintuotteita vahingoittaa terveyttämme:
Se lisää sekä tarttuvien tautien aiheuttamaa uhkaa antibioottiresistenssin lisääntymisen
myötä, ja pitkäaikaissairauksien sekä ylipaino-ongelmien esiintyvyyttä.
> vuosittain kasvatetaan syötäväksi yli 56 miljardia nisäkästä ja lintua http://www.animalequality.net/food <
Lisäksi teollinen eläintuotanto vahingoittaa elinympäristöjämme niin paikallisesti kuin
globaalistikin. Se on myös yksi merkittävimmistä ilmastonmuutosta kiihdyttävistä tekijöistä.
Tutkijoiden mukaan WHO:n pitäisi kannustaa
jäsenmaitaan hylkäämään teollisen eläintuotannon
tuet sekä kannustaa näitä myös kertomaan
kansalaisilleen lihan terveysvaaroista.
”Aivan kuten WHO on rohkeasti haastanut yritykset,
jotka vahingoittavat terveyttä myymällä tupakkaa ja
sokeroituja juomia, sen ei pidä horjua myöskään
teollisen eläintuotannon säätelyn vaatimisessa.”
Teija Laakso maailma.net 23.5.2017
https://openletteranimalfarming.com/welcome/

COWSPIRACY - The Sustainability Secret (Short Version, 15 min)
https://www.youtube.com/watch?v=dSjE8xw_-Dg
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Rahallisesti voit auttaa:
https://plan.fi/lahjoita/kummiksi
https://worldvision.fi/me-ja-tyomme/suomen-world-vision
https://www.sos-lapsikyla.fi/tietoa-meista/ -toimintaa sekä Suomessa että ulkomailla.
Toimintaa ruohonjuuritasolta lähtien: https://www.punainenristi.fi/tule-mukaan

Olemme kaikki samassa veneessä:

UNITY (2015) - Official Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=TcdEBU1iBqs

Netflix: https://www.youtube.com/watch?v=SaqoaAAZUEo
Sykähdyttävä, taitavasti tehty dokumentti, jota valmisteltiin 7 vuoden ajan.
Mukana on 100 julkisuuden henkilöä.
Elokuva kehottaa välittämään välttämisen sijasta, kohtaamaan vääryydet niiden
karttelun sijasta, huomaamaan planeettamme asukkaiden yhtäläisyydet
eroavaisuuksiemme sijasta ja rakastamaan sotimisen ja väkivallan sijasta.
Elokuvassa on raakaa todellisuutta, mutta se antaa myös toivoa:
Meillä on mahdollisuus luoda humaanimpi tulevaisuus.
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Väkivaltaan liittyvät havainnot voit ilmoittaa halutessasi nimettömänä:

https://www.poliisi.fi/nettivinkki. Välittömän avun tarpeessa soita 112.
Paikallisen poliisilaitoksen yhteystiedot linkistä http://www.poliisi.fi/yhteystiedot
Epäillessäsi eläinsuojelurikkomusta ota yhteyttä suoraan alueen eläinsuojeluneuvojaan
tai oman kunnan eläinlääkäriin, terveystarkastajaan tai
akuuteissa tilanteissa – kuten pahoinpitelytapauksissa - poliisiin.

https://www.sey.fi/seytoimii/elainsuojeluneuvonta

Kuvat: Pixabay.com, flickr.com, pxhere.com
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Jos olet täyttänyt 18 vuotta,

ALLEKIRJOITA HEIKOIMMASSA OSASSA OLEVIEN PUOLESTA
AJANKOHTAISINTA SUOMESSA http://www.elainlaki.fi/
Eläimillä ei ole - eikä lausuntokierrokselle lähetetyn
lakiehdotuksen mukaan tule olemaankaan – itseisarvoa.
Suomen lain edessä eläimet ovat esineitä: eläinkauppaa
säätelevät kauppa- ja kuluttajansuojalaki.

Kuluttajariitalautakunta on todennut, että harrastus- ja seuraeläimet(kin) ovat esineitä,
joihin tosin voi liittyä tavarakauppaan normaalisti kuulumattomia tunnearvoja.
”Eläinten nostaminen inhimillisiksi, tunteviksi olennoiksi on
nykyihmisen vitsaus. Kuinka tehokkaasti sodat, sorto, viha, ja
epätasa-arvo katoaisivatkaan ihmiskunnasta, jos eläinsuojeluun
uhrattava energia kohdistuisikin ihmisten hyväksi.” Antti Ervasti Kaleva 3.10.2016.

”Riskinä

pidetään kehityskulkua, jossa luodaan ihmisen tavoin ajattelevia ja tuntevia

eläimiä.” Susanna Miettinen, FT, dosentti, solu- ja kudosteknologian apulaisprofessori, Aikuisten
kantasolut -ryhmän johtaja, Tampereen yliopisto: Elimen kasvattaminen kantasoluista – science fictionia
vain tulevaisuutta? Duodecim 2017;133:2433-8.

Britannian parlamentissa menikin 20.11.17 läpi aloite, jonka mukaan
eläimet eivät ole tuntevia olentoja.
Ettei aloite saisi lain voimaa, vaikuta:
https://www.thepetitionsite.com/260/862/347/british-animals-no-longer-recognised-as-sentient-beings-act-now-/
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Humane Society International
Kts. Sinua kiinnostavat vetoomuskohteet: http://www.hsi.org/action/
Meksikossa eläinrääkkäysperinteet elävät vahvoina, mutta kansainvälisillä vetoomuksilla
esimerkiksi veren juhla ”Kots Kaal Pato” on saatu vaihdettua ilon juhlaksi, jossa ei enää
uhrata eläimiä.
11.1.18 on alettu kerätä nimiä
hevosrääkkäystapahtumaa “Torneo del Lazo” vastaan.
Tätä kansanhuvia harjoitetaan monissa meksikolaisissa
kylissä ympäri vuoden.
Suljetussa aitauksessa härkiä usutetaan puhkomaan
hevosia, jotka sitten jätetään kuolemaan väkijoukon
hurratessa.
Suora linkki allekirjoitussivulle:
.
Please sign your name to help put an end to Torneo del Lazo »

Aihevalikoimaltaan ehkä laajin allekirjoitussivusto ”ihmisille, jotka
haluavat tehdä oikein”: http://www.care2.com/take-action/
Vinkkejä sivuston käyttöön:

o Kun allekirjoitat yhden, voit valita säilyvätkö tietosi seuraavaa allekirjoitustasi varten,
jolloin allekirjoitus onnistuu jatkossa yhdellä klikkauksella pitkän tauonkin jälkeen.
Tämä onnistuu myös sivustolle kirjautumisella.
o Vetoomuksia voi selata nuolista kahteen suuntaan. Tiedät käyneesi aihealueen
vetoomukset läpi, kun kertaalleen ohittamasi vetoomus tulee uudelleen vastaan.
o Vetoomukset on jaoteltu aihealueittain, joten voit helposti kohdentaa allekirjoituksia
Sinulle tärkeisiin asioihin.
o Voit valita, haluatko allekirjoituksistasi kiitoksen sähköpostiisi vaiko et,
ja haluatko sähköpostiisi vetoomusehdotuksia vaiko et.
o Voit klikata Sinulle tärkeää aiheen ikonia, jolloin sivuston
kyseiseen tarkoitukseen. Klikkauksen voi uusia päivittäin, myös
ilman kirjautumisia.
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Yhdysvaltalaisia, eläinsuojeluasioihin keskittyviä allekirjoitussivustoja:

Washingtonissa perustettu Compassion over killing -järjestö toimii kansainvälisesti
keskittyen tuotantoeläinten hyvinvoinnin kohentamiseen ja vegaanisten vaihtoehtojen
lisäämiseen ruokaketjuissa.
Allekirjoitusaiheita voi tilata sähköpostiinsa nettiosoitteesta http://cok.net/about/enews/

Animal Petitions
ihmisten kaltoin kohtelemien eläinten puolesta https://animalpetitions.org/
- Eläinsuojeluun liittyvistä allekirjoitussivustoista kattavin;
huomioi että sama vetoomus voi olla toisellakin sivustolla,
allekirjoita kukin vetoomus vain kerran.

HÄRKÄTAISTELUjen ja (muiden)
kidutusfiestojen vastaisia vetoomuksia:
EU:n komissiolle -> http://www.animalequality.net/node/709
Portugali http://www.oipa.org/international/stop-bullfights-in-portugal-sign-the-petition/
Peru
https://www.change.org/p/sign-stop-tying-dogs-to-bulls-in-bullfightpunishment/w?source_location=combo_psf&psf_variant=combo
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Allekirjoituksilla voimme saada paljon aikaan!
The ways we changed the world in 2017
See how the Physicians Committee saved the lives of animals and people! Video >

Matkailumaille hyvä maine on tärkeä, siksi turistien toivomuksilla ja
ulkomaalaisten vetoomuksilla on erityinen painoarvo. Esimerkiksi:
Koiranlihakasvattamoita ja
sappikarhutarhoja suljetaan yksi
toisensa jälkeen. Positiivinen yllätys
on ollut, että useilla tarhaajilla
itsellään on ollut halu lopettaa
julma tapa hankkia rahaa.
Kuvat: Mindin tarina, HSI.org

Koiranlihatarhureiden ja karhun sapen tuottajien toimeentulo on varmistettu
auttamalla heitä vaihtamaan elinkeinoa esimerkiksi marjojen kasvatukseen.
Useilla alueilla eläinrääkkäykseen perustuvia
huvitusmuotoja/perinteitä (kuten Pináta elävillä
eläimillä, koiratappelut, piiskaamiseen perustuvat
lampaiden juoksukilpailut) on saatu kiellettyä.

9/17 uusiseelantilaisten koululaisten rahankeräysja ”family fun” -tapahtumaksi kaavailtu opossumien
tappamiskilpailu vaihdettiin tanssitapahtumaksi.
Oik: opossumin poikanen emonsa selässä. Norsut Pixabay.com

Kiina kielsi norsunluun myynnin v. 2018 alusta.
ja…

Muotitalot toisensa jälkeen
poistavat aitoa turkista sisältävät
vaatteet mallistoistaan.
Turkistarhakiellot leviävät
Euroopassa, tosin
Suomi on vielä turkiseläinten
suojelun takapajulana.
Kuvat: Oikeutta Eläimille, turkis
commons.wikimedia.org. Taulukko HSI.org.

STKL / Profur nettisivullaan 1/18:

”Vaikka ketut liikkuvat runsaasti
luonnossa, niillä on liikkumiselle
aina jokin erityinen syy.”
Niinpä, esimerkiksi leikkiminen!
A Wild Fox And A Dog Met In The Woods
- Koira voi olla ketunkin paras ystävä: https://www.youtube.com/watch?v=2NCDx5ZZ3FE

NÄE ENEMMÄN:
Dokumenttielokuva The Ghosts in Our Machine (2013) 1 h 30 min
kertoo yhteiskunnassamme eri tavoin hyödynnettävistä eläimistä,
jotka ovat poissa silmistämme ja haluttaisiin pitää poissa myös
mielistämme.
Kuvaaja-toimittaja Jo-Anne McArthur
uskoo ihmisissä olevaan hyvään ja kykyymme
luoda suhde itsestämme poikkeaviin
olentoihin. Siksi hän antaa kasvot yksittäisille
eläimille maito-, liha- ja turkistuotannon
armottomassa koneistossa.
Iloa taidokkaasti kuvattuun elokuvaan
tuovat onnelliset eläinkohtalot.
Kun on tietoa, sydäntä ja tahtoa, on toivoa!
https://www.youtube.com/watch?v=IsqRGhRlG0s

Kuvat: HSI:n pelastama Sophie. Silmät pixabay.

Farm to Fridge (2011) YouTube 12 min
Tämä video ei vie paljoa aikaasi, mutta voi jäädä ajatuksiisi.
Se kuvaa pelkkinä hyödykkeinä pidettävien eläinten rankan
matkan siisteihin pakkauksiin kauppojen hyllyille.
Vaikka osa materiaalista on niinkin vanhaa kuin 1980luvulta, käytännöt eivät valitettavasti ole historiaa.
Teollisen ruokatuotannon suhtautuminen eläimiin on esineellistynyt entisestään:
Erehtyväthän jotkut jopa luokittelemaan linnut ja kalat kasvikuntaan kuuluviksi!
https://www.google.fi/search?q=farm+to+fridge+youtube&rlz=1C1RUCY_fiFI726FI726&oq=you+tube+FARM+TO+FRIDGE&aqs=c
hrome.1.69i57j0l2j69i64.14692j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Peaceable Kingdom: The Journey Home (2009)

78 min

Dokumentissa seitsemän pitkän linjan maatilallista kertovat työstään ja
kehittyvistä suhteistaan kotieläimiinsä.
Elokuvassa mm. kuvataan pelastusoperaatio tornadon iskettyä kanalaan.

Katsottavissa ilmaiseksi: http://www.peaceablekingdomfilm.org/
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SUOMENKIELISTÄ KIRJALLISUUTTA:
Eläimellinen nautinto / Jonathan Balcombe
- hyvän mielen kirja
Tieto -Finlandia -palkinnon saanut
Syötäväksi kasvatetut /Elina Lappalainen

Salaiset päiväkirjat eläintiloilta
/ Eveliina Lundqvist
-eläintuotantoa työntekijän silmin

Eläimet yhteiskunnassamme
/ Elisa Aalto, Sami Keto (toim.)

- helppolukuista pohdintaa

Hauskoja ja kiehtovia YouTube -pätkiä:
Pig and Birds Having fun in the kitchen
Cuddling rooster 1:20 min
Wild wolf approaches a pet dog

https://www.youtube.com/watch?v=NakPB9GlzW4

https://www.youtube.com/watch?v=fxzo14pMxiM

https://www.youtube.com/watch?v=eie7WJF0aY0

Koko (ÄO 85) – yli 1000 viittomaa
taitava gorilla ja sen lemmikkikissa.
Michael -gorilla viittoo, mitä sen äidille
tapahtui.https://www.youtube.com/watch?v=1ihC6QHS_m0
Sheep and Elephant are Best Friends
https://www.youtube.com/watch?v=CZES1UYO-SI

13 Funny Pig Videos
https://www.youtube.com/watch?v=iUbTO-VODX0

Mother reunited with 2 babies -shed
happy tears 2:47 Freedom Farm Sanctuary
Baby Rhino Thinks It Is A Lamb
https://www.youtube.com/watch?v=tx0uAhwPFHE

Lammas ja vuohi (yllä) ja muita ystävyksiä:
https://www.youtube.com/watch?v=tb2Drh0IXG4&t=25s

Malte -koira ja Ramses -lammas ovat kavereita.
Kuva: Vegaaniliitto.fi.

Ostos, hankinta, ääni ja
allekirjoitus kerrallaan
muutamme maailmaa
– omaamme ja toisten.

Oik. Virikehäkki- eli pienryhmä-/orsi-/
maalaiskanala, Ruotsi 2012.
http://weanimals.org/photographs
Alla:Pixabay.com ja http://www.azquotes.com

Kiitos!

Koonnut Soili Kasanen https://kasasenkootut.kotisivukone.com

