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Ihmisen suhde eläimeen on puhuttanut aina; koko ihmisyyden määritelmäkin perustuu pitkälti erolle eläimiin 
verrattuna. Eläinsuhde ei myöskään ole rakentunut tyhjästä, vaan siihen vaikuttavat erilaiset historialliset 
prosessit. Tutkielmani tarkoitus on selvittää, kuinka 1800-1900-lukujen vaihteen modernistuvassa Suomessa 
pohdittiin ja luotiin ihmisen ja eläimen suhdetta. Kysyn tutkielmassani ensinnäkin sitä, millaista suhdetta 
ihmisen ja eri eläinlajien välille rakennettiin, sekä sitä, kuinka eläinsuhde ja kansansivistys liitettiin yhteen ja 
millaisia eri näkemyksiä ”sivistyksen” sisällöstä esitettiin: millainen oli sivistyneen suomalaisen suhde eläimiin?  

Lähdeaineistona olen käyttänyt kahta aikakauslehteä, jotka käsittelivät eläimiä ja ihmisen suhdetta niihin. 
Eläinsuojelus: Suomen eläinsuojelusyhdistysten aikakauskirja alkoi ilmestyä vuonna 1894 (ensimmäiset kaksi 
vuotta lehti ilmestyi nimellä Oikeutta kaikille) ja oli tuolloin ainoa suomenkielinen, aikuislukijoille suunnattu 
eläinsuojelulehti. Luonnon Ystävä: yleistajuinen luonnontieteellinen aikakauslehti alkoi ilmestyä vuonna 1897, 
ja oli myös aikanaan alansa ainoa suomenkielinen aikakauslehti. Olen käynyt molemmista lehdistä läpi 
yhdeksän vuosikerran jokaisen lehden, Eläinsuojeluksesta vuodet 1894–1902 ja Luonnon Ystävästä 1897–
1905.  

Tutkielma osoittaa, että eläinten jako ihmislähtöisesti vahingollisiin ja hyödyllisiin oli 1800-1900-luvun vaihteen 
Suomessa relevantti. Molemmissa tarkastelemissani lehdissä pidettiin suurimmaksi osaksi itsestään selvänä, 
että eläimiä tuli tarkastella ihmisen tarpeista käsin. Eläimiä arvotettiin sen mukaan, aiheutuiko niistä ihmiselle 
hyötyä tai vahinkoa, ja vahingollisia eläimiä saatettiin kuvailla esimerkiksi julmiksi, kun taas hyötyeläimet, 
varsinkin kotieläimet, esitettiin muita jalompina ja kehittyneempinä. Tämä vastaa kyseiselle ajalle tyypillistä 
eläinkäsitystä niin suomalaisen kuin brittiläisenkin tutkimuskirjallisuuden mukaan. Etenkin Eläinsuojeluksessa 
esitettiin kuitenkin myös ihmiskeskeisyyden haastavia näkemyksiä. 

Eläinsuojeluksessa ihmisen täyttä valtaa yli eläinten haastettiin lähinnä kristinuskon perusteella. Isoa-
Britanniaa koskevan tutkimuksen mukaan kristillisten argumenttien käyttö eläinsuojelun perusteena oli yleistä 
myös siellä, joten Eläinsuojeluksen näkemykset olivat aikanaan tyypillisiä. Eläinsuojelus kirjoitti myös eläinten 
oikeuksista, mikä oli 1800-luvun kontekstissa merkittävää, mutta ei poikkeuksellista. Eläinten oikeudet 
sisälsivät Eläinsuojeluksen mukaan oikeuden mahdollisimman hyvään elämään ja kivuttomaan kuolemaan. 
Luonnon Ystävä ei kirjoittanut eläinten oikeuksista, mutta esitti muutaman kerran, että vahingollisinakin 
pidettyjä lajeja tulisi luonnontieteellisen mielenkiinnon vuoksi säilyttää täyden hävittämisen sijaan. Näkemys 
siitä, että lajeilla oli arvoa ihmiselle aiheutuvasta hyödystä tai vahingosta huolimatta, oli siis jo olemassa. 

Molemmat lehdet osallistuivat myös käynnissä olleeseen keskusteluun siitä, mitä sivistys oli ja miten eläimiin 
piti suhtautua, edistivät olemassa olevia näkemyksiä ja muokkasivat niitä edelleen. Lehdissä pyrittiin 
yhdistämään eläinsuojelu ja luonnontiede kansan sivistymiseen, joka oli 1800-luvun lopun julkisessa 
keskustelussa keskeinen tavoite. Erityisesti lasten ja maalaisten nähtiin tarvitsevan sivistystä, ja oikeanlainen 
luonto- ja eläinsuhde esitettiin molemmissa lehdissä sivistyneelle yksilölle ja kansalle tärkeänä. Lehdissä 
esitetyt käsitykset sivistyksestä erosivat kuitenkin toisistaan siinä, pidettiinkö sivistyksen mittarina tunnetta vai 
tietoa. Eläinsuojelus korosti myötätunnon ja säälin harjoittamista eläinten avulla, Luonnon Ystävä taas eläinten 
tutkimista ja niitä koskevaa tietoa sekä metsästysurheilua keinona tutustua luontoon ja eläimiin. 
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Johdanto 
 

Tutkimustehtävä, tutkimuksen yhteiskunnallinen konteksti 
 

Eläimet ovat aina olleet osa ihmisten yhteiskuntia. Niistä on saatu apua erilaisiin töihin, vaatteita, 

ruokaa ja seuraa, ja vaikka sitä ei aina tulla ajatelleeksi, yhteiskunnat pitkälti pyörivät eläinten 

varassa. Lisäksi eläimillä on suuri merkitys ihmisen ajattelutavoissa ja itsensä määrittelyssä. Niin 

kauan kuin ihmiset ovat pyrkineet ymmärtämään paikkaansa maailmassa ja sitä, mitä on olla 

ihminen, se on tehty negaation kautta: eläimistä on löydetty se, mitä ihmisyys ei ainakaan ole. 

Tämän voi nähdä johtaneen eläinten aliarvostukseen ja myös niiden kaltoinkohteluun.1 Silti eläinten 

hyvää kohtelua pidetään nykyään itsestään selvänä ”normaalin”, hyvän ihmisen käytöksenä, ja 

eläinrääkkäystä rikoksena, joka kertoo tekijänsä luonteesta poikkeuksellisen paljon. Ihmisryhmiäkin 

voidaan arvioida sillä perusteella, kuinka ne kohtelevat eläimiä: esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 

leviää säännöllisesti kuvia ja kertomuksia Aasiassa ruuaksi kasvatetuista koirista ja villieläimistä, ja 

moni pitää aasialaisia jollain tapaa moraalisesti arveluttavina etenkin koirien syömisen takia. 

Kirjoitushetkellä keskustelu siitä, mitkä eläimet ovat syötäviä ja mitkä eivät, käy tavallistakin 

kiivaampana koronaviruspandemian vuoksi.2 Toisaalta kyse on myös eläinten paikasta 

yhteiskunnassa. Se on vaihdellut historiallisesti sekä niin, että eläimet yleensä on nähty eri tavoin, 

että yksittäisten eläinlajien arvostuksen muutoksina. Esimerkiksi eläinten hyvän kohtelun 

käsittäminen ”hyvän ihmisen” tunnusmerkiksi on suhteellisen tuore ilmiö.3  

Ihmisten eläin- ja luontosuhde on tänä päivänäkin relevantti pohdinnan aihe, ehkä jopa enemmän 

kuin aiemmin. Ilmastonmuutos, liikakalastus, tehotuotanto, eläinten elinympäristöjen 

tuhoutuminen ja laaja sukupuuttoaalto ovat kaikki ongelmia, joiden syyt ja ratkaisut liittyvät tiiviisti 

siihen, miten ihmisen suhde muuhun eläinkuntaan käsitetään. Nykyiset käsitykset eivät 

luonnollisesti ole ikuisia eivätkä ole syntyneet itsestään, vaan erilaisten historiallisten prosessien 

seurauksena. Näiden prosessien ymmärtäminen auttaa myös käsittämään, miksi toimimme nykyään 

niin kuin toimimme. Kenties laajempi ymmärrys ajatusmalliemme historiallisesta kehityksestä voisi 

                                                           
1 Aaltola 2004, s. 19.  
2 Esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti 2.4.2020, että Kiinan hallinto on päättänyt kieltää villieläinten myynnin ruuaksi 
ja syömisen; jotkut kaupungit kielsivät myös koirien käytön ruokana. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-
2000006462097.html luettu 18.4.2020 
3 Esimerkiksi Keith Thomas ajoittaa lempeyden ja eläinten hyvän kohtelun suosion nousun Isossa-Britanniassa 1700-
luvulle, Keith Tester puolestaan 1800-luvun alkuun. Thomas 1983, s. 175–176; Tester 1991, s. 54–55, 204–205.   

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006462097.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006462097.html
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auttaa myös silloin, kun niiden muuttaminen vaikuttaa välttämättömältä. Pro gradu -tutkielmallani 

pyrin osaltani valaisemaan sitä, millainen historia suomalaisten eläinasenteilla on: millaisena 

ihmisen ja eläimen suhde ja eläimen paikka ihmisyhteiskunnissa nähtiin modernisoituvassa 

Suomessa? Kysyn tutkielmassani ensinnäkin sitä, millaista suhdetta ihmisen ja eri eläinlajien välille 

rakennettiin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, sekä sitä, kuinka eläinsuhde ja kansansivistys liitettiin 

yhteen ja millaisia eri näkemyksiä ”sivistyksen” sisällöstä esitettiin: millainen oli sivistynyt 

suomalainen sekä tämän suhde eläimiin? Lähdeaineistonani toimii kaksi aikakauslehteä, Luonnon 

Ystävä ja Eläinsuojelus, jotka alkoivat ilmestyä 1800-luvun lopulla ja jotka käsittelivät niin eläimiä ja 

ihmisen suhdetta niihin kuin sivistystäkin.  

 Rajaan tutkielmani 1800-luvun viimeisiin ja 1900-luvun ensimmäisiin vuosiin; en etsi pitkän 

aikavälin muutoksia, vaan tarkoitukseni on tarkastella tiettynä ajankohtana vallinnutta tilannetta. 

Molemmat tutkimani lehdet alkoivat ilmestyä 1890-luvulla, joten eläimiä koskevan julkisen 

keskustelun voi sanoa jos ei syntyneen, niin ainakin laajentuneen huomattavasti juuri tuolloin.  

Samaan aikaan olivat myös hyvässä vauhdissa monet suomalaisen yhteiskunnan muutosprosessit, 

jotka vaikuttivat tarpeeseen määritellä ihmisen – ja myös eläimen – yhteiskunnallista roolia ja 

käytösnormeja uudelleen. Näihin prosesseihin kuuluivat ennen kaikkea teollistuminen ja 

kaupungistuminen sekä näihin liittyvä sääty-yhteiskunnan heikkeneminen, jotka vaikuttivat siihen, 

että ajatus yksilöstä pikemminkin kansalaisena kuin alamaisena alkoi vakiintua. Näin ollen myös 

kansalaisten kehittäminen yksilöinä sai huomattavasti aiempaa enemmän merkitystä, ja erilaisia 

kansan valistamiseen pyrkiviä yhdistyksiä ja seuroja perustettiin enenevässä määrin.4  

Modernisoituvassa yhteiskunnassa kansalaisen rooli oli muutoksessa. Kristillisyyteen ja 

isäntävaltaan pohjaava normijärjestelmä alkoi muokkautua kohti modernin yhteiskunnan 

normistoa, joka arvosti muun muassa isänmaallisuutta, yhteiskunnallisten ihanteiden yhtenäisyyttä 

ja yksilön kehitystä. Nöyrä, säädynmukainen elämä ei enää ollutkaan ainoa hyvän ihmisen mittari, 

vaan jokaisen alettiin ajatella olevan vastuullinen sekä omasta että samalla koko yhteiskunnan 

edistymisestä. Jokaisella oli merkitystä kansakunnan tilan kannalta, joten jokaisen kansalaisen oli 

sivistettävä ja kehitettävä itseään, muututtava itseohjautuvaksi ja aktiiviseksi. Modernin toimijan 

odotettiin hankkivan yhteiskunnallista tietoa omatoimisesti, tekevän rationaalisia valintoja sekä 

myös kontrolloivan itseään aiempaa enemmän. Sivistys ja kunnollisuus liitettiin itsekontrolliin, 

                                                           
4 Stark 2006a, s. 11–12, 24, 34.  
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esimerkiksi väkivallan välttämiseen.5 Samanlaisia ajatuksia oli ilmassa myös esimerkiksi Ison-

Britannian ylempien luokkien keskuudessa, missä myös eläimiin kohdistuva väkivalta alettiin nähdä 

yhteiskunnallisesti huolestuttavana ja eläinten hyvä kohtelu taas sivistyksen merkkinä.6 

Sekä koulusivistys eli tieto maailmanmenosta sinänsä, käytännöllinen tieto esimerkiksi 

maanviljelyyn liittyvistä asioista että abstraktimpi ”sivistynyt käytös” olivat uudenlaiselle 

kansalaisille tärkeitä. Kansakunnan tulevaisuudesta huolehtivien ylempien luokkien parissa otettiin 

tehtäväksi auttaa rahvasta valistuksen tiellä, pois tietämättömyyden pimeydestä ja kohti sivistyksen 

valoa. Tätä tarkoitusta varten perustettiin erilaisia valistusseuroja, jotka alkoivat levittää kansan 

keskuuteen ”oikeaa tietoa” esimerkiksi alkoholin vaaroista, hygienian merkityksestä, tehokkaasta 

karjankasvatuksesta sekä itsekontrollin ja oikeanlaisen käytöksen tärkeydestä. Esimerkiksi 

Kansanvalistusseuran (perustettu v. 1874), Raittiusliikkeen (1883) ja nuorisoseurojen (1881), 

tarkoituksena oli sivistää ja valistaa ihmisiä vastaamaan modernin yhteiskunnan tarpeisiin.7 

Yhdistykset levittivät ajatuksiaan kansan keskuuteen sekä kirjallisesti että suullisesti esimerkiksi 

erilaisissa iltamissa ja kokouksissa.8  

Näihin valistusyhdistyksiin lukeutuvat myös 1870-luvulta alkaen perustetut ensimmäiset 

eläinsuojeluyhdistykset.9 Eläinsuojelijat lähestyivät valistamistehtävää ennen kaikkea 

käyttäytymisen kontrolloinnin kautta: sivistynyt kansalainen ei ollut millään tapaa julma, ei 

myöskään eläimiä kohtaan. Eläinten hyvä kohtelu oli myös merkki kyvystä itsehillintään, kun taas 

niiden lyöminen tai muu rääkkääminen osoitti ihmisessä kehittymättömyyttä ja raakuutta. Erityisen 

tärkeitä kohderyhmiä kaikelle valistukselle olivat lapset ja nuoret, joiden luonteen katsottiin 

muokkautuvan konkreettisten tekojen kautta, sekä maaseudun asukkaat. Maalaisia pidettiin usein 

yleisesti ottaenkin sivistymättömämpinä ja taikauskoisempina, ja eläinsuojelun kannalta he olivat 

tärkeä kohderyhmä myös siksi, että he olivat eniten konkreettisesti tekemisissä eläinten kanssa.10 

Monien yhteiskunnallisten vääryyksien ja epäkohtien nähtiin valistusliikkeissä johtuvan 

nimenomaan rahvaan tiedon puutteesta; jos tuo puute korjattaisiin, korjautuisivat myös ongelmat. 

Esimerkiksi karjan huonoihin oloihin ja sairauksiin voitaisiin vaikuttaa opettamalla kansalle 

                                                           
5 Stark 2006a s. 32–34; Stark 2006b, s. 92.  
6 Thomas 1983, s. 144–145; Kean 1998, s. 67. 
7 Stark 2006a, s. 11–12 
8 Stark 2006a, s. 34 
9 Z. Topelius perusti ensimmäiset pikkulintujen suojeluun keskittyvät Kevätyhdistykset vuonna 1870, Turun 
Eläinsuojeluyhdistys perustettiin vuonna 1871 ja Helsingin vuonna 1874. https://www.hesy.fi/hesy/historia/ luettu 
19.4.2020, https://www.tesy.fi/yhdistys.html#historia-anchor luettu 19.4.2020. 
10 Kaarlenkaski 2014, s. 283, 287.  

https://www.hesy.fi/hesy/historia/
https://www.tesy.fi/yhdistys.html#historia-anchor
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vanhanaikaisten poppakonstien sijaan modernia, tieteellistä tietoa nautojen ruokavaliosta, 

lääkinnästä ja hoidosta.11  

Aiempi tutkimus 
 

Suomessa 1800- ja 1900-lukujen vaihteen yhteiskunnallisista ilmiöistä on julkaistu runsaasti 

tutkimusta. Yhteiskunnan taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia on tutkittu sekä makrotasolla että 

etenkin viime aikoina yksittäisten tavallisten kansalaisten näkökulmasta, ja erilaisia valistus- ja 

sivistysprojekteja on kartoitettu. Esimerkiksi raittiusliikkeen ja monien muiden sivistys- ja 

kansanliikkeiden historiaa on tutkittu paljon.12 Suomen varhaista eläinsuojeluliikettä tai sen 

suhdetta valistus- ja sivistyspyrkimyksiin on sen sijaan tutkittu melko vähän. Lähimmäksi omaa 

tutkielmaani tulee Henna Rouhiaisen ja Timo Vuorisalon artikkeli ’In Search for the Ideological Roots 

of Non-formal Environment-related Education in Finland: the Case of Helsinki Humane Society 

Before World War II’, jossa kirjoittajat tarkastelevat valistuksen ja romantiikan ajatusten käyttöä 

1800-luvun epävirallisessa ympäristökasvatuksessa. He ovat valinneet tutkimuskohteekseen 

Helsingin Eläinsuojeluyhdistyksen, ja tämän näkemyksiä välittäneen Eläinsuojelus -lehden; artikkeli 

on tutkielmani kannalta tärkeä juuri siksi, että se käsittelee saman lähdeaineiston kautta samaa 

ajanjaksoa eli 1900-luvun ensimmäisiä vuosia. Sivuan tutkielmassani samaa aihetta, jota Rouhiainen 

ja Vuorisalo ovat tutkineet, eli tunteiden merkitystä Eläinsuojelus- lehdessä. Vertailen 

Eläinsuojeluksen näkemyksiä Luonnon Ystävässä esitettyihin, eli tavallaan tutkielmani vie 

Rouhiaisen ja Vuorisalon esittelemää teemaa pidemmälle.  

Taija Kaarlenkasken artikkeli ’Lehmä luonnon ja kulttuurin rajalla. Karjanhoidon eläin- ja 

ympäristösuhteet 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa’ taas taustoittaa maatalouden 

muutoksia 1800-luvun lopulla ja tarjoaa myös näkökulmia valistusliikkeiden ja maaseudun 

perinteiden suhteeseen. Kaupunkien kehittyvästä lemmikkikulttuurista on puolestaan kirjoittanut 

Taina Syrjämaa artikkelissaan ’Monilajinen kaupunkiyhteisö. Koiria, kissoja ja ihmisiä 

Uudessakaupungissa 1800-luvun alussa.’ Eläinsuhdetta käsittelee myös Pirjo Ilvesviidan väitöskirja 

Paaluraudoista kotkansuojeluun. Suomalainen metsästyspolitiikka 1865–1993, jonka ensimmäinen 

                                                           
11 Taija Kaarlenkasken mukaan karjan huonot olot olivat todellinen ongelma: koska hevosia pidettiin yleensä tilan 
arvokkaimpina eläimiä ja nautoja lähinnä peltojen lannoitteen lähteenä, hevoset saivat talvisin parhaat ruuat, kun taas 
nautakarja oli jopa nälkäkuoleman vaarassa. Kaarlenkaski 2014, s. 284–285.  
12 Kansanliikkeitä on käsitelty esimerkiksi teoksessa Risto Alapuro, Ilkka Liikanen, Kerstin Smeds, Henrik Stenius 
(toim.), Kansa Liikkeessä. Kirjayhtymä: Helsinki 1987.  
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luku on auttanut minua ymmärtämään metsästyksen merkitystä luonto- ja eläinsuhteen kannalta. 

Ilvesviidan lähteinä käyttämät metsästysaiheiset kirjoitukset olivat 1800-luvun lopulla eläinsuojelu- 

ja luonnontieteellisten aikakauslehtien ohella tärkeitä ihmisen ja eläimen suhteen määrittelijöitä. 

Yleisemmin 1800-luvun valistusliikkeiden päämääriä käsittelee Laura Starkin artikkeli ’Kansallinen 

herääminen ja sosiaalinen nousu maaseudulla. Tuskaa ja toivoa varhaisissa omaelämäkerroissa’ 

teoksessa Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960. Myös Starkin kirjoittama 

johdanto samaan teokseen tarjoaa taustoitusta 1800-luvun lopulla tapahtuneisiin muutoksiin 

yhteiskunnassa ja ihmisten arvomaailmassa ja käsityksissä maailmasta; vaikka Stark ei varsinaisesti 

käsittelekään eläinsuhdetta, hänen tekstinsä avaavat esimerkiksi ihmisihanteen muutosta, joka 

auttaa ymmärtämään myös eläinsuhteen muuttuvaa määrittelyä.   

Lisäksi suomalaisen eläinsuhteen historiaa käsittelevät muutamat pro gradut, kuten Päivi Salosen 

tutkielma Oikeutta kaikille. Eläinsuojelusaatteen vakiintuminen Suomessa 1890–1910 vuodelta 

1995, Eeva Nikkilän Maatalousväestön eläinsuhde. Maatalouden murros eläinsuhteen muokkaajana 

1800-luvun lopun Suomessa vuodelta 2018 sekä Jukka Vornasen kasvissyöntiä käsittelevä tutkielma 

Kaswisruokaiset vegetariaanit. Kasvissyönnin varhaisvaiheet Suomessa 1865–1910 vuodelta 2014. 

Näistä Salosen tutkielma selvittää yleisellä tasolla, milloin ja miten suomalainen eläinsuojeluliike 

syntyi, mitkä sen tavoitteet olivat ja miten se niitä pyrki edistämään. Nikkilä puolestaan on tutkinut 

maaseudun eläinsuhteen muutosta 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Hänen näkökulmansa on 

enemmän maaseudun asukkaissa ja heidän todellisissa eläinsuhteissaan, kun taas itse tarkastelen 

enemmänkin sitä, millaiseksi yläluokkaiset valistajat halusivat tuon suhteen muuttuvan. Vornanen 

taas on kirjoittanut kasvissyönnin tulosta Suomeen 1800-luvun lopulla. Kaikkia tutkielmia yhdistää 

omaani eläinaiheen lisäksi myös aika: kaikissa on kyse 1800-luvun jälkipuoliskosta ja 1900-luvun 

alusta. 

Sivistys on keskeinen käsite tutkielmani kannalta: se tulee lähdeaineistossani usein vastaan, ja sillä 

perusteltiin niin eläinten suojelua kuin niiden tutkimista ja luonnontieteen asemaakin. Sivistys -

käsitteen syntyä ja julkista määrittelyä Suomessa modernisaation alkuaikoina eli 1800-luvun 

puolivälin tienoilla on tutkinut laajasti Heikki Kokko, jonka väitöskirja Kuviteltu minuus. 

Ihmiskäsityksen murros suomenkielisen kansanosan kulttuurissa 1800-luvun puolivälissä sekä 

etenkin artikkeli ’Sydämen ja järjen sivistys – sivistyksen käsitehistoriaa modernin murroskohdassa’ 

ovat olleet suureksi hyödyksi pyrkiessäni ymmärtämään, mitä sivistyksellä 1800-luvun lopulla 

tarkoitettiin. Sivistys oli ja on käsitteenä moninainen, minkä Kokkokin toteaa: sillä voidaan viitata 
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niin yksilön ominaisuuksiin ja kehitykseen kohti parempaa kuin koko yhteiskuntaankin; lisäksi 

”sivistys” voi viitata myös luonnon ja luonnontilaisuuden vastakohtaan. Sivistys ilmestyi 

suomenkieliseen julkisuuteen 1850-luvun puolivälissä, ja Kokon mukaan kyseessä on yksi 1800-

luvun suomalaisen yhteiskunnan avainkäsitteistä.13 Sivistys-käsitteen rinnalla 1800-luvun lopun 

yhteiskunnallisessa keskustelussa esiintyi myös siveellisyys, joka oli etenkin eläinsuojelijoiden 

teksteissä yleinen. Siveellisyyden merkitystä avaa Leevi Launonen vuonna 2000 julkaistussa 

väitöskirjassaan Eettinen kasvatusajattelu suomalaisissa pedagogisissa teksteissä.  

Vaikka eläinsuhteen historian käsittely on Suomessa ollut tähän mennessä melko hajanaista, eläimiä 

ja niiden suhdetta ihmisiin ja ihmisten yhteiskuntiin nykyajassa on kuitenkin viime vuosikymmeninä 

alettu tutkia yhä enemmän. Tieto eläinten kognitiivisista kyvyistä lisääntyy jatkuvasti; enää pitkään 

aikaan tutkimuksessa ei ole keskitytty ainoastaan kädellisiin, vaan myös esimerkiksi lintujen, 

matelijoiden ja kalojen oppimiskyvystä, kommunikaatiosta ja sosiaalisista suhteista saadaan 

jatkuvasti uutta tietoa.14 Lisääntyvä tieto myös kaventaa kaiken aikaa välimatkaa ihmisen ja muiden 

eläinten välillä ja pakottaa meidät pohtimaan, mikä meistä lopulta tekee niin erityisiä – vai tekeekö 

mikään? Samalla kun tieteellinen tieto eläinten henkisistä kyvyistä ja ominaisuuksista on lisääntynyt, 

myös kiinnostus eläimiä kohtaan onkin kasvanut.15 Etenkin filosofian alalla eläinten moraalisen 

arvon, yhteiskunnallisen aseman sekä käyttötapojen oikeutuksen pohdinta on siirtynyt yhä 

enemmän kohti valtavirtaa ja ”vakavasti otettavien tutkimusaiheiden” joukkoa. Filosofian lisäksi 

esimerkiksi sosiologian alalla on tutkittu nykypäivän eläin- ja luontosuhdetta, usein esimerkiksi 

ilmastokriisin ja tuotantoeläinten oloista käytävien keskustelujen innoittamana.  

Eläinten moraalista arvoa tutkiva eläinetiikka syntyi 1970-luvulla. Eläinetiikan ja modernin 

eläinoikeusajattelun isänä pidetään usein Peter Singeriä, joka julkaisi laajaa keskustelua 

herättäneen teoksensa Animal Liberation vuonna 1975. Tämän jälkeen erilaiset kannanotot eläinten 

oikeuksien puolesta ja niitä vastaan yleistyivät, ja eläimistä tuli vähitellen varteenotettava 

keskustelun ja tutkimuksen aihe. Suomessa tutkimusta eläinten suhteesta ihmiseen nyky-

yhteiskunnassa on tehty 2000-luvun kuluessa etenkin sosiologian ja filosofian alalla. Suomeksi on 

julkaistu myös jonkin verran ympäristöetiikkaa käsitteleviä teoksia, jotka sivuavat myös eläinten 

                                                           
13 Kokko 2018, s. 62.  
14 Esimerkiksi Helena Telkänrannan kirjoittamia artikkeleita eläinten tunne-elämästä ja muiden kuin nisäkkäiden 
kognitiivisista kyvyistä on julkaistu Tiede-lehdessä useita. https://www.tiede.fi/kirjoittaja/helena_telkanranta luettu 
18.4.2020.  
15 Esim. kriittinen eläintutkimus tosin kyseenalaistaa sen, onko eläinten henkisillä kyvyillä mitään merkitystä niiden 
kiinnostavuuden kannalta, ja haluaa tutkia eläimiä ilman ihmisen arvotuksia tai ennakko-oletuksia.  

https://www.tiede.fi/kirjoittaja/helena_telkanranta
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asemaa eettisissä pohdinnoissa. Ympäristöetiikan ja -filosofian tutkijoista tunnettu on etenkin Leena 

Vilkka. Vilkkaa voi pitää ympäristöetiikan uranuurtajana, mutta koska hänen teoksensa käsittelevät 

enemmän nimenomaan ympäristöä kokonaisuudessaan kuin eläimiä, niiden aihepiiri ei juuri sivua 

omaani.  

Suomalaisesta eläintutkimuksesta tutkielmani kannalta relevantimpi on Elisa Aaltolan kirja Eläinten 

moraalinen arvo. Teos käsittelee nimensä mukaisesti enimmäkseen sitä, mikä eläinten moraalisen 

arvon tulisi nykypäivänä olla, sekä erilaisia etiikan teorioita ja niiden soveltamista eläimiin. Melko 

suuri osa kirjasta keskittyy myös esittelemään eläinten henkisiä kykyjä. Esillä on kuitenkin myös 

samoja aihepiirejä kuin omassa tutkielmassani. Ensinnäkin Aaltola esittelee kirjansa ensimmäisessä 

luvussa muutaman kymmenen sivun verran ihmis-eläinsuhteen historiaa. Lisäksi Aaltola viittaa 

paljon itsekin käyttämääni brittikirjallisuuteen, etenkin Keith Testeriin ja Harriet Ritvoon. Hän muun 

muassa esittelee eläinsuhteen historiaa käsittelevässä luvussaan Testerin teoksessa Animals and 

Society. The Humanity of Animal Rights lanseeraamat ”erilaisuutta” ja ”samankaltaisuutta” 

korostavat eläinkuvat tai eläinsuhteen käsittämisen tavat.16 Aaltolan mukaan samankaltaisuutta 

korostetaan etenkin animistisissa luonnonuskonnoissa ja kansanuskomuksissa, mutta myös 

romantiikan aikakauden kertomuksissa ja omalla tavallaan myös evoluutioteoriassa, joka osoittaa 

ihmisen paikan osana muuta eläinkuntaa.17  

”Erilaisuus” on kuitenkin niin Aaltolan kuin termin kehittäneen Keith Testerinkin mukaan 

länsimaisessa ajattelussa hallitseva eläinkuva.18 ”Erilaisuus” painottaa ihmisen erityisyyttä ja selkeää 

eroa muusta eläinkunnasta. Testerin määritelmän mukaan 1700-1800-luvun Isossa-Britanniassa 

erilaisuutta korostavat yläluokkaiset eläinsuojelijat pyrkivät poistamaan eläimen ja eläimellisyyden 

yhteiskunnasta ja ihmisistä, ja näin vahvistamaan ihmisen erityisyyttä sekä ihmisen ja eläimen 

välistä rajaa.19 ”Eläimelliseksi” taas määrittyi kaikki, mitä valistajat itse eivät tehneet, esimerkiksi 

eläintappelut, sekä niiden harrastajat eli alempien luokkien edustajat. Lisäksi liika tunteellisuus ja 

viettien varassa oleminen alkoivat 1700-luvun mittaan määrittyä eläimellisiksi ominaisuuksiksi. 

Vastakohtana eläimellisyydelle oli itsekontrolli ja ”sivistys”: näiden vaaliminen piti ihmisen ja 

                                                           
16 Aaltola 2006, s. 18.  
17 Aaltola 2004, s. 19.  
18 Aaltola 2004, s. 19; Tester 1991, s. 95–96.  
19 Tester 1991, s. 88–89.  
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eläimen rajan selvänä ja ihmisen eläimen yläpuolella aikana, jolloin tiede ja muuttuvat käsitykset 

maailmasta uhkasivat hämärtää rajaa.20  

Samanlaisuuden vaalijat taas olivat päinvastaisella kannalla: he pitivät kaiken pahan alkuna juuri 

yhteiskuntaa ja sitä, että ihminen oli unohtanut olevansa yhtä eläinten kanssa; ratkaisu ongelmiin 

olisi ”paluu luontoon”, luonnollinen elämä, johon saattoi kuulua esimerkiksi kasvissyönti.21 Testerin 

mukaan samanlaisuuden vaatimus oli harvinaisempi, ja aikanaan radikaalimpi, ja sama vaikuttaa 

pitävän paikkansa myös Suomen oloissa: ihmisen erityisyyttä korostavia argumentteja näkyy 

enemmän niin tieteellisessä Luonnon Ystävässä kuin Eläinsuojelus -lehdessäkin. Testerin analyysi 

tarjoaa joka tapauksessa vertailupohjaa moniin Suomen eläinsuojelijoiden argumentteihin. Tester 

ei myöskään ole ainoa, joka on löytänyt eläinsuhteen määrittelystä jonkinlaista tunne ja luonto 

vastaan tiede ja järki -asetelmaa. Samanlaisuus-erilaisuus-dikotomia on lähellä tunteen ja järjen 

kamppailua, jota ovat käsitelleet Henna Rouhiainen ja Timo Vuorisalo aiemmin mainitussa 

artikkelissaan, jossa he tutkivat Eläinsuojelus -lehden argumentointia. Heidän mukaansa järjen ja 

tunteen kilpailu ensisijaisena eläinsuhteen määrittäjänä oli käynnissä 1800-luvun lopulla, ja kyse 

tuntuu olevan koko lailla samasta kahtiajaosta kuin Testerin samanlaisuus-erilaisuus -jako.22 Sivistys 

-käsitettä tutkineen Heikki Kokon mukaan taas käsitteen määrittelyssä 1850-luvulla kilpailivat 

kristilliseen oppiin pohjaava ”sydämen sivistys” ja valistus- ja hyötyajattelusta ammentava 

kirjaoppineisuuden painotus.23  

Isossa-Britanniassa eläinsuojeluliikkeen ja eläinsuhteen historiaa on muutenkin tutkittu 

huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Maailman ensimmäinen eläinsuojelujärjestö RSPCA 

perustettiin Isossa-Britanniassa vuonna 1824, ja jo 1800-luvulla eläinrakkaus oli muodostunut osaksi 

(keskiluokkaisten) brittien identiteettiä, joten sekä eläinsuojelulla että sen tutkimuksella on siellä 

pitkä historia.24 Vaikka en varsinaisesti pyri vertailevaan tutkimukseen Ison-Britannian ja Suomen 

välillä, eläinsuojelun historiaa käsittelevä tutkimuskirjallisuus painottuu Isoa-Britanniaa koskevaan. 

Näin ollen myöskään ajoittaiselta vertailulta ei voi välttyä. Lisäksi Suomessa seurattiin tiiviisti muun 

Euroopan kehitystä myös eläimiä koskevissa asioissa ja sekä eläinsuojelijat että luonnontieteilijät 

                                                           
20 Tester 1991, s. 95–96, 102–103. 
21 Tester 1991, s. 123–125.  
22 Rouhiainen & Vuorisalo 
23 Kokko 2018, s. 71. 
24 Ritvo 1987, s. 126–127. Eläinrakkaudesta osana identiteettiä myös Thomas 1983, s. 144–145 ja Kete 2007, s. 4.  



9 
 

olivat verkostoituneet vähintään Euroopan tasolla, joten en voisikaan pitää tutkielmaani tiukasti 

pelkästään Suomen rajojen sisällä.  

Brittitutkimus painottuu nimenomaan eläinsuojelun historiaan: tätä aihetta ovat tutkineet edellä 

mainitun Keith Testerin lisäksi Hilda Kean teoksessa Animal Rights: Political and Social Change in 

Britain Since 1800 sekä Kathleen Kete A Cultural History of Animals -teoksen johdannossa. Muita 

keskeisiä brittien eläinsuhteen tutkijoita ovat Keith Thomas, jonka eläin- ja luontosuhdetta ja sen 

muutoksia tarkasteleva teos Man and the Natural World. Changing Attitudes in England 1500–1800 

on yksi aihepiirin viitatuimpia, sekä yhdysvaltalainen Harriet Ritvo. Ritvo on kirjoittanut brittien 

eläinsuhteesta artikkeleita jo 1970-luvulla, ja hänen kirjansa The Animal Estate. The English and 

Other Creatures in Victorian Age kuuluu aiheen peruskirjallisuuteen; lisäksi aihetta käsitellään muun 

muassa artikkelissa ’Animal Planet’. Thomas ja Ritvo käsittelevät eläinsuhteen muitakin puolia kuin 

eläinten suojelua, minkä vuoksi heidän tutkimuksensa tuovat aihepiiriin monipuolisuutta, kun 

itsekään en tutki ainoastaan eläinsuojelua. Etenkin The Animal Estate -kirjan tieteellisiä kokoelmia 

ja julkaisuja käsittelevä luku on ollut hyödyllinen Luonnon Ystävän tulkitsemisen kannalta. Lisäksi 

Richard Frenchin Antivivisection and Medical Science in Victorian Society on auttanut 

taustoittamaan vivisektiota koskevia osia tutkielmassani.  

Brittiläinen tutkimus käsittelee tyypillisesti 1700-1800-lukuja, eli hieman varhaisempaa aikaa kuin 

oma tutkielmani. Kyse on kuitenkin samoista ilmiöistä, joita itsekin tutkin. Esimerkiksi teollistumisen 

ja kaupungistumisen aiheuttamat muutokset yhteiskunnassa näkyivät Isossa-Britanniassa aiemmin 

kuin meillä, joten myös eläimiin liittyvän ajattelun muutosten voi olettaa ajoittuvan hieman 

varhaisempaan aikaan kuin Suomessa.25 Monet tutkimuskirjallisuudessa vastaan tulevat ilmiöt 

vaikuttavatkin tutuilta, kun niitä vertaa 1800-luvun loppupuolen Suomeen. Esimerkiksi 

kansantajuisen (ja Suomessa kansankielisen) tiedekirjallisuuden ja lehdistön kasvu ajoittuu Isossa-

Britanniassa 1700-luvun, Suomessa taas 1800-luvun jälkipuoliskolle, ja kummassakin maassa tämä 

on vaikuttanut myös tietoon ja käsityksiin eläimistä.26 Useat eläinkäsitystä Isossa-Britanniassa 

tutkineet ovat valinneet aikakaudekseen juuri viktoriaanisen ajan tai sitä edeltäneen ajan jopa 1500-

                                                           
25 Esim. Lontoossa oli 1800-luvun alussa jo yli miljoona asukasta. Koko Suomen väkiluku ylitti miljoonan vuonna 1811, 
ja vielä 1800- ja 1900-luvun vaiheessa 90% väestöstä asui maaseudulla. Kean 1998, s. 28; 
https://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?course_id=tkoulu_vaesto&lesson_id=12&subject_id=1&page_type=sis
alto luettu 19.4.2020;  
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/12/13/aikamatka-arkeen-asuminen luettu 19.4.2020 
26 Ritvo 1987, s. 8.  

https://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?course_id=tkoulu_vaesto&lesson_id=12&subject_id=1&page_type=sisalto
https://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?course_id=tkoulu_vaesto&lesson_id=12&subject_id=1&page_type=sisalto
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/12/13/aikamatka-arkeen-asuminen
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luvulta alkaen.27 Suomessa taas artikkelit ja historian opinnäytteet, jotka ovat tutkineet 

eläinsuojelua tai eläinsuhdetta, ajoittuvat samaan aikaan kuin omani, eli 1800-luvun lopulle ja 1900-

luvun alkuun. Tämä vahvistaa käsitystäni siitä, että samat ilmiöt olivat pinnalla Suomessa ja Isossa-

Britanniassa hieman eri aikoihin, ja että Ison-Britannian 1700-ja 1800-lukujen vaihde on tietyssä 

määrin verrattavissa Suomen 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen. Toki monet ilmiöt, kuten vivisektio 

ja sen vastustaminen, olivat myös samanaikaisia ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi vivisektion 

vastustaminen nousi pinnalle myös Isossa-Britanniassa vasta 1800-luvun lopulla.28 Tämä ei 

kuitenkaan tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että esimerkiksi eläinsuojeluaate syntyi Englannissa vähintään 

50 vuotta ennen Suomea.29   

Lähdeaineisto 
 

Lähdeaineistooni kuuluu kaksi aikakauslehteä, joissa käsiteltiin eläimiä: nimensä mukaisesti 

eläinsuojelun edistämiseen pyrkinyt Eläinsuojelus: Suomen Eläinsuojelusyhdistysten aikakauskirja30 

sekä kansantajuinen luonnontieteellinen lehti Luonnon Ystävä: Yleistajuinen luonnontieteellinen 

aikakauslehti. Etenkin Eläinsuojelus-lehden keskeiseen sisältöön kuului oikeanlaisesta 

eläinsuhteesta valistaminen: nimensä mukaisesti se pyrki edistämään eläinten suojelua ja vastusti 

kaikenlaista eläinrääkkäystä. Lehti asetti tosin eläinten suojelulle tiettyjä rajoja: sisältö painottui 

kotieläimiin, jotka olivat ihmisen päivittäisen vaikutuksen alaisia; villieläinten nähtiin ilmeisesti 

pääasiassa olevan ihmisistä niin erillään ja pystyvän huolehtimaan itsestään, etteivät ne tarvinneet 

suojelua.31 Luonnon Ystävä taas aloitti ilmestymisensä vuonna 1897 ensimmäisenä suomenkielisenä 

luonnontieteellisenä lehtenä. Lehti käsitteli sekä eläimiä että elotonta luontoa, pyrkien valistamaan 

lukijoitaan luonnontieteellisistä tutkimustuloksista ja lisäämään tietämystä luonnosta ja eläimistä 

yleensä. Lisäksi lehden toimituskunta oli vahvan suomenmielistä, mikä näkyi pyrkimyksissä edistää 

suomen kieltä sekä herättää yleisön kiinnostusta ja rakkautta isänmaan luontoa kohtaan. Luonnon 

                                                           
27 Esimerkiksi Keith Thomas aloittaa aiheen käsittelyn noin vuodesta 1500.  
28 French 1975, s. 45, 89.  
29 Isossa-Britanniassa ensimmäinen eläinsuojelujärjestö RSPCA perustettiin vuonna 1824, ja ensimmäinen 
eläinsuojelulaki oli säädetty paria vuotta aiemmin. Suomen ensimmäinen eläinsuojeluyhdistys taas perustettiin 
vuonna 1870. Ison-Britannian lainsäädännöstä Ritvo 1987, s. 127.  
30 Vuosina 1894–1896 Eläinsuojelus ilmestyi nimellä Oikeutta kaikille. Käytän kuitenkin tekstissä selkeyden vuoksi 
lehdestä yhtenäistä nimeä Eläinsuojelus. Viitteissä käytän sitä nimeä, jolla kyseinen lehti löytyy Kansalliskirjaston digi-
palvelusta.  
31 Lehdessä myös mainitaan suoraan, että eläinsuojeluvelvollisuus koskee kotieläimiä ja pikkulintuja. Tämä oli 
kyseiseen aikaan yleinen näkemys: ensimmäiset eläinsuojelulaitkin koskivat vain ihmisen suoran vaikutusvallan alla 
olevia kotieläimiä sekä heikkoina ja suojattomina pidettyjä pikkulintuja.  
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Ystävässä kotieläimet ovat esillä vähemmän kuin Eläinsuojeluksessa, sillä lehden pääpaino oli 

nimenomaan ”villissä luonnossa”. 

Lehdillä oli kuitenkin myös muita tavoitteita kuin eläinten aseman edistäminen tai kansan 

luontotietouden lisääminen. Ne ilmestyivät aikana, jolloin suomalainen yhteiskunta muuttui kovaa 

vauhtia, ja ihmisen paikka maailmassa oli murroksessa. Kun maailma muuttui, tarvittiin uusia 

raameja sille, millainen oli hyvä ihminen, ja suhtautumisella eläimiin ja muuhun luontoon oli 

osuutensa etenkin sivistyneisyyttä käsittelevässä keskustelussa. Luonnontieteen kehitys ja etenkin 

evoluutioteoria olivat vaikuttaneet radikaalisti ihmisen ja eläimen eron määrittelyyn, joten 

uudelleenmäärittelylle oli tilausta. Nämä muutokset olivat länsimaille yhteisiä. Lisäksi Suomessa 

elettiin ”kansallisen heräämisen” aikaa, ja erityispiirteen suomalaiseen keskusteluun loi sen 

pohtiminen, millaisia suomalaiset olivat tai heidän tulisi kansana olla. Näihin keskusteluihin 

osallistuivat tietoisesti tai tiedostamattaankin myös Eläinsuojelus- ja Luonnon Ystävä -lehdet. 

Etenkin sivistys oli molemmissa lehdissä usein esiin nouseva termi, ja molemmat pyrkivät 

sivistämään lukijoitaan sekä ajamaan omaa käsitystään sivistyksen ja sivistyneisyyden sisällöstä.  

Eläinsuojelus alkoi ilmestyä vuonna 1894 nimellä Oikeutta kaikille. Tuolloin toimituskuntaan 

kuuluivat Contance Ullner ja Uno Stadius, apunaan Eva Ljungberg. Muihin apuaan toimituksille 

antaneisiin listattiin muun muassa Z. Topelius sekä A. J. Mela, joka toimi toisen tutkimani lehden, 

Luonnon Ystävän, päätoimittajana. Vuonna 1894 julkaistiin vain näytenumero, jonka myötä 

toivottiin kiinnostuksen heräävän lehteä kohtaan siinä määrin, että sitä voitaisiin alkaa julkaista 

säännöllisesti. Näytenumerossa julkaistiin lehden tavoitteet: ulkomaisia edistyksen aatteita 

seuraten raivata uusia polkuja myös kotimaahan. Eläinsuojelu määriteltiin siis edistykselliseksi 

aatteeksi heti alkuun. Polkujen raivaamiseksi lehdessä tultaisiin julkaisemaan kirjoituksia, joiden 

tarkoitus oli eläinrääkkäyksen vastustaminen, eläinsuojeluohjeita sekä käytännöllisiä neuvoja 

eläinten hoitoon. Lyhyillä kertomuksilla eläinten elämästä toimitus taas toivoi ”voivansa herättää 

myötätuntoisuutta ja kunnioitusta sekä näihin yhdistettyä rakkautta eläimiin”.32 Nämä kertomukset 

olivat käytännössä yleensä fiktiivisiä, opettavaisia tarinoita, joissa päähenkilö on joko esimerkillisen 

hyvä eläimille, tai tarinan alussa julma eläimiä kohtaan, mutta kokee jonkin kriisin kautta 

kääntymyksen ja katuu aiempia tekojaan. Toisinaan kertomuksien päähenkilönä oli eläin, jonka 

kuviteltuja ajatuksia esimerkiksi teurastamisen hetkellä kertomus kuvailee. 

                                                           
32 Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 1, 28.  
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Vuonna 1894 ilmestyneen näytenumeron jälkeen Eläinsuojelus haki muotoaan, ja vuonna 1895 

julkaistiin ainoastaan yksi numero – tosin noin 200 sivua pitkä. Seuraavana vuonna lehti ilmestyi 

kuukausittain, vuosina 1897–1900 taas kuudesti vuodessa. Vuonna 1901 siirryttiin jälleen numero 

per kuukausi -tahtiin. Vuodesta 1897 alkaen Oikeutta Kaikille vaihtoi nimensä Eläinsuojelukseksi. 

Muutoksen taustalla oli etenkin toimittajien erimielisyys vivisektion vastustamisen 

tarpeellisuudesta: Constance Ullnerin mielestä se oli yksi keskeisimpiä vastustettavia ilmiöitä, Uno 

Stadius oli toista mieltä. Näin ollen Stadius siirtyi toimittamaan yksin lastenlehti Sylviaa, Eva 

Ljungberg taas ryhtyi nimeään muuttaneen Eläinsuojeluksen päätoimittajaksi ja Ullner vastaavaksi 

toimittajaksi – käytännössä suurimman osan uudenkin lehden kirjoituksista allekirjoitti edelleen 

Ullner.33 

Ensimmäisessä nimenvaihdoksen jälkeisessä numerossa ilmoitettiin, että ”Eläinsuojelus” tulisi 

pitämään tärkeimpänä tehtävänään vakavan ja hyvin suunnitellun eläinsuojelustyön edistämistä 

”pitäen erittäin silmällä sitä siveellistä vaikutusta, jonka ihmisen käsitys hänen suhteestaan 

luontoon täten synnyttää.”34 Lehden virallisiinkin tavoitteisiin kuului siis viimeistään 

nimenvaihdoksen jälkeen eläinten olojen parantamisen ohella ihmisten sivistäminen ja 

jalostaminen. Lehden tilaajamääristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta sitä levitettiin runsaasti myös 

ilmaiseksi; esimerkiksi vuonna 1898 sekä suomen- että ruotsinkielistä lehteä oli jaettu ilmaiseksi 

2000 kappaletta kutakin.35 Eläinsuojelus oli vuoteen 1906 saakka ainoa suomeksi ilmestyvä aikuisille 

tarkoitettu eläinsuojelulehti; sen lisäksi samaan aikaan ilmestyi kaksi lastenlehteä, Sylvia ja Pieni 

Eläintenystävä. Näitä taas toimitti sama kolmikko, joka oli Eläinsuojeluksenkin takana: Ullner, 

Stadius ja Ljungberg.36 Näin ollen Eläinsuojelusta voi pitää kattavana otoksena aikansa 

eläinsuojelulehdistä.  

Toisen puolen lähdeaineistoani muodostaa Luonnon Ystävä -niminen luonnontieteellinen lehti, joka 

alkoi ilmestyä vuonna 1897. Kyseessä oli ensimmäinen suomenkielinen luonnontieteellinen 

aikakauslehti, ja sen perustajien tavoite olikin nimenomaan suomenkielisen yleisön palveleminen, 

luonnontieteellistä kirjallisuutta kun oli suomen kielellä saatavilla hyvin vähän. Tärkeimmäksi 

kohdeyleisöksi nimettiin ”kypsyneempi koulunuoriso” ja lehden tavoitteeksi ”pitää vireillä ja 

elähyttää mieltymystä luonnontieteellisiin harrastuksiin”. Tavoitetta lähdettäisiin täyttämään muun 

                                                           
33 Oikeutta Kaikille! nro 11–12/1896, s. 33. 
34 Eläinsuojelus nro 1/1897, s. 1.  
35 Eläinsuojelus nro 5/1898, s. 17.  
36 Pieni Eläintenystävä nro 1/1897, s. 1; Sylvia nro 1/1895, s. 1.  
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muassa seuraamalla uusia tutkimuksia luonnontieteen alalla, tarjoamalla käytännöllisiä ohjeita 

eläinten ja kasvien tutkimiseen ja keräilyyn sekä julkaisemalla referaatteja Suomen 

luonnontieteellisten yhdistysten kokouksista.37 Lisäksi lehdessä julkaistiin runsaasti erilaisia matka- 

ja metsästyskertomuksia sekä ajankohtaisten ilmiöiden ja tapahtumien analyyseja, jotka yleensä 

kirjoitti Mela. Nämä koskivat esimerkiksi eläinsuojelua ja vuonna 1898 voimaan tullutta 

metsästyslakia, joka rauhoitti monet linnut ja niiden pesät. Myös näissä kirjoituksissa ihmisen ja 

eläimen oikeanlaista suhdetta ja paikkaa pohdittiin ja luotiin.  

Lehden vastaava toimittaja oli aluksi K. M. Levander, mutta vuodesta 1900 alkaen 

luonnontieteellinen Vanamo-yhdistys (jonka jäsen Levanderkin oli) otti lehden omakseen.38 

Päätoimittajana toimi tästä kuolemaansa vuoteen 1904 saakka luonnontieteilijä ja opettaja, 

Vanamon puheenjohtaja A. J. Mela. Melan merkitys lehdelle oli jo ennen hänen virallista 

päätoimittajakauttaan suuri, ja hänen kuolemansa jälkeen lehden toimitus olikin jonkin aikaa 

sekavassa tilassa ja tilaajamäärä laski alle 700:n. Parempina aikoina, vuonna 1902, tilaajia 

ilmoitettiin olevan ”alun toista tuhatta”.39 Luonnon Ystävä ilmestyi ensimmäisenä vuonnaan 

kuudesti, mutta siitä eteenpäin kuukausittain, tosin monesti kahden tai jopa kolmen kuukauden 

lehdet ilmestyivät yhteisnumerona.  

Molemmille lehdillä oli johdossaan vahvat päätoimittajat. Eläinsuojeluksen Constance Ullnerin 

vaikutus lehden sisältöön oli suuri myös hänen vetäydyttyään nimellisesti päätoimittajan tehtävästä 

vuonna 1897; suuri osa lehden tarinoista, raporteista ja runoista oli koko tutkimallani ajanjaksolla 

Ullnerin kynästä. Näin ollen Eläinsuojeluksessa esitetyt näkemykset ovat pitkälti Ullnerin 

näkemyksiä. Eläinsuojelus- lehdessä tekemänsä työn lisäksi Ullner oli Helsingin 

Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 1916 eteenpäin ja sitä ennen varapuheenjohtaja; 

hän oli aktiivinen myös Suomen Eläinsuojeluyhdistyksessä (1901 eteenpäin) ja ruotsinkielisessä 

Djurvännerna -yhdistyksessä.  Lisäksi hän kiersi ympäri Suomea luennoimassa eläinsuojelusta 

kouluissa, vankiloissa ja muissa laitoksissa, järjesti valistusiltamia esimerkiksi ajureille ja teki 

aktiivista yhteistyötä myös muiden eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen kanssa.40 Hän kävi 

puhumassa etenkin Ruotsissa ja Tanskassa ja oli pohjoismaisen vivisektiota vastustavan yhdistyksen 

Suomen-edustaja. Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä eläinsuojelukonferenssissa vuonna 1900 

                                                           
37 Luonnon Ystävä nro 1/1897, s. 5–6.  
38 Luonnon Ystävä nro 1/1900, s. 39.  
39 Luonnon Ystävä nro 5/1905, s. 17; Luonnon Ystävä nro 5/1903, s. 18.  
40 https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/4485 luettu 20.4.2020 

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/4485
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Ullner edusti Suomea ja alusti keskustelun eläinsuojeluaatteen vaikutuksesta eurooppalaisten 

kansojen moraaliseen ja siveelliseen kehitykseen.41 Ullnerin ideologia olikin juuri sivistyksen ja 

siveellisyyden levittäminen kaikkiin kansankerroksiin eläimiin kohdistuvan julmuuden ja raakuuden 

vastustamisen keinoin. 

A.J. Mela puolestaan oli vannoutunut fennomaani, joka, samoin kuin Ullner, vastasi suurimmasta 

osasta päätoimittamansa lehden sisältöä, ja ehti sen lisäksi moneen muuhunkin suomen kieltä ja 

tiedettä edistävään toimeen. Mela kirjoitti useita luonnontieteen oppikirjoja ja toimi Vanamo-

yhdistyksen puheenjohtajuuden lisäksi mm. Societas pro Fauna et Flora Fennicassa, 

Kansanvalistusseurassa ja lääkäriseura Duodecimissä, jonka maallikkojäsen hän oli. Hän oli myös 

etenkin nuoruudessaan kiivas darwinismin puolustaja ja kritisoi esimerkiksi kirkkoa ja papistoa.42 

Vaikka Melakin piti eläinsuojelua sinällään kannatettavana aatteena, hänen ja Ullnerin näkemykset 

erosivat toisissaan monessa kohtaa, esimerkiksi metsästyksen ja vivisektion suhteen. Lehdissä 

käsitellään näitä aiheita vastakkaisilta kanteilta ja ne vaikuttavat toisinaan keskustelemaan 

keskenään. Koska tuon ajan ”oppineet” piirit eivät olleet kovin laajat, on mahdollista, että Mela ja 

Ullner ovat ainakin tienneet toisensa, kenties Minna Canthin kautta, jonka kanssa Mela toimitti 

Vapaita Aatteita -lehteä, ja jolle Ullner ilmeisesti kirjoitti useita kirjeitä.43   

Eläinsuojelus on lähteenä helpommin lähestyttävä kuin Luonnon Ystävä, sillä lehden päämääränä 

oli nimenomaan selittää lukijoille, millainen ihmisen suhteen eläimiin tuli olla sekä mitä sivistys 

merkitsi. Näin ollen vastaukset kysymyksiin löytyivät usein suoraan auki kirjoitettuina. Luonnon 

Ystävä puolestaan ei osallistunut yhtä suoraan keskusteluun oikeanlaisesta eläinsuhteesta tai 

eettisestä toiminnasta, ja lehden kantoja on ollut haettava enemmän ”rivien välistä”. Niin 

merkittävästä erosta ei kuitenkaan ole kyse, että sillä olisi ollut suurempaa vaikutusta tulkintoihin. 

Metodi 
 

Tutkimusmetodini on sisällönanalyysi. Olen käynyt molemmista lehdistä läpi yhdeksän vuosikertaa, 

alkaen ensimmäisestä ilmestymisvuodesta; näin ollen tutkielmani kattaa Eläinsuojeluksen 

vuosikerrat 1894–1902 sekä Luonnon Ystävän 1897–1905. Lukiessani lehtiä selasin jokaisen 

                                                           
41 Eläinsuojelus nro 1/1900, s. 7; nro 4/1900, s. 3–4.  
42 https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3554 ; https://www.ebm-
guidelines.com/xmedia/duo/duo96079.pdf luettu 20.4.2020 
43 http://www.blf.fi/artikel.php?id=3554 luettu 22.4.2020; Ullnerin kirje Canthille vuonna 1887 
http://www.minnansalonki.fi/files/original/49e3c878666b446dad4e7dbe72ae2f2a.pdf luettu 22.4.2020.  

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3554
https://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo96079.pdf
https://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo96079.pdf
http://www.blf.fi/artikel.php?id=3554
http://www.minnansalonki.fi/files/original/49e3c878666b446dad4e7dbe72ae2f2a.pdf
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numeron läpi, kiinnittäen huomiota etenkin mainintoihin hyöty- ja vahinkoeläimistä sekä 

sivistykseen, siveellisyyteen, luonteen kehittymiseen tai jalostumiseen sekä tunteisiin, kuten sääli, 

myötätunto tai rakkaus. Vaikka seurasin tiettyjen termien esiintymistiheyttä, en ole tehnyt niistä 

juurikaan tarkkoja laskelmia, vaan tarkoituksenani oli selvittää lähinnä ilmiöiden suuruusluokkia. 

Alkaessani analysoida aineistoani hain siitä edellä mainittuja teemoja; olin kuitenkin kaiken aikaa 

myös avoin siitä mahdollisesti nouseville uusille näkökulmille.  

Alaviitteissä ilmoittamani sivunumerot ovat Kansalliskirjaston järjestelmän määrittämät, eli 

tarkoittamani kohdat löytyvät niiden avulla. Sekä Luonnon Ystävä että Eläinsuojelus saattoivat 

esimerkiksi julkaista vuoden ensimmäisessä lehdessä koko vuosikerran sisällysluettelon, ja 

numeroida koko vuoden lehtien sivut kuin ne olisivat olleet yhtä lehteä. Kansalliskirjaston 

järjestelmässä lehdet löytyvät yksittäisinä kappaleina ja myös sivunumerointi on järjestetty tämän 

mukaan; selkeyden vuoksi olen päätynyt käyttämään Kansalliskirjaston määrittämiä sivunumeroita 

alkuperäisten sijaan.  

Tutkimuksen rakenne 
 

Jaan tutkimukseni kolmeen käsittelylukuun. Ensimmäisessä tarkastelen ihmisen ja eläimen suhdetta 

sekä eläinten yhteiskunnallista asemaa eläinten hyödyllisiin ja vahingollisiin jaon kautta. Jakaminen 

hyöty- ja vahinkoeläimiin oli perinteinen tapa jäsennellä eläinkuntaa ja ihmisen suhdetta erilaisiin 

eläimiin, mutta sitä alettiin vähitellen kyseenalaistaa 1700-1800-luvuilla, samoin kuin tuohon asti 

itsestään selvänä pidettyä käsitystä ihmisestä maailmankaikkeuden keskipisteenä.44 Selvitän aluksi, 

miten Eläinsuojelus ja Luonnon Ystävä suhtautuivat tähän jakoon ja oliko se molemmissa lehdissä 

relevantti. Tämän jälkeen tarkastelen lähemmin hyödyllisinä ja vahingollisina pidettyihin eläimiin 

suhtautumista, ja lopuksi kysyn, onko lehdissä nähtävissä hyötyyn ja vahinkoon perustuvan 

eläinsuhteen kyseenalaistusta, eläinten itseisarvoon viittaavia ajatuksia ja/tai muita tapoja 

määritellä ihmisen ja eläinkunnan suhdetta.  

Toisessa luvussa siirryn ihmisen ja eläimen suhteen syvempään yhteiskunnalliseen merkitykseen. 

Käsittelen eläinsuhdetta osana sivistysprojektia, eläinten käyttöä kasvatuksen ja sivistämisen 

välineinä sekä luontosuhteen moraalia kohottavaa vaikutusta. 1800-luvulla kansan sivistämistä ja 

moraalikasvatusta pidettiin tärkeänä tavoitteena, ja esimerkiksi Ison-Britannian eläinsuojeluliikkeen 

                                                           
44 Thomas 1983, s. 17, 53, 67.  
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on usein todettu olleen siinä vahvasti mukana; eläinten hyvää kohtelua pidettiin tienä korkeampaan 

moraaliin.45 Myös luonnontieteellisen harrastuksen nähtiin kehittävän etenkin työväenluokkaa, 

joskaan yhteys ei ollut yhtä vahva kuin eläinsuojelun ja moraalin. Tarkastelen luvussa lehtien 

argumentointia liittyen pyrkimyksiin kasvattaa kansasta sivistynyt ja moderni: miten eläinten ja 

luonnon kehittävää vaikutusta perusteltiin, keitä tai mitä kansanryhmiä tahdottiin sivistää, ja 

millainen oli sivistynyt tavoitekansalainen?  

Kolmannessa käsittelyluvussa otan lähempään tarkasteluun lehtien väliset erot maailmankuvissa ja 

sivistyneisyyden määrittelyssä. Lähden siitä oletuksesta, että järjen ja tunteen, luonnontieteen ja 

humanismin vastakkainasettelussa Eläinsuojelus edustaa tunnetta, humanismia ja romantiikkaa, 

Luonnon Ystävä puolestaan edustaa luonnontieteellistä ajattelutapaa yli empatian. Tarkastelen 

jälleen aluksi tunnetta ja järkeä lehdissä yleisesti todetakseni, kuinka niitä painotetaan. Sen jälkeen 

paneudun tarkemmin muutamaan ilmiöön, joissa lehtien näkemykset erosivat toisistaan eniten: 

vivisektio eli eläviä eläimiä leikkelemällä tehty anatomiantutkimus, eläinten ja linnunmunien keräily 

luonnontieteellisiin kokoelmiin sekä metsästys ja siihen liittyvät ihanteet. Metsästysaiheen 

yhteydessä käsittelen lyhyesti myös keskenään kilpailevia maskuliinisuuden määritelmiä.  

Lopuksi kokoan käsittelyluvuissa esittelemäni tulokset yhteen, ja pohdin, mitä ne kertovat 

tavastamme ajatella eläimistä, sekä mitä suomalaisten eläinsuhteen tutkimuksen tulevaisuus voisi 

tuoda tullessaan.  

  

                                                           
45 Esim. Thomas 1983, s. 86; Ritvo 1987, s. 30–31.  
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1. Eläinten jako ihmiselle hyödyllisiin ja vahingollisiin sekä eläinten 

itseisarvoa puolustavat tekstit 
 

1800–luvun eläinsuhteen katsotaan yleensä olleen vahvasti ihmiskeskeinen: eläinten nähtiin olevan 

olemassa ensisijaisesti ihmistä varten tai suhteessa ihmiseen, ja ne olivat joko arvokkaita tai 

arvottomia sen mukaan, oliko niistä ihmisen toimille hyötyä vai haittaa.46 Eläinkunnan jakaminen 

hyödyllisiin ja vahingollisiin oli tavallista niin Suomessa kuin muuallakin, ja jaon ajatellaan yleensä 

muodostuneen maanviljelyksen ja asutuksen vakiintumisen myötä, jolloin ihmisen ja eläimen, 

kulttuurin ja luonnon välille syntyi tarve luoda selkeä ero. Kotieläimet jäivät ”kulttuurin” puolelle ja 

villieläimet metsään, luontoon, vastapuolelle.47 Tämä jaottelu liittyi myös vahvasti kristinuskoon, 

jonka opin mukaan kaikella maailmassa oli tarkoitus – kasvit oli luotu eläimiä varten ja eläimet 

ihmisiä, joilla taas oli oikeus käyttää eläimiä halunsa mukaan. Varhaismoderni luonnontiede 

rakentui kokonaan tämän ihmislähtöisen näkemyksen ympärille, ja vaikka sitä alettiin myös haastaa 

jo 1600-1700-luvuilla, se pysyi relevanttina vielä pitkälle seuraaville vuosisadoille.48 

Suomalaista metsästyskulttuuria tutkineen Pirjo Ilvesviidan mukaan petoeläimiä ja muita niin 

sanottuja vahinkoeläimiä pidettiin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa lähes yksiselitteisesti pahoina, 

ja metsästyksen yhtenä päämääränä näiden ”luonnon virheiden” poistamista.49 Myös useat 

viktoriaanisen Ison-Britannian eläinsuhdetta tutkineet ovat todenneet, että niin tavallinen kansa 

kuin tieteilijätkin mielsivät eläinmaailman vahvasti jakautuneena kesyihin ja villeihin, hyödyllisiin ja 

vahingollisiin. Kotieläimet olivat ihmiselle hyödyllisiä, joten niihin suhtauduttiin yleisesti ottaen 

positiivisesti. Villieläimet taas jakautuivat hyödyllisiin (lähinnä pikkulinnut, jotka söivät esimerkiksi 

tuhohyönteisiä, eli toimivat ihmisen puolella ihmiselle haitallisia eläimiä vastaan) ja haitallisiin (rotat 

ja muut viljaa tuhoavat eläimet sekä petoeläimet ja -linnut, jotka kilpailivat ihmisen kanssa samoista 

saaliista). Ne villieläimet, joista ei ollut selkeää hyötyä eikä haittaa, olivat lähinnä yhdentekeviä.50 

Eläimiä saatettiin kuvailla myös tieteellisissä teksteissä inhimillistävillä adjektiiveilla: petoeläimet, 

                                                           
46 Esim. Thomas 1983, s. 53; Ritvo 1987, s. 14–15. 
47 Kaarlenkaski 2014, s. 287. 
48 Thomas 1983, s. 17, 65–67.  
49 Ilvesviita 2011, s. 77, 143.  
50 Ritvo 1983, s. 15–30; Thomas 1983, s. 53–54.  
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etenkin ihmisten kanssa samoista saaliista kilpailevat, olivat esimerkiksi julmia, verenhimoisia ja 

kavalia, monet kotieläimet taas helliä, lempeitä ja ymmärtäväisiä.51  

Myös lainsäädäntö pohjautui täysin hyöty-vahinko -jakoon vielä 1800-luvun lopulla. Suomessa 

vuonna 1898 annettu metsästysasetus tähtäsi hyödyllisten eläinten kantojen suojelemiseen, ja siinä 

todetaan vahinkoeläimistä, että kuka tahansa, joka sellaisen tapaa, saa tappaa sen. Vahingollisten 

eläinten lista on pitkä ja sisältää suden lisäksi käytännössä kaikki Suomen petonisäkkäät ja -linnut, 

varislinnut, kalaa syövät vesilinnut sekä hylkeet ja saukot.52 Vuoden 1889 uusitussa Suomen 

rikoslaissa, luvussa 43 ”Hyviä tapoja koskevain määräysten rikkomisesta” taas säädettiin 

eläinrääkkäyksestä näin: ”Joka omaa tai toisen eläintä kohdellessaan on osottanut ilmeistä 

julmuutta; rangaistakoon enintään viidensadan markan sakolla tahi vankeudella korkeintaan 

kolmeksi kuukaudeksi.”53 Eläimet, jotka eivät olleet kenenkään omistuksessa, eivät siis kuuluneet 

lain piiriin, ja riistaeläimiä suojelevat lait olivat olemassa lähinnä siksi, että riistan riittävyys 

turvattaisiin. Myös Isossa-Britanniassa ensimmäiset eläinsuojelulait koskivat ainoastaan eläimiä, 

jotka olivat ihmisen kannalta neutraaleja tai hyödyllisiä, minkä lisäksi lait eivät saaneet haitata 

maataloutta.54 Eläimiä koskevaa lainsäädäntöä luotiin siis ihminen ja ihmisen talous edellä, ja ajatus 

eläinten suojelemisesta ”niiden itsensä vuoksi” vaikuttaa vielä olleen lainsäädännölle vieras.  

Tässä luvussa tarkastelen, kuinka eläinten jako hyödyllisiin ja vahingollisiin näkyi Eläinsuojeluksessa 

ja Luonnon Ystävässä: oliko jako molemmissa lehdissä selvä? Oliko eläinten suojeluun keskittyvän ja 

luonnontieteellisen lehden näkemyksissä etenkin vahingollisista eläimistä eroja – suhtautuuko 

Eläinsuojelus vahingollisina pidettyihin eläimiin suopeammin? Entä onko kummassakaan lehdessä 

esillä vaihtoehtoisia tapoja suhtautua eläimiin tai viitteitä eläinten itseisarvosta? 

 

1.1. Hyödyn ja vahingon merkitys Eläinsuojeluksessa ja Luonnon Ystävässä  
 

Luonnon Ystävän teksteistä näkee, että eläinten hyödyllisyyttä ja haitallisuutta ei pidetty tieteen 

ulkopuolisina seikkoina. Lehden kirjoitukset saattoivat käsitellä vaikkapa jonkin alueen eläimistöä ja 

kuvailla eläinten esiintyvyyttä, tuntomerkkejä ja elintapoja tieteellisen tarkasti, mutta sisälsivät 

                                                           
51 Ritvo 1987, s. 20–21, 25–30.  
52 Ilvesviita 2005, s. 139–140.  
53 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1889/18890039001#Lidp447389088 Luettu 16.3.2020 
54 Thomas 1983, s. 149, 188–191; Ritvo 1987, s. 287. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1889/18890039001#Lidp447389088
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usein lisäksi kannanottoja eläinten hyödyllisyyteen tai haitallisuuteen. Esimerkiksi saksalaista 

lauhkean vyöhykkeen eläimistöä käsittelevää kirjaa referoivassa tekstissä todettiin pedoista, että 

niitä vastaan käytiin hävityssotaa; kirjoittaja pohti kuitenkin myös, oliko hilleri todella vahingollinen 

ja harmitteli mäyrän vähenemistä, sillä se oli metsäneläimistä hyödyllisin.55 Tämän jälkeen teksti 

jatkui jälleen neutraalina; hyödyn ja vahingon pohdinnat vaikuttavat olevan luonnollinen osa 

tieteellistäkin tekstiä.  

Lehti myös kirjoitti vuonna 1898, että esimerkiksi Saksassa ja Itävalta-Unkarissa oli yleistä esittää 

hyönteiset luonnontieteellisissä museoissa luokiteltuina niistä aiheutuvan hyödyn ja vahingon 

mukaan; vastaavaa pidettiin hyvänä ajatuksena myös Suomeen, sillä tällainen asettelu 

havainnollistaisi kokoelmia yleisölle.56 Luonnon Ystävän muista luonnontieteellisiä kokoelmia ja 

esimerkiksi kouluopetusta käsittelevistä teksteistä käy ilmi, että lehdessä kannatettiin vahvasti 

eläinten esittämistä kokoelmissa ja kirjoissa niin, että niiden luonnolliset elinympäristöt ja suhteet 

toisiinsa tulisivat esiin.57 Hyödyllisten ja vahingollisten hyönteisten esitteleminen erillään 

vaikuttaakin olevan yhteydessä yleiseen ajatukseen siitä, että luonnontieteellisten kokoelmien tulisi 

olla helposti käsitettävissä ja muodostaa maallikonkin silmissä mielekäs kokonaisuus. Se, että 

tällaista järjestelyä pidettiin havainnollistavana, osoittaa myös, että kansan oletettiin pitävän hyöty-

vahinko -jakoa luonnollisena ja mielekkäänä. Ilmeisesti tieteellisen tiedon kytkemistä käytäntöön 

pidettiin muutenkin hyvänä, sillä Luonnon Ystävässä julkaistiin runsaasti etenkin maanviljelyn 

kannalta haitallisia hyönteisiä ja loisia sekä niiden torjuntaa käsitteleviä kirjoituksia.58 

Käytännönläheisellä sisällöllä pyrittiin ehkä myös laajentamaan lukijakuntaa.  

Hyödyn ja vahingon suuri merkitys eläimiä koskevassa ajattelussa näkyi myös koululaisten 

perustamien luonnontieteellisten seurojen kokousaiheissa, joista Luonnon Ystävä julkaisi usein 

raportteja.59 Vuonna 1902 Turun suomalaisen lyseon botanillis-zoologinen yhdistys raportoi 

keskustelleensa muun muassa seuraavista aiheista: ”Mikä on Suomen vahingollisin kala?”; ”Onko 

kotikissa hyödyllinen vai vahingollinen?”; ”Mitä on ajateltava oravista?”; ”Onko varis hyödyllinen vai 

vahingollinen?” ja ”Mikä on katsottava Suomen vaarallisimmaksi vahinkohyönteiseksi?” 

                                                           
55 Luonnon Ystävä nro 6–8/1903, s. 53. Edellisen vuoden numerossa hilleriä pidettiin vielä yksiselitteisesti 
vahinkoeläimenä, joka ryösteli ja harjoitti ilkeyttä. Luonnon Ystävä nro 4–5/1902, s. 34.  
56 Luonnon Ystävä nro /1898, s. 9.  
57 Esim. Luonnon Ystävä nro 5/1897, s. 1; nro 5–6/1898, s. 27–28. 
58 Esim. Luonnon Ystävä nro 2/1898, s. 4–7; nro 10/1900, s. 3–6;  nro 6–8/1901, s. 31–34. 
59 Yleensä raporteissa mainitaan vain aiheet, joista kokouksissa oli keskusteltu, mutta ei keskustelujen tarkempaa 
sisältöä. 
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Keskusteluja oli käyty yhteensä 12, ja edellä mainittujen lisäksi vielä yksi käsitteli hyötyä ja haittaa, 

sillä siinä pohdittiin, mitä rottien tappamisesta tulisi ajatella ja mihin toimiin ryhtyä asian suhteen.60 

Puolet keskustelukysymyksistä käsitteli siis eläinten hyödyllisyyttä tai vahingollisuutta; teema oli 

yleinen myös muissa nuorten luonnonystävien seuroissa.61 Se, että tiettyjen lajien asemaa hyöty- ja 

vahinkojaottelussa pidettiin tärkeänä pohtia, kertoo, kuinka tärkeä itse jaottelu oli. Koko 

suhtautuminen kuhunkin lajiin riippui siitä, voitiinko sen todistaa olevan ihmiselle hyödyksi vai 

haitaksi.  

Ihmiskeskeisen hyödyn ja vahingon asettaminen keskiöön tuli hyvin esiin myös Luonnon Ystävän 

kirjoituksessa vuodelta 1900. Tekstissä käsiteltiin merilokkia, joka pyrittiin hävittämään, sillä se oli 

haitaksi syömällä vesilintujen munia; kirjoittaja pohti, että ehkä merilokkeja kannattaisikin säästää, 

sillä ne voisivat olla hyödyksi syömällä myös hylkeenpoikasia, jotka taas olivat vahingollisia.62 

Kaikkien tekstissä käsiteltyjen eläinten tärkein ominaisuus oli niiden hyödyllisyys tai haitallisuus 

ihmisen pyrkimysten kannalta: keskiössä olevan merilokin oikeus elämään määrittyi sen perusteella, 

söikö se enemmän ”hyödyllisten” vesilintujen munia vai ”vahingollisten” hylkeiden poikasia. Myös 

vuonna 1904 tehdystä sinihaukkahavainnosta kerrottiin hyötyajattelu edellä: kirjoittajan mukaan 

kyseisen haukan pesästä löytyi useita tapettuja pikkulintuja, mutta vain yksi hiiri, joten hän oli 

alkanut epäillä, että sinihaukka olisikin vahingollinen, vaikka sitä yleensä pidettiin hyödyllisenä.63 

Samoin kuin merilokin kohdalla, haukankin asema ja kirjoittajan suhtautuminen siihen riippuivat 

siitä, söikö se hyödyllisinä vai haitallisina pidettyjä eläimiä. Näiden eläinten suhde ihmiseen 

määrittyi siis toisten eläinten kautta; Taina Syrjämaa on todennut saman kissojen kohdalla, joiden 

suhdetta ihmiseen muokkasi se, söivätkö ne vahingollisina pidettyjä hiiriä vai hyödyllisinä pidettyjä 

pikkulintuja.64 

Myös Eläinsuojeluksessa hyödyn ja haitan keskeisyys näkyi ajalle tyypillisesti. Mainintoja eri 

eläinlajien hyödyllisyydestä ja vahingollisuudesta oli niin runsaasti, että on selvää, että näitä 

ominaisuuksia pidettiin keskeisinä eläimiä ajateltaessa. Lehdessä käytettiin usein eläinten 

hyödyllisyyttä niiden arvostamisen ja suojelun perusteena: eläimiä tulisi rakastaa niistä saatavan 

hyödyn vuoksi, ja toisaalta niiden hyvä kohtelu takasi maksimaalisen hyödyn. Esimerkiksi lintujen 

                                                           
60 Luonnon Ystävä nro 6–8/1902, s. 81.  
61 Esim. Luonnon Ystävä nro 11–12/1902, s. 59; nro 6–7/1905, s. 33; nro 8–9/1905, s. 36. 
62 Luonnon Ystävä nro 8–9/1900, s. 19.  
63 Luonnon Ystävä nro 9–10/1904, s. 29. 
64 Syrjämaa 2018, s. 165–166. 
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suojelusta kirjoitettaessa tarkennettiin toisinaan, että nimenomaan hyödyllisiä lintuja tuli suojella.65 

Kotieläinten, etenkin hevosten, hyödyllisyyttä taas korostettiin usein, kun lukijoita koetettiin saada 

arvostamaan niitä enemmän ja kohtelemaan niitä paremmin.66 Lisäksi Eläinsuojeluskin pohti 

joidenkin eläinten, kuten variksen, paikkaa hyöty-haitta -janalla. Variksenkin asema liittyi toisten 

eläinten hyödyllisyyteen tai vahingollisuuteen: ratkaisevaa oli se, söikö se hyödyllisten lintujen 

munia ja kalanpoikasia vai vahingollisia turilaita.67 Lehdessä julkaistiin myös listoja sekä 

hyödyllisimmistä että vahingollisimmista linnuista, mikä jälleen osoittaa, että jakoa pidettiin myös 

Eläinsuojeluksessa mielekkäänä.68  

 

1.2. Vahinkoeläimet 
 

Vahingollisiksi eläimiksi miellettiin niin Suomessa kuin muuallakin varsinkin pedot, ja pedoista susia 

pidettiin Suomessa pahimpina.69 Susi oli 1800-luvulla yksiselitteisesti vaarallinen tuhoeläin; se paitsi 

kilpaili saaliseläimistä ihmisen kanssa, alkoi kilpailun hävittyään – hirvet metsästettiin lähes 

sukupuuttoon 1800-luvun ensimmäisen puoliskon aikana – syödä ihmisen omistamaa karjaa ja jopa 

ihmisiä, mikä ymmärrettävästi johti susivihan vahvistumiseen. Susia kohtasikin 1800-luvun lopulla 

sama kohtalo kuin hirviä aiemmin saman vuosisadan aikana, ja ne katosivat Suomesta lähes 

kokonaan.70 Suden lisäksi muitakin petoeläimiä, etenkin suurpetoja, kuten ahmaa ja karhua, 

pidettiin vahinkoeläiminä ja niiden hävittämistä suotavana: tappamiseen kannustettiin esimerkiksi 

tapporahoja maksamalla.71 Petoeläimet olivat etenkin Luonnon Ystävässä paljon esillä, muista 

vahingollisina pidetyistä eläimistä taas kirjoitettiin sekä Luonnon Ystävässä että Eläinsuojeluksessa 

suhteellisen vähän. Rotat mainittiin molemmissa joitakin kertoja ja todettiin ne hävitettäviksi 

tuhoeläimiksi, tuhohyönteisten torjuntaan taas annettiin Luonnon Ystävässä ohjeita melko usein, 

kun taas Eläinsuojelus muistutti, ettei niitäkään saanut kiduttaa, vaikka hävittäminen olikin joissain 

                                                           
65 Esim. Oikeutta kaikille! nro 1/1895, s. 177–178; Eläinsuojelus nro 3/1900, s. 4; Eläinsuojelus nro 3/1902, s. 5.  
66 Hevosten hyödyllisyydestä Eläinsuojelus nro 4/1898, s. 3; nro 4/1900, s. 4; poroista Eläinsuojelus nro 5–6/1901, s. 6–
7.  
67 Eläinsuojelus nro 5/1899, s. 4–6; nro 5–6/1901, s. 34.  
68 Oikeutta Kaikille! nro 1/1895, s. 186; Eläinsuojelus nro 2/1899, s. 6. 
69 Suomen tilanne esimerkiksi Isoon-Britanniaan verrattuna oli 1800-luvulla sikäli erilainen, että Isosta-Britanniasta 
suurpedot, kuten susi ja karhu, oli metsästetty sukupuuttoon jo keskiajalla. Ritvo 2004, s. 208.  
70 Ilvesviita 2005, s. 77, 142–143.  
71 Ilvesviita 2005, s. 113. 
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tapauksissa oikein.72 Keskityn siis seuraavassa petoeläimiin, sillä niistä molemmilla lehdillä oli 

enemmän sanottavaa. 

Luonnon Ystävässä esiintyvissä susimaininnoissa näkyi selvästi käsitys sudesta haitallisena 

tuhoeläimenä, joskin lehdessä kirjoitettiin susista – ja nisäkkäistä yleensäkin – verraten harvoin. 

Esimerkiksi lehden analyysi hirviin kohdistuvista uhkista, jossa arvioitiin suden olevan hirvien pahin 

vihollinen ja hävittäjä, edusti ajalle tyypillistä susisuhdetta. Hirvien kerrottiin susien takia lähes 

kadonneen Norjasta 1700-luvulla, ja että samoin kävi myös Suomessa ”muutamia vuosikymmeniä 

sitten”. Juttu päättyi: ”kaikissa tapauksissa on susi niin vahingollinen peto, että ihmisen sietäisi 

kaikin voimin avustaa hirviä taistelussa susia vastaan.”73 Hirvi oli ihmisen kannalta hyödyllinen 

riistaeläin, ja hirven katoamiseen Suomesta 1800-luvulla pidetään yleensä ainakin yhtä suurena 

syyllisenä liikametsästystä kuin susia.74 Hirvien auttaminen taistelussa susia vastaan oli siis 

luultavasti tärkeää siksi, että hirviä jäisi enemmän ihmisen metsästettäviksi, ei siksi, että olisi ollut 

hirvien kannalta ikävää tulla susien tappamiksi.  

Vaikka petojen hävittäminen oli vielä 1900-luvun alussa yleisesti hyväksytty tavoite, Luonnon 

Ystävässä esitettiin toisinaan myös niiden luonnonhistoriallista arvoa puolustavia ajatuksia. Vuonna 

1905 lehdessä pohdittiin tiettyjen eläinlajien suojelua, ja tässä tekstissä otettiin varovaisesti kantaa 

myös vahingollisina pidettyjen lajien puolesta. ”Saimaan hylkeen” tiedettiin jo eroavan 

Suomenlahdessa ja Laatokassa esiintyvistä muodoista, joten kirjoittaja oli sitä mieltä, että 

luonnonhistorian edun vuoksi sitä ei tulisi kokonaan hävittää. Susista ja karhuista tämäkin teksti oli 

sitä mieltä, että on ”asutuksen kannalta edullista”, että ne olivat väistyneet, ja että luonnonhistorian 

näkökulmasta tätä oli pidettävä ”välttämättömäksi tulleena aukkona eläimistössämme”.75 Vaikka 

petojen hävittämistä siis pidettiin suurelta osin välttämättömänä, lehdessä tunnistettiin myös lajien 

monimuotoisuuden arvo ainakin tutkimuksen kannalta: petojenkin häviäminen teki aukon Suomen 

eläimistöön. Tosin edellisenä vuonna julkaistussa tekstissä samasta aiheesta pidettiin tärkeänä 

lähinnä kuolleiden petojen keräämistä kokoelmiin, jotta niitä voitaisiin jatkossakin tutkia.76  

                                                           
72 Rotista Luonnon Ystävä nro 9/1902, s. 19; Eläinsuojelus nro 4/1897, s. 9–10. Tuhohyönteisistä esim. ”Toukkia 
vehnäjauhoissa”, Luonnon Ystävä nro 2/1898, s. 4–7; ”Kaalikärpäsestä”, Luonnon Ystävä nro 10/1900, s. 3–6; 
”Peltoetana. Peltomiehen vihollinen” nro 6–8/1901, s. 31–34. Eläinsuojelus nro 2/1900, s. 18: kärpäsiä, heinäsirkkoja 
ja etanoitakaan ei saa kiduttaa. 
73 Luonnon Ystävä nro 3/1902, s. 14–15. 
74 Ilvesviita 2005, s. 150.  
75 Luonnon Ystävä nro 6–7/1905, s. 10.  
76 Luonnon Ystävä nro 1/1904, s. 38.  
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Myös Eläinsuojeluksessa vaikutetaan olleen sillä kannalla, ettei susia ollut ainakaan tarpeen suojella. 

Itse asiassa muita eläimiä oli suojeltava susilta: eräässä tarinassa nälkäinen susilauma kävi syömässä 

pihasta Musti-koiran, ja tarinan opetus oli selvästi se, ettei koiraa tulisi jättää yksin ulos – perheen 

pieni tyttö joutui aamulla järkyttymään, kun Musti oli kadonnut. Sudet eivät tässä tarinassa 

esiintyneet muussa roolissa kuin koiraa uhkaavana vaarana: susilauman silmissä säkenöi verenhimo, 

ja niiden silmien kuvailtiin myös laajentuneen murhanhalusta. Susia siis kuvailtiin inhimillistäviä 

adjektiiveja käyttäen, eikä koiran tappamisen syyksi esitetty niinkään nälkää, vaikka sekin tekstissä 

mainittiin, vaan petoeläimille tyypillinen murhanhimo.77 Vastakkainasettelu lähisukulaisten koiran 

ja suden välillä oli myös selvä: toinen oli viaton, ihmisen kodin ja kiintymyksen piiriin kuuluva eläin, 

jolla oli myös yksilöllinen nimi; toinen taas villi ja julma ulkopuolinen uhka, jota kuvailtiin vain 

laumana nimettömiä petoja. Toisaalta tällaiset tekstit eivät olleet lehdessä yleisiä, ja voi myös olla, 

että vahvoja adjektiiveja käytettiin, jotta lukijat ymmärtäisivät aiheen vakavuuden eivätkä jättäisi 

koiriaan ulos valvomatta. Susien valitseminen uhkakuvaksi osoittaa kuitenkin, että lukijoiden 

oletettiin tietävän, että sudet olivat vaarallisia, ja pitävän niiden aiheuttamaa vaaraa realistisena.  

Näkemystä siitä, että suojelun arvoisia eläimiä piti suojella paitsi ihmisen julmuudelta, myös toisilta 

eläimiltä, tuotiin Eläinsuojeluksessa esiin muidenkin eläinten kuin suden kautta. Tarinassa, jonka 

lehti julkaisi saatesanoilla ”Toimitus on saanut vastaanottaa – – hauskan kertomuksen eläinten 

elämästä”, pahan eläimen rooli annettiin varpusille ja petolinnuille. Tarina kertoi Petolahden 

sepästä, hartaasta eläinystävästä, joka tarjosi ladossaan pääskysille pesäpaikkoja. Varpuset 

kuitenkin kävivät valtaamassa pesän, jolloin seppä ampui varpuset ja esitteli niiden ruumiita 

pääskysille. Tämä esitettiin eläinsuojelutekona, ja pääskysten kuvailtiin olevan iloisia ja kiitollisia 

siitä, kuinka seppä puolustaa heitä vihollista vastaan. Pääskysiä kohtasi vielä toinenkin 

onnettomuus, kun tuntematon petolintu kävi rikkomassa pesän; tällöinkin seppä riensi apuun ja 

korjasi sen.78  Varpusen päätymistä tarinan konnan rooliin petolinnun ohella selittää luultavasti se, 

että sitä pidettiin 1800-luvun Suomessa tuhoeläimenä, joka söi viljaa ja ryösteli ”hyödyllisten” 

lintujen pesiä.79 Toisaalta pari sivua myöhemmin samassa Eläinsuojeluksen numerossa varpusten 

mainetta puolustettiin runossa.80 Tätä voi pitää viitteenä siitä, että eläinsuojelulehden, jonka 

tunnuslause oli ”Oikeutta kaikille”, ei ollut aivan helppo löytää yhtenäistä linjaa vahingollisiksi 

                                                           
77 Eläinsuojelus nro 6/1899, s. 14–17. 
78 Oikeutta Kaikille! nro 1/1895, s. 45–46.  
79 https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/kieli-ikkuna_%281996_2010%29/varpunen_oksalta 
luettu 22.4.2020.  
80 Oikeutta Kaikille! nro 1/1895, s. 47. Varpusia puolusti myös esim. Eläinsuojelus nro 6/1897, s. 11–14. 

https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/kieli-ikkuna_%281996_2010%29/varpunen_oksalta
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määriteltyjen eläinten suhteen. Eläinsuojelus hyväksyikin vahingollisten eläinten tappamisen, mutta 

muistutti, että vaikka ihmisellä oli oikeus tappaa, ”– – kiduttaa emme saa petoeläimiäkään.”81 

Yksi näkökulma petovihaan ja eläimille muutenkin annettuihin negatiivisiin luonteenpiirteisiin on se, 

että ihminen heijastaa pimeitä puoliaan eläimiin ja vihaa sitten niitä. Ihminen on jo pitkään 

määritellyt ihmisyyttään negatiivisen ”eläimellisyyden” kautta, sen vastakohtana, ja esimerkiksi 

Keith Thomas pitääkin niin uskonnollisen, moraalisen kuin sivistyskasvatuksenkin päätavoitteena 

nimenomaan ihmisen nostamista eläimen yläpuolelle sekä ihmisen ja eläimen rajan vahvistamista. 

Elisa Aaltolan mukaan ”eläimeen” ja ”eläimellisyyteen” on projisoitu kaikki, mitä ihmisen ei katsota 

tai toivota olevan, kaikki ihmisluonteeseen sisältyvä paha, ja sen takia ihmisen onkin ollut tärkeää 

erottautua eläimistä mahdollisimman selvästi. Myös Keith Tester pitää esimerkiksi eläinsuojelun 

tavoitteena nimenomaan kaikista eläimistä erottautumista.82 Toisaalta, kuten tähän mennessä on 

jo nähty, kaikkia eläimiä ei pidetty samanarvoisina, joten lienee turhan yksioikoista sanoa, että 

”eläin” yleensä on sisältänyt pelkästään negatiivisia mielikuvia. Ilvesviidankin mukaan 1800- ja 1900-

lukujen vaihteen suomalaisessa ajattelussa eläimiin yhdistettiin inhimillisiä ominaisuuksia, joko 

toivottavia tai ei-toivottavia. ”Hyvät” eläimet olivat kuin kunnon kansalaisia, petoihin taas liitettiin 

sellaisia ominaisuuksia, kuten epäluotettavuus ja kavaluus, jotka olivat ihmisissäkin ei-toivottavia.83 

Luonnon Ystävän kirjoitukset koiraeläimistä, käärmeistä ja petolinnuista toimivat esimerkkinä siitä, 

kuinka myös luonnontieteellisessä tekstissä eläimiin yhdistettiin inhimillisiä luonteenpiirteitä. 

Vuonna 1898 Luonnon Ystävä julkaisi käännöksen brittiläisen Knut Dahlin matkakertomuksesta 

Australiaan, jossa hän käsitteli etenkin paikallista dingoa verrattuna eurooppalaisiin koiraeläimiin. 

Dahlin mukaan dingon metsästystapa ”muistuttaa enemmän ketun sukkelaa viekkautta kuin suden 

petomaista tapaa karata saaliin kimppuun.” Dingo olikin ”yleensä arka ja sangen juonikas”, ja 

eurooppalaisen onnistui harvoin tappaa sitä; ”viekas alkuasukas” sen sijaan pystyi tähän. Dahl oli 

myös saanut dingonpentuja alkuasukkailta lahjaksi, ja kertoi niiden olleen leikkisiä ja viihtyneen 

hyvin hänen seurassaan, mutta että ne olivat myös ”suuria varkaita”. Vaikka dingoa tekstin alussa 

verrattiin muihin villeihin koiraeläimiin, se siis sopi myös lemmikiksi, muttei ollut eurooppalaisen 

kesykoiran veroinen; Dahl totesikin, etteivät eurooppalaiset koirat ”milloinkaan sikiä villien dingojen 

                                                           
81 Eläinsuojelus nro /1901, s. 4. Myös esim. Oikeutta Kaikille nro 6–7/1896, s. 4–5: vahingolliset eläimet voivat joskus 
lisääntyä niin paljon, että niitä on hävitettävä; hävittäminen on kuitenkin tehtävä kivuttomasti ja muistettava, ettei 
ihminen tiedä kaikkien eläinten tehtävää.  
82 Thomas 1983, s. 36–37; Aaltola 2004, s. 19–20; Tester s. 44, 88–89, 105.  
83 Ilvesviita 2005, s. 77.  
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kanssa. Ne sydämmestään ylenkatsovat niitä.”84 Dingo yhdistettiin siis kesytettävyydestään 

huolimatta petoihin, joten se sai pedon ominaisuuksia, viekkauden, juonikkuuden ja 

epärehellisyyden. Kesykoiraan yhdistettiin yleensä päinvastaisia piirteitä; koira oli uskollisuuden ja 

luotettavuuden perikuva.85 Dingon huonoja, petomaisia ominaisuuksia korostettiin siis entisestään 

mainitsemalla, että kunnolliset eurooppalaiset koiratkin ylenkatsoivat sitä. Koska tekstin on 

kirjoittanut britti, siinä luultavasti myös näkyy kolonialistinen käsitys, jonka mukaan Ison-Britannian 

eläimet, kuten ihmisetkin, olivat parempia kuin siirtomaiden.86  

1900-luvun alkupuolella Luonnon Ystävässä käsiteltiin käärmeiden luonteenpiirteitä kahdessa eri 

tekstissä. Ensimmäisessä, vuonna 1900 julkaistussa tekstissä esittelyssä olivat Suomen käärmeet: 

tarhakäärme, kyykäärme ja kanervakäärme. Teksti käsitteli käärmeiden asemaa ja niiden 

tappamista. Kirjoittaja totesi, että myrkyllistä kyykäärmettä syystäkin vihattiin ja pelättiin, mutta 

kritisoi sitä, että ihmisen valtasi aina käärmeen nähdessään ”murhaamisen into”, vaikka kyseessä 

olisi vain ”viaton, myrkytön kanervakäärme tahi tarhakäärme”.87 Seuraavana vuonna käärmeitä 

käsiteltiin lehdessä jälleen, tällä kertaa vertaillen niiden saalistustapoja. Tämänkin kirjoittajan 

mukaan tarhakäärme joutui usein syyttä tapetuksi, kun se sekoitettiin kyyhyn; tarhakäärme oli 

kuitenkin myrkytön ja siksi ei-haitallinen. Lisäksi sen eduksi kerrottiin, että tarhakäärme ei vaaninut 

saalistaan, kuten ”kavala kyy”, vaan ”kelpo metsästäjän tavoin” ajoi sitä takaa – toisaalta sen 

kerrottiin myös olevan suuri pelkuri.88 Kyyn metsästystapa oli siis epärehellinen, tarhakäärme taas 

oli paitsi viaton, myös rehti ja kelpo metsästäjä. Siinä missä kyy oli myrkyllinen, kavala ja syystä 

vihattu, tarhakäärme oli vaaraton ja lisäksi rehellisempi kuin kyy – ihmiselle vaarattomaan 

käärmeeseen yhdistettiin siis myös toivottavampia luonteenpiirteitä. 

Luonnon Ystävän viidennessä numerossa vuodelta 1897 taas oltiin vierailulla Tukholman 

biologisessa museossa. Jutussa kuvailtiin museosta löytyviä eläimiä, jokaista niistä vahvasti joko 

positiivisilla tai negatiivisilla adjektiiveilla. Petolinnuista kirjoitettiin muun muassa näin: ”Kaipaat 

kaiketikin lintuvuorten hirmuista rosvoa, tunturihaukkaa? Sitä ei löydy, mutta sen sijaan istuu 

vuoren huipulla saaliinhimoinen merikotka – –” Vahinkoeläimiä saalistava peto taas sai toisenlaisen 

kuvauksen: ”Suoraan edessäsi istuu kaunis ja miellyttävä hiiriäispöllö”. Esillä olivat myös suurpedot: 

                                                           
84 Luonnon Ystävä nro 3/1898, s. 13–14. 
85 Ritvo 1987, s. 16. 
86 Ritvo 1987, s. 16. 
87 Luonnon Ystävä nro 10/1900, s. 15. 
88 Luonnon Ystävä nro 9/1901, s. 17–18.  
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”poronomistajan kauhu, verenhimoinen ahma” ja ilves, joka levittää ”pelokkaan ja ahneen 

katseensa” yli seudun. Toisaalta ketun, jota myös yleisesti pidettiin vahingollisena, pennut taas ovat 

”vilkkaita, sieviä olentoja, koirankujeita ja leikillisyyttä täynnä”.89 Suurinta osaa petolinnuista ja -

eläimistä siis osittain inhimillistettiin kutsumalla niitä ahneiksi ja verenhimoisiksi, ja rivien välistä 

näkyy, että niiden elintapoja pidettiin ainakin osin tietoisina, pahantahtoisina valintoina. Tämä 

olisikin aikansa ajattelussa tyypillistä; Ilvesviidan mukaan petoja pidettiin röyhkeinä olentoina, jotka 

käytöksellään uhmasivat ihmisen asettamia sosiaalisia normeja.90  

Toisaalta petolintuja myös puolustettiin samassa tekstissä: monen sanottiin vihaavan petolintuja 

niitä vähääkään tuntematta. Lukijaa kehotettiin tarkastelemaan museon kokoelmissa olleita 

kauniita, viehättäviä haukkoja ja pöllöjä ja julistamaan ”sitten, jos voit, kuolemaa ja murhaa kaikille 

petolinnuille!”91 Tekstissä oli muitakin kohtia, joiden perusteella vaikuttaa, ettei se ollut aivan 

ehdoton petoeläinkannassaan: esimerkiksi karhusta kirjoitettiin metsän kuninkaana, ja susi vain 

mainittiin ohimennen.92 Kirjoituksessa siis näkyivät ajalleen tyypilliset ennakkoluulot petojen 

suhteen, mutta ne myös jossain määrin tunnistettiin ja kyseenalaistettiinkin. Lisäksi osa 

puolueellisen tuntuisista kuvauksista voi johtua siitä, että Luonnon Ystävä oli suuri ”eläytyvän” 

tieteen kannattaja. Esimerkiksi kouluopetuksen suhteen lehdessä julkaistiin useita kannanottoja 

siitä, kuinka opetuksessa tulisi näyttää oppilaille, millaista eläinten elämä todella on, eikä vain 

luetella tuntomerkkejä.93 Näin ollen tässäkin jutussa voi olla kyseessä pyrkimys elävöittää tekstiä; 

valitut adjektiivit kertovat kuitenkin, millaisia käsityksiä lukijan oletettiin tunnistavan ja jakavan. 

Eläinsuojelus-lehdessä tunnistettiin eläimiä koskevan kielenkäytön merkitys: vuonna 1898 lehdessä 

pohdittiin sanontoja, jotka saivat ihmiset luulemaan liikoja ”siveellisestä etevämmyydestämme”. 

Lehti totesi esimerkiksi paheellisen ihmisen kutsumisen eläimelliseksi olevan ongelma, sillä tähän 

sisältyi oletus, että eläimet olisivat pahoja. Lehden mukaan eläimet kuitenkin vain seurasivat 

luontoaan tappaessaan, siinä missä ihmiset tappoivat tietoisesti, mikä oli paljon julmempaa.94 

Samassa lehdessä, jonka sivuilla murhanhimoinen susilauma esiintyi, todettiinkin myös lappalaisten 

riitojensa seurauksena tappamien porojen kohtalosta, etteivät sudetkaan olisi saaneet aikaan 

                                                           
89 Luonnon Ystävä nro 5/1897, s. 3–5.  
90 Ilvesviita 2005, s. 145.  
91 Luonnon Ystävä nro 5/1897, s. 5. 
92 Luonnon Ystävä nro 5/1897, s. 3, 4.  
93 Esim. Luonnon Ystävä nro 5–6/1898, s. 27–28; nro 10/1900, s. 18; nro 6–7/1905, s. 20.  
94 Eläinsuojelus nro 3/1898, s. 4–5. 
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tuollaista hävitystä – ”Kun ihminen rupeaa eläimeksi, on se eläintä paljon pahempi”.95  Eläinsuojelus 

ei siis pitänyt ihmisen moraalista paremmuutta ainakaan kaikkiin eläimiin nähden itsestään selvänä, 

ja selvästi tunnisti myös ongelmia etenkin ”eläimellinen” -sanan käytössä. Ehkä tämän vuoksi 

lehdessä käytettiinkin ihmisen julmista puolista nimitystä ”petoeläinluonne” – näin saatiin ainakin 

suljettua negatiivisen mielikuvan ulkopuolelle muut kuin petoeläimet.96  

 

1.3. Hyötyeläimet  
 

Hyödylliset eläimet, eli kotieläimet ja pikkulinnut, esiintyivät etenkin Eläinsuojeluksen sivuilla paljon 

useammin kuin vahingolliset tai neutraalit. Jo tämä kertoo siitä, minkä eläinten suojelua pidettiin 

tärkeimpänä, ja lehdessä sanottiin myös suoraan, että eläinsuojelu oli lähinnä niitä eläimiä varten, 

jotka olivat ihmisen suoran vaikutuksen alla, tai joita pidettiin erityisen kykenemättöminä 

puolustamaan itseään.97 Kuten edellä todettiin, esimerkiksi eläinsuojelulainsäädäntö keskittyi niin 

Suomessa kuin muuallakin pitkään kotieläimiin ja ihmisen kannalta hyödyllisiin villieläimiin; tämä 

heijastui myös Eläinsuojeluksen painotuksiin. Vuonna 1895 lehti tosin ilmoitti, että yhdistykset eivät 

saisi keskittyä suojelemaan vain ”muutamia määrättyjä eläinlajia, jotka erittäin miellyttävät 

kauneuden tunnettamme, niin kuin pikkulintuja – – vaan kaikkia eläimiä.”98 Käytännössä villieläimet 

olivat kuitenkin lehdessä harvassa: satunnaisen sammakon tai oravan lisäksi riistaeläimet ja kalat 

esiintyivät sen verran, että ne kehotettiin tappamaan kivuttomasti, ja välttämään huvimetsästystä 

ja -kalastusta.99 Tämä vastaa edellä käsiteltyjä Ritvon ja Thomasin tulkintoja 1700-1800-lukujen 

Ison-Britannian eläinkäsityksestä: eläimet jakaantuivat kotieläimiin ja villieläimiin, joista puolestaan 

syötäviä tuli suojella ja vahingolliset tuhota; muut eläimet olivat lähinnä samantekeviä.  

Luonnon Ystävässä taas hyödyllisiä eläimiä ei käsitelty yhtä selvästi enemmän kuin haitallisia; 

esimerkiksi kotieläimistä lehdessä kirjoitetiin tuskin mitään. Poikkeuksen muodostivat 

                                                           
95 Eläinsuojelus nro 6/1899, s. 13. 
96 Petoeläinhalusta tai -luonteesta: Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 58–59; Eläinsuojelus nro 4/1901, s. 5.  
97 Eläinsuojelus nro 4/1897, s. 11–12: kotieläinten lisäksi myös lintuja ja kaloja on suojeltava. Eläinsuojelus nro 6/1899: 
Helsingin Eläinsuojeluyhdistys pyrkii saamaan suojelusta kotieläimille ja pikkulinnuille. Eläinsuojelus nro 1/1901, s. 3: 
Eläimiä on suojeltava, koska ne ovat heikkoja. Eläinsuojelus nro 1/1900, s. 3: Suojelun kohteena ovat olennot, jotka 
eivät itse voi puolustaa oikeuksiaan.  
98 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 59. 
99 Sammakoita puolustetaan Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 78 sekä Eläinsuojelus nro 2/1900, s. 18. Oravaakaan ei saa 
turhaan kivittää, Eläinsuojelus nro 6/1898, s. 11–12. Kalastuksesta esim. Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 157, 165; 
Eläinsuojelus nro 4/1901, s. 8–9. Metsästystä käsitellään tarkemmin luvussa 3.  
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käytännölliset ohjeet nautakarjan hoitoon, joita lehdessä annettiin toisinaan.100 Karjanhoitoa 

pyrittiin 1800-luvun lopun Suomessa edistämään, joten Luonnon Ystävä pyrki ilmeisesti tekemään 

osansa; käytännön hyötyä tarjoavat jutut saattoivat myös olla keino pitää lukijoiden kiinnostusta 

yllä. Metsästyskertomusten kautta myös riistalinnut olivat suhteellisen usein esillä Luonnon 

Ystävässä, ja niitä myös kuvaillaan arvostavaan sävyyn.101 Luonnon Ystävä tunnisti myös 

pikkulintujen merkityksen, ja itse asiassa sen harvat eläinsuojelua koskevat kannanotot käsittelivät 

useimmiten juuri pikkulintujen suojelemista.102 Hyödyllisistä eläimistä erilaiset linnut olivatkin 

Luonnon Ystävässä selvästi eniten esillä.  

Pikkulintujen suosio suojelun kohteina oli Suomessa perua jo Z. Topeliuksen aloitteesta vuodesta 

1870 alkaen perustetuista lasten Kevätyhdistyksistä, jotka olivat Suomen ensimmäisiä 

eläinsuojeluyhdistyksiä ja tarkoitettu nimenomaan pikkulintujen suojelemiseen. Lintuja pidettiin 

etenkin lapsille sopivina suojeltavina, sillä ne ovat heikkoja ja viattomia; lintujen suojelu ilmeisesti 

vetosi lapsiin, sillä kevätyhdistyksistä tuli suosittuja, ja vuoden 1870 aikana niitä perustettiin 

kahdeksaan kaupunkiin.103 Ilvesviidan mukaan pikkulintujen suosioon vaikuttivat nimenomaan 

niihin yhdistetyt porvarilliset hyveet: niitä pidettiin puhtaina ja hauraina, ne eivät tapelleet 

keskenään, ne olivat yksiavioisia ja hoivasivat rauhaisasti poikasiaan siisteissä pesissään.104 Lisäksi 

suojeluintoon vaikutti ilmeisesti se, että monet pikkulinnut olivat ihmisen kannalta selvästi 

hyödyllisiä: ne syövät esimerkiksi tuhohyönteisten toukkia.  

Eläinsuojeluksessakin pikkulintujen suojelun tärkeys näkyi: ne olivat villieläimistä selvästi eniten 

esillä. Niiden suojelua perusteltiin usein nimenomaan sillä, kuinka hyödyllisiä ne ovat ihmiselle; 

lisäksi Eläinsuojelus yhdisti tähän myös lintujen laulun tuottaman ilon sekä sen, kuinka laulu 

symboloi Jumalan ylistämistä.105 Pikkulintuja kannustettiin Eläinsuojeluksessa auttamaan 

konkreettisesti rakentamalla lintulautoja ja pesäpönttöjä. Lintulautaohjeita julkaistiin säännöllisesti, 

ja lisäksi lehti ehdotti, että koulujen puutyötunneilla tehtäisiin linnunpönttöjä ”tyhmien 

saapaspihtien” sijaan.106 Lehdessä myös paheksuttiin voimakkaasti ajan hattumuotia, jossa 

                                                           
100 Esim. Luonnon Ystävä nro 11–12/1902, s. 24–32.  
101 Riistalinnuista esim. Luonnon Ystävä nro 8–9/1900, s. 23–26; nro 11–12/1900, s. 10–13. 
102 Kehotuksia pikkulintujen suojeluun esim. Luonnon Ystävä nro 3/1898, s. 3–6. Tässäkin tehdään selväksi, että kyse 
on nimenomaan hyödyllisistä linnuista. Myös Luonnon Ystävä nro 2/1900, s. 6; nro 3–4/1903, s. 22–23. 
103 Salonen 1995, s. 21–22.   
104 Ilvesviita 2005, s. 154. 
105 Eläinsuojelus nro 3/1900, s. 3; nro 1/1901, s. 9; nro 3/1902, s. 3–4.  
106 Eläinsuojelus nro 1/1899, s. 15. Lintulauta- ja pönttöohjeita myös esim. nro 1/1899, s. 8; nro 6/1900, s. 3–4; nro 
2/1901, s. 6–12; nro 1/1902, s. 6. 
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käytettiin koristeina lintujen sulkia tai jopa kokonaisia lintuja, sekä etenkin lasten harrastamaa 

linnunmunien ryöstelyä.107 Ehdotetut suojelutoimet painottuivat siis konkreettisiin, pieniin tekoihin 

tai tekemättä jättämisiin, joita yksittäinen ihminen pystyi tekemään. Luonnon Ystävä taas painotti 

enemmän laajempaa mittakaavaa, pesäpuiden ja elinympäristöjen suojelua, joskin myös lintujen 

käyttö hattujen koristeina tunnistettiin Luonnon Ystävässä pikkulintuja uhkaavaksi ongelmaksi.108  

Myös Eläinsuojeluksen fiktiivisissä, tunteisiin vetoavissa tarinoissa pikkulintujen arvo tuotiin selvästi 

esiin. Niiden kiusaaminen tai tappaminen esitettiin erityisen pahana tekona, ja paha sai usein myös 

palkkansa. Erityisen selvästi pikkulintujen vihollisten kohtalo näkyi tarinassa, jossa talon isäntä 

tappoi tiluksiltaan kaikki pääskyset, vaikka hänen vaimonsa yritti estää häntä. Vaimo piti pääskysiä 

onnentuojina, miestä taas ärsytti niiden aiheuttama sotku, ja hän ohitti vaimon vetoomukset 

turhana taikauskona. Pääskysten surman seurauksena taloa kuitenkin kohtasi onnettomuus 

toisensa jälkeen: lehmä hukkui suohon, perheen poika kuoli ja isäntä itse halvaantui.109 Toisessa 

tarinassa taas miehen, joka lapsena huvitteli repimällä linnuilta kieliä, kaikki neljä lasta syntyivät 

kuuromykkinä. Tässä tarinassa mukana oli myös viittauksia uskontoon, sillä sokeiden lasten 

selitettiin olevan Jumalan rangaistus julmuudesta.110 Eläinrääkkääjä sai kyllä Eläinsuojeluksen 

muissakin tarinoissa usein opetuksen, esimerkiksi hevosten kaltoinkohtelijat saattoivat menettää 

työnsä tai joutua käytöksensä seurauksena vaaratilanteeseen.111 Lintujen kaltoinkohtelusta 

seuraavat rangaistukset olivat kuitenkin erityisen vakavia. Mitään yksiselitteistä syytä tähän ei löydy, 

mutta luultavasti pikkulintujen asema erityisen heikkoina ja viattomina teki niiden rääkkäämisestä 

keskivertoa pahemman rikoksen.   

Kotieläimet, joiden suojelu oli toinen Eläinsuojeluksen päätavoitteista, puolestaan olivat 

lähtökohtaisesti kaikki hyödyllisiä, mutta niitäkin arvostettiin eri tavoin. Paitsi hyödyllisyyden, niitä 

luokiteltiin Ritvon mukaan myös älykkyyden perusteella. Hyödyllisyyden ja palvelualttiuden nähtiin 

myös korreloivan älykkyyden kanssa: kaikkia kotieläimiä pidettiin henkisesti kyvykkäämpinä ja 

”sosiaalisempina” kuin villieläimiä. Toisinaan eläinten taas kiellettiin voivan olla varsinaisesti 

älykkäitä, vaan niille varattu ominaisuus oli viisaus – viisaus taas tarkoitti kuta kuinkin samaa kuin 

                                                           
107 Hattumuodista esim. Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 112; nro 4/1896, s. 3; Eläinsuojelus nro 6/1897, s. 10; nro 5–
6/1901, s. 11–12. Linnunmunien ryöstelystä tarkemmin luvussa 3.  
108 Hattumuodista Luonnon Ystävä nro 3–4/1903, s. 22–23; nro 6–7/1905, s. 8. Lisää lehtien erimielisyyksistä lintujen 
suojelun suhteen luvussa 3.  
109 Eläinsuojelus nro 3/1898, s. 10–15.  
110 Oikeutta Kaikille nro 8/1896, s. 3–6.  
111 Esim. Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 32–34; Eläinsuojelus nro 3/1902, s. 14–17. 
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kesytettävyys tai koulutettavuus. Kesyttämistä pidettiin muutenkin eläimille edullisena: niiden 

ajateltiin jalostuvan ihmisen vaikutuksesta, samoin kuin esimerkiksi siirtomaiden orjat ”kehittyivät” 

päästessään osallisiksi valkoisten sivilisaatiosta.112  

Eläinsuojeluksessakin kotieläimet nostettiin eläinmaailman älyköiden asemaan: lehti kirjoitti jo 

vuonna 1894, että uuden ajan tieteellisten tutkimusten mukaan eläimillä on meidän kaltaisiamme 

ominaisuuksia, ja että etenkin kotieläimillä on ”ymmärrystä ja tuntoa”.113 Tulevina vuosina lehdessä 

myös tarkennettiin tätä mainitsemalla useampaan otteeseen, että hevonen oli kotieläimistä 

tuntevaisin ja ymmärtäväisin; hevosella oli lehden mukaan myös sielu.114 Myös Isossa-Britanniassa 

samoihin aikoihin korkeimmalle arvostettiin hevonen ja koira, jotka olivat kaikista uskollisimpia 

palvelijoita ihmisille. Niiden valmiutta palvella ja ”ymmärrystä” siitä, että ihminen on herra, pidettiin 

älyn merkkinä. Niinpä varsinkin hevonen oli täydellinen eläinsuojelutarinoiden päähenkilö niin 

Isossa-Britanniassa kuin Suomessakin: ne olivat yleisiä useimpien arjessa, yleinen mielikuva niistä oli 

jalo, hyvä ja ahkera, ja ne olivat yleensä alempien, raakoina pidettyjen luokkien hoitamia ja näin 

ollen alttiita kaltoinkohtelulle.115  

Myös Eläinsuojeluksessa hevosten valta-asema näkyi: suurin osa sen kotieläimiä koskevista jutuista 

käsitteli nimenomaan hevosia. Hevosten merkitys ja näkyvyys sekä suomalaisessa että brittiläisessä 

yhteiskunnassa ja arkipäivässä on ollut niin omaa luokkaansa, että niihin kohdistuvat 

väärinkäytökset ovat varmasti olleet yleisempiä kuin johonkin muuhun eläimeen, mikä selittää 

hevosten määrää eläinrääkkäyksistä kertovissa raporteissa. Siitä huolimatta hevosten osuus lehden 

sisällöstä oli silmiinpistävän suuri. Hyvä esimerkki hevosten asemasta on härkätaistelun julmuutta 

käsittelevä teksti: taisteluissa käytettävien hevosten kovaa kohtaloa surkuteltiin, mutta tapettavista 

häristä tai niiden kärsimyksistä ei mainittu sanaakaan.116 Todellisista eläinrääkkäystapauksista 

kertovien raporttien ja käytännöllisten hoito-ohjeiden lisäksi hevoset esiintyivät usein fiktiivisissä, 

tunteita herättämään tarkoitetuissa tarinoissa, joissa usein kuvailtiin paitsi hevosten fyysistä 

kärsimystä eläinrääkkääjän käsissä, myös niiden sisäisiä tunteita.117  

                                                           
112 Ritvo 1987, s. 17, 36–38.  
113 Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 13.  
114 Esim. Oikeutta Kaikille! nro 3/1896, s. 5; nro 9/1896, s. 3; Eläinsuojelus nro 1/1901, s. 15. Hevosen sielusta: 
Oikeutta Kaikille! nro 2/1896, s. 11; Eläinsuojelus nro 5/1897, s. 15.  
115 Ritvo 1987, s. 19–20, 139. 
116 Eläinsuojelus nro 1/1898, s. 8–11.  
117 Esim. Eläinsuojelus nro 4/1901, s. 5–7; nro 9–10/1901, s. 29–31; nro 3/1902, s. 15–17.  
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Sekä raporteissa että fiktiivisissä tarinoissa usein esiin nostettu ongelma olivat markkinat, joilla 

hevosten pahoinpitely yhdistyi toiseen paheeseen, alkoholiin. Hevosmarkkinoiden yleistä ilmapiiriä 

kuvailtiin yleensä paheksuvin sanakääntein: viinaa kitattiin, humalassa tapeltiin ja yllytettiin 

myytäviä hevosia kilpajuoksuun, jonka tuoksinassa eläinparoille kiroiltiin ja niitä lyötiin.118 Lisäksi 

lehden toimitus piti selvästi suurena markkinoihin liittyvänä epäkohtana sitä, että uskollisesti 

vuosikausia palvellut hevonen saatettiin sen vanhaksi tultua myydä pois, katsomatta ollenkaan, 

millaiselle isännälle eläin vanhoilla päivillään päätyi. Kunnollisempi teko olisi ollut lopettaa vanha 

palvelija, sillä pahimmassa tapauksessa hevosen osti ajuri, jonka omistuksessa se päätyi viettämään 

elämänsä viimeiset hetket raskaassa tukinajossa. Tukkimetsissä tapahtui samoja julmuuksia kuin 

markkinoilla, eli alkoholinkäyttöä, hevosten lyömistä, kiroilemista ja yleistä raakaa käytöstä.119 

Eläinsuojelus selvästi paheksui eläinrääkkäyksen lisäksi muutakin raakuutta ja moraalittomuutta. 

Tässä suhteessa suomalaiset eläinsuojelijat vaikuttavat olevan samoilla linjoilla englantilaisten 

kanssa; Isossa-Britanniassa huoli kohdistui usein etenkin eläintappeluihin, joiden yhteydessä 

käytettiin alkoholia ja lyötiin vetoa.120  

Myös koirat yleisinä kotieläiminä ja ihmisen parhaina ystävinä olivat Eläinsuojeluksessa paljon esillä, 

joskaan eivät samassa määrin kuin hevoset. Koirien uskollisuutta pidettiin niiden suurimpana 

hyveenä, ja niistä kerrottiin enimmäkseen sankaritarinoita, joissa ne pelastivat omistajansa pulasta. 

Esimerkiksi vuonna 1899 julkaistussa tarinassa yhdistyivät alkoholin vastustus, hevoset ja koirat: 

isäntä ajoi humalapäissään rekensä hevosineen jäihin, ja viisas koira haki apua, pelastaen molemmat 

pulasta.121 Toisessa kertomuksessa taas uskollinen Tommi-koira paleltui isäntänsä haudalle; 

vastaavaa tarinaa on kerrottu eri aikoina myös ainakin Isossa-Britanniassa.122 Koiria käsiteltiin myös 

koiraveron korotuksen yhteydessä; koiraveron noustua ilmeisesti vuoden 1895 paikkeilla niin, ettei 

köyhimmillä ollut varaa sitä maksaa, raportoitiin eläinsuojeluyhdistysten ja yksittäisten 

eläinlääkärien ottaneen koiria lopetettavaksi maksutta.123  

Lisäksi kotieläimistä olivat vähemmässä määrin edustettuina esimerkiksi lehmät ja kanat, joiden 

hoitoon annettiin konkreettisia ohjeita, mutta joiden rääkkäyksestä tai toisaalta esimerkiksi älystä 

tai uskollisuudesta ei juuri kirjoitettu, toisin kuin koirien ja hevosten kohdalla. Lehmää tosin 

                                                           
118 Markkinoista esim. Eläinsuojelus nro 4/1898, s. 3–5; nro 4/1901, s. 5–7; nro 7–8/1901, s. 32–33. 
119 Esim. Eläinsuojelus nro 3/1897, s. 11–12; nro 7–8/1901, s. 30–31.  
120 Ritvo 1987, s. 130–131, 152–153.  
121 Eläinsuojelus nro 2/1899, s. 9–10. Sankarikoiria myös mm. Eläinsuojelus nro 3/1901, s. 18. 
122 Eläinsuojelus nro 9–10/1901, s. 26–28; Ritvo 1987, s. 38.  
123 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 31, 49.  
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kehuttiin muutamassa kirjoituksessa sen vahvasta äidinrakkaudesta, ja sen älykkyyden puutteen 

selitettiin johtuvan olosuhteista.124 Jutussa ”Piirteitä sarvikarjan sielunelämästä”, jossa lammas ja 

lehmä tuomittiin vähälahjaisimmiksi kotieläimistä, vuohi puolestaan nostettiin älykkyydessä 

hevosen edelle, eikä se ollut ”kaukana koirastakaan”. Jutussa ihmeteltiinkin kansan vähäistä intoa 

pitää vuohia.125 Lehmät, lampaat, vuohet ja muut kotieläimet olivat kuitenkin selvästi hevosta ja 

koiraa vähemmän esillä; syynä voi olla hevosten ja koirien yleisyyden lisäksi se, että yleinen 

mielikuva niistä oli arvostava, ja älykkäinä pidettyihin eläimiin oli helpompi samaistua. Näin ollen 

hevos- ja koiratarinoiden luultavasti oletettiin vetoavan parhaiten lukijoihin. Lisäksi lehmiä 

yksinkertaisesti arvostettiin maaseudulla vähemmän; esimerkiksi Kaarlenkasken mukaan ruuan 

ollessa vähissä paras rehu varattiin hevosille, kun taas lehmät saivat jopa nähdä nälkää.126 

Eläinsuojelus siis arvotti eläimiä suurin piirtein samoin, kuin suomalaisessa yhteiskunnassa oli 

yleensäkin tapana.  

Kotieläimistä etenkin sika ja kissa taas olivat yleisesti väheksyttyjä verrattuna useimpiin muihin 

kotieläimiin. Ritvo arvelee, että sian vähäisempi arvostus, joka näkyy myös suomalaisessa 

aineistossa, juontaisi juurensa siitä, ettei sika varsinaisesti kesyynny – sitä olisi siis pidetty jopa 

ihmisen valta-aseman uhmaajana. Sama koski kissaa, joka lisäksi on petoeläin ja näin ollen kantoi 

ihmisen ”petomaisena” ja pahana pitämiä ominaisuuksia.127 Ilvesviidan mukaan sikojen 

epäsuosioon vaikutti myös Raamattu, jossa siat esitetään likaisina eläiminä; tämä todettiinkin myös 

Eläinsuojeluksessa.128 Suomalaisissa eläinsuojeluteksteissä niin sikaa kuin kissaakin kuitenkin 

puolustettiin melko usein. Näissä teksteissä yleisen sikainhon syiksi mainittiin ”ilkeys” eli taipumus 

toisinaan syödä omat poikaset, sekä likaisuus. Likaisuutta vastaan lehti pystyi argumentoimaan, että 

sika eli niin likaisissa oloissa kuin ihminen sille antoi, mutta poikasten syönnin pahuudelle 

Eläinsuojelus ei tunnu löytäneen vasta-argumenttia – lehti tyytyi toteamaan, että ihmisäiditkin 

voivat huolimattomuuttaan tappaa lapsensa, ja kertomaan tarinan, jossa sika huolehti poikasistaan 

hyvin.129 Eläimen toimintatapoja tarkasteltiin siis ihmisen näkökulmasta, eli esimerkiksi poikasten 

syönti nähtiin enemmän ”ilkeytenä” kuin vaistonvaraisena tai olosuhteista johtuvana tekona. Silloin, 

                                                           
124 Lehmän äidinrakkaudesta Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 66; Eläinsuojelus nro 7–8/1901, s. 28–29. Lehmän hoito-
ohjeita esim. Eläinsuojelus nro 3–4/1899, s. 24–25; nro 12/1901, s. 18. Kanoista esim. Eläinsuojelus nro 5/1897, s. 16; 
nro 3/1901, s. 15.  
125 Eläinsuojelus nro 2/1897, s. 14–17. 
126 Kaarlenkaski 2014, s. 284.  
127 Ritvo 1987, s. 21–22.  
128 Ilvesviita 2005, s. 76; Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 16. 
129 Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 14–16; Eläinsuojelus nro 4/1898, s. 5–6; nro 2/1900, s. 17. 
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kun sikaa puolustettiin, sille taas annettiin ihmisen hyvänä pidettyjä ominaisuuksia: sikojen 

kerrottiin olevan ehdottoman uskollisia tovereilleen ja puolustavan toisiaan yhteisvoimin vihollisia 

vastaan, ja kehotettiin ihmisiä sian halveksimisen sijaan ottamaan tästä uskollisuudesta 

esimerkkiä.130    

Kissojen epäsuosiosta kirjoittaa myös Taina Syrjämaa, jonka mukaan kissojen suosio ei koskaan 

noussut yhtä korkealle kuin koirien, vaikka esimerkiksi Uudenkaupungin porvariston keskuudessa 

kissojakin saatettiin 1800-luvun lopulla ottaa mukaan perhevalokuviin kuten koiria. Kissoja pidettiin 

kodeissa usein siksi, että ne pitivät hiiri- ja rottakantoja kurissa, mutta toisaalta ne söivät myös 

hyödyllisinä pidettyjä lintuja, mitä pidettiin ongelmallisena. Kuten aiemmin mainittiin, Syrjämaa 

tuokin kissojen yhteydessä esiin sen, kuinka ihmisen suhde eläimiin ei aina ollut kahdenvälinen, vaan 

määrittyi myös muiden lajien, tässä tapauksessa hiirten ja lintujen, kautta.131 Eläinsuojeluksellakin 

vaikuttaa olleen kissoihin samalla tapaa hieman ristiriitainen suhtautuminen kuin sikoihin, mutta 

lehdessä koetettiin puhdistaa niidenkin mainetta. Vuonna 1895 lehdessä kuvailtiin kissaa ja 

todettiin, että koska kissa kuului petoeläimiin, ”sillä on useita niiden inhottavista ominaisuuksista, 

kuten viekkaus ja varastamisen halu”. Kissojen tekemää varastelua ja lintujen syöntiä voi jutun 

mukaan kuitenkin ehkäistä antamalla niille tarpeeksi muuta ruokaa sekä pitämällä huolta, ettei 

kissoja ollut liikaa; liikoja kissoja pitämällä ihminen vain onnistui muuttamaan hyödyllisen eläimen 

vahingolliseksi. Jutussa neuvottiinkin myös parhaat keinot liikojen kissanpentujen inhimilliseen 

tappamiseen.132  

Seuraavana vuonna kissan taas todettiin olevan esimerkiksi aidompi ystävä kuin koira, sillä se ei 

kiintynyt kehen tahansa. Kirjoitus myös lainasi nimeltä mainitsematonta runoilijaa, jonka mukaan 

”herrat” pitivät koirista, koska ne matelivat hänen edessään, ja vihasivat kissoja, jotka eivät 

suostuneet palvelemaan.133 Tämä luonnehdinta täsmää Ritvon arvioon siitä, että vähemmän 

palvelualttiit eläimet ovat tosiaan olleet vähemmän suosittuja.134 Kissojen ikäviksi ominaisuuksiksi 

tässäkin tekstissä tosin myönnettiin lihansyönti, saaliinhimo ja lintujen metsästys, mutta näistä 

kaikista sen voi kirjoittajan mukaan opettaa pois. Kavaluus taas tuotiin esiin ominaisuutena, josta 

kissaa usein aiheetta syytettiin.135 Eläinsuojeluksessa oltiin siis tietoisia siitä, että kissan arvostus ei 

                                                           
130 Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 15. 
131 Syrjämaa 2018, s. 163, 165–166. 
132 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 110–111.  
133 Oikeutta Kaikille nro 11–12/1896, s. 7–10. 
134 Ritvo 1987, s. 22.  
135 Oikeutta Kaikille! nro 11–12/1896, s. 7—9.  
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ollut kovin korkealla, ja että sen petoeläimen ominaisuuksia pidettiin epämiellyttävinä; myös 

Syrjämaan mainitsema lintujen syöminen oli esillä. Lehti ei varsinaisesti ollut eri mieltä siitä, että 

kissat olivat viekkaita ja kavalia, mutta pyrki tekemään myös kissan muita piirteitä tunnetuiksi. 

Lisäksi käytännönläheisissä ohjeissa kissanpentujen tappamiseen näkyy tietoisuus siitä, että työ 

eläimen aseman parantamiseksi oli aloitettava perusasioista.  

Molemmissa tutkimissani lehdissä eläimiä siis jaoteltiin ja arvotettiin ensisijaisesti sen kautta, oliko 

niistä ihmiselle hyötyä vai haittaa. Useimmiten tämä asetelma esitettiin itsestään selvänä, ja lähinnä 

tiettyjen eläinlajien kuulumista vahinkoeläimiin pohdittiin toisinaan kriittisesti. Etenkin varis oli 

keskustelun kohteena: sekä Eläinsuojeluksessa että Luonnon Ystävässä julkaistiin tekstejä, joiden 

mukaan variksesta oli itse asiassa enemmän hyötyä kuin vahinkoa, ja joidenkin muidenkin eläinten 

statusta luokittelussa pohdittiin.136 Vaikka luokittelu hyödyllisiin ja vahingollisiin siis oli voimissaan, 

se ei ollut pysyvä, ja eri eläinlajien paikka luokituksessa saattoi muuttua. Kirjoituksillaan 

Eläinsuojelus ja Luonnon Ystäväkin sekä pitivät kahtiajakoa yllä että osallistuivat sen 

muokkaamiseen. Myös Eläinsuojeluksen kirjoitukset kissoista toimivat esimerkkinä kategorioiden 

muuttumisesta ja muuttamisesta: 1800-luvun lopulla kissojen asema lemmikkinä oli parantumassa, 

ja Eläinsuojelus osallistui niiden asemaa ja sen muutosta koskevaan keskusteluun.137  

Lisäksi Eläinsuojeluksen tapauksessa suhtautuminen vahinkoeläimiin ja niiden tappamiseen ei ollut 

aivan suoraviivaista. Lehden tarkoituksena oli raakuuden vähentäminen ja tunnuslauseena 

”Oikeutta kaikille!”, joka lehden mukaan ainakin periaatteessa todella tarkoitti kaikkia eläimiä, ei 

ainoastaan esimerkiksi ihmisen silmää miellyttäviä tai ihmistä hyödyttäviä eläimiä.138 Niinpä lehden 

toimitus vaikuttaa joutuneen tasapainottelemaan aikansa yleisten näkemysten ja realiteettien ja 

toisaalta omien ihanteidensa välissä. Eläinsuojeluksen kannaksi muodostui, että tiettyjen eläinten 

tappaminen oli hyväksyttävää, mutta tarpeetonta julmuutta välttäen. Koska lehti pyrki 

vaikuttamaan eläinten kohteluun käytännössä, ei ainoastaan ihmisten ajatuksiin, sen oli myös 

järkevää julkaista kirjoituksia, joiden perustelut uppoaisivat yleisöön mahdollisimman hyvin ja 

saisivat sen muuttamaan toimintaansa, vaikka sitten vähemmän jaloista syistä. Vuoden 1895 

numerossa todettiinkin, että ”Rahvas on otettava sellaisena kuin se on” ja yritettävä vedota siihen, 

                                                           
136 Variksista esim. Luonnon Ystävä nro 6–8/1902, s. 81 (tässä pohdittiin myös kotikissan hyötyä ja vahinkoa); nro 11–
12/1902, s. 41–45; Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 132–139; Eläinsuojelus nro 5–6/1901, s. 34. Hillerin 
vahingollisuudesta tai hyödystä Luonnon Ystävä nro 6–8/1903, s. 53. 
137 Esimerkiksi ensimmäiset kissanäyttelyt järjestettiin Isossa-Britanniassa vuonna 1871. Ritvo 1987, s. 116. Kissojen 
aseman noususta myös Kean 1998, s. 98.  
138 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 59. 
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että eläimet ovat hyödyllisempiä hyvin hoidettuina, mieluummin kuin esimerkiksi ”rahvaan” 

armeliaisuuteen.139 Lukuisat viittaukset juuri siihen, että terveet ja onnelliset eläimet olivat 

tuotteliaampia ja niiden liha terveellisempää ja paremman makuista, vaikuttavat juuri tällaisilta 

tavalliselle maalaiskansalle suunnatuilta argumenteilta.140 Näin ollen myös osa muustakin eläinten 

hyödyllisyyden korostuksesta saattoi olla harkittua vaikuttamista kirjoittajien todellisten 

mielipiteiden sijaan.  

 

1.4. Eläinten itseisarvoa puolustavat kirjoitukset 
 

Vaikka ihmiskeskeinen, hyötyyn ja vahinkoon keskittyvä ja inhimillisiä ominaisuuksia eläimiin liittävä 

eläinkuva vaikuttaa olleen molemmissa lehdissä vallitseva, etenkin Eläinsuojeluksessa julkaistiin 

myös jonkin verran hyödyn ja vahingon keskeisen aseman kyseenalaistavia tekstejä. Useimmiten 

perusteluna kaikkien eläinten arvokkuudelle toimi kristinusko: Eläinsuojelus muistutti lukijalle usein, 

että eläimetkin oli luotu aivan kuten ihminenkin, eikä ihmisellä ollut oikeutta puuttua Jumalan 

luomistyöhön alkamalla omavaltaisesti hävittää eläimiä. Myös siihen viitattiin, että jokaisella 

eläimellä olisi jokin tehtävä maailmassa, vaikkei ihminen siitä kenties ollutkaan tietoinen.141 Nämä 

argumentit tosin eivät suoraan johtaneet eläinten itseisarvoon, vaan niiden arvo oli edelleen 

lähtöisin ulkopuolelta, tässä tapauksessa Jumalasta. Kuitenkin myös eläinten oikeus esimerkiksi 

häiriöttömään elämään ja ihmisen velvollisuudet eläimiä kohtaan mainittiin lehdessä suhteellisen 

usein. Myös Luonnon Ystävä viittasi toisinaan siihen, ettei ihmisen tulisi luomakunnan herranakaan 

olla mielivaltainen, sekä lajien, myös ihmiselle vahingollisten, muodostamaan kokonaisuuteen, 

johon ihmisen ei ehkä tulisikaan puuttua.  

Kristillinen, ihmisen ”tilanhoitajuutta” ja luomakunnan kruunun velvollisuuksia mielivallan sijaan 

korostava eläin- ja luontosuhde on itse asiassa vanhaa perua. Valtavirtainen näkemys kristinuskon 

parissa oli, että eläimet oli annettu ihmisten käyttöön ilman ehtoja, ja tätä kyseenalaistamaan 

kehittyi ajatus ihmisestä vastuullisena tilanhoitajana, ei tyrannina. Jo antiikista ja keskiajalta löytyy 

joitakin kirjoituksia, joiden mukaan eläimiä täytyisi kohdella kunnioittaen, sillä ne ovat lahja 

Jumalalta, ja nämä ajatukset yleistyivät varhaismodernilla ajalla. Esimerkiksi Keith Thomas pitää 

                                                           
139 Oikeutta Kaikille! nro 1/1895, s. 35. 
140 Esim. Oikeutta Kaikille! nro 1/1894, s. 12; nro 1/1895, s. 14; Eläinsuojelus nro 3/1901, s. 3: nro 11/1901, s. 6.  
141 Esim. Oikeutta Kaikille nro 3/1896, s. 14–15; nro 6–7/1896, s. 4; Eläinsuojelus nro 4/1897, s. 9–10. 
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uskonnollisia ryhmiä ja ajattelijoita ensimmäisinä modernissa Euroopassa, jotka ottivat 

eläinsuhteeseen sen kannan, ettei ihmisellä ollut oikeutta kohdella eläimiä miten tahansa. Näihin 

kuuluivat etenkin puritaanit 1600-luvulla, ja myös 1700-1800-lukujen brittiläisten eläinsuojelijoiden 

argumentit olivat usein uskontoon vetoavia. Puritaanit ja myöhemmät uskontoa painottavat 

eläinsuojelijat olivat sitä mieltä, ettei eläinten kärsimyksistä iloitseminen ollut kristillistä, ja 

korostivat lisäksi sitä, että eläimet olivat nimenomaan lahja tai laina ihmisille. Eläimet oli annettu 

ihmisen käyttöön tietyin ehdoin, ja kristityn velvollisuus oli kohdella näitä Jumalan luomia olentoja 

arvostavasti.142  

Eläinsuojelus nimesi usein uskonnon tärkeimmäksi syyksi eläinten suojeluun, vedoten nimenomaan 

kristityn velvollisuuteen.143 Lehdessä julkaistiin tarkastelemanani ajanjaksona myös runsaasti 

tekstejä, joissa kuvailtiin eläimiä Jumalalta saaduksi lahjaksi tai lainaksi. Lehdessä siis vastustettiin 

sitä, että eläimiä saisi käyttää miten huvittaa, mutta useimmiten kyse oli siitä, että lainaksi saatua 

luomakuntaa tuli arvostaa, ja eläinten kaltoinkohtelu näyttäytyi ennen kaikkea loukkauksena 

Jumalaa, ei eläimiä itseään kohtaan. Paitsi eläinten, myös kasvien tuhoaminen esitettiin luomistyötä 

epäkunnioittavana.144 Esimerkiksi vuonna 1896 kirjoitettiin, että ihmiset tiesivät liian hyvin olevansa 

luomakunnan herroja, mutta eivät mitään velvollisuuksistaan eläimiä kohtaan; niistä olisi pitänyt 

muistaa, että ne eivät olleet meidän omaisuuttamme, vaan lainaa Jumalalta.145 Saman vuoden 

viimeisessä numerossa eläimiin viitattiin lahjana, joka oli kyllä annettu ihmisille omaksi, mutta josta 

tulisi yhtä kaikki olla kiitollinen. Eläinten huono kohtelu paitsi teki niiden elämästä kurjaa, myös 

loukkasi Jumalaa.146 Siinä, oliko eläinkunta lainassa Jumalalta vai lahjoitettu ihmiskunnalle pysyvästi, 

on lähinnä sävyero; keskeistä oli joka tapauksessa Jumalan käyttöömme antaman omaisuuden 

kunnioittaminen, ja velvollisuus kohdella eläimiä hyvin oli näissä teksteissä lähtöisin enemmän 

Jumalasta kuin eläimistä itsestään. 

Lehdessä viitattiin kuitenkin myös siihen, että eläimillä olisi oikeuksia ja jopa jonkinasteinen 

itseisarvo: ”Ne ovat saman luojan luomia kuin ihmisetkin. Ei ole mitään syytä otaksua, että ne on 

luotu pelkästään ihmisen tähden. Ne ovat luodut itsensäkin tähden ja on niillä – vaikkakin 

                                                           
142 Thomas 1983, s. 24, 154, 166.  
143 Esim. Eläinsuojelus nro 6/1900, s. 5–8 nimeää kristinuskon eläinsuojeluaatteen lähtökohdaksi. Uskonnosta suojelun 
perusteena myös esim. Oikeutta Kaikille nro 6–7/1896, s. 3; Eläinsuojelus nro 1/1901, s. 3. 
144 Oikeutta Kaikille nro 11–12/1896, s. 3; Eläinsuojelus nro 6/1900, s. 9.  
145 Oikeutta Kaikille nro 3/1896, s. 3.  
146 Oikeutta Kaikille nro 11–12/1896, s. 3.  
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määrättyjen rajojen sisällä – yhtä suuri oikeus nauttia olemassaolostansa kuin meilläkin.”147 Vaikka 

tämä lainaus sisälsi yhä oletuksen siitä, että eläimet oli luotu ihmisiä varten, siinä tunnistettiin niiden 

elämällä olevan kenties muitakin tarkoituksia. Vuoden 1895 numerossa tämä tuotiin esiin vielä 

selvemmin: ”ainoastaan ihmisellä ei ole oikeuksia, vaan myös eläimillä, eikä niitä saa laiminlyödä”; 

”julmuus on rikos kaikkien olentojen yhdenvertaisuutta kohtaan.”148 Näistä lauseista saa sen kuvan, 

että eläinten oikeudet olisivat olemassa myös Jumalasta riippumatta, ja että eläimet olisivat jopa 

yhdenvertaisia paitsi keskenään, myös ihmisen kanssa.  

Huomionarvoista on etenkin oikeuksien ulottaminen ainakin teoriassa muihinkin kuin kotieläimiin 

tai nisäkkäisiin. Vuoden 1894 näytenumerossa useiden sivujen alalaidoissa oli suuremmilla 

kirjaimilla painettuja, lyhyitä ohjeita, joista yksi kuului: ”Älä tee mitään eroitusta suurten ja pienten 

eläinten välillä: madolla, joka matelee maassa, on sama oikeus saamaan sinulta suojelusta kuin 

koiralla ja hevosella. Kaikki eläimet ansaitsevat sääliväisyyttämme ja armahtavaisuuttamme.”149 

Ohje vaikutti tunnistavan sen, että helposti samastuttavat koirat ja hevoset olivat 

eläinsuojeluohjeissa yliedustettuina, ja muistutti, että myös madoilla oli oikeus suojeluun ja se myös 

ansaitsi ihmisen säälin ja armon. Madosta ei ole ihmiselle juurikaan suoraa hyötyä, joten sen, että 

se silti ansaitsi hyvän kohtelun, voi tulkita johtuvan sen itseisarvosta. Eläinsuojelun historiaa 

tutkineiden keskuudessa on melko vahva yksimielisyys siitä, että alkuvaiheessa eläinten suojelu 

keskittyi hyödyllisiin eläimiin, ja että oikeuksia ei vieläkään yleensä tahdota antaa kuin nisäkkäille tai 

korkeintaan selkärankaisille.150 Vaikka Eläinsuojeluskin painotti sisällössään kotieläimiä ja 

hyödyllisiä lintuja, ehdotus, että madoillakin olisi oikeuksia, on huomiota herättävä. Tosin ohje asetti 

edelleen niin madon kuin hevosen ja koirankin ihmisen säälin ja armon kohteiksi, sen sijaan että ne 

olisivat varsinaisesti olleet itsenäisiä olentoja. 

Kun oikeuksien rajoja alettiin määritellä tarkemmin, eläinten oikeudet jäivät kuitenkin selvästi 

ihmisen oikeuksien ja intressien alapuolelle. Esimerkiksi oikeus ”elää ja nauttia elämästään”151 oli 

eläimillä selvästi vain, mikäli ihmisellä ei ole intressiä niiden käyttöön tai tappamiseen; elämästä 

nauttiminen on luultavasti ollut melko kyseenalaista useimpien kotieläinten kohdalla, ja oikeus elää 

oli selvästi toissijainen verrattuna ihmisen oikeuteen tappaa itselleen haitallisia eläimiä tai teurastaa 

                                                           
147 Eläinsuojelus nro 5/1900, s. 10.  
148 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 26, 83. 
149 Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 23. Madot mainittiin myös esim. Eläinsuojeluksen nrossa 1/1901, s. 4.  
150 Thomas 1983, s. 190–191; Tester 1991, s. 15–16.  
151 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 163.  
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kotieläimiä: ”Meillä on oikeus tappaa ja syödä eläimiä, se ei ole mikään synti, sillä sitä varten ne ovat 

meille annetut”.152 Samaan tapaan eläinten oikeudet törmäsivät ihmisten oikeuksiin tekstissä, jonka 

mukaan metsästäjien tuli opetella ampumaan niin, etteivät eläimet jää kitumaan, sillä niillä ”on yhtä 

suuri oikeus elää onnellisena kuin hänelläkin [metsästäjällä], samasta luojankädestä kun sekin on 

lähtenyt.”153 Metsästettävän eläimen oikeus elämään oli kuitenkin olemassa ainoastaan siihen 

saakka, kun metsästäjä päätti käyttää oikeuttaan ampua se. Ajatus siitä, että eläimillä oli joitain 

oikeuksia, oli siis eläinsuojeluliikkeen parissa olemassa, mutta käytännössä ne olivat edelleen hyvin 

rajallisia. Luopuminen eläinten käytöstä työhön tai vaikkapa lihansyönnin vastustaminen samalla 

tavoin kuin 2000-luvulla ei luonnollisesti olisikaan 1800-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa ollut 

kovin realistista.154 Eläinsuojeluksen käsitys eläinten oikeuksista oli ilmeisesti tuon ajan 

eläinsuojeluliikkeelle tyypillinen: esimerkiksi Keith Thomasin mukaan samantapaiset rajalliset 

eläinten oikeudet olivat myös Englannissa olemassa jo 1700-luvun puolessa välissä.155  

Eläinsuojelus noudatti siis selvästi kristillistä tilanhoitaja -ajattelumallia: lehden teksteistä ilmeni 

selvästi, että Jumala oli ennen kaikkea luonut eläimet ihmisiä varten, vaikkakin niillä saattoi olla 

myös muita, ihmiselle tuntemattomia tarkoituksia. Eläinten tappaminen tai muukaan hyödyksi 

käyttäminen ei siis ollut kyseenalaista; sen sijaan lehti pyrki vakuuttamaan lukijoitaan siitä, etteivät 

ihmisen oikeudet olleet rajattomat ja että ihmisellä luomakunnan herrana oli myös velvollisuuksia 

alempiaan kohtaan – ennen kaikkea velvollisuus osoittaa eläimille rakkautta ja armeliaisuutta ja 

tappaa ne mahdollisimman kivuttomasti.156 Siitä, että ihminen pohjimmiltaan oli eläimiä ylempänä, 

todistaa myös se, että edellä mainittu olentojen yhdenvertaisuutta korostava teksti jatkui 

selittämällä, että ihmisten tulisi alkaa tuntea sääliä eläimiä kohtaan, ja näin tulla ajattelevaksi 

ihmiseksi, joka on parempi kuin eläin.157 Esimerkiksi Keith Tester on löytänyt viktoriaanisen Ison-

Britannian eläinsuojeluaatteen taustalta nimenomaan pyrkimyksen tulla moraalisen toiminnan 

                                                           
152 Eläinsuojelus nro 5–6/1901, s. 19.  
153 Oikeutta kaikille! nro 1/1895, s. 169.  
154 Kasvissyöntiä koskevia ajatuksia oli kyllä kulkeutunut 1800-luvun aikana jo Suomeenkin. Eläinsuojelus pitää 
kasvissyöntiä lähinnä liioitteluna, joskin ainakin yhdessä sen teksteistä se esitetään positiivisessa valossa. Eläinsuojelus 
nro 2/1898, s. 13–14; nro 6/1898, s. 9. 
155 Thomas 1983, s. 179. 
156 Velvollisuuksista eläimiä kohtaan mm. Oikeutta kaikille! nro 1/1895, s. 57; nro 3/1896, s. 3; Eläinsuojelus nro 
1/1899, s. 9; nro 6/1900, s. 8; nro 3/1901, s. 9, 10.  
157 Oikeutta kaikille! nro 1895, s. 83.  
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kautta paremmaksi kuin eläimet.158 Samanlainen pyrkimys vaikuttaa olleen yksi suomalaistenkin 

eläinsuojelijoiden motiiveista, joskaan ei vaikuta siltä, että se olisi ainoa tavoite.  

Toinen lähtökohta eläinten itseisarvoon on ajatus siitä, että eläinten olemassaololla voi olla muitakin 

kuin edes Jumalan suunnitelmiin liittyviä tarkoituksia – tai ei tarkoitusta ollenkaan. Yleisesti tällainen 

näkökulma alkoi kehittyä 1600-1700-lukujen aikana, ja siihen vaikuttivat monien tieteenalojen 

uudet löydöt. Avaruuden tutkimus osoitti, että maapallo ei ollutkaan lähelläkään ”kaiken keskusta” 

vaan vain pieni osa paljon aiemmin luultua suuremmaksi osoittautunutta maailmankaikkeutta; tämä 

oli omiaan herättämään epäilyksiä myös ihmislajin keskeisyydestä. Toisaalta myös luonnon 

pienimpien osasten tutkiminen mikroskoopilla, samoin kuin siirtomaiden luonnon tutkimus, 

paljastivat jatkuvasti uusia eliöitä, joille ei ollut mitään ihmisen kannalta järkevää käyttötarkoitusta. 

Oma lukunsa ihmisen aseman horjumisessa oli tietenkin Darwinin Lajien Synty ja evoluutioteoria, 

joka liitti ihmisen kiinteästi eläinten kanssa samaan sukupuuhun. Vaikka läheskään kaikki eivät uusia 

teorioita hyväksyneetkään, kaikki tämä vaikutti kuitenkin vähitellen eläinsuhteeseen, 

kyseenalaistaen ihmisen ehdotonta ylemmyyttä.159 Luonnollisesti myöskään kristinusko ei kadonnut 

ihmisten ajatusmaailmasta saman tien, vaan monesti uutta ja vanhaa yhdisteltiin sulauttamalla 

uudet löydöt osaksi uskonnollista maailmankuvaa.  

Vaikka Eläinsuojelus suureksi osaksi perusteli eläinten arvoa juuri uskonnolla, toisinaan se vaikuttaa 

myös yhdistelleen kristinuskon oppeja uuteen, luonnontieteelliseen tietoon. Esimerkiksi vuonna 

1897 rottia käsittelevän tekstin lopussa todettiin, että rotasta ei välttämättä ollut pelkkää vahinkoa, 

sillä Jumala oli luonut kaiken jotain tarkoitusta varten. Teksti jatkui: ”Luonnon eläimet yhdistyvät 

ketjuiksi, joissa joka renkaalla on tarkoitus.”160 Luonnon ketjuista kirjoitettiin myös vuonna 1895, 

jolloin kehotettiin koulujen opettajia opettamaan lapsille, että hekin ovat tällaisia renkaita; vuonna 

1897 taas lainattiin Topeliusta, joka myös painotti sitä, että ihminenkin oli osa luomisen 

kokonaisuutta.161 Seuraavana vuonna Eläinsuojelus puolestaan kirjoitti tuhoeläinten 

hävittämisestä, että luonnossa kaikella on paikkansa, ja että pienimmänkin lajin häviämisellä voi olla 

yllättävän vakavat seuraukset.162 Lehdessä siis pidettiin kiinni Jumalasta kaiken lähtöpisteenä, mutta 

                                                           
158 Tester 1991, s. 95–96. 
159 Thomas 1983, s. 167–169. 
160 Eläinsuojelus nro 4/1897, s. 9–10.  
161 Oikeutta kaikille! nro 1/1895, s. 58; Eläinsuojelus nro 1/1897, s. 4.  
162 Oikeutta kaikille! nro 3/1896, s. 14–15.  



40 
 

toisaalta luonnon ketjut ja ihmisen paikka niiden osana osoittavat, että myös moderni luonnontiede 

oli kirjoittajille tuttua. 

Luonnon Ystävässä julkaistut lajien hävittämistä kritisoivat tekstit taas korostivat enemmän 

tieteellistä ajatusta luonnosta kokonaisuutena, mutta niissäkin myös kristinusko oli näkyvissä. 

Esimerkiksi vuoden 1901 ”Muistokirjoitus majavalle” nosti esiin sekä kristillistä tematiikkaa että 

ajatuksen luonnon yhdistymisestä kokonaisuudeksi. Kirjoitus kritisoi majavan hävittämistä: kun 

ihmiselle ajan alussa annettiin valta hallita muuta luomakuntaa, hän alkoi ”hyödyn” ja ”vahingon” 

perusteella tuhota joitain lajeja. Siinä ihminen katkoi ”niitä rihmoja, jotka kiinnittävät elävän 

luonnon eri osat toisiinsa yhdeksi yhteydeksi.”163 Luonnon Ystävä, joka yleensä piti hyödyllisiin ja 

vahingollisiin eläimiin jakoa itsestään selvänä, otti tässä tekstissä selvästi kriittisen kannan lajien 

näkemiseen ainoastaan hyödyn tai vahingon kautta. Kirjoittaja käytti sanaa luomakunta, ja viittasi 

siihen, että ihmiselle oli ”annettu valta”, mutta toisaalta tekstissä näkyy luonnontieteellinen käsitys 

luonnosta kokonaisuutena, jonka osat riippuivat toisistaan. Luonnon Ystävän esittämä 

maailmankuva vaikuttaa siltä, ettei kristillisiä näkemyksiä ollut täysin hylätty, vaikka tieteellisen 

lehden toimituksessa on varmasti seurattu luonnontieteen uusimpia saavutuksia, ja esimerkiksi 

evoluutiosta kirjoitettiinkin lehdessä usein.164  

Luonnon Ystävässä julkaistut eläinten tappamista kyseenalaistavat tekstit käsittelivät ainoastaan 

kokonaisten lajien häviämistä; yksilöitä, niiden oikeuksia tai ihmisen velvollisuuksia yksittäistä 

eläintä kohtaan ei tunnistettu samalla tavoin kuin Eläinsuojeluksessa. Myös kirjoitettaessa 

eläinlajien katoamisesta ja siitä, ettei ihmisen pitäisi hävittää lajeja, kyse vaikutti olevan ensisijaisesti 

ihmiselle hyödyllisten lajien häviämisestä, ei siitä, että lajeilla olisi ollut oikeus olemassaoloon 

sinänsä. Esimerkiksi teksti, jonka mukaan ihminen ”luulee omaavansa oikeuden saada 

edesvastauksetta tappaa ja jos mahdollista sukupuuttoon hävittää luomakunnan jaloimpia ilmiöitä” 

käsitteli itse asiassa merilehmää, josta olisi voinut saada ihmiselle hyödyllisen teuras- ja 

lypsyeläimen, ellei ihminen olisi ”sokeassa ja surkuteltavassa saaliin himossaan” hävittänyt sitä. 

Myös kaskelottien vähenemisestä ”tuhoavan metsästyksen” vuoksi tunnuttiin olevan huolissaan 

ennen kaikkea sen takia, että niistä saatavaa arvokasta tuoksuainetta, ambraa, ei enää saataisi.165 

Vuonna 1905 taas todettiin luonnon ja eläinten suojelun yhteydessä, että ”Ihminen teurastaa 

                                                           
163 Luonnon Ystävä nro 2/1901, s. 12.  
164 Evoluutiosta esim. Luonnon Ystävä nro 4–5/1901, s. 21; nro 2/1903, s. 14; nro 3–4/1903, s. 27–33.  
165 Luonnon Ystävä nro 4–5/1902, s. 4.  
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kanansa, joka munisi kultaisia munia”.166 Vaikka osa näistä teksteistä siis vaikutti asettavan rajoja 

ihmisen toiminnalle, kyse oli lähinnä ihmisen oman edun vuoksi tarpeellisista rajoituksista.  

Luonnon Ystävässä julkaistiin kuitenkin myös eläinlajien suojelua tieteellisistä syistä puolustavia 

kirjoituksia, ensimmäinen vuonna 1898 ja seuraavat vuonna 1905. Vuoden 1898 teksti käsitteli 

enimmäkseen harvinaisten kasvien keräilyä, mutta sivusi myös ”Saimaan hyljettä” ja pohti, oliko 

aiheellista hävittää kokonaan ”niin harvinainen ja merkillinen eläinlaji”.167 Vuoden 1905 

molemmissa teksteissä käsiteltiin maisemien suojelua ja kansallispuistoja, ja toisessa lisäksi 

saimaannorppaa: kirjoittajan mukaan tuhoeläimenä pidettyä norppaa ei ehkä tulisikaan hävittää 

täysin, vaan säilyttää laji sen luonnontieteellisen arvon vuoksi.168 Teksteissä näkyi, että 

saimaannorpan ainutlaatuisuus lajina oli jo tiedossa. Ajatus myös elävien lajien suojelusta, jos ei 

niiden itsensä, niin ainakin tutkimuksen vuoksi oli siis 1900-luvun alussa jo olemassa. Myös Isossa-

Britanniassa kokonaisten lajien, jopa hyödyttömien tai vahingollisten, suojeluajatus sai alkunsa 

nimenomaan luonnontieteen harrastajien parista, jotka pitivät myös muiden halveksimia lajeja 

tieteellisessä mielessä kiinnostavina.169 Suurimmassa osassa muista Luonnon Ystävän lajien 

häviämistä koskevista teksteistä tosin todettiin katoamisen olevan väistämätöntä ja korkeintaan 

toivottiin, että lajinäytteitä kerättäisiin luonnontieteellisiin kokoelmiin, kun se vielä oli mahdollista. 

Esimerkiksi vuonna 1904 kirjoitettiin petoeläinten katoamisesta ja toivottiin yleisöltä runsaasti 

näytteitä Suomen nisäkkäistä – kyseisessä tekstissä ei käsitelty mahdollisuutta suojella eläviä 

yksilöitä.170 

Sekä Eläinsuojeluksen että Luonnon Ystävän eläinkuva rakentui siis enimmäkseen sen ympärille, 

oliko eläimistä ihmisen kannalta hyötyä vai vahinkoa. Pääsääntöisesti lehdet eivät suhtautuneet 

vahinkoeläimiin kovin suopeasti, mutta poikkeuksiakin löytyi. Luonnon Ystävä kirjoitti toisinaan 

ymmärtäväisesti petolinnuista, ja lisäksi lehdessä näkyi ajatuksia siitä, että myös vahingollisina 

pidetyillä lajeilla saattoi olla luonnontieteellistä arvoa. Eläinsuojelus puolestaan muistutti lukijoitaan 

siitä, että Jumalan suunnitelmissa myös ihmisen vahingollisena pitämillä eläimillä on paikkansa, 

joskaan lehdessä ei sinänsä vastustettu niiden tappamista. Villieläimistä se taas piti suojelun 

tarpeessa olevina lähinnä pikkulintuja, vaikka periaatteessa jopa madoilla oli sen mukaan oikeus 

                                                           
166 Luonnon Ystävä 6–7/1905, s. 9.  
167 Luonnon Ystävä nro 5–6/1898, s. 16.  
168 Luonnon Ystävä nro 1/1905, s. 25–28; 6–7/1905, s. 5–13;  
169 Thomas 1983, s. 283–284.  
170 Luonnon Ystävä nro 1/1904, s. 38–39. 



42 
 

suojeluun. Eläinsuojelus arvotti myös hyödylliset kotieläimet selvästi eri kategorioihin: älykkäinä ja 

uskollisina palvelijoina pidetyt hevonen ja koira saivat lehdessä huomattavasti enemmän palstatilaa 

kuin vähempilahjaiset lehmät, petoeläimen vaistoilla varustetut kissat tai likaiset siat. Lehdessä ei 

kuitenkaan halveksittu mitään eläintä, vaan myös vähemmän suosittuja lajeja pyrittiin 

mahdollisuuksien mukaan puolustamaan ja nostamaan niiden statusta.  
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2. Eläinsuhde sivistyksen edistäjänä 
 

Edellisessä luvussa käsiteltiin suomalaisten eläinsuojelijoiden ja -tieteilijöiden suhtautumista 

hyödyllisiin ja haitallisiin eläimiin ja todettiin, että vaikka etenkin Eläinsuojelus pyrki myös 

puolustamaan vahingollisiksi määriteltyjä eläimiä, molemmat lehdet määrittelivät kuitenkin ihmisen 

suhdetta eläimeen ennen kaikkea kustakin eläimestä olevan vahingon tai hyödyn kautta. Hyödyllisiä 

eläimiä tuli suojella ja puolustaa, vahingolliset sai tappaa, joskin julmuutta välttäen, ja neutraaleihin 

eläimiin ei otettu kantaa juuri ollenkaan.  

Eläinten hyödyllisyyttä voi kuitenkin tarkastella myös toisenlaisesta, ihmisen moraaliseen kasvuun 

liittyvästä näkökulmasta: jos eläimet voivat olla ihmisen eettisesti oikean toiminnan kohteita ja näin 

kehittää ihmisiä henkisesti, tämä tekee kaikista eläimistä, myös tuhoeläimistä, hyödyllisiä. Henkistä 

kehitystä painottava näkökulma tulee Ison-Britannian eläinsuojeluliikettä käsittelevässä 

tutkimuksessa usein esiin: eläinsuojelijoiden keskeisiin tavoitteisiin kuului konkreettisen eläinten 

olojen parantamisen ohella ihmisten sivistäminen ja samalla ihmiskunnan nostaminen eläimiä 

ylemmäs moraalisen toiminnan avulla. Sivistäminen ja sivistys käsitettiin Ison-Britannian 

eläinsuojeluliikkeen parissa nimenomaan luonteen kehittämiseksi myötätunnon, oikeudentunnon 

ja moraalisen toiminnan harjoittamisen kautta. Näin ollen eläinsuojelu toimi ihmisen erityisaseman 

vahvistajana eläinten moraalisen kohtelun kautta.171 Myös luonnontieteen nähtiin sivistävän 

ihmisiä: esimerkiksi Keanin mukaan Isossa-Britanniassa jo vuonna 1850 yhdistyksissä, jotka 

opettivat luonnontiedettä työväenluokalle, oli jo yli 60 000 jäsentä; kehittävän harrastuksen 

toivottiin estävän työväestön vallankumouksellisuutta. Myös esimerkiksi museoiden uskottiin 

voivan avata rahvaan silmät luonnolle ja kauneudelle ja näin ohjata heitä pois pahanteosta ja 

juopottelusta kohti ylempää moraalia.172 

Tässä luvussa selvitän, kuinka suuressa roolissa kansan sivistäminen Eläinsuojeluksessa ja Luonnon 

Ystävässä oli, sekä sitä, keitä lehdissä erityisesti pyrittiin sivistämään ja millaisia ihanteita kohti: 

millainen oli moderni, sivistynyt suomalainen ja tämän suhde eläimiin ja luontoon? 

 

                                                           
171 Kean 1998, s. 46, 70; Tester 1991, s. 88–89, 95–96, 105; Ritvo 1987, s. 131–132.   
172 Kean 1998, s. 39–40, 45. 
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2.1. Sivistys-käsitteen taustoja ja esiintyvyys Eläinsuojeluksessa ja Luonnon Ystävässä 
 

Suomessa sivistys nousi julkiseen keskusteluun 1800-luvun jälkipuoliskolla, ja Heikki Kokon mukaan 

käsite jopa määritteli tuon aikaista suomalaista yhteiskunnallista ajattelua. Sivistyksen määritelmä 

oli samankaltainen kuin Isossa-Britanniassa: se liittyi ennen kaikkea edistymiseen, luonteen 

kehittämiseen kohti parempaa. Sivistyminen nähtiin tärkeäksi paitsi yksilölle, myös koko kansalle, 

minkä vuoksi kansan sivistämistä ja sivistymistä pidettiin ehdottoman tärkeänä myös Suomessa.173 

Kansan sivistämisen tärkeys juonsi luultavasti ainakin osittain juurensa yhteiskunnassa 

tapahtuneisiin muutoksiin: esimerkiksi lakimuutokset, jotka lisäsivät yksilön oikeuksia ja 

velvollisuuksia, kuten elinkeino- ja muuttovapaus, vaikuttivat myös siihen, että yksilön asema ja 

tehtävät yhteiskunnassa alkoivat muuttua.174 Sivistyksen kanssa läheinen termi siveellisyys oli myös 

keskeinen Suomen yhteiskunnallisessa ja kasvatuksellisessa keskustelussa; esimerkiksi kansakoulun 

tärkeänä tavoitteena pidettiin lasten kasvattamista siveellisyyteen. Siveellisyyden, kuten 

sivistyksenkin, ytimessä oli itsehallinta, järjen käyttö sekä hyvä ja oikea toiminta; etenkin 1900-

luvulle tultaessa toiminta alettiin nähdä tärkeänä luonteen kehityksen kannalta.175 Siveellisyys -

käsite esiintyi Eläinsuojeluksessa usein nimenomaan eläinsuojelun tärkeyden perusteena. Luonnon 

Ystävä -lehti puolestaan ei juuri maininnut siveellisyyttä, mutta sivistyksen kyllä; kansan 

kehittäminen kohti parempaa oli selvästi myös Luonnon Ystävän tavoitelistalla.176  

Siveellisyys-käsitettä väitöskirjassaan tarkastelleen Leevi Launosen mukaan 1800-luvun suomalaista 

yhteiskuntaa ei voi ymmärtää ilman, että tietää, mitä siveellisyydellä tarkoitettiin ja kuinka 

keskeisessä asemassa se oli; Heikki Kokko puolestaan toteaa samoin sivistyksestä.177 Sivistys ja 

siveellisyys olivatkin toisiinsa liittyviä käsitteitä, ja niitä vaikutetaan käytetyn myös pitkälti toistensa 

synonyymeina. Siveellisyys-sanalla oli tuolloin paljon laajempi merkitys kuin nykyään. Sekä sivistys 

että siveellisyys merkitsivät ennen kaikkea ihmisen henkistä kehitystä kohti parempaa, mitä 

pidettiin esimerkiksi lasten kasvatusten ensisijaisena tavoitteena. Lapsen nähtiin olevan aluksi oman 

luontonsa vallassa, minkä vuoksi hän seurasi luonnollisia halujaan ja viettejään automaattisesti. Että 

                                                           
173 Kokko 2018, s. 72; Kokko 2016, s. 26; Stark 2006b, s. 56.  
174 Elinkeinovapaus säädettiin vuonna 1879; samana vuonna säädettiin myös muuttovapaudesta, joka oli ollut osin 
voimassa jo vuodesta 1865. https://agricolaverkko.fi/vintti/julkaisut/historiakone/vuosi.php?sivu=1771 luettu 
30.3.2020 
175 Launonen 2000, s. 103, 118–121, 143–144. 
176 Siveellisyys-sanaa käytettiin Luonnon Ystävässä vuosina 1897–1905 kerran, kuvaamaan salametsästyksen 
vähenemisen vaikutuksia kansaan.  
177 Launonen 2000, s. 118–121; Kokko 2018, s. 72. 

https://agricolaverkko.fi/vintti/julkaisut/historiakone/vuosi.php?sivu=1771


45 
 

lapsesta kasvaisi kunniallinen yhteiskunnan jäsen, hänen täytyi kuitenkin oppia ajattelemaan järjellä 

ja hallitsemaan luontoaan, jolloin hän myös vapautui luonnon kahleista. 1800-luvun lopulla 

kasvatuksen tavoitteena oli nimenomaan kasvattaa lapsesta aktiivinen, siveellistä tahtoaan oikeiden 

valintojen tekemiseen käyttävä kansalainen pelkän nöyrän alamaisen sijaan.178  

Vaikka siveellisyyden keskiössä oli yksilön itsehallinta, yksilö ei voinut olla siveellinen, jos hän toimi 

vain itseään varten. Isänmaallisuus oli 1800- ja 1900-lukujen vaihteen ihannekansalaisen tärkeimpiä 

ominaisuuksia, ja siveellisyyteen kasvamisen ytimessä oli yhteisen hyvän ymmärtäminen sekä 

yhteisön, valtion ja kansakunnan hyväksi toimiminen. Näin ollen kansalaisten kasvattaminen 

siveellisyyteen oli ensisijaisen tärkeää kansakunnan menestyksen kannalta.179 Luonnon tuntemisen 

tai eläinten suojelemisen yhdistäminen sivistykseen ja siveellisyyteen oli siis vahva argumentti sen 

puolesta, että eläinsuhteella todella oli merkitystä. 

Eläinsuojelus -lehdessä eläinten kohtelu ja moraalin kehitys yhdistettiin vahvasti toisiinsa. Lehdessä 

toistuva argumentti oli, että eläinsuojelu oli tärkeää myös viattomien eläinten kannalta, mutta 

ennen kaikkea kansakunnan siveellisen ja moraalisen kehityksen takia.180 Jo vuoden 1894 

näytenumerossa lainattiin Topeliuksen sanoja eläinsuojelun vaikutuksista ihmiskunnan 

jalostamiseen, toivottiin valtion kiinnittävän huomionsa eläinten hyvän kohtelun siveellisesti 

kasvattavaan voimaan, ja että sivistyneissä heräisi rakkaus kansaa, kansansivistystä ja isänmaata 

kohtaan.181 Kun Oikeutta Kaikille! -lehden nimeksi vaihtui Eläinsuojelus, ja Constance Ullner otti 

entistäkin selvemmin toimituksessa ohjat käsiinsä, eläinsuojelun merkitys kansan siveellisyyden 

kannalta tehtiin heti ensimmäisillä sivuilla selväksi: ””Eläinsuojelus” tulee pitämään tärkeimpänä 

tehtävänään vakavan ja hyvin suunnitellun eläinsuojelustyön edistämistä pitäen erittäin silmällä sitä 

siveellistä vaikutusta, jonka ihmisen käsitys hänen suhteestaan luontoon täten synnyttää.”182 

Tarkastelemani ajanjakson aikana siveellisyydestä ja sivistyksestä kirjoitettiin lehdessä yhteensä 

kymmeniä kertoja. Kun näihin lisätään vielä samaan asiaan viittaavat käsitteet, kuten jalostuminen, 

käy selväksi, kuinka keskeinen teema ihmisluonteen tila Eläinsuojelukselle oli.  

                                                           
178 Launonen 2000, s. 88, 118–119. 
179 Launonen 2000, s. 103.  
180 Esim. Oikeutta Kaikille nro 11–12/1986, s. 25; Eläinsuojelus nro 4/1898, s. 7; nro 3/1901, s. 10.  
181 Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 4, 8, 24.  
182 Eläinsuojelus nro 1/1897, s. 2.  
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”Eläinsuojelus on myös ihmissuojelusta, sillä se varjelee meitä raakuudelta.”183 Oliko siis lopulta 

lainkaan kyse eläimistä, vai onko ihmisen ja eläimen suhteessa ja eläinsuojelussa keskiössä ihmisen 

toiminta ja sen moraalisuus? Keith Tester on tutkiessaan brittien eläinsuhdetta ja 

eläinsuojeluliikkeen syntyä päätynyt siihen, että eläinsuojelun ytimessä ei ole eläimen oikeus olla 

kärsimättä, vaan ihmisen velvollisuus olla aiheuttamatta kärsimystä sillä perusteella, että ihminen 

on eläintä ylempi olento ja tietää, että kärsimyksen aiheuttaminen on väärin.184 Myös Ritvo, 

Thomas, Kete ja Kean käsittävät ainakin osaksi 1800-luvun eläinsuojelun tavoitteita nimenomaan 

ihmisen henkisen kehityksen ja ”eläimellisyyden” hävittämisen ihmisyksilöistä ja yhteiskunnista. 

Brittitutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että vaatimus eläinten suojelusta ei johtunut niinkään 

inhimillisyyden lisääntymisestä tai ihmisten korkeammasta moraalista verrattuna aiempaan, vaan 

se vastasi ennen kaikkea yhteiskunnallisiin muutoksiin ja lisääntyneisiin vaatimuksiin julkisen 

raakuuden ja väkivallan vähentämisestä ja itsehillinnästä myös eläinten suhteen.185   

Eläinsuojelus -lehdestä löytyy vihjeitä siitä, että Suomessakin eläinsuojelun tärkeimpänä antina 

nähtiin ihmisen toiminnan muutos sivistyneempään suuntaan, eikä välttämättä niinkään toiminnan 

varsinaiset seuraukset eläimille. Lehdessä julkaistiin vuosien 1895–1900 aikana neljä tekstiä, joissa 

kiellettiin eläinten rääkkäämisen lisäksi myös kasvien repiminen ilman syytä. Näiden tekstien 

mukaan kaikenlaisen tuhon aiheuttaminen huvin vuoksi oli moraalisesti arveluttavaa, vaikka se 

kohdistuisikin elottomaan luontoon, sillä se oli periksi antamista ”petoeläinhalulle” ja 

”hävityshimolle”, jota päinvastoin pitäisi tukahduttaa tekemällä eläimille ja muulle luonnolle hyviä 

tekoja. Kasvien repimisen vastustus oli siis todennäköisesti esimerkki siitä, ettei Eläinsuojelus 

pyrkinyt ainoastaan eläinten aseman tai olojen parantamiseen, vaan ihmisten luonteen 

kehittäminen oli yhtä tärkeä tavoite. Tärkeää oli paitsi teko itsessään tai teon seuraukset, myös sen 

motiivit. Tuhoeläinten tappamista koskevassa jutussa lehti totesikin, että jos esimerkiksi lapsi tahtoi 

tappaa jonkin eläimen, oli olennaista selvittää lapsen motiivit: halusiko hän aiheuttaa hyvää 

hävittämällä vahinkoa aiheuttavan eläimen, vai oliko motiivina vain päästä tappamaan. Teon oikeus 

tai vääryys riippui lopulta ”sydämen laadusta”.186 

                                                           
183 Eläinsuojelus nro 5/1900, s. 6. 
184 Tester 1991, s. 44, 96–97.  Tester on näkemyksissään ehdottomampi kuin muut brittien eläinsuhteen tutkijat; hän 
pelkistää eläinsuojelun kaikissa tilanteissa ja kaikkina aikoina ihmisten pyrkimykseen olla parempi kuin eläimet ja muut 
ihmiset.  
185 Tester 1991, s. 78; Kean 1998, s. 10–11; Kete s. 3–4; Ritvo 1987, s. 130–131; Thomas 1983, s. 150. 
186 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 58. 
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Eläinsuojelus käytti siis vahvasti sivistystä ja siveellisyyttä hyväkseen ajaakseen asiaansa. Ullnerin 

todellista suhtautumista siveellisyyskasvatukseen voi vain arvailla, mutta koulutettuna naisena 

hänen on täytynyt olla siveellisyyden sisällöstä ja merkityksestä hyvin perillä. Vaikka Ullner ei 

koskaan toiminut opettajana, hän oli hankkinut opettajan pätevyyden 1800-luvun lopulla.187 

Opettajakoulutuksessakin painotettiin tuolloin oppilaiden siveellistä kehitystä ja opettajan antamaa 

hyvää esimerkkiä; siveellisyyteen kasvamista pidettiin usein jopa tärkeämpänä kuin koulussa 

opittavia tietoja.188 Todennäköisesti Ullner oli sisäistänyt siveellisyysopit ja näki eläinsuojelun 

todella voivan edistävää kansan siveellisyystasoa; on kuitenkin myös hyvin mahdollista, että vahva 

siveellisyyden painottaminen oli strategia, jolla eläinsuojelua koetettiin nostaa yhteiskunnallisesti 

merkittäväksi hankkeeksi marginaalisen hyväntekeväisyyden sijaan. Ullner ei myöskään ollut 

eläinsuojelun ja siveellisyyden yhdistämisen suhteen yksin: esimerkiksi Pariisissa vuonna 1900 

järjestetyssä kansainvälisessä eläinsuojelukonferenssissa juuri Ullner alusti keskustelun 

eläinsuojelun siveellisesti edistävästä vaikutuksesta, ja aiheen tärkeyden myönsivät muutkin 

osallistujamaat.189  

Luonnon Ystävä taas pohti sivistyksen kautta myös ihmisen ja eläimen eroja. Vuonna 1901 julkaistun 

jutun mukaan ihminen oli kyllä eläin, mutta omanarvontunto, ”tunne omasta arvokkuudestamme”, 

sekä järki ”paremmin organiseeratuissa aivoissamme” kohotti meidät muiden eläinten yläpuolelle. 

Tekstin mukaan ihminen ei kuitenkaan aina ollut ollut samanlainen kuin nykyään, eikä aiemmin 

eronnut eläimistä kovin paljoa; eron olivat tehneet kulttuuri, tottumus, kasvatus ja tiede. Ihminen 

ei siis ollut kunnolla ihminen ilman kulttuuria, kasvatusta ja tiedettä, eli siis sivistystä; jutun mukaan 

nykyihminen onkin kohonnut luonnontilasta muun muassa näiden ansiosta. Siinä missä 

Eläinsuojelus siis näki ihmisen inhimillisyyden suurimpana uhkana raakuuden ja ”petoeläinhalun”, 

Luonnon Ystävä mainitsi ihmisyyden takeiksi tieteen ja sivistyksen. Myös Laura Starkin mukaan 

jotkut 1800-luvun lopun ajattelijat näkivät nimenomaan sivistyksen tekijänä, joka erotti ihmisen 

eläimestä.190 Kun siis esimerkiksi Darwinin oppien myötä ihminen sijoittui biologisesti osaksi 

eläinkuntaa, eroja täytyi löytää jostain muualta. Eläinsuojelus, kuten myös Ison-Britannian 

eläinsuojeluliike, löysi eron ennen kaikkea moraalista, Luonnon Ystävä taas tieteestä ja tiedollisesta 

sivistyksestä. 

                                                           
187 https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/4485 luettu 30.3.2020 
188 Launonen 2000, s. 108, 120. 
189 Eläinsuojelus nro 1/1900, s. 7.  
190 Stark 2006b, s. 56. 

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/4485
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Luonnon Ystävä piti selvästi myös luonnon jalostavaa vaikutusta ihmisen luonteeseen tärkeänä. 

Esimerkiksi vuonna 1902 julkaistussa oppikirja-arviossa kiitettiin erityisesti kirjan ansioita siinä 

suhteessa, että se pyrki avaamaan kirjaa lukevan lapsen mieltä luonnon jalostuttavalle 

vaikutukselle. Luonnon tutkimisen ja luonnontieteellisen tiedon sanottiin kehittävän ja jalostuttavan 

lasta, ja jopa saattavan hänet omassa elämässään pyrkimään noudattamaan hyviä, kauniita 

periaatteita.191 Yhteys aikakauden sivistys- ja siveellisyyskäsitykseen on selvä: painopiste oli 

kasvatettavan lapsen luonteen kehityksessä ja siinä, että hän oppisi omaehtoisesti pyrkimään 

hyvään elämään. Jutun mukaan luonto on parempi opettaja kuin kukaan ihminen, jos lapsi saadaan 

kiinnostumaan luonnosta oikealla tavalla. Opettajuudella viitattiin tässä selvästi ”siveelliseen 

opettamiseen” eli siihen, että luonto opetti lasta kehittämään luonnettaan oikeaan suuntaan, ei 

niinkään siihen, että luonto itse opettaisi lapselle esimerkiksi luonnontieteellisiä faktoja. Myös 

lehden maininta puutarhaviljelyksestä keinona kasvattaa rakkautta luontoon ja sivistykseen osoittaa 

näiden aiheiden yhteenkuuluvuuden.192  

Myös luonnontieteen opetuksen vähäisyyttä kritisoitiin Luonnon Ystävässä sillä perusteella, että 

luonnon tunteminen oli lasten luonteen kehityksen kannalta tärkeää. Vuonna 1903 julkaistussa 

pitkässä jutussa käsiteltiin luonnontieteiden opetuksen asemaa; ilmeisesti Suomessa oli tuolloin 

seurattu Saksan esimerkkiä ja poistettu niiden opetus ylemmiltä luokilta. Jutussa esitettiin tätä 

kritisoivia näkemyksiä ja esiteltiin useiden saksalaisten tiedemiesten käsityksiä siitä, miksi 

tuntimäärien vähentäminen oli ollut virhe. Biologia ja luonnontieteet yhdistettiin ensinnäkin 

sivistykseen yleensä: biologiaa ”on pidettävä miltei tärkeimpänä ja välttämättömänä opetusaineena 

jokaiselle, joka haluaa ”sivistyneen” nimeä kantaa.” Toisen saksalaisen professorin sanoja taas 

lainattiin luonteen jalostumisesta: ”Bioloogisten tiedetten viljeleminen tuottaa hienontavan, 

jalostavan ja suojelevan momentin kasvatukseemme – –” Kolmannen saksalaisen mukaan 

mieltymys ja harrastus luontoon oli aarre niillä, joilla se oli luonnostaan, ja muille koulu voi auttaa 

sen syntymisessä. Sen lisäksi, että luonnon tutkiminen, kasvien ja hyönteisten kerääminen ynnä 

muu oli terveellistä ja virkistävää ulkoilmassa liikkumista, se teki hänen mukaansa enemmänkin. ”Se 

herättää mielen luomakunnan suuruudelle, se korottaa mieltä ja jalostuttaa luonnetta.” Näin 

                                                           
191 Luonnon Ystävä nro 1/1902, s. 36–37. 
192 Luonnon Ystävä nro 6/1897, s. 13.  
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luonnon tutkiminen antoi lainatun tieteilijän mukaan hermostolle aseita maailman pahuutta ja 

montaa elämän viettelystä vastaan.193  

Kuten Eläinsuojelus, myös Luonnon Ystävä pyrki siis ajamaan tärkeänä pitämäänsä asiaa aikansa 

keskeisten yhteiskunnallisten ajatusten, sivistyksen ja luonteen kehityksen, avulla. Ajatus ei 

myöskään ollut lehden oma; edellä käsitellystä jutusta käy ilmi, että myös ainakin Saksassa esitettiin 

vastaavia näkemyksiä. Valitettavasti lehdessä ei juuri tarkennettu, mitä sen käsityksen mukaan 

sivistykseen tai luonteen jalostumiseen sisältyi. Selvää on kuitenkin se, että myös Luonnon Ystävä 

käsitti sivistyksellä muutakin kuin ”kirjaviisauden”, joskin se laittoi selvästi suuremman painon 

tieteelliselle tiedolle ja sen opiskelulle kuin Eläinsuojelus. Mahdollisesti jalostumisella oli ainakin 

jonkin verran tekemistä uskonnollisuuden kanssa; tähän viittaisi lainaus, jonka mukaan luonnon 

tutkiminen herätti mielen luomakunnan suuruudelle.194 Muuten Luonnon Ystävä ei kuitenkaan juuri 

käsitellyt uskonnollisia aiheita, joskin sanaa luomakunta käytettiin lehdessä säännöllisesti maailman 

synonyymina.195  

Päätoimittaja Melan motiivit painottaa sivistystä ja luonteen jalostusta olivat luultavasti 

samansuuntaisia kuin Ullnerilla Eläinsuojeluksessa: Mela todennäköisesti todella piti 

luonnontieteitä sivistyksen kannalta olennaisina ja luonnon tutkimista luonnetta kehittävänä 

harrastuksena, mutta hän lienee myös halunnut tietoisesti liittää rakkaan oppiaineensa 

yhteiskunnallisesti tärkeään keskusteluun. Mela omisti elämänsä luonnontieteelle samoin kuin 

Ullner omansa eläinten suojelulle, ja tänäkin päivänä on tunnettua, että jokaisen tieteenalan 

edustajat tapaavat pitää omaa alaansa korvaamattomana niin kouluopetuksessa kuin 

yhteiskunnallisestikin.  

Molemmat lehdet siis pitivät kansan sivistämistä tärkeänä, ja näkivät eläinsuojelun ja luonnon 

tuntemisen sivistyspyrkimyksen kannalta välttämättöminä – tai vähintäänkin pyrkivät 

vakuuttamaan lukijansa tästä. Myös ihmisen asemaa eläinkunnassa pohdittiin jonkin verran, ja 

brittitutkimuksesta tuttu käsitys siitä, että ihminen nousi eläintä ylemmäs nimenomaan toimimalla 

eettisesti oikein paitsi eläimiä, myös kasveja kohtaan, näkyi etenkin Eläinsuojeluksessa. Luonnon 

Ystävä taas paikansi ihmisen ja eläimen eron enemmän järjen ja tieteen kuin moraalin alueelle. 

                                                           
193 Luonnon Ystävä nro 1/1903, s. 29–33. Myös esimerkiksi Luonnon Ystävä nro 3/1905, s. 9 yhdisti luonnontieteen 
sivistykseen: ”syvempi tuntemus luonnosta on ensi sijassa kaikille sivistyneille välttämätön.” 
194 Luonnon Ystävä nro 1/1903, s. 33. 
195 Esim. Luonnon Ystävä nro 11/1899, s. 10; nro 2/1901, s. 12; nro 2/1902, s. 23. 
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Kaiken kaikkiaan ihmisen ja eläimen eroja käsiteltiin kuitenkin molemmissa lehdissä verraten vähän. 

Sillä perusteella, mitä aiheesta kirjoitettiin, vaikuttaa selvältä, että ihminen oli molempien lehtien 

maailmankuvassa selvästi eläimen yläpuolella, eikä aihetta kenties senkään takia ollut tarpeen 

enempää pohtia.  

2.2. Sivistämisen kohteet 

2.2.1. Maaseudun tietämättömät  
 

Sen lisäksi, että osoittamalla sääliä eläimiä kohtaan ihminen saattoi vahvistaa asemaansa niiden 

yläpuolella, tavat kohdella eläimiä saattoivat toimia eronteossa myös eri ihmisryhmien välillä. 

Useiden Ison-Britannian tutkijoiden mukaan eläinsuojelu oli keino erottautua yhteiskunnallisesti; 

suomalaisten 1800-luvun eläinsuhteesta kirjoittanut Taija Kaarlenkaski on päätynyt samaan 

tulokseen. Isossa-Britanniassa etenkin nouseva keskiluokka erottautui eläinasenteillaan raakana 

pidetystä työväenluokasta, Suomessa taas kaupunkien keski- ja yläluokkainen väestö pyrki 

Kaarlenkasken mukaan erottautumaan ennen kaikkea ”välinpitämättömistä” maalaisista.196 

Tavoitteena ei kuitenkaan ollut ainoastaan olla moraalisesti parempi, vaan myös sivistää näitä 

raakoja ja/tai välinpitämättömiä ryhmiä ja tuoda heitä kohti keskiluokkaista ihannetta.  

Isossa-Britanniassa eläinsuojelujärjestö RSPCA:n sivistys- ja valistustoimien kohteena olivat etenkin 

kaupunkien työläiset, etenkin eläinten kanssa tekemisissä olevat ajurit, sekatavarakauppiaat ja 

teurastajat, joita piti sivistää, sillä heitä pidettiin raakoina ja eläimellisinä.197 Suomessa taas 

ongelmakohtana pidettiin myös Eläinsuojeluksen ja Luonnon Ystävän teksteissä selvästi maaseutua.  

Se, että Suomessa valistettavat kuuluivat enimmäkseen maalaisväestöön eivätkä työväenluokkaan 

ei ole mikään ihme, sillä Suomessa kaupungistuminen eteni paljon hitaammin kuin Isossa-

Britanniassa, ja 1800- ja 1900-lukujen vaihteessakin noin 10 % suomalaisista asui kaupungeissa, kun 

taas Lontoossa oli jo 1800-luvun vaihteessa yli miljoona asukasta.198 Pääasiassa teollisuustyöläisistä 

muodostuva kaupunkiköyhälistö oli toki Suomessakin olemassa, mutta se oli pieni. Suomen oloissa 

se osa kansaa, joka oli läheisimmin tekemisissä eläinten kanssa ja jonka tapoja pidettiin raakoina, 

                                                           
196 Kaarlenkaski 2014, s. 283. 
197 Ritvo 1987, s. 130, 133–135; Kete s. 3; Kean 1998, s. 65; Tester 1991, s. 55, 90, 106–107. Thomas tosin toteaa, että 
Isossa-Britanniassakin kaupunkeja pidettiin perinteisesti sivistyksen kehtoina ja maaseutua takapajuisena. Thomas 
1983, s. 243.  
198 Hilda Kean, s. 28; https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/12/13/aikamatka-arkeen-asuminen luettu 23.4.2020 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/12/13/aikamatka-arkeen-asuminen
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löytyi siis maalta; Luonnon Ystävän ja Eläinsuojeluksenkin sivistyspyrkimykset kohdistuivat selvästi 

maaseudulle.  

Eläinsuojelus-lehden mukaan maaseudun ongelmia olivat muun muassa ikäloppujen hevosten 

käyttö sekä vanhanaikaiset teurastustavat. Myös sitä, että eläinsuojelua ei yleensäkään tunnettu 

maaseudulla eikä maalaiskunnissa juuri ollut eläinsuojeluyhdistyksiä, pidettiin epäkohtana.199 

Esimerkiksi vuonna 1900 kirjoitettiin eläinsuojeluyhdistysten puutteesta juuri sivistyksen 

näkökulmasta: ”kansamme sivistystila on kaikkea muuta kuin kehuttava, jos kerta otetaan 

mittakaavaksi se huolimaton ja usein raaka tapa, millä se kohtelee kotieläimiään.”200 Kaikkien 

maaseudun eläinsuojelullisten ongelmien ytimessä olikin Eläinsuojeluksen mukaan sivistyksen ja 

tiedon puute.201 Mutta olisiko keskimääräisellä maalaisella ollut mahdollisuutta noudattaa 

eläinsuojelijoiden tarjoamia yleviä aatteita? Laura Starkin mukaan elämä maaseudulla oli vielä 

tuolloin keskimäärin kovaa ja köyhää, eikä yhteiskunnasta juuri ollut apua: esimerkiksi 

terveydenhoito ei ollut tehokasta, eivätkä vakuutusjärjestelmät ja köyhäinapu riittäneet 

korvaamaan katovuosien menetyksiä. Ylhäältä päin tuleva valistus upposikin maaseutuväestöön 

ennen kaikkea silloin, jos se tarjosi jonkinlaista konkreettista parannusta elämään.202 Näin ollen 

eläinsuojeluaatteen paras keino vedota kansaan oli todennäköisesti vakuuttaa, että hyvin hoidetut 

eläimet tuottivat paremmin. Aina tämäkään ei luultavasti riittänyt, mikäli mahdollisuuksia 

esimerkiksi tarjota eläimille parempilaatuista ruokaa ei todella ollut; Eläinsuojeluskin totesi, että 

”On myönnettävä, että myöskin köyhyys ja itsensä elättämisen vaikeus joskus osaksi vaikuttavat, 

että maalla nähdään niin usein huonoja hevosia.”203 

Lisäksi vaikuttaa, että eläinsuojelijoiden mielestä heillä oli kyllä maanviljelijöiden kanssa yhteisiä 

intressejä, mutta nämä suhtautuivat eläinsuojeluun kylmäkiskoisesti. Eläinsuojelus koettikin vedota 

maanviljelysseuroihin, että nämä ryhtyisivät valistamaan jäseniään eläinsuojelun tärkeydestä – jos 

ei muuten, niin taloudellisin perustein. Lehden mukaan maanviljelysseuroilla olisi hyvät 

mahdollisuudet edistää eläinsuojelua maaseudulla, sillä ”hevoshuijarit”, teurastajat ynnä muut 

nauroivat päin naamaa, jos heitä kielsi rääkkäämästä eläimiään, mutta he saattoivat samaan aikaan 

                                                           
199 Eläinsuojelun vähäisestä suosiosta maaseudulla esim. Oikeutta Kaikille nro 3/1896, s. 3–7; nro 10/1896, s. 
3.”Irtonaisen väen” tukkimetsissä loppuun käyttämistä hevosista Eläinsuojelus nro 3/1897, s. 11–12. Teurastuksesta 
esim. Eläinsuojelus nro 5/1898, s. 5–7; nro 9–10/1901, s. 20–21.  
200 Eläinsuojelus nro 5/1900, s. 3–5.  
201 Esim. Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 96; Eläinsuojelus nro 6/1897, s. 4; nro 5/1900, s. 9.  
202 Stark 2006, s. 27, 66. 
203 Eläinsuojelus nro 4/1898, s. 4.  
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olla maanviljelysseuroissa arvostettuja jäseniä. Kirjoittaja totesi myös hieman sovinnollisemmin, 

että olisi molemminpuolinen etu, että maanviljelijät ja eläinsuojelijat kuuntelisivat toistensa 

mielipidettä. Eläinten olojen kohentaminen voisi myös tuoda taloudellista voittoa.204 Toisaalta 

eläinsuojelutyötä ei kuitenkaan pitäisi tehdä pelkän voiton takia; vuonna 1900 todettiin, että 

parannuksia eläinten oloissa oli maatalousyhdistysten toimesta kyllä saatu aikaan, mutta motiivit 

olivat olleet väärät: suurempana syynä toimintaan oli ollut halu kasvattaa tuloja kuin ”puhdas, 

asialle lämmenneestä mielialasta syntynyt vakaumus”.205 Vaikuttaa siis siltä, että Eläinsuojeluksen 

tavoitteena oli ennen kaikkea maalaisten sivistys- ja siveellisyystason nostaminen ja raakuuden 

vähentäminen, mutta paremman puutteessa riitti sekin, että eläinten olot kohenivat edes 

taloudellisen voitonhalun takia.  

Maaseudun ja kaupungin sekä säätyjen välinen vastakkainasettelu tuotiin toisinaan esiin vielä 

suoremminkin. Esimerkiksi vuonna 1901 T. K. Forstén valitteli eläinsuojelutyön raskautta 

maaseudulla: työ oli siellä vaikeampaa kuin kaupungeissa ja sitä oli enemmän; lisäksi maalaisväki oli 

vastahakoista ja epäileväistä uusia asioita kohtaan, etenkin jos alkuunpanija oli säätyhenkilö.206 

Kertaalleen Eläinsuojelus kirjoitti myös eläinsuojeluaiheisen kirjallisuuden jakelun vaikeudesta 

muun muassa ”saaristolaismuijille”, jotka kyselivät ensimmäisenä, oliko lehti Jumalan sanaa. Joku 

oli kieltäytynytkin ottamasta lehteä vastaan, sillä koki Raamatun riittävän lukemiseksi.207 Teksteistä 

piirtyy kuva vanhanaikaisista, herravihaa potevista maalaisista, jotka eivät tahtoneet päästää irti 

perinteistään ja ottaa vastaan uutta tietoa.  

Siinä missä Ison-Britannian työväestöä pidettiin pahimmillaan vain hiukan eläimiä parempina, eikä 

aivan kelvollisina britteinä, Suomen maaseutuväestöä kuvailtiin kuitenkin Eläinsuojeluksessa 

useimmiten tietämättömäksi ja taikauskoiseksi, ei niinkään lähtökohtaisesti julmaksi.208 

Kaarlenkaskikin on valinnut julmuuden sijaan nimenomaan välinpitämättömyyden kuvaamaan 

maalaisten eläinasenteita vastakohtana porvariston eläinystävällisyydelle. Toki eläinrääkkäys 

tuomittiin Eläinsuojeluksessa välillä värikkäinkin sanankääntein, ja eläinrääkkääjiä saatettiin kutsua 

raaoiksi.209 Vahvana tausta-ajatuksena oli kuitenkin kaiken aikaa se, että rahvaalla on mahdollisuus 

sivistyä ja muuttua paremmaksi. Eräässä kirjoituksessa jopa todettiin, että maamiehet olivat 

                                                           
204 Eläinsuojelus nro 4/188, s. 9–12.  
205 Eläinsuojelus nro 5/1900, s. 3–4.  
206 Eläinsuojelus nro 11/1901, s. 5–8.  
207 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 162.  
208 Esim. Ritvo 1987, s. 130.  
209 Esim. Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 31; nro 9/1896, s. 10–11; Eläinsuojelus nro 2/1899, s. 17–19.  
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pääsääntöisesti helliä eläimiään kohtaan, ja että ainoastaan teurastaminen tehtiin julmasti, koska ei 

tiedetty paremmasta. Myös ajureita puolustettiin, todeten, etteivät he suinkaan lyöneet hevosiaan 

julmuudesta vaan tietämättömyydestä; kun he olivat itse kasvaneet köyhyydessä ja saaneet usein 

selkäänsä, eivät he voineet tietää muista tavoista toimia. ”Taitamaton renki” ei ollutkaan yhtä suuri 

syyllinen eläinten kärsimykseen kuin välinpitämätön työnantaja – lopullinen vastuu oli siis 

ylemmällä taholla, jonka tulisi tietää paremmin.210  

Eläinsuojelus kritisoikin toisinaan ”sivistyneitä” tai yläluokkaisia ja kohdisti vaatimuksensa heihin. 

Kun kansa kerran ei yleensä rääkännyt eläimiä pahuuttaan, vaan lähinnä ”syvimmässä 

tietämättömyydessä”, heitä voitiin valaista sivistyksen valolla ja esimerkin voimalla.211 Valaiseminen 

ja esimerkin näyttäminen puolestaan jäivät niiden tehtäväksi, jotka olivat itse jo valaistuneet ja 

sivistyneet. Lehdessä todettiin esimerkiksi, että sivistyneissä tuli ensimmäisenä herättää rakkautta 

kansaa, kansansivistystä ja isänmaata kohtaan, niin kansa tulisi kyllä perässä – lintulautojen 

pystyttäminenkin mainittiin sivistyneistön velvollisuudeksi, jotta rahvas voisi ottaa mallia.212 

Vetovastuu kansan parantamiseksi annettiin siis sivistyneille, ja rahvaasta maalattiin kuvaa 

sivistymättömänä ja tietämättömänä, lapsenkaltaisenakin kansanosana, joka ei ollut tilastaan yksin 

vastuussa niin kauan kuin sivistynyt osa kansasta ei tehnyt osuuttaan. Vuonna 1897 Eläinsuojelus 

esimerkiksi moitti eräitä ”herrasmaisia henkilöitä” kaksinaismoralismista, kun nämä katsoivat 

oikeudekseen antaa moraalia ”maanmoukille” eläinrääkkäyksestä, vaikka itse osallistuivat kilpa-

ajoihin, jotka olivat yhtä lailla rääkkäystä.213 Lisäksi lehdessä kirjoitettiin myös kerran Helsingissä 

rehottavasta julkisesta eläinrääkkäyksestä, eli kaikki ongelmat eivät löytyneet maaseudulta.214 

Eläinsuojeluksen tekstien perusteella vaikuttaa siltä, että lehdessä tunnistettiin maaseudun ja 

kaupungin välinen jännite eläinsuojeluasiassa, ja sivistynyt-sivistymätön –jakokin vaikuttaa 

kulkeneen pääasiassa kaupungin ja maaseudun rajalla. Maalaiset esitettiin sivistymättöminä ja 

taikauskoisina, raakoinakin, mutta toisaalta heitä kuvailtiin toisinaan myös aidoiksi ja 

luonnonläheisiksi ja jopa helliksi eläimiään kohtaan. Myös olosuhteiden vaikutus eläinten heikkoon 

kohteluun tunnistettiin, eikä kaupunkejakaan pidetty täysin eläinrääkkäyksestä vapaina. Lehti ei 

asettunutkaan yksinkertaisesti sille kannalle, että ainoastaan maalaiset olisivat raakoja ja julmia, 

                                                           
210 Oikeutta Kaikille nro 11–12/1896, s. 20; Eläinsuojelus nro 9–10/1901, s. 17–19. 
211 Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 10. 
212 Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 10. 
213 Eläinsuojelus nro 3/1897, s. 14.  
214 Eläinsuojelus nro 5–6/1901, s. 7–10.  
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vaan tunnisti korjattavaa myös sivistyneistön asenteissa ja toimissa. Maalaisten sivistäminenkin 

annettiin ennen kaikkea niiden tehtäväksi, jotka olivat itse jo sivistyneet. Lisäksi vaikuttaa, että 

Eläinsuojelus pyrki rakentamaan siltoja maaseudun asukkaiden ja kaupunkilaisten eläinsuojelijoiden 

välille: esimerkiksi ehdotukset yhteistyöstä maanviljelyseurojen kanssa ja sen myöntäminen, että 

myös eläinsuojelijat voisivat hyötyä maanviljelijöiden mielipiteiden kuuntelusta, kertovat 

sovintohakuisuudesta. 

Myös Luonnon Ystävässä on nähtävissä ero sivistyneiden ja sivistymättömien välillä, ja siinäkin ero 

vaikuttaa seuranneen kaupunki-maaseutu -rajaa. Maalaiset eivät kuitenkaan olleet yhtenäinen 

ryhmä; lehden mukaan se oli suunnattu muun muassa ”valistuneille maanviljelijöille”.215 Lehdessä 

viitattiin usein kansaan ja sen puutteelliseen tietämykseen; kansa-sanaa käytettiin samaan tyyliin 

kuin Eläinsuojeluksessakin ilmeisesti lähinnä maalaisrahvaasta. Luonnon Ystävä kritisoi erityisesti 

kansan keskuudessa eläneitä taikauskoisia tapoja ja uskomuksia; sivistäminen vaikuttaakin lehden 

mukaan sisältäneen ennen kaikkea luonnontieteellisen tiedon edistämistä kansassa.216 Taikauskon 

lisäksi kansalla oli Luonnon Ystävän mukaan yksinkertaisesti puutteelliset tiedot luonnosta, minkä 

lehti yksiselitteisesti esitti epäkohtana ilman suurempia perusteluja. Esimerkiksi selostuksessa 

fennomaanien tavoitteista todettiin, että he pyrkivät kohottamaan maata ja kansaa; tekstissä 

kuvailtiin, kuinka vähän kansa tiesi tavallisistakin luonnonilmiöistä ja kuinka sen parissa siksi vallitsi 

vanha taikausko.217 Kansan, ja sen yhteydessä koko maan, kohottaminen siis liitettiin kiinteästi 

tieteelliseen tietoon luonnosta sekä siitä seuraavaan taikauskon vähenemiseen. Esimerkiksi jutussa 

kiertävästä eläinnäyttelystä mainittiin, että se oli selvästikin opettavainen kansalle – jo niinkin 

yksinkertaisella asialla kuin eläinten näkemisellä näyttelyssä oli siis kansaa kehittävä vaikutus.218 

Samoin kuin Isossa-Britanniassa, missä niin museoiden kuin eläintarhojenkin uskottiin ylevöittävän 

kansaa moraalisesti, luonnontieteen henkisesti kehittävä vaikutus tunnettiin siis myös Suomessa.219 

Luonnon Ystävässä otettiin suhteellisen harvoin kantaa eläinsuojeluun, mutta vuonna 1898 julkaistu 

teksti viittaa siihen, että näkemys maaseudulla tapahtuvan eläinrääkkäyksen syistä ja keinoista 

tilanteen korjaamiseen piti yhtä Eläinsuojeluksen kanssa. Tekstin mukaan ”raakuus ja tylyys eläimiä 

                                                           
215 Luonnon Ystävä nro 2/1905, s. 38.  
216 Kansan taikauskosta Luonnon Ystävä nro 9/1901, s. 22; nro 6–8/1902, s. 25; nro 9/1903, s. 5; nro 3/1904, s. 20.  
217 Luonnon Ystävä nro 3/1904, s. 20. 
218 Luonnon Ystävä nro 3/1898, s. 14–15. Kirjoittaja tosin päätyi siihen, että jollei eläinten oloja tällaisissa näyttelyissä 
saada paremmiksi, olisi parempi olla niitä järjestämättä. Lisäksi hän paheksui sitä, että eläimistä annettiin kansalle 
myös vääriä tietoja.  
219 Kean 1998, s. 39–40, 44–45.  
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kohtaan on seurausta ajattelemattomuudesta tai paremman tiedon puutteesta, jota voidaan 

korjata levittämällä valistusta ja asiallista tietoa kaikkiin kansankerroksiin.”220 Vaikka Luonnon 

Ystävä pitäytyi pääosin tieteellisellä linjalla, sen toimituskunta selvästi näki tiedon tehtäväksi myös 

rahvaan asenteiden ja käytöksen muuttamisen. Jutussa ei eritelty sitä, millaisesta asiallisesta 

tiedosta tarkalleen on kyse – tarkoitettiinko sillä esimerkiksi tietoa eläimistä sinänsä, niiden hoidosta 

tai käyttäytymisestä? Luultavasti kyseessä oli kuitenkin tieteellisemmin painottunut tieto verrattuna 

Eläinsuojelukseen, joka korosti yleensä tietoa esimerkiksi eläinten kyvystä kokea kipua tai niiden 

tunne-elämästä.221 Tosin vuonna 1905 Luonnon Ystävä kirjoitti myös siitä, kuinka tärkeää oli tietää, 

mikä oli minkäkin eläimen pääaisti; tätä kautta niiden toimintaa olisi helpompi ymmärtää.222  Tiedon 

levittäminen oli joka tapauksessa myös Luonnon Ystävän mukaan sivistyneemmän kansanosan 

tehtävä; edellä mainittu ”kaikki kansankerrokset” viitannee todellisuudessa alempiin kerroksiin. 

Samoin kuin Eläinsuojeluksessa, kansan sivistämistehtävä annettiin siis ennen kaikkea 

sivistyneistölle.  

 

2.2.2. Lasten kasvatus eläinten ja luonnon kautta 
 

Maalaisten sivistämisen ohella molemmissa lehdissä nousi toistuvasti esiin lasten 

luontokasvatuksen ja oikeanlaisen eläin- ja luontosuhteen kehittymisen merkitys. Lapsissa oli 

kansan tulevaisuus, ja sekä Luonnon Ystävä että etenkin Eläinsuojelus pitivät lasten kasvattamista 

kohti oikeanlaista, siveellistä kansalaisuutta yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan. 1800- ja 1900-

lukujen vaihteen kasvatusihanteissa painottui luonteen kehittäminen tietojen lisäämisen ohessa, 

elävän kiinnostuksen herättäminen oikeina pidettyihin asioihin, ilmiöiden ymmärtäminen pelkkään 

ulkoa opetteluun verrattuna sekä toiminnan merkitys lapsen luonteen muotoutumiselle.223 Kaikkia 

näitä ihanteita edistettiin myös Eläinsuojeluksen ja Luonnon Ystävän sivuilla.  

Luonnon Ystävä oli selvästi suunnattu ennen kaikkea nuorisolle, vaikka lastenlehti se ei ollutkaan. 

Lehden ilmoitettiin olevan valistuneiden maanviljelijöiden lisäksi tarkoitettu etenkin opiskelijoille ja 

luonnontieteen opettajille, eli toivottu tilaajakunta löytyi lähinnä kouluista. Lehteä myös 

mainostettiin sopivana lahjana etenkin nuorisolle, ja sen jutuissa viitattiin lukijoihin toisinaan 

                                                           
220 Luonnon Ystävä nro 4/1898, s. 22. 
221 Esim. Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 119; Eläinsuojelus nro 2/1897, s. 12; nro 2/1898, s. 13.  
222 Luonnon Ystävä nro 6–7/1905, s. 27–31. 
223 Launonen 2000, s. 102, 108, 143–144.  
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esimerkiksi ”nuorina luonnonystävinä”.224 Lehdessä annettiin myös melko paljon tilaa lyseolaisten 

perustamien luonnontieteellisten seurojen kokousraporteille, eli nuorten luonnonystävien 

näkökulma korostui.225 Kuten edellä nähtiin, lehden sivuilla otetaan myös usein kantaa esimerkiksi 

luonnontieteen opetussuunnitelmiin ja -tapoihin sekä oppimateriaaliin. Luonnon Ystävä piti 

luonnontieteen opetusmäärää liian vähäisenä, vastusti ulkolukua vahvasti, ja painotti, että lasten ja 

nuorten on opittava oikeasti ymmärtämään luonnon toimintaa, samalla jalostuen ja kehittyen.226 

Sitä, millä tavoin lapsi tarkalleen ottaen kehittyi luonnon tutkimisen kautta, ei tarkemmin eritelty, 

mutta kyseessä oli selvästi nimenomaan luonteen kehittyminen tietojen lisääntymisen ohella.  

Eläinsuojelus painotti vielä enemmän lasten kasvatusta ja oikeanlaisten vaikutteiden merkitystä. 

Lehdessä korostettiin oikeanlaisen toiminnan merkitystä, ja keskeisenä ajatuksena oli, että se, mitä 

lapsi nuorena tottui tekemään, muovasi hänen luonnettaan. Näkemys ihmisen perusluonteesta oli, 

että lapset olivat luonnostaan julmia kehittymättömän luonteensa vuoksi – ”Lapset ovat aina 

julmia.” Vasta hyvin tekojen harjoittamisen ja aikuisten ohjauksen myötä heistä kehittyisi 

ajattelevaisempia; kuten mikä tahansa taito, myös armeliaisuus syntyi ja kasvoi ymmärrystä 

kehittämällä, ja inhimillisyyttäkin piti harjoittaa. Koska niin hyvät kuin pahatkin taipumukset 

muovautuivat lapsena, lapsia oli pienestä asti opetettava olemaan eläimille hyvä, ja toisaalta 

puututtava heti esimerkiksi eläinrääkkäystaipumuksiin.227 Launosen mukaan ajatuksesta 

perisynnistä eli siitä, että lapset olisivat syntyjään pahoja, oli pitkälti luovuttu 1800-luvun lopulle 

mennessä. Sen sijaan lasten nähtiin edelleen olevan siveellisesti heikkoja ja viettiensä vallassa; 

Eläinsuojeluksen tarkoittama julmuus ja kehittymättömyys luultavasti viittasi tähän.228 

Esimerkiksi lemmikkieläimet tai pikkulintujen ruokkiminen olivat Eläinsuojeluksen mukaan lapselle 

hyvästä, sillä ne totuttivat lasta pitämään huolta heikommistaan ja näin kehittivät luonnetta hyvään 

suuntaan; Suomen eläinsuojeluliikkeen isä Z. Topeliuskin painotti lemmikkien tai muiden suojattien 

hyvää tekevää vaikutusta ja toivoi eläinsuojeluliikkeiden pyrkivän vaikuttamaan etenkin äiteihin ja 

lapsiin.229 Myös Luonnon Ystävä lainasi Topeliuksen ajatuksia: jokaisen lapsen tulisi valita jokin 

suojatti, oli se sitten lintu, kasvi tai sisko.230 Tottumuksen kehittymistä pidettiin tuohon aikaan 

                                                           
224 Luonnon Ystävä nro 1/1897; nro 3/1897, s. 17; nro 9/1901, s. 31; nro 11–12/1901, s. 41. 
225 Esim. Luonnon Ystävä nro 6–8/1902, s. 81; nro 11–12/1902, s. 59; nro 8–9/1905, s. 36. 
226 Esim. Luonnon Ystävä nro 10/1900, s. 18; nro 1/1902, s. 36–37. 
227 Oikeutta Kaikille nro 6–7/1896, s. 15; Eläinsuojelus nro 6/1899, s. 4–5; nro 9–10/1901, s. 19.  
228 Launonen 2000, s. 87–88, 118–119. 
229 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 143; Eläinsuojelus nro 6/1900, s. 3–4; nro 1/1902, s. 6. 
230 Luonnon Ystävä nro 2/1898, s. 19. 
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kasvatuksessa yleisestikin tärkeänä: lapset oli totutettava tekemään hyviä tekoja, jolloin niiden 

tekeminen alkaisi lopulta olla automaattista.231 Keith Thomas lainaa 1700-luvun nimetöntä 

englantilaista ajattelijaa: ”Kissani on instrumentti, jonka kautta lapseni oppivat 

hyväntahtoisuutta.”232 Eläinsuojelus taas kirjoitti: ”Eläimen suojeleminen lapselta on lapsen 

suojelemista pahoilta taipumuksilta.”233 Äärimmillään kyse oli siis lemmikkien käyttämisestä 

kasvatuksen välineinä. Lemmikki- ja kotieläinten kannalta lienee joka tapauksessa ollut edullista, 

että niiden hyvään kohteluun kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota, vaikka syy olisikin ollut 

enemmän ihmisen luonteen kehittäminen kuin niiden hyvinvointi. Luonteen kehittämiseen riittivät 

kuitenkin myös kertomukset oikeiden eläinten elämästä: niiden antamien esimerkkien kautta lapset 

saisivat ”runsaasti hyvää luonteenmuodostamis-ainesta”.234 

Luonteen muokkautuminen tottumuksen kautta toimi myös toiseen suuntaan. Tietyt sinänsä 

hyväksyttävät toimet, kuten tuhoeläinten tappaminen ja eläinten teurastaminen, eivät 

Eläinsuojeluksen mukaan sopineet lapsille juuri tottumuksen kehittymisen vuoksi: eläimiin 

kohdistuvaan raakuuteen ja tappamiseen tottuneesta lapsesta kun voisi kasvaa ihmisille raaka 

aikuinen. Tämä ”porttiteoria”, jonka ilmeisesti esitti ensimmäisen kerran John Locke 1600-luvun 

lopulla, oli länsimaissa tuohon aikaan yleisesti hyväksytty: eläinrääkkäystä pidettiin pahana 

erityisesti siksi, että sen nähtiin johtavan esimerkiksi rikollisuuden kasvuun.235 Esimerkiksi taiteilija 

Hogarthin tarina Tom Nero -nimisestä katupojasta tunnettiin myös Suomessa; tarina varoitti 

seurauksista, jos lapsi saisi vapaasti harjoittaa julmuutta eläimiä kohtaan. Tarinan Tom rääkkäsi 

lapsena kissoja, ryhtyi aikuisena ajuriksi ja pieksi hevostaan, ja lopulta murhasi rakastajattarensa.236 

Eläinsuojelus oli, kuten ensimmäisessä luvussa todettiin, varovaisesti tuhoeläinten tappamisen 

kannalla. Lapsille maksettavat tapporahat esimerkiksi rotista olivat kuitenkin lehden mukaan 

ehdottoman haitallisia lapsen kehitykselle. Eläinsuojeluksen mukaan lapsille oli sitä vastoin 

opetettava, ettei tuhoeläimiäkään saanut rääkätä eikä tappaa vain tappamisen ilosta, sillä nekin 

                                                           
231 Launonen 2000, s. 137, 144.  
232 Thomas 1983, s. 176.  
233 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 180. 
234 Eläinsuojelus nro 6/1900, s. 5. 
235 Rouhiainen & Vuorisalo 2014, s. 152.  
236 Julma eläimille, julma ihmisille -logiikasta: Kean 1998, s. 103; Kete 2007, s. 1; Tester 1991, s. 64–65. Hogarthia 

kehuttiin Eläinsuojeluksessa nro 4/1900, s. 6. Myös Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 22: Eläinrääkkääjät muuttuvat 
ihmisrääkkääjiksi; Eläinsuojelus nro 3/1901, s. 17: saksalainen tiedemies on todennut, että murhia on enemmän siellä, 
missä eläinrääkkäyksiäkin.  
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yrittivät vain elää elämäänsä.237 Lapsia kannustettiin yleisesti vielä myöhemminkin tappamaan 

rottia ja niistä maksettiin pieni palkkio; tämä nähtiin hyväksi tavaksi saada tuholaisia vähennettyä ja 

antaa lapsille tilaisuus tienata osa elannostaan.238 Eläinsuojelus kuitenkin kiinnitti huomionsa 

tottumuksen muodostumiseen ja argumentoi, ettei lasta sopinut totuttaa tappamiseen.   

Myös teurastamisen luonnetta raaistavaan vaikutukseen Eläinsuojelus otti kantaa usein ja jyrkästi. 

Kantansa vahvistukseksi lehti viittasi esimerkiksi väitettyyn lakiin, jonka mukaan teurastajat eivät 

Isossa-Britanniassa saisi toimia valamiehinä; olisi siis yleisesti tunnettua, että jatkuva eläinten 

tappaminen raaistaa luonnetta. Keith Thomasin mukaan lakia ei tosin koskaan ollut; monet britit 

kyllä pitivät teurastajia valamiehiksi sopimattomina ainakin murhatapauksissa, ja huhu asiaa 

koskevasta laista oli sitkeä, muttei totuudenmukainen.239 Eläinsuojeluksessa teurastamiseen 

osallistumisen tai sen näkemisen uskottiin joka tapauksessa totuttavan lapsia raakuuteen – ”mitä 

voi odottaa lapselta, joka on tottunut näkemään kesyn eläimen vuotavan verta ja syömään eläimen 

lihaa, jota on ehkä pitänyt ystävänään?”. Ratkaisu oli piilottaa lapselta mahdollisimman pitkään 

kaikki, mikä oli ”raakaa, julmaa ja rumaa”, sillä lapsen mieli oli tunteellinen ja vaikutuksille altis.240 

Se, että pelkkä teurastamisen näkeminenkin oli vaaraksi, viittaa siihen, että Eläinsuojelus ei ollut 

huolissaan ainoastaan toiminnan vaikutuksista lapsen luonteeseen. Leevi Launosen mukaan 

tällainen ajattelu yleistyi aivan 1800- ja 1900-lukujen taitteessa: tällöin siveellisessä kasvatuksessa 

alettiin painottaa sitä, että koko yhteiskunnasta ja lasten näköpiiristä oli piilotettava siveellisesti 

turmelevat vaikutteet.241 Teurastamisen piilottaminen oli ilmeisesti juuri tällaista lapsen sielun 

turmeltumattomuudesta huolehtimista.  

Eläinsuojelus korosti sanomaansa painavilla esimerkeillä: lehti esimerkiksi raportoi kahdesta eri 

tapauksesta, joissa lapset olivat teurastuksia nähtyään alkaneet itse leikkiä niitä pienempien 

sisarustensa kanssa mallin mukaan, mikä oli lähestulkoon johtanut teurastettavaa eläintä esittävien 

lasten kuolemaan. Molemmissa tapauksissa isompi sisarus oli sitonut pienemmän sisaruksen kiinni 

ja ollut puukottamassa tätä, kun vanhemmat olivat ehtineet väliin – lapset olivat tällöin selittäneet 

leikkineensä teurastusta, koska isäkin teki niin. Toisen tapauksen kerrottiin tapahtuneen Skoonessa, 

toisen tapahtumapaikkaa ei mainittu.242 On kyseenalaista, ovatko kertomukset totta, mutta niiden 

                                                           
237 Esim. Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 59; nro 11–12/1896, s. 26; Eläinsuojelus nro 6/1899, s. 5.  
238 Aamulehti 23.9.2017 https://www.aamulehti.fi/a/200387555 luettu 24.4.2020 
239 Oikeutta Kaikille nro 6–7/1896, s. 16; Eläinsuojelus nro 5/1898, s. 10; Thomas 1983, s. 295.  
240 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 165; nro 6–7/1896, s. 15.  
241 Launonen 2000, s.  
242 Eläinsuojelus nro 6/1897, s. 15; nro 4/1900, s. 15.  
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julkaiseminen kertoo joka tapauksessa siitä, kuinka tärkeänä Eläinsuojeluksessa pidettiin 

teurastusten piilottamista lapsilta – asia pyrittiin tekemään selväksi äärimmäisillä esimerkeillä. 

Teurastusten katselua pidettiin Eläinsuojeluksessa ennen kaikkea maaseudun ongelmana; kuitenkin 

on olemassa myös Helsinkiä koskevaa muistitietoa, jonka mukaan lapset todella saattoivat olla 

paikalla teurastuksissa 1800-luvun lopulla.243  

Äitien roolia kasvattajina ja vaikutteiden antajina teurastusten suhteen korostettiin myös: lehdessä 

kerrottiin, että alueilla, joilla naiset teurastivat eläimiä, rikollisuus oli yleisempää, sillä nämä kovat 

naiset siirsivät kovuutensa lapsiinkin.244 Eräässä jutussa jopa pohdittiin, johtuiko pohjalaisten 

väkivaltaisuus siitä, että siellä naiset olivat läsnä teurastuksissa ollessaan raskaana.245 Sen lisäksi, 

että lapset saivat teurastuksen näkemisestä huonoja vaikutteita, niitä siis siirtyisi heihin jo 

raskauden aikana äidin kautta. Toisaalta naisten ei myöskään pitänyt paeta teurastuksen aikaan, 

vaan kotitalouden valtiattarina heidän oli oltava paikalla ja valvottava, että teurastus tapahtui 

asianmukaiseksi.246 Hilda Keanin mukaan myös Isossa-Britanniassa alettiin 1800-luvun lopulla 

keskustella teurastamisen raaistavasta vaikutuksesta, ja nimenomaan naisten osallistumista 

pidettiin pahana.247 Mahdollisesti juuri naisten vahva rooli kasvattajina ja toisaalta näkemys naisista 

herkempinä ja tunteellisempina johti siihen, että naisia, hieman kuten lapsiakin, pidettiin erityisen 

alttiina teurastuksen julmentaville vaikutuksille. 

Sen lisäksi, että lasten ei tullut sallia tappaa eläimiä, Eläinsuojelus kehotti vanhempia ohjaamaan 

lapsiaan sekä lemmikkieläinten että luonnonvaraisten eläinten kohtelussa muutenkin. Lapsille oli 

opetettava muun muassa, että lemmikit eivät olleet leluja, vaan eläviä, tuntevia olentoja, ja 

vanhempien esimerkki oli myös kotieläinten kohtelussa tärkeä.248 Esimerkiksi eläinten piekseminen 

ei lehden mukaan ollut väärin ainoastaan siksi, että se aiheutti eläimille kärsimystä, vaan yhtä paljon 

myös siksi, että siinä annettiin lapselle huonoa esimerkkiä.249 Tässä palataan myös jälleen siihen, 

että ihmisluonteiden muokkaaminen toiminnan kautta oli Eläinsuojelukselle vähintään yhtä 

merkittävä tavoite kuin itse eläinsuojelukin. Myöskään luonnon eläimiä ei saanut kohdella pelkkinä 

huvin lähteinä: esimerkiksi linnunmunien keräily oli vahingollista lapsen luonteen kannalta.250 Jos 

                                                           
243 Niemi 2019, s. 73–74.  
244 Eläinsuojelus nro 4/1897, s. 4; nro 6/1897, s. 7–8.  
245 Eläinsuojelus nro 3/1897, s. 8. 
246 Oikeutta Kaikille nro 6–7/1896, s. 24–25.  
247 Kean 1998, s. 131–132.  
248 Eläinsuojelus nro 6/1898, s. 4–5; nro 6/1899, s. 4–5. 
249 Eläinsuojelus nro 5/1900, s. 8. 
250 Esim. Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 58; Eläinsuojelus nro 3/1902, s. 4. 
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taas lasten oli kalastettava perheen ruuansaannin vuoksi, se oli sallittua, mutta kalat tuli tappaa heti 

vedestä nostettua, sillä nekin tunsivat kärsimystä. ”Tietysti ovat kalatkin luodut ihmisen ravinnoksi 

tarpeen vaatiessa”, mutta kun niiden pyyntiä harjoitettiin huvina, se oli julmuutta. Onkimatokin kitui 

koukussa tämän huvin takia, kalat kärsivät, eikä niitä välttämättä edes käytetty hyödyksi, vaan 

jätettiin mätänemään. Kun lapsi otettiin tällaiseen mukaan, hän vähitellen tottui ja kovettui, ja 

aikuisten neuvot olla kiltti muille eläimille menivät hukkaan, kun esimerkki näytti, ettei kaloillekaan 

tarvinnut olla hyvä.251 Toisaalta lehdessä ohjeistettiin aikuisia myös tekemään lapselle ero kalojen 

ja muiden eläinten välillä: lapselle tuli opettaa, ettei kala ollut mikään ystävä, ja että sen tappaminen 

oli eri asia kuin kesyn kotieläimen.252  

 

2.3. Sivistyksen päämääriä   
 

Millaisia lapsista, maalaisista ja yleisemmin Suomen kansasta sitten piti Eläinsuojeluksen ja Luonnon 

Ystävän sivistystoimien tuloksena tulla? Edellä on jo tullut ilmi, että sivistyminen ja jalostuminen 

johtaisivat ennen kaikkea siveellisen luonteen kehitykseen. Siveellisyydessä kyse oli 

yleisluontoisesta ”hyvästä ihmisyydestä”, jonka katsottiin kehittyvän luonnon tuntemisen ja 

rakastamisen sekä eläinten oikeanlaisen kohtelun kautta. Lehtien sisällöstä erottui kuitenkin myös 

tarkempia määritelmiä sille, millainen kansasta voisi sivistyksen ja oikean luontosuhteen kautta 

tulla. Etenkin isänmaallisuus ja nykyaikaisuus nousivat molemmissa lehdissä esiin. Näistä varsinkin 

isänmaallisuus olikin tuohon aikaan yleisesti jaettu arvo; sivistykseen liitettiin vahvasti valmius 

asettaa yhteisön etu yksilöllisten halujen edelle ja toimia isänmaan hyväksi. Etenkin fennomaaneille 

isänmaallisuuden kehittäminen kansassa oli olennaista, sillä sitä kautta voitaisiin vahvistaa rintamaa 

Venäjän sortotoimia vastaan.253  

2.3.1. Isänmaallisuus eläinsuojelun perusteena ja eläinsuhteen kehittämisen tavoitteena 
 

Luonnon Ystävässä kansallismielisyys oli selvemmin näkyvillä kuin Eläinsuojeluksessa, mikä ei ole 

ihme ottaen huomioon lehden vahvat kytkökset fennomaaneihin. Luonnon Ystävä oli alusta asti 

tiiviissä yhteistyössä luonnontieteellisen Vanamo-seuran kanssa, ja vuodesta 1900 eteenpäin 

                                                           
251 Eläinsuojelus nro 4/1901, s. 8–9. Kalastuksesta myös esim. Oikeutta Kaikille! nro 1/1895, s. 163; Eläinsuojelus nro 
6/1897, s. 17–18.  
252 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 165. 
253 Launonen 2000, s. 93, 103, 117.  
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lehden kustantaminen siirtyi kokonaan Vanamolle.254 Vanamon tarkoitus taas oli nimenomaan 

edistää suomenkielistä luonnontiedettä sekä esimerkiksi kehittää tieteellistä sanastoa suomeksi. 

Lisäksi lehden päätoimittaja, A. J. Mela oli intohimoinen suomalaisuuden ja etenkin suomenkielisen 

tieteen puolustaja. Kun Mela menehtyi vuoden 1904 alussa, Luonnon Ystävän muistokirjoituksessa 

ylistettiin häntä etenkin suomalaisuusaatteen ja kansallisen sivistyksen edistämisestä, ja sanottiin 

nimenomaan Melan olleen myös Vanamon sielu sen perustamisesta lähtien.255 Luonnon Ystävä 

yhdisti luonnon isänmaallisuuteen etenkin sillä perusteella, että kotimaan luonnon tunteminen, 

tutkiminen ja rakastaminen johtaisi myös kotiseutu- ja isänmaanrakkauteen.  

 Vuoden 1900 Luonnon Ystävän tekstissä todettiin, että moni kulkee valitettavan sokeana isänmaan 

luonnolle, vaikka ”oman maan luonnon pitäisi olla kaikille rakkain”. Tätä epäkohtaa vastaan 

taistelemaan olikin perustettu Suomen nuorten luonnonystäväin liitto, jonka tavoitteena oli edistää 

ja ylläpitää jäsenissään rakkautta luontoon sekä ”itsenäiseen työskentelyyn maamme luonnon 

tunnetuksi tekemisessä.”256 Sitä ei tarkennettu, oliko luontoa tarkoitus tehdä tunnetuksi oman 

maan asukkaille vai muille; mahdollisesti kyse on molemmista. Seuraavana vuonna lehdessä vielä 

kehotettiin kaikkia Suomen nuorten luonnonystävien seuroja liittymään liittoon, ”kyntämään oman 

vakonsa isänmaallisen sivistyksemme viljamailla”.257 Näin isänmaallisuus, sivistys ja rakkaus luontoa 

kohtaan oli saatu punottua yhteen, kuvaamaan ihanteellisen suomalaisen ominaisuuksia. ”Jos kansa 

tahtoo tuntea itsensä, elää omaa elämäänsä ja esiintyä erityisyytenä muiden rinnalla, on 

isänmaanrakkaus välttämätöntä, ja sen herättämiseen voi auttaa luonnon muistomerkkien 

hoivaaminen.”258 Luonto siis toimi paitsi isänmaan tunnetuksi tekemisen välineenä, myös suoraan 

isänmaallisuuden herättäjänä. Tätä logiikkaa painotettiin myös kotiseutututkimusta käsittelevässä 

jutussa vuonna 1905: kotiseudun tuntemus johti kotiseuturakkauteen, ja se puolestaan laajeni 

isänmaanrakkaudeksi.259 

Toisinaan Luonnon Ystävän tekstit saattoivatkin käsitellä enemmän suomalaisuuskysymystä kuin 

luonnontiedettä. Esimerkiksi Elias Lönnrotia käsittelevässä jutussa Lönnrotin kerrottiin keksineen 

myös kasveille suomenkielisiä nimiä, minkä vuoksi hän oli ollut suomalaisen luonnontieteenkin 

kannalta tärkeä. Pääpaino jutussa oli kuitenkin Lönnrotin panoksessa suomalaisuuden 

                                                           
254 Luonnon Ystävä nro 2/1904, s. 9.  
255 Luonnon Ystävä nro 2/1904, s. 4–11.  
256 Luonnon Ystävä nro 4/1900, s. 23–26. 
257 Luonnon Ystävä nro 9/1901, s. 31. 
258 Luonnon Ystävä nro 6–7/1905, s. 13.  
259 Luonnon Ystävä nro 4/1905, s. 10. 
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edistämiseen: ”Niin kauan kuin kieli elää, ei kansa ole kuollut. Niin kauan kuin suomen kieltä 

sivistyneetkin käyttävät, voimme varmuudella toivoa uuden aamun koittavan.”260 Luurankoisten261 

tutkimiseen keskittyneestä tieteilijä Carl Gegenbauerista kertova juttu puolestaan lähti kokonaan 

uuteen suuntaan, kun hänen tutkimustensa kuvailusta siirryttiin tieteilijän luonteeseen. Jutussa 

kerrottiin, kuinka hyvä Gegenbaur oli ihmisenä ja kuinka hän ”närkästyi kaikesta ajatuksen ja 

omantunnonvapauden loukkaamisesta, kaikesta oman asian sorrosta, olipa sitten kysymys 

yksityisestä henkilöstä tai valtiolliseen ahdinkotilaan joutuneesta pienestä kansasta”.262  

Eläinsuojelus puolestaan liitti isänmaallisuuden eläinsuojeluun korostamalla, että eläinrääkkääjä oli 

häpeäksi kansalleen, eläinsuojelija puolestaan kunniaksi. Jo lehden näytenumerossa vuonna 1894 

julkaistiin Topeliuksen teksti, jossa hän vertasi raakuutta ja julmuutta ruosteeseen kirkkaan teräksen 

päällä, ja kuvaili sitten eläinsuojelijaa: ”sinä teet työtä ihmiskunnan jalostuttamiseksi ja peset 

häpeätahran kansastasi.”263 Maanviljelijöitä puolestaan kannustettiin eläinsuojelutyöhön sillä 

perusteella, että eläinten hyvä kohtelu oli taloudellista, mutta ennen kaikkea, koska eläinsuojelun 

kautta maanviljelijän oma sivistyneisyys kasvaisi, ja hän tuottaisi näin kunniaa maallensa ja 

kansallensa.264 Myös kansakoululaisille pidetyn lastenjuhlan yhteydessä vuonna 1901 yhdistettiin 

eläinsuojelu isänmaallisuuteen: lapsille muistutettiin, että ensinnäkin oli ihmisen velvollisuus 

osoittaa kaikille luoduille rakkautta. Samalla rakkauden osoittaminen kuitenkin valaisisi omaakin 

elämäämme, ja se oli lisäksi isänmaallinen teko, joka muuttaisi kansaa siveellisemmäksi ja 

onnellisemmaksi.265 Koska koko sivistyskäsitykseen kuului tuolloin erittäin vahvasti yhteisöllisyys, 

tämän tyyppiset argumentit lienevät olleet vahvempia kuin ne nykymaailmassa olisivat. 

Eläinsuojelun merkitystä pyrittiin lisäämään yleisön silmissä tekemällä siitä isänmaallinen teko ja 

liittämällä yksilön eläinystävyys koko kansan onnellisuuteen, menestykseen ja kunniaan. 

Lisäksi lehdessä vedottiin huoleen siitä, mitä muut ajattelivat: Eläinsuojelus tiesi kertoa, että 

maahamme tutustuvien ulkomaalaisten mielestä ”se on ihana maa ja siellä asuu hyvä kansa, mutta 

kaksi pahaa ominaisuutta, juoppous ja eläinrääkkäys, sitä kovasti rumentavat.” Lehti totesikin, että 

kaikkien tulisi yhdessä toimia näiden häpeäpilkkujen poistamiseksi kansan maineesta.266 Myös 

                                                           
260 Luonnon Ystävä nro 4–5/1902, s. 16–21. 
261 Selkärankainen 
262 Luonnon Ystävä nro 11–12/1903, s. 15. 
263 Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 4. 
264 Eläinsuojelus nro 4/1898, s. 12.  
265 Eläinsuojelus nro 3/1901, s. 10.  
266 Eläinsuojelus nro 4/1901, s. 6. 
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vuoden 1898 jutussa, jossa käsiteltiin maaseudun eläinsuojelun tilaa, todettiin, että nykytila eläinten 

kohtelun suhteen oli maallemme ja kansallemme häpeäksi, ja että esimerkiksi keskieurooppalaiset 

ihmettelivät suomalaisten raakoja tapoja.267 Eläinsuojelus muistutti lukijoita myös siitä, että 

eläinrääkkäys ei sopinut sivistyneelle kansalle: jos suomalaiset siis tahtoivat sivistyneiden joukkoon, 

eläinten kohtelun oli muututtava.268 Toisaalta taas suomalaisia verrattiin esimerkiksi kiinalaisiin ja 

abessinialaisiin, ja koetettiin herätellä yleisöä kertomalla, että jopa nämä pakanat olivat 

eläinystävällisempiä kuin meidän kristitty, sivistynyt kansamme.269 Suomalaiset eläinsuojelijat eivät 

myöskään olleet yksin huolensa kanssa; myös Isossa-Britanniassa eläinsuojelujärjestöt koettivat 

kannustaa kansaansa eläinsuojeluun sillä perusteella, että kaikissa muissa sivistyneissä maissa 

eläinten asema oli jo parempi. Lisäkannustimena toimi vanhojen vihollisten, Ranskan ja muiden 

Etelä-Euroopan katolisten maiden, leimaaminen eläinrääkkääjiksi. Myös Eläinsuojeluksessa 

kerrottiin toisinaan katolilaisten julmuudesta eläimille, ja myös venäläisten raakuus ja 

vanhanaikaisuus tuotiin muutamissa teksteissä esiin.270 Eläinasenteet toimivatkin eronteon 

välineenä niin kansojen sisällä kuin niiden välilläkin. 

Vuoden 1901 lopulla julkaistussa teurastusta käsittelevässä tekstissä isänmaallisuuteen yhdistettiin 

myös vahvaa uuden vuosisadan edistysuskoa. Jutun mukaan se tapa, jolla teurastuksia maaseudulla 

tehtiin, oli ”häpeäpilkku eteenpäin pyrkivän kansamme elämässä.”271 Kirjoittaja jatkoi, että nämä 

pakanuuden aikaiset pahat tavat pitäisi jo kitkeä; ”meidän vuosisadallamme ei enää voi piiloutua 

tietämättömyyden naamarin taakse.” Suomalaisista maalattiin siis kuvaa edistyksellisenä tai ainakin 

siihen pyrkivänä kansana, jonka oli isänmaallisuuden nimissä luovuttava raakuudestaan. Myös 

Luonnon Ystävä teki selväksi, että ”nykyaika” oli parempaa kuin menneisyys; seuraavassa luodaan 

katsaus lehtien näkemyksiin menneen ja nykyhetken suhteesta, mitä tulee tietoon luonnosta ja 

eläimistä sekä niiden kohteluun. 

 

 

 

                                                           
267 Eläinsuojelus nro 4/1898, s. 11.  
268 Esim. Oikeutta Kaikille nro 9/1896, s. 3; Eläinsuojelus nro 3–4/1899, s. 33; nro 4/1900, s. 3–4; nro 5–6/1901, s. 10.  
269 Oikeutta Kaikille nro 11–12/1896, s. 9; Eläinsuojelus nro 6/1899, s. 14; nro 1/1902, s. 13.  
270 Katolilaisista Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 99; Eläinsuojelus nro 11/1901, s. 13–14. Venäläisistä Oikeutta Kaikille 
nro 1/1895, s. 45; Eläinsuojelus nro 3/1900, s. 5. 
271 Eläinsuojelus nro 9–10/1901, s. 20.  
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2.3.2. Nykyaikaisuus taikauskon ja julmuuden vastakohtana 
 

Sekä Luonnon Ystävä että Eläinsuojelus asemoituivat selvästi nykyaikaisuuden ja moderniuden 

puolelle, vanhanaikaisuutta, taikauskoa ja tietämättömyyttä vastaan. Luonnon Ystävässä kuvatussa 

asetelmassa vastakkain olivat moderni, tieteellinen tieto luonnosta sekä tietämättömyys ja 

vanhanaikainen taikausko. Eläinsuojeluksessa taas lehden edustama puoli sisälsi ”nykyaikaisen 

humaaniuden” ja inhimillisyyden vaatimukset, vastassa taas oli Luonnon Ystävän tapaan 

tietämättömyys ja taikausko, mutta myös kaikenlainen raakuus ja kovuus, tieteenkin nimissä 

harjoitettuna. Eläinsuojelus korostikin myös ”tieteellisen eläinrääkkäyksen” eli vivisektion kohdalla, 

että se kuului menneisyyteen, kuten muukin julmuus.272 Luonnon Ystävän kanta vivisektioon taas 

oli, että se edusti modernia tiedettä, ja oli täten positiivinen asia.273 Painotuseroja siis löytyi, mutta 

molemmat lehdet pitivät nykyhetkeä parempana kuin menneisyyttä ja pyrkivät myös vakuuttamaan 

lukijat modernin maailman paremmuudesta verrattuna kaikkeen ”vanhanaikaiseen”.   

Eläinsuojelus yhdisti nykyaikaisuuden vahvasti eläinten oikeaan kohteluun; raakuus taas kuului 

menneeseen maailmaan. Esimerkiksi vuonna 1895 kirjoitettiin, että nuoriso oli kasvatettava 

humaaniseksi, ja että tätä sanaa kuuli nykypäivänä usein; humaanius oli siis modernia.274 Myös 

tekstissä, jossa käsiteltiin eläinten kuljetusta Ruotsiin ja sitä, että eläinten tulisi saada levätä ennen 

matkaa, todettiin, että lopputuloksena olisi ”eläimiä säästetty lukemattomilta kärsimyksiltä ja siis 

aikamme humaaniset vaatimukset täytetty.”275 Vuonna 1901 taas pohdittiin modernia 

hyväntekeväisyyttä. Jutussa todettiin, että eläinsuojeluksessa, kuten muussakaan 

hyväntekeväisyydessä, satunnainen sääli ja almut eivät enää riittäneet, vaan ”eetillisesti korkeampi 

vaatimus, oikeutta kaikille” oli nykyaikaa.276 Sen sijaan nykyaikaisuuteen ei liitetty Luonnon Ystävän 

tapaan tieteellisyyttä tai taikauskon vähentämistä, ellei taikausko suoraan johtanut eläinten 

huonoon kohteluun. Moderniuden edistämisenkin kontekstissa siis näkyy, että Eläinsuojelukselle 

merkittäviä olivat asiat, jotka vaikuttivat eläinten asemaan konkreettisesti; nykyaikaisuus tai edistys 

eivät siis olleet arvokkaita sinänsä, mutta niistä oli hyötyä, mikäli niihin voi yhdistää humaaneja 

arvoja.  

                                                           
272 Eläinsuojelus nro 7–8/1901, s. 9.  
273 Luonnon Ystävä nro 2/1898, s. 22. 
274 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 183. 
275 Eläinsuojelus nro 3–4/1899, s. 23. 
276 Eläinsuojelus nro 7–8/1901, s. 9. 
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Yksi pahimmista vanhanaikaisuuden ja tietämättömyyden seurauksista Eläinsuojeluksen mukaan 

olivat maaseudulla käytettävät teurastustavat ja niiden julmuus. Lehdessä käsiteltiin vanhanaikaisia 

teurastustapoja usein, ja toisinaan eläinten kärsimystä kuvailtiin hyvinkin tarkkaan ja 

inhimillistäen.277 Julmat tavat olivat lehden mukaan seurausta tietämättömyydestä ja 

menneisyyteen juuttuneisuudesta. Eläinsuojelus otti tässäkin suhteessa käytännönläheisen 

valistamisen tehtäväkseen: lukuisissa numeroissa mainostettiin moderneja teurastusnaamareita 

(maski, joka laitettiin eläimen päähän ja jossa oli otsan kohdalla reikä, johon ammuttu luoti tai 

isketty naula tappoi eläimen nopeasti) ja esiteltiin niiden toimintaa. Useamman kerran lehdessä 

myös raportoitiin esittelytilaisuuksista, joita maalaispaikkakunnilla oli järjestetty: näissä oli 

demonstroitu teurastusnaamarin toimintaa ja valistettu kansaa modernimman teurastustavan 

eduista sekä eläimille että myös ihmisille.278 Teurastusasian käsittely näyttää, ettei Eläinsuojeluksen 

valistus keskittynyt vain teoriaan, vaan sillä pyrittiin muuttamaan ihmisten toimintaa käytännössä.   

Hyvä esimerkki teurastusvalistuksesta on Eläinsuojeluksen tarina köyhästä torppariperheestä, jonka 

lehmä täytyi rahanpuutteen vuoksi teurastaa. Koko perhe sääli lehmää ja oli muutenkin 

eläinystävällinen, vaikka olikin köyhä. He olivat kaikki myös ahkeria; tarinan alussa isä oli juuri tullut 

kartanolta päivätöistä, mutta hän veisteli vielä talon tarpeiksi, äiti taas kehräsi villoja ja neljästä 

lapsesta kaikki paitsi nuorin puuhastelivat myös jotain hyödyllistä. Kaikkia suretti lehmän kohtalo, 

sillä he tiesivät, että se tulisi kärsimään teurastajan käsissä ainakin tunnin. Ratkaisu ongelmaan 

löytyi, kun vanhin poika, joka oli käynyt kansakoulua, luki kaupasta kääreeksi saadusta 

sanomalehdestä teurastusnaamarista. Isä osti sellaisen velaksi, teurasti lehmänsä inhimillisellä 

tavalla, ja maksoi velkansa ryhtymällä teurastamaan muidenkin eläimiä inhimillisesti maksua 

vastaan.279 Paitsi eläinystävyydestä, tarina pyrki antamaan lukijoille esimerkkiä myös lukutaidon ja 

sivistyksen merkityksestä vaatimattomissakin oloissa. Perinteiset arvot, kuten ahkeruus ja nöyryys, 

olivat myös esillä, mutta modernia edusti kansakoulun käynti ja valmius ottaa käyttöön uusia 

menetelmiä perinteisten tilalle. Laittamalla päähenkilöksi köyhän torppariperheen, kirjoittaja 

luultavasti pyrki osoittamaan, että köyhissäkin oloissa oli mahdollista noudattaa nykyaikaisen 

humaaniuden vaatimuksia – kuten edellisessä alaluvussa tuli ilmi, tämä ei varmastikaan aina ollut 

yleisölle itsestään selvää.  

                                                           
277 Esim. Oikeutta Kaikille nro 10/1896, s. 13; Eläinsuojelus nro 2/1899, s. 17–18; nro 9–10/1901, s. 3. 
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279 Oikeutta Kaikille nro 1/1896, s. 14–16. 
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Nykyaikaisuutta ihannoitiin myös Luonnon Ystävässä, joka ei kuitenkaan sisällyttänyt 

nykyaikaisuuden määritelmään käytöstä tai eläinten kohtelua, vaan halusi profiloitua modernin, 

tieteellisen tiedon edistäjänä. Modernin tieteen ja totuuden vastakohdaksi taas määriteltiin 

toisaalta menneisyys ja etenkin keskiaika, toisaalta taikauskoiset kansanuskomukset. Keskiaikaisen 

tieteen heikkouksia esittelemällä pyrittiin vahvistamaan käsitystä siitä, että kirjoitushetken tiede oli 

ensimmäistä kertaa maailman historiassa totuudellista. Esimerkiksi jutussa ”Entisten aikojen 

eläintiedettä” esiteltiin antiikin ja keskiajan tieteilijöiden ”lapsellisia ja tuulesta temmattuja” 

käsityksiä ja annettiin esimerkkejä keskiaikaisista luonnontieteellisistä teksteistä, joissa esiintyi 

esimerkiksi hirviöitä ja yksisarvisia sekä nykyään vääriksi tiedettyjä käsityksiä oikeista eläimistä. 

Jutun mukaan tieteet kuitenkin ”vuosisatojen taisteluiden kautta kehittyivät kohti totuutta” eli 

kirjoitushetken modernia, empiiristä havainnointia korostavaa tiedettä. Jutussa listattiin myös 

seikkoja, jotka hidastivat tieteen kehitystä: puutteelliset tutkimuskeinot, ennakkoluulot ja 

ahdasmielinen uskonnollisuus sekä liiallinen auktoriteettiusko.280 Etenkin omakohtaisten 

havaintojen puute esitettiin keskiajan tieteen ongelmana muissakin Luonnon Ystävän teksteissä; 

suurimpana esteenä tieteen kehitykselle pidettiin sitä, että antiikin auktoriteettien mielipiteitä ei 

uskallettu tai haluttu haastaa omien havaintojen pohjalta. Myös muun muassa keskiajan 

”harhaluulot ja yliluonnollis-usko” esitettiin Luonnon Ystävässä modernin tieteen vastakohtina.281  

Harhaluuloja tosin kerrottiin olevan kansalla nykypäivänäkin; näillä tarkoitettiin ilmeisesti erilaisia 

kansanuskomuksia, joihin lehden toimituskunta ei suhtautunut kovin suurella lämmöllä. 

Kansanuskomukset ja taikausko esitettiin lehdessä tieteellisen, oikean tiedon vastakohtina ja kansan 

sivistymistä jarruttavina tekijöinä: esimerkiksi Kansanvalistusseuran julkaisemasta eläinkirjasta 

iloittiin, sillä se tulisi levittämään tiedon valoa syviin riveihin ja haihduttamaan taikauskon 

pimeyttä.282 Taija Kaarlenkaski kirjoittaa artikkelissaan karjataioista, että taikausko yleensä oli 1800-

luvun kansansivistäjien vastustuksen kohde ja edistyksen vihollinen esimerkiksi viinanjuonnin ja 

”kaikenlaisen ruumiillisen karkeuden” ohella. Taiat edustivat valistajille ”menneisyyttä” ja 

vanhanaikaisuutta, ja he pyrkivät levittämään tätä käsitystä muun muassa lehtikirjoitusten 

välityksellä. Kansan mielipiteiden muokkaamiseksi karjataikojen tekemisestä saatettiinkin 

raportoida esimerkiksi paikallisissa sanomalehdissä joko huvittuneeseen tai paheksuvaan sävyyn.283  

                                                           
280 Luonnon Ystävä nro 9/1903, s. 5–12. 
281 Keskiajan luuloista esim. Luonnon Ystävä nro 1/1900, s. 39; nro 1/1902, s. 21–23; nro 2/1902, s. 17–20. 
282 Luonnon Ystävä nro 11–12/1903, s. 38. 
283 Kaarlenkaski 2014, s. 287. 
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Myös Laura Stark mainitsee artikkelissaan, että valistusliikkeiden myötä suomalaiseen 

yhteiskuntaan syntyi uusi jako kahteen ryhmään: ”edistyneet” ja ”edistystä tarvitsevat”, ja 

korostaakseen edistyksen paremmuutta valistajat pyrkivät leimaamaan perinteiset tavat ja asenteet 

sivistymättömiksi ja alkukantaisiksi.284  

Luonnon Ystävän suhtautuminen taikauskoon ja ”kansan” uskomuksiin yleensä sopii hyvin 

Kaarlenkasken ja Starkin kuvauksiin. Lehdessä asetettiin usein vastakkain moderni, tieteellinen tieto 

ja taikausko tai kansan tietämättömyys, ja kansan virheellisistä uskomuksista kerrottiin joko 

koomisessa sävyssä tai varoittavan esimerkin tapaan. Monessa jotakin eläintä käsittelevässä jutussa 

kerrottiin tieteellisen osuuden jälkeen, mitä kansa luuli kyseisestä eläimestä, tai kuinka se ei 

erottanut toisistaan esimerkiksi eri haukkalajeja, pikkulintuja tai ranta- ja kyykäärmettä.285 Myös 

humoristisia juttuja kansan tietämättömyydestä ja taikauskosta julkaistiin toisinaan: eräässä 

tarinassa väki oli kauhuissaan, kun kylään ilmestyi haikara, jota taikauskoiset kyläläiset luulivat 

äänten perusteella antikristukseksi, toisessa taas pelätty merihirviö paljastuikin loheksi.286 

Esimerkkinä kansan tietämättömyydestä ja taikauskoisuudesta lehdessä kirjoitettiin myös kahteen 

kertaan ”helmikäärmeestä”, johon vanha kansa yhdisti kaikenlaisia uskomuksia. Luonnon Ystävä 

kertoi kuitenkin ”käärmeen” olevan oikeasti suuri määrä harsosääsken toukkia, minkä kuka tahansa 

huomaisi, jos tutkisi asiaa lähemmin.287  Tarinoille on yhteistä paitsi taikauskon esittäminen 

negatiivisessa valossa, myös omakohtaisen havainnoinnin tärkeys. Kuten keskiaikaisen tieteen 

ongelmia käsittelevissä teksteissä, myös näissä tarinoissa kaikki väärinkäsitykset ja hämmennys 

seurasivat siitä, ettei kukaan mennyt itse katsomaan haikaraa, lohta tai helmikäärmettä lähempää 

ja tutkimaan, mistä on kyse.  

Keith Thomasin mukaan tällainen diskurssi kansan tietämättömyydestä yleistyi kuitenkin Isossa-

Britanniassakin vasta 1800-luvulle tultaessa. Tätä ennen tieteilijät olivat usein jopa pyytäneet apua 

maaseudun väestöltä, sillä esimerkiksi metsästäjät tunsivat linnut ja pieneläimet usein heitä 

paremmin, ja moni kansanparantaja pystyi kertomaan kasvitieteilijöille paljon uutta. Tieteen 

edistyessä asetelma kuitenkin muuttui: kansan tieto rajoittui usein käytännönläheiseen tietoon, 

eikä esimerkiksi rikkaruohoina pidettyjä pieniä kasveja vaivauduttu nimeämään erikseen tai 

käärmeitä luokittelemaan erikseen myrkyllisiin ja vaarattomiin. Luonnontiede puolestaan kehittyi 

                                                           
284 Stark 2006, s. 63–64.  
285 Esim. Luonnon Ystävä nro 10/1900, s. 12; nro 6–8/1902, s. 25; nro 5/1904, s. 16.  
286 Luonnon Ystävä nro 4/1900, s. 14–15; nro 2/1902, s. 15–17. 
287 Luonnon Ystävä nro 1/1900, s. 28–29; nro 9/1901, s. 22. 
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kohti yhä suurempaa riippumattomuutta siitä, oliko tutkimuskohteista suoranaisesti mitään hyötyä 

tai iloa, ja näin ”kansa” ja tieteilijät ajautuivat kauemmas toisistaan – ja kansan tietämystä alettiin 

tieteen piirissä väheksyä. Samalla myös taikauskoa alettiin pitää ennen kaikkena merkkinä kansan 

tietämättömyydestä.288 Luonnon Ystävän suhtautuminen kansan luontotietoon vaikuttaa juuri 

tällaiselta modernin tiedon ja perinteen ristiriidalta. Lehdessä asetettiin usein vastakkain 

nimenomaan kansan tieto, jossa olennaista ei ollut se, mikä haukka, pikkulintu tai käärme oli 

mikäkin, ja toisaalta tarkka luonnontieteellinen tieto eri lajeista. 

Monen Ison-Britannian eläin- ja luontokäsityksiä tutkineen mukaan tieteellisen tiedon, edistyksen 

ja vahvan ihminen/eläin -jaon vastapooliksi muodostui kuitenkin 1800-luvulla ”paluu luontoon” -

tyyppinen ajattelu, jossa kyseenalaistettiin esimerkiksi kaupungistumisen ja ”sivistyksen” hyvää 

tekevät vaikutukset. Siinä missä moni uskoi, että teollisen ajan sosiaalisten ja yhteiskunnallisten 

ongelmien takana oli sivistyksen puute, jotkut käänsivät asetelman ylösalaisin ja argumentoivat, 

että ongelmat johtuivat nimenomaan niin sanotusta sivistyksestä ja ratkeaisivat lisäsivistyksen 

sijaan luonnonläheisemmällä elämäntyylillä. Tätä ajattelutapaa edusti muun muassa Jean-Jacques 

Rousseau. Laajemmin kyseessä on valistus vastaan romantiikka -asetelma, eli valistuksen järjen 

korostusta vastaan kapinoitiin korostamalla sen sijaan tunnetta.289  

Kaikesta edistysuskosta ja tieteellisen tiedon ja/tai sivistyksen ihannoinnista huolimatta sekä 

Eläinsuojeluksessa että Luonnon Ystävässä toisinaan myös kaivattiin menneisyyttä ja sen 

luontosuhdetta. Vuonna 1902 Luonnon Ystävässä julkaistiin kirjoitus, jonka mukaan ihmiset eivät 

enää osanneet puhua luonnon kanssa tai tulkita sen ääniä, kuten Väinämöinen osasi; kirjoittaja 

arveli syyksi, että ihmiset olivat liian nykyaikaisia ja luonnosta vieraantuneita. Juttu jatkui 

kertomuksella yksinkertaisesta maalaisesta, Pekosta, joka osasi puhua lintujen kanssa. Pekko, jota 

”Heija-Pekoksi” nimitettiin, oli kasvanut ruotulapsena ja kulkenut jo pienestä pitäen paimenessa, ja 

oppinut vähitellen lintujen kieltä. Pekko eli luonnon keskellä ja selvästi luonnonläheistä elämää; 

hänestä mainittiin muun muassa, että häntä suretti ottaa koivusta tuohta virsujensa korjaamiseen, 

sillä hän rakasti myös koivuja.290 Pekon luonnonläheistä elämäntapaa, rakkautta luontoon ja kykyä 

kommunikoida lintujen kanssa kuvailtiin positiiviseen sävyyn, ehkä hieman haikeastikin. Monet 

Luonnon Ystävän kirjoitukset käsittelivätkin modernisaatiota ja sivistyksen etenemistä siitä 

                                                           
288 Thomas 1983, s. 73–74, 77–78, 80. 
289 Tester 1991, s. 123–125; Thomas 1983, s. 266, 288. 
290 Luonnon Ystävä nro 4/1900, s. 10–13. 
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näkökulmasta, että siitä aiheutui luonnolle monia ongelmia, mutta asialle ei voinut mitään. 

Esimerkiksi elinympäristöjen tuhoutuminen ja lajien sukupuutot esitettiin lähinnä valitettavina 

”sivutuotteina” ihmisen sivilisaation leviämisessä.291 Lintujen kanssa puhuva Pekko vaikuttaakin 

edustaneen jonkinlaista alkuperäistä, häiriötöntä luontosuhdetta, johon kuitenkaan ei ollut paluuta.  

Eläinsuojeluksen teksteissä Pekon tapainen hahmo oli yleinen, ja lehdessä tuotiin näiden hahmojen 

kautta esiin ideaalia eläinsuhdetta, jossa eläinten ymmärtäminen arvostettiin korkeammalle kuin 

kirjasivistys. Monissa Eläinsuojeluksen tarinoissa päähenkilö oli hieman yksinkertaisena pidetty 

palvelija, vanha kyläläinen tai ymmärtämättömänä pidetty lapsi, joka lopulta kuitenkin peittosi 

älykkäämmät, mutta kylmäsydämiset kanssaeläjänsä olemalla luonnostaan hyväsydäminen ja 

ymmärtäväinen eläimiä ja luontoa kohtaan.292 Näissä tarinoissa oli yleensä kyse jonkinlaisesta 

intuitiosta ja sen kuuntelemisesta: tarinoiden yksinkertaiset hahmot kuuntelivat sydämensä ääntä 

ja olivat herkkiä myös eläinten tunteille, toisin kuin muut, jotka olivat antaneet pinnallisen 

sivistyksen kovettaa itsensä. Kuten edellisessä luvussa nähtiin, Eläinsuojelus vetosi usein 

kristinuskoon eläinsuojelun alkulähteenä ja siihen velvoittajana; lapset ja yksinkertaiset, mutta 

hyväsydämiset ihmiset sopivat myös kristilliseen tematiikkaan hyvin.  

Eläinsuojeluksessa pohdittiin myös suoraan modernin ajan luonnosta vieraannuttavaa vaikutusta. 

Näytenumerossa, joka ilmestyi vuonna 1894, arveltiin, että eläimet luultavasti olivat onnellisempia 

kuin ihmiset, sillä ne voivat vielä nauttia kaikesta maailman ihanuudesta ja luonnon runollisuudesta, 

minkä kyvyn ”tämä höyrykoneiden ja hermostuneen tavoittelemisen aikakausi” oli monessa 

tuhonnut.293 Eläinsuojelus myös mainosti vuonna 1895 ruotsalaista Fylgia-nimistä aikakauslehteä, 

jonka tavoitteiksi mainittiin edistää ”luonnonmukaista elintapaa, yksinkertaisuutta tavoissa ja 

vaatimuksissa, siveellisyyttä ja todellista humaniteettia.” Tilaajia toivottiin eläinystävistä sekä 

”luonnottomuuden, nautinnonhalun ja ylellisyyden” vihaajista.294 Näin ollen vaikuttaa, että vaikka 

lehden ihanteisiin kuuluivatkin sivistys ja nykyaikaisuus, näitä käytettiin lähinnä eläinsuojeluaatteen 

                                                           
291 Esim. Luonnon Ystävä nro 11/1899, s. 10–11; nro 1/1904, s. 38–39; nro 1/1905, s. 25.  
292 Esim. Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 32–41 kertomus lapsesta, joka ymmärsi Jumalan olevan myös eläimissä, 
minkä takia niitä ei saanut rääkätä, ja käännytti kylmän äitinsäkin ymmärtämään tämän; nro 10/1896, s. 8–12 
kertomus Kaisa-muorista, palvelijasta, joka oli ruma ja tyhmä, mutta hyvä ja ymmärtäväinen eläimille; Eläinsuojelus 
nro 3/1902, s. 14–16 tarina ”löylynlyömänä” pidetystä ukosta, joka kieltäytyi kaatamasta metsäänsä, vaikka olisi 
voinut sillä rikastua. 
293 Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 9. 
294 Oikeutta Kaikille nro 1895, s. 112–113.  
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ajamiseen. Perinteiset arvot, yksinkertaisuus ja vaatimattomuus näkyivät lehden arvomaailmassa ja 

ne yhdistettiin eläinystävyyteen. 

Vaikka Eläinsuojeluksen maailmankuvassa eläinsuojelu oli yleensä kaupunkilainen aate, jonka 

levittäminen maaseudulle oli kaupunkien sivistyneiden tehtävä, tämäkin asetelma käännettiin 

ainakin joskus päälaelleen. ”Mistä johtuu tuo sivistyskeskuksista leviävä julmuus ja tunnottomuus 

viattomia pikkueläjiä kohtaan, joka on niin perin vastakkainen sille sydämelliselle hellyydelle, jota 

saloseutujemme yksinkertainen ja oppimaton kansa eläimiä kohtaan osottaa?”, kysyi Eläinsuojelus 

vuonna 1901.295 Kun yleensä tietämättömiä ja julmia tekoja nähtiin lähinnä maalla, nyt maalaiset 

olivatkin eläimiä kohtaan sydämellisen helliä ja kaupunkilaiset julmia. On huomattava, että julmuus 

levisi nimenomaan sivistyskeskuksista; painotus oli siis siinä, että niin sanottu sivistyskään ei 

välttämättä tehnyt ihmisestä hyvää. Tässä kirjoituksessa oli kyse pikkulintujen tai niiden sulkien 

käyttämisestä hattujen koristeina, ilmeisesti eteläisemmästä Euroopasta kaupunkeihin levinnyt 

muoti, jota Eläinsuojelus voimakkaasti vastusti.296 Kuten aiemmin tuli esiin, Eläinsuojelus kritisoi 

toisinaan niin sanotusti sivistyneitä heidän puutteellisista eläinasenteistaan. Tässäkin tekstissä 

asetettiin kaupunkien sivistyneet ja maalaiset vastakkain, ja koetettiin kenties herätelläkin 

kaupunkilaisia siihen, etteivät he välttämättä olleetkaan raakoina ja vanhanaikaisina pidettyjä 

maalaisia parempia.  

Sivistystä kritisoitiin myös Luonnon Ystävässä vuodelta 1902, jossa A. J. Mela totesi suoraan lintujen 

suojelun epäonnistuneen. Melan mukaan ennen, kun pojat saivat vielä ryöstellä linnunpesiä, lintuja 

oli silti ollut enemmän; lintujen ja pesien rauhoittaminen metsästyslaissa ei siis ollut auttanut. Sen 

sijaan olisi pitänyt suojella pesäpuita. Mela kuvaili Kaisaniemen puistoa: ”Puutarhuri on tehnyt 

puistosta oikein sivistyneen puiston – – Rumat vanhat puut (typerä maanmoukka sanoisi niitä 

arvokkaiksi vanhuksiksi) ovat uskollisesti poistetut.”297 Satiirinen kritiikki kohdistui siis niin sanotusti 

sivistyneisiin, jotka pitivät vanhojen puiden arvostajia typerinä maanmoukkina. Vaikka Luonnon 

Ystävässä siis tehtiin pilaakin kansan taikauskosta ja tietämättömyydestä, löytyi kansanomaiselle 

luonnon ymmärrykselle myös puolustusta, eikä sivistys ollutkaan aina hyvästä. Lehdessä todettiinkin 

myös, että kansalla oli ”avoin silmä” joka usein huomasi luonnossa enemmän kuin niin sanotusti 

                                                           
295 Eläinsuojelus nro 5–6/1901, s. 11–12 
296 Linnuista hatuissa myös esim. Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 112; Eläinsuojelus nro 6/1897, s. 9–11; nro 2/1899, s. 
8; nro 11/1901, s. 13–14.  
297 Luonnon Ystävä nro 3/1902, s. 18–20.  
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sivistyneet.298 Nähtävissä oli samanlaista ajattelua kuin Eläinsuojeluksessa: sivistykseen tarvittiin 

tieteellisen tiedon ja koulutuksen lisäksi myös jonkinlaista syvempää ymmärrystä.  

Luonnon Ystävän suhtautuminen modernisaatioon, sivistykseen ja tieteen kehitykseen vaikuttaakin 

joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta olleen myönteinen. Selvä enemmistö lehden teksteistä oli 

sillä kannalla, että tiede oli sivistystä, ja että sivistyksen leviäminen vaati luonnon taipumista sen 

edessä. Jonkinlaista ”alkuperäisen” luontosuhteen haikailua ja nostalgiaakin oli kuitenkin ilmassa, 

mutta lehden käsitys vaikuttaa lopulta olevan, ettei menneeseen ollut paluuta. Eläinsuojelus 

puolestaan käsitti modernin maailman parhaaksi puoleksi lisääntyvän humaaniuden eikä niinkään 

välittänyt tieteen etenemisestä. Seuraavassa luvussa tutkitaankin lähemmin lehtien eriäviä 

näkemyksiä siitä, mitä sivistys oikeastaan piti sisällään, ja oliko kansan sivistymisessä tärkeintä 

tieteellisen tiedon lisääntyminen ja tieteen edistyminen vai myötätunnon ja moraalin kehitys.  

  

                                                           
298 Luonnon Ystävä nro 9/1902, s. 30.  
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3. Tunteet ja tieto eläinsuhteen perustana 
 

Suomalaisessa kasvatusajattelussa, samoin kuin Luonnon Ystävän ja Eläinsuojeluksen 

tavoitteissakin, tärkeää oli siis sekä yksilöiden että kansan kehitys sivistyneempään suuntaan. 

Sivistys oli ja on kuitenkin käsitteenä kaksijakoinen, ja sillä voidaan viitata joko järjen käyttöön ja 

opiskelemalla saavutettavaan tiedon lisääntymiseen, tai toisaalta kunniallisuuteen, oikeaan 

käytökseen ja ”sydämen sivistykseen”, jota ei voi kirjoista oppia. Heikki Kokon mukaan molemmat 

sivistyskäsitykset muotoutuivat Suomessa 1800-luvun puolivälistä lähtien julkisessa keskustelussa, 

kun sivistyksestä tuli osa oppineemman väestönosan itsemäärittelyä. ”Järjen sivistys” liittyi ennen 

kaikkea rationaaliseen luonnon (niin ihmisen sisäisen kuin ulkoisenkin) hallintaan, sydämen sivistys 

taas sisälsi vaikutteita myös kristinuskosta ja ajatuksen uskonnon avulla tapahtuvasta sisäisestä 

uudistumisesta.299 

Suomalaisen koulun eettistä kasvatusajattelua tutkineen Leevi Launosen mukaan järjen 

korostaminen siveellisyyden lähteenä oli Suomessa pitkään vallalla, mutta 1800-luvun lopulla myös 

tunteen merkityksestä alettiin puhua. Launosen mukaan Georg Hegelin filosofia oli Suomessa 

erityisen vaikutusvaltaista, ja suomalaisista kasvatusvaikuttajista sitä teki tunnetuksi etenkin J. V. 

Snellman. Hegeliläisessä kasvatusajattelussa keskeistä oli epärationaalisen ”luonnon” hallintaan 

ottaminen järjen avulla. Järjen korostaminen eettisen ajattelun pohjana oli pitkään valtavirtaa, 

mutta lähestyttäessä 1800-luvun loppua keskusteluun alkoi ilmestyä entistä enemmän myös 

tunnetta, tahtoa ja toimintaa vaihtelevina yhdistelminä painottavia näkemyksiä. Esimerkiksi 

Topelius, joka vaikutti voimakkaasti suomalaisen eläinsuojeluliikkeen taustalla, kritisoi hegeliläistä 

järjen korostamista ja puhui sen sijaan tahdon ja toiminnan tärkeydestä. Myös tunteiden, kuten 

myötätunnon, herättämistä alettiin vuosisadan lopulla joissain piireissä pitää jopa järkeä 

tärkeämpänä tienä sivistykseen ja siveellisyyteen. Esimerkiksi hyväntekeväisyys ilmestyi Launosen 

mukaan aivan 1900-luvun alussa ”ihanneihmisen” ominaisuuksien joukkoon.300  

Tieteellisen tiedon ja tunteen erilaiset painotukset näkyivät myös luonto- ja eläinsuhteessa niin 

Suomessa kuin muuallakin. Henna Rouhiaisen ja Timo Vuorisalon mukaan 1800-luvulla länsimaisissa 

yhteiskunnissa, niin Suomessa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissakin, käytiin myös luontokasvatuksen 

piirissä kamppailua humanistis-romanttis-kristillisen ja luonnontieteellisen maailmankuvan välillä. 

                                                           
299 Kokko 2018, s. 71, 77–79, 83–86.  
300 Launonen 2000, s. 80, 113–114, 123–125, 133. 



73 
 

Lasten kasvatusta, myös ympäristökasvatusta, pidettiin kaikissa piireissä tärkeänä, mutta 

keskustelua käytiin siitä, oliko eläinten ja luonnon ymmärtämisessä, arvostamisessa ja suojelussa 

tärkeintä tieteellinen tieto vai myötätunto.301 Samantapainen vastakkainasettelu tulee esiin myös 

muussa 1800-luvun luonto- ja eläinasenteita käsittelevässä tutkimuksessa. Esimerkiksi Keith 

Testerin Isoa-Britanniaa koskevassa mallissa, joka jakaa eläinasenteet ihmisen ja eläimen 

samanlaisuutta ja erilaisuutta korostaviin näkemyksiin, samanlaisuuden ja erilaisuuden voi nähdä 

edustavan tunnetta ja järkeä. Laajemmin kyse on valistuksen ja romantiikan kilpailevista 

näkemyksistä: valistuksen järjen ja rationaalisuuden korostuksen vastapainona romantiikan 

ajattelijat nostivat tunteen pääosaan ihanteellista ihmistä määriteltäessä. Rouhiainen ja Vuorisalo 

tosin myös huomauttavat, että valistus ja romantiikka eivät olleet niin vastakkaisia kuin usein 

ajatellaan; molemmissa kasvatuksen päämääränä pidettiin ihmisen henkilökohtaista, 

kokonaisvaltaista kehitystä kohti parempaa.302 

Rouhiainen ja Vuorisalo ovat tutkineet ”tunteet vai tieto” -näkökulmasta Eläinsuojelus -lehteä, ja 

heidän mukaansa lehdessä oli selvästi näkyvissä niin humanistiselle kasvatusajattelulle kuin 

romantiikallekin tyypillisiä argumentteja. Rouhiaisen ja Vuorisalon mukaan Eläinsuojelus asettui 

tunnetta korostavalle kannalle, mutta aikakauden tieteen ja tunteen välinen kiista ei kuitenkaan 

heidän mukaansa ollut lehdessä juuri näkyvillä.303 Tässä luvussa tarkastelen Eläinsuojeluksen ja 

Luonnon Ystävän käsityksiä siitä, mitä sivistys oli ja millainen oli ”hyvä ihminen” ja ”hyvä 

luontosuhde”. Oletukseni on, että kuten Rouhiainen ja Vuorisalokin ovat todenneet, Eläinsuojelus 

asetti siveellisyyden, sivistyksen ja eläinsuhteen keskiöön tunteet, esimerkiksi myötätunnon ja 

säälin. Luonnon Ystävän taas oletan asettuneen niin sanotusti toiselle puolelle ja painottaneen 

tieteellistä tietoa ja järjen käyttöä sivistymisen edellytyksinä ja myös oikeanlaisen luontosuhteen 

pohjana. Heikki Kokon määrittelemän sivistys -käsitteen jakautumisen sydämen ja järjen 

sivistykseen uskon näkyvän lehdissä niin, että Eläinsuojelus edusti sydämen, Luonnon Ystävä taas 

järjen sivistystä.  
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3.1. Tunteiden ja tiedon merkitys lehdissä yleensä 
 

Päätoimittaja Constance Ullnerin Eläinsuojeluksessa esiin tuoma ideologia painotti etenkin lasten 

kasvatusta myötätuntoisuuteen ja herkkyyteen eläinten avulla, ja ylipäätään tunteiden merkitystä 

siveellisyyteen kasvun kannalta. Jo vuonna 1895 Eläinsuojeluksessa todettiin koulukasvatuksesta, 

että koulun tehtävä oli tiedon jakamisen ja yhteiskunnan palvelukseen valmistamisen lisäksi 

kehittää oppilaiden sydäntä ja kasvattaa luonnetta, ja näissä eläinsuojelu olisi kouluille suureksi 

avuksi.304 Myös vuonna 1902 juuri Ullnerin kirjoittamassa tekstissä painotettiin, että tärkein ja 

tähdellisin puoli (lasten) kasvatuksessa on sydämen jalostaminen (kursivointi alkuperäinen). 

Sydämen jalostaminen taas saataisiin aikaan istuttamalla nuoriin polviin luonnonihailua ja -

kunnioitusta. Samassa jutussa Ullner myös lainasi nimeämätöntä kirjailijaa: ”Tunne on kaikki. Säälivä 

henkilö on paras ihminen. Joka meissä siis voipi herättää sääliä, tekee meidät paremmaksi.”305  

Ullnerin ja Eläinsuojeluksen kanta sivistyksen sisältöön ei siis jää epäselväksi. Sydämen sivistäminen 

oli tärkeämpää kuin tiedollinen sivistys, ja luonteen kehittämisessäkin sydämen ja tunteiden 

jalostaminen olivat suuremmassa osassa kuin rationaalinen toiminta. Tunteiden, etenkin 

säälintunteen, edistäminen tekisi niin lapsista kuin aikuisistakin parempia ihmisiä. Vaikka 

lainauksessa ei puhuttu suoraan eläimistä, niiden rooli on selvä: säälin herättäminen ja ihmisten 

tekeminen paremmiksi. Kyse on siis edellisessä luvussa käsitellystä näkökulmasta, jossa 

eläinsuojelun tärkein tehtävä ei ollutkaan eläinten auttaminen vaan ihmisten kehittäminen. 

Säälintunne ja sivistys yhdistettiin myös tekstissä, jonka mukaan ihminen ei voinut tulla todelliseksi, 

ajattelevaksi ihmiseksi, ennen kuin hän tunsi sääliä eläimiä kohtaan. Sääli tosin asetettiin samassa 

tekstissä toissijaiseksi oikeudentunnon rinnalla; ainoa, mikä todella toimisi eläinsuojelun 

yleistymiseksi, olisi oikeudentunnon kehittyminen ja oikeutta kaikille -tunnuslauseen 

seuraaminen.306  

Eläinsuojelus kuvaili myös suoraan sitä, mikä sen mukaan oli sivistyksen sisältö: vuonna 1901 

julkaistussa jutussa kuvailtiin Helsingissä päivittäin tapahtuvaa eläinrääkkäystä, kun ajurit 

esimerkiksi ruoskivat hevosia ja ajoivat huolimattomasti tai kilpaa, ja kaupunkilaiset vain kulkivat 

                                                           
304 Eläinsuojelus nro 1/1895, s. 55. Eläinsuojeluksessa listatut koulutuksen tavoitteet vastasivat niitä, jotka Launosen 
mukaan olivat tuolloin Suomessa yleisesti hyväksyttyjä.  
305 Eläinsuojelus nro 3/1902, s. 4. Henna Rouhiainen on käyttänyt artikkelissaan samaa lainausta, ja arvelee sen olevan 
peräisin Gotthold Lessingiltä, valistuksen ja romantiikan ajattelijalta.  
306 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 84–85.  
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kaduilla välinpitämättöminä, tottuen vähitellen katsomaan tällaista julmuutta. Lehden mukaan 

tällaisen käytöksen myötä ihminen menetti oikeutensa kutsua itseään sivistyneeksi, ”kun sivistyksen 

perusteena on todella hieno elämäntapa, joka johtuu sielun sisimmästä hienotunteisuudesta tahi 

sydämen jaloudesta.”307 Jutussa ei puhuttu mitään siitä, että sivistyneet kaupunkilaiset olisivat itse 

rääkänneet eläimiä; sielun hienotunteisuuden ja sydämen jalouden vähenemiseen riitti lehden 

mukaan siis pelkästään se, että he katselivat eläinrääkkäystä tekemättä mitään. Edellisessä luvussa 

todettiin, että Eläinsuojelus piti teurastuksien näkemistä haitallisena lapsen siveelliselle 

kehitykselle; ilmeisesti sama päti ainakin jossain määrin myös aikuisiin, ja jo raa’an käytöksen 

näkeminenkin saattoi raaistaa myös katsojaa.  

Sydämen sivistys liittyi Kokon mukaan etenkin luterilaiseen oppiin siitä, että ihminen tarvitsi 

Jumalan apua voidakseen uudistua sisäisesti ja tulla paremmaksi.308 Kristinusko näkyi vahvasti myös 

Eläinsuojeluksessa: lehti yhdisti myötätunnon ja säälin tunteet nimenomaan uskontoon ja väitti 

eräässä tekstissä, että oikeastaan kristinusko oli mahdollistanut näiden tunteiden yleistymisen ja 

eläinsuojelun kehityksen. Lehti myönsi kyllä, että eläimiä suojeltiin ja jopa palvottiin muissakin kuin 

kristityissä maissa, mutta suojelun motiivit olivat väärät. ”Pakanallisen taikauskon” kautta 

eläinmaailma ei kuitenkaan päässyt oikeuksiinsa, vaan sen oli tekevä ”myötätuntoisuus, pyhä 

tunne”, johon liittyivät myös sääli ja armahtavaisuus. Ennen kristinuskoakin tämä tunne oli ollut 

olemassa joissakin jaloissa, ylevissä henkilöissä, ”mutta kristinusko on se, minkä kautta ja mukana 

myötätuntoisuuden umpu on puhjennut ihanaksi kukaksi ja kehittynyt oikeuden ja 

armahtavaisuuden hedelmäksi.”309 Kuten edellä on nähty, eläinten suojeluun viitattiin lehdessä 

kristityn velvollisuutena, välttämättömyytenä jokaiselle, joka tahtoi todella noudattaa Jumalan 

tahtoa. Eläinsuojeluksen näkemys oli, että eläimet ovat Jumalalta saatu lahja, jota kristityn oli 

kunnioitettava; lisäksi kristityn tehtäviin kuului oikeiden tunteiden, kuten myötätunnon ja säälin, 

harjoittaminen eläinten avulla. Tunteetkaan eivät siis olleet itsestäänselvyyksiä, vaan niitä oli 

aktiivisesti kehitettävä.  

Vaikka Eläinsuojelus useimmiten korosti tunteiden merkitystä ihmisenä kehittymisessä, se erotteli 

ainakin joissain teksteissään toisistaan oikeanlaisen ja ”liiallisen” tunteellisuuden. Vuoden 1895 

ainoassa lehdessä vakuutettiin kahteen kertaan, ettei eläinsuojelun tavoitteissa ollut liika tunteilu. 

                                                           
307 Eläinsuojelus nro 5–6/1901, s. 7–10.  
308 Kokko 2018, s. 80–81.  
309 Eläinsuojelus nro 6/1900, s. 5–8. 
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Molemmat maininnat liittyivät eläinsuojelun kasvatukselliseen tehtävään: ensimmäisen kirjoituksen 

mukaan eläinsuojeluliikkeen tarkoitus ei ollut kasvattaa ihmisistä ”herkkä-itkuisia”. Myöhemmin 

taas kehotettiin opettajia liittymään oppilaineen Sylvia-yhdistyksiin, ja tässä yhteydessä 

muistutettiin, ettei yhdistysten tarkoituksena kuitenkaan ollut kasvattaa lapsista ”liian 

tunteellisia”.310 Lisäksi myöhemmin viitattiin ilmeisesti eläinsuojelua kohtaan osoitettuun kritiikkiin, 

jonka mukaan kyse olisi vain jonkinlaisesta tunteellisesta muoti-ilmiöstä: ”Eläinsuojeluspyrintö ei 

ole mikään uusi aate, joka olisi, kuten moni tahtoo väittää, viimeaikain tunteellisuuden 

synnyttämä.”311 Hilda Keanin mukaan tällaista kritiikkiä esitettiin ainakin Isossa-Britanniassa, missä 

eläinsuojelua saatettiin pitää turhana tunteiluna.312 Vaikka tunteet alkoivat vuosisadan vaihteen 

lähetessä olla entistä arvostetumpi eettisen kasvun tekijä, lehdessä oltiin selvästi tietoisia pitkään 

jatkuneesta rationaalisuuden ja järjen ihannoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Eläinsuojelus käsitteli tunteiden lisäksi myös tiedon asemaa, siinä määrin kuin se vaikutti eläinten 

hyvinvointiin. Maaseudulla tapahtuvien eläinrääkkäysten suurimpana syynä lehdessä pidettiin 

tietämättömyyttä, joten tiedonkin merkitys oli Eläinsuojeluksessa suuri. Lehdessä todettiinkin, että 

Oikeutta kaikille- ja Sylvia-lehtien levittämisellä pyrittiin lisäämään tietoa ja näin vähentämään 

eläinrääkkäystä.313  ”Oikea tieto” määriteltiin toisaalta tiedoksi siitä, että ihminen ja eläin olivat 

samankaltaisia ja että ihmisellä oli velvollisuuksia niitä kohtaan, toisaalta taas käytännön tiedoksi 

eläinten hoidosta. Erään tekstin mukaan asiat (eläinten suojelun suhteen) eivät paranisi, ennen kuin 

”opimme tuntemaan, että eläinten olemus on yhdenlainen kuin meidän”; tuolloin meidän ja 

eläinten välille syntyisi ”uusi hengellinen ja siveellinen suhde”.314 Hevosten hoidosta taas 

kirjoitettiin, että ihmisen tuli oppia tietämään, että hevosella oli samat tunteet kuin meilläkin.315 

Myös käytännön tieto oli tärkeää: eräs Eläinsuojeluksessa julkaistu lyhyt raportti kertoi, kuinka 

jossakin lehmä oli tukehtunut sille syötettyyn nauriiseen – tapaus osoitti lehden mukaan sen, kuinka 

tarpeellista oli levittää laajoissa piireissä tietoa eläinten oikeasta ruokinnasta ja hoidosta.316 

                                                           
310 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 83, 148.  
311 Eläinsuojelus nro 6/1900, s. 5. 
312 Kean 1998, s. 134.  
313 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 97.  
314 Eläinsuojelus nro 11/1901, s. 6. 
315 Eläinsuojelus nro 2/1898, s. 13.  
316 Oikeutta Kaikille nro 11–12/1896, s. 31. Myös esim. Eläinsuojelus nro 2/1897, s. 12: Olennaista oli hankkia oikeaa 
tietoa eläimistä ja niiden hoidosta; Eläinsuojelus nro 6/1900, s. 8: ihmisellä oli oltava oikeaa tietoa eläimistä ja ihmisen 
velvollisuuksista niitä kohtaan.  
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Tieteellistä tietoa eläimistä lehdessä ei mainittu juuri ollenkaan, mutta ilmeisesti siihen ei 

suhtauduttu negatiivisestikaan, sillä ainakin yhdessä eläinsuojeluyhdistysten järjestämässä 

kirjoituskilpailussa palkintona on jaettu luonnontieteellistä kirjallisuutta. Eläinsuojeluksen suhde 

tieteeseenkin vaikuttaa määrittyneen sen kautta, mitä siitä seurasi eläimille: vivisektioon lehti 

suhtautui vihamielisesti, mutta jos tieteestä oli eläinsuojeluasian ajamisessa apua, se hyväksyttiin 

lehden sisältöön. Eläinsuojelus raportoi muun muassa, että uuden ajan tieteelliset tutkimukset 

”sielunelämän alalla” olivat osoittaneet, että eläimillä oli meidän kaltaisiamme ominaisuuksia.317 

Toisaalla taas todettiin, että lisääntynyt tieto eläinten sielunelämästä auttaisi lasten kasvattamisessa 

eläinystäviksi, ja että tiedemiesten todenperäiset kertomukset eri eläinlajien elämästä olisivat myös 

eduksi luonteen kehitykselle.318 Myös Rouhiainen ja Vuorisalo ovat päätyneet siihen, että 

Eläinsuojeluksen suhde tieteeseen oli ambivalentti: toisaalta eläimiä vahingoittavia tieteellisiä 

käytäntöjä paheksuttiin, mutta toisaalta modernin luonnontieteen mahdollisuudet eläinten 

kannalta tunnistettiin, ja esimerkiksi anatomian opiskelun nähtiin voivan lisätä ymmärrystä 

eläimistä. Lisäksi eläinsuojelijoilla oli myös yhteisiä intressejä luonnontieteilijöiden kanssa, kuten 

lintujen suojelu, joten vihamielisyydestä tiedettä kohtaan ei ollut kyse.319  

Järki mainittiin tarkastelemallani ajanjaksolla vain kerran, tekstissä, joka yhdisti järjen ja tunteen: 

tekstin mukaan kulttuuri oli ”tapojen ja ajatustavan jalostumista, elinehtojen paranemista, järjen ja 

tunteen yhdistämää voitollista taistelua luonnon raakaa kovuutta vastaan.”320 Tässä viitattiin 

luultavasti nimenomaan ihmisen sisäiseen luontoon ja sen raakuuden voittamiseen hegeliläiseen 

tapaan. Teksti otti sen kannan, että sekä järkeä että tunnetta tarvittiin, mikä oli mahdollisesti 

pyrkimystä tasapainottaa muuten vahvaa tunteen painotusta, hieman samoin kuin vakuutukset, 

ettei eläinsuojelu pyri tekemään ihmisistä liian tunteellisia.  

Luonnon Ystävä puolestaan ei tarkastellulla jaksolla maininnut tunteita lainkaan, paitsi todetessaan, 

että lintujen laulussa oli kuultavissa niiden tunteiden ilmaisuja.321 Oikeudentunto tai myötätunto 

eivät myöskään esiintyneet lehdessä, mutta sääli eläimiä kohtaan oli esillä pariin kertaan. Sääliä ei 

kuitenkaan liitetty sivistykseen samoin kuin Eläinsuojeluksessa, vaan jutuissa ainoastaan mainittiin, 

että ihmisen olisi tunnettava sääliä eläimiä kohtaan.322 Poikkeuksen tosin muodosti yksi kirjoitus, 

                                                           
317 Oikeutta Kaikille nro 1/1894, s. 13.  
318 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 119; Eläinsuojelus nro 6/1900, s. 6. 
319 Rouhiainen & Vuorisalo 2014, s. 153. 
320 Eläinsuojelus nro 2/1898, s. 4.  
321 Luonnon Ystävä nro 11–12/1900, s. 24.  
322 Luonnon Ystävä nro 3/1898, s. 14; nro 8–9/1900, s. 22. 
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jonka takana oli K. E. Stenroos, joka ilmeisesti kallistui enemmän eläinsuojelun suuntaan kuin 

Luonnon Ystävään kirjoittaneet keskimäärin. Stenroos kirjoitti säälistä ja sydämen heltymisestä ja 

paheksui lintujen pesien ryöstelyä ja metsästystä tavalla, joka ei ollut Luonnon Ystävälle tyypillinen. 

Hän myös yhdisti lintujen häiritsemisen sivistymättömyyteen toteamalla, että kouluja käyneiden 

poikien olisi pitänyt olla esimerkkinä muille eikä huvitella rikkomalla linnunmunia.323 Tietoakaan 

Luonnon Ystävä ei suoraan käsitellyt, mutta tiedon merkitys oli lehdessä itsestään selvä – olihan sen 

koko nimikin Luonnon Ystävä: yleistajuinen luonnontieteellinen aikakauslehti. Näin ollen tiedon 

merkitystä ei tarvinnut erikseen pohtia, sillä jo koko lehden olemassaolo kertoi tieteellisen tiedon 

tärkeydestä.  

Luonnon, etenkin isänmaan luonnon, ja eläinmaailman rakastaminen oli kuitenkin Luonnon 

Ystävässä usein esillä. Esimerkiksi luonnontieteellisten seurojen tehtävänä pidettiin rakkauden 

herättämistä luontoon ja eläimiin.324 Seuraavassa tarkastellaan lähemmin Luonnon Ystävän ja 

Eläinsuojeluksen erilaisia käsityksiä siitä, mitä rakkaus luontoon ja eläimiin piti sisällään ja kuinka 

eläimiä rakastavan ihmisen tuli käyttäytyä.  

 

3.2. Suhtautuminen eläinten käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa 
 

3.2.1. Vivisektio  
 

Vivisektio, eli eläinten anatomian tutkiminen leikkelemällä niitä elävänä, yleistyi eurooppalaisessa 

lääketieteen tutkimuksessa ja opetuksessa 1800-luvun aikana, aluksi manner-Euroopassa ja 

vuosisadan lopulla Isossa-Britanniassa.325 Vivisektio herätti vuosisadan taitteessa kiivasta 

keskustelua, ja suhtautuminen siihen aiheutti ristiriitoja myös eläinsuojeluliikkeen sisällä. Ritvo 

kirjoittaa, että Isossa-Britanniassa valtavirran eläinsuojelijoilla oli vaikeuksia yhdistää mielessään 

sivistynyt, koulutettu ihminen ja eläinrääkkäys. Esimerkiksi Ison-Britannian ensimmäinen 

eläinsuojelujärjestö Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ei täysin 

tuominnut vivisektiota, sillä se aiheutti eläimille kärsimystä, mutta toisaalta sitä harjoittivat 

                                                           
323 Luonnon Ystävä nro 2/1902, s. 23–25.  
324 Luonnon Ystävä nro 6/1897, s. 12; nro 2/1898, s. 3, 22; nro 4/1900, s. 23; nro 8–9/1905, s. 5.  
325 French 1975, s. 40–42. French huomauttaa myös, että englanninkielinen ”vivisection” voi viitata mihin tahansa 
eläimillä tehtyihin kokeisiin; niinpä myös Suomessa saatettiin keskustella vivisektio -termin alla eläinkokeista yleensä. 
French 1975, s. 15. 
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korkeasti koulutetut, sivistyneet lääkärit. RSPCA määrittelikin, ettei vivisektio kuulunut yhdistyksen 

toimialaan, eikä eläinsuojelulakeja muutenkaan ollut tehty ”maan parhaita ihmisiä, vaan 

tietämättömiä varten.”326 Näin ollen vaikuttaa, että RSPCA otti sivistykseen ”järjen sivistystä” 

korostavan kannan, ja katsoi oppineisuuden olevan vahvempi tae sivistyksestä kuin myötätunto tai 

sääli. Myös Hilda Kean on kirjoittanut vivisektion ongelmasta eläinsuojelijoille: hänen mukaansa 

suurin ongelma syntyi siitä, että vivisektion harjoittajat olivat keskiluokkaisia, kuten suurin osa 

eläinsuojelijoistakin.327 Alempien luokkien raakuutta oli helppo paheksua, mutta omassa 

viiteryhmässä tapahtuva julmuus oli eri asia. Vivisektio ei Isossa-Britanniassa myöskään sisältynyt 

eläinsuojelulakiin, eli virallisesti sitä ei luokiteltu eläinrääkkäykseksi.328  

Ritvon mukaan RSPCA:n näkemyksen voi tiivistää siihen, että julmuus määrittyi synonyymiksi 

”yhteiskunnallisen järjestyksen uhkaamiselle tai vastustamiselle”.329 Näin ollen akateemiset, 

kunniallista elämää viettävät lääkärit eivät siis yksinkertaisesti voineet olla julmia. Yhdistystä 

syytettiin siitä, ettei se ottanut tarpeeksi vahvaa kantaa vivisektioon, ja RSPCA:n ulkopuolelle 

syntyikin erillinen antivivisektionistien ryhmä, joka ei hyväksynyt edes tieteilijöiden harjoittamaa 

eläinrääkkäystä. Keanin mukaan vivisektion vastustajat, päinvastoin kuin RSPCA:n 

konservatiivisemmat eläinsuojelijat, korostivat tunnetta yli järjen ja kyseenalaistivat tieteen, 

sivistyksen ja kehityksen merkityksen yleensäkin; heihin kuului esimerkiksi varhaisia 

rokotekriitikkoja.330 He pyrkivät saamaan vivisektion eläinsuojelulakien piiriin; vivisektiota 

harjoittavat taas lääkärit kauhistelivat, että sääntelyn (joka 1870-luvulla toteutuikin) myötä heidät, 

kunnialliset tieteenharjoittajat, luokiteltaisiin vaaralliseen luokkaan ja yhdistettäisiin julmiin 

ihmisiin, ja että heitä kontrolloitaisiin kuin baarinpitäjiä tai prostituoituja.331 

Suomessakin suhtautuminen vivisektioon jakoi eläinsuojelijoita: Oikeutta kaikille! -lehden 

muuttuminen Eläinsuojelukseksi vuoden 1897 alusta johtui ainakin osin juuri tällaisesta kiistasta. 

Vuoden 1896 lehden lopussa julkaistiin siihenastisten päätoimittajien Constance Ullnerin ja Uno 

Stadiuksen allekirjoittama lyhyt tiedonanto, jossa he totesivat jatkavansa eri teille. Ainoaksi syyksi 

tiedotteessa sanottiin se, että Ullner piti vivisektion vastustamista eläinsuojeluyhdistysten tärkeänä 

                                                           
326 Ritvo 1987, s. 137, 157, 165. 
327 Kean 1998, s. 100.  
328 French 1975, s. 29. 
329 Ritvo 1987, s. 162–163. 
330 Kean 1998, s. 112. Myös Ritvo 1987, s. 161–165.   
331 Kean 1998, s. 105, 109. 
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tehtävänä, Stadius taas ei.332 On mahdollista, että Stadiuksen ja Ullnerin erimielisyydet olivat samaa 

laatua kuin RSPCA:n hajoaminen ja antivivisektionistien lähtö yhdistyksestä: ehkä Stadius näki 

enemmän ongelmia maaseudun rahvaan käytöksessä ja Ullner taas halusi kiinnittää huomiota myös 

sivistyneistön toimintaan. Oma kysymyksensä on kuitenkin myös se, kuinka paljon Suomessa 

ylipäätään tehtiin tutkimusta, joka sisälsi eläinten leikkelyä tai muita eläinkokeita; on mahdollista, 

että Uno Stadius ei vain pitänyt vivisektiota olennaisena ongelmana, koska se oli esimerkiksi 

hevosten hakkaamisen rinnalla verraten harvinaista. 

Ennen Stadiuksen lähtöä, vuosina 1894–1896, vivisektio mainittiin Eläinsuojeluksessa vain 

muutaman kerran, ja tuolloinkin lähinnä sivulauseissa.333 Ullner ei kuitenkaan ryhtynyt heti lehdestä 

vastuuseen jäätyään kirjoittamaan aiheesta kovin paljon enempää, vaan aiheen käsittely lisääntyi 

lehdessä toden teolla vasta vuosisadan vaihtuessa. Vivisektioaihe tuotiin näkyvästi esiin vuonna 

1900, kun Pohjoismainen seura tieteellisen eläinrääkkäyksen vastustamiseksi julkaisi sivun kokoisen 

ilmoituksen Eläinsuojeluksessa. Ilmoituksessa todettiin, ettei työstä vivisektiota vastaan sopinut 

kenenkään ”rehellisen, oikeutta rakastavan ja jalon” ihmisen olla erillään. Constance Ullner oli 

tällöin seuran Helsingin-edustaja, ja ilmoituksen mukaan hänelle saattoi jättää liittymisilmoituksia 

ja jäsenmaksuja.334 Mahdollisesti Ullner oli vasta tuolloin liittynyt yhdistykseen, sillä sen seuraajan 

omien verkkosivujen mukaan yhdistys eli hiljaiseloa perustajansa kuolemasta vuonna 1892 aina 

vuoteen 1900 saakka, jolloin se sai uudet johtajat.335 

Vaikuttaa, että vivisektio nousi samoihin aikoihin kansainvälisestikin tärkeäksi kysymykseksi. Pariisin 

eläinsuojelukonferenssissa vuonna 1900, johon Ullner osallistui Suomen edustajana, käsiteltiin 

myös vivisektiota. Kokouskutsussa vivisektion sanottiin olevan asialistalla, sillä ”Yleinen inhimillinen 

tunne asettaa jo sen kysymyksen, onko eläinten elävältä leikkaaminen – – vastoin ajan henkeä ja 

sen inhimillisyyden vaatimuksia.”336 Vivisektion vastustus liitettiin siis nykyaikaisuuteen ja sen 

uudenlaiseen inhimillisyyteen. Eläinsuojelus raportoi kokouksesta jälkeen päin, että vivisektiosta 

käydyn ”myrskyisen keskustelun” päätteeksi sen vastustajien kanta oli lopulta voittanut, ja kokous 

oli päätynyt kannattamaan pontta, jonka mukaan vivisektio oli rikos, jota minkään ”sivistyneen 

                                                           
332 Oikeutta kaikille! nro 11–12/1896, s. 33.  
333 Oikeutta kaikille! nro 1/1895, s. 21; 1/1896, s. 6.  Vuoden 1895 teksti oli Topeliukselta, ja se yhdisti vivisektion ja 
lasten hyönteiskokoelmat. Vuoden 1896 jutussa kerrottiin naisasianaisesta, joka puolusti myös eläimiä ja vastusti 
muun muassa vivisektiota.  
334 Eläinsuojelus nro 3/1900, s. 18.  
335 https://www.djurensratt.se/suomi . Luettu 7.4.2020. Eläinsuojelus -lehden mukaan seurassa oli vuonna 1901 reilu 
2000 jäsentä. Eläinsuojelus nro 3/1901, s. 14. 
336 Eläinsuojelus nro 1/1899, s. 3.  

https://www.djurensratt.se/suomi%20Luettu%207.4.2020
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nimeä” vaativan maan ei tullut sallia. Raportissa mainittiin vielä uudelleen, että kiivaita 

puheenvuoroja oli käytetty sekä puolesta että vastaan. Vivisektion asema ei siis missään päin 

Eurooppaa ollut eläinsuojelijoiden parissa mitenkään yksiselitteinen.337 Vastustajat vetosivat 

selvästi inhimillisiin tunteisiin ja myös uuden ajan vaatimuksiin, kannattajat taas lienevät olleet 

enemmän RSPCA:n linjoilla ja sitä mieltä, ettei tiede voinut olla eläinrääkkäystä. Vivisektion 

kannattajien näkemyksiä ei kuitenkaan raporttiin kirjoitettu. 

Uuden vuosisadan alussa Eläinsuojelus alkoi myös julkaista kirjoituksia Louise ”Lizzy” Lind af 

Hagebylta, joka Hilda Keanin kirjoittaman henkilökuvan mukaan kuului Ison-Britannian johtaviin 

vivisektion vastustajiin viimeistään vuodesta 1903 eteenpäin. Hän oli ruotsalaissyntyinen, ja kuului 

vuosisadan vaihteessa Ruotsissa useisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin – myös Pohjoismaiseen 

seuraan tieteellisen eläinrääkkäyksen vastustamiseksi.338 On siis hyvin mahdollista, että naiset 

tunsivat toisensa, ja että Ullner keksi tätä kautta julkaista Lind af Hagebyn tekstejä. Myös Lind af 

Hagebyn kirjoitukset yhdistivät vivisektion vastustamisen sivistykseen ja nykyaikaisuuteen: paitsi 

eläinsuojelijoiden, myös ”sivistysystävien” tuli hänen mukaansa pitää vivisektiota surullisena 

taantumuksena ”hillitsemättömään itsekkyyteen”.339 Se, että vivisektion vastustajat vetosivat 

taantumuksen vastustamiseen ja nykyaikaisuuteen, on kiinnostavaa: toisin kuin monet aikansa 

tiedeskeptikot, he eivät siis tuominneet edistystä ja moderniutta sinänsä, vaan määrittelivät niiden 

sisällön uudelleen omista lähtökohdistaan. Samoin kuin Eläinsuojeluksessa muutenkin, 

nykyaikaisuus merkitsi siis myös vivisektion vastustajien retoriikassa ennen kaikkea eläimiä kohtaan 

tunnetun säälin ja myötätunnon nousua.  

Lind af Hageby oli Ullnerin ja Eläinsuojeluksen kanssa samoilla linjoilla myös sivistyneiden vastuusta 

eläinsuojeluasiassa. Eläinsuojeluksessa julkaistuissa teksteissään hän esitti vivisektion harjoittajat 

pahimmanlaatuisina eläinrääkkääjinä: siinä missä muut rääkkäsivät esimerkiksi kissoja 

tietämättömyyttään tai raakuuttaan, vivisektorit tekivät sen ”kauhistuttavassa julmuudessa”. 

Vivisektion harjoittajilla kerrottiin myös olevan ”katalia kätyreitä”, jotka varastelivat kissoja kaduilta 

käyttääkseen niitä kokeissa. Retoriikka oli erilaista kuin lehden muissa eläinrääkkäystä käsittelevissä 

jutuissa; kataluuden lisäksi vivisektion harjoittajien mainittiin yrittävän ”kavalilla opeillaan” sokaista 

                                                           
337 Eläinsuojelus nro 4/1900, s. 3–4. Ullnerin raportin mukaan kokoukseen osallistuivat Suomen lisäksi Ranska, 
Englanti, Belgia, Venäjä, Ruotsi, Italia, Sveitsi ja Itävalta.  
338 http://hildakean.com/?page_id=235 luettu 25.4.2020. Myös French viittaa skandinaaveihin, jotka olivat näkyvillä 
paikoilla Ison-Britannian antivivisektioliikkeessä 1900-luvun alussa. French 1975, s. 233.  
339 Eläinsuojelus nro 1/1901, s. 9–11.  

http://hildakean.com/?page_id=235
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ihmisten säälin- ja oikeudentunteita.340 Kyse oli siis jostain erilaisesta kuin perinteisen 

eläinrääkkäyksen suhteen, joka oli ”vain” raakaa ja sivistymätöntä; Ritvon mukaan tämä oli 

vivisektion vastustajien keskuudessa yleinen ajatus, joten Lind af Hagebyn tekstit eivät olleet 

poikkeavia.341 Myös Eläinsuojeluksen näkemys oli, ettei oppineinkaan ihminen ole sanan 

todellisessa merkityksessä sivistynyt ja siveellinen, jos hän aiheutti eläimille kärsimystä. Tämä näkyi 

välillisesti myös edellisessä luvussa käsitellyissä Eläinsuojeluksen teksteissä, joissa vastuu kansan 

sivistämisestä annettiin nimenomaan sivistyneille, ja heiltä myös vaadittiin esimerkillisyyttä eläinten 

kohtelun suhteen.  

Hilda Keanin mukaan vivisektion vastustajat käyttivät usein myös uskonnollisia argumentteja, muun 

muassa, että vivisektio oli epäkristillistä, Jumalan luotujen rääkkääminen oli syntiä, ja myös että 

tiede ylipäätään oli pahasta viedessään ihmiseltä erityisaseman.342 Eläinsuojeluskin julkaisi vuonna 

1901 Lind af Hagebyn kirjoittaman tekstin, jonka mukaan vivisektion hyväksyminen tarkoitti 

sellaisten periaatteiden tukemista, jotka eivät kuuluneet kristilliseen yhteiskuntaan.343 Kuten edellä 

on tullut ilmi, Constance Ullner käytti muutenkin mielellään kristillistä oppia eläinsuojelun 

perusteena ja kristinuskoa oikeiden tunteiden lähteenä. Kristinusko, tunteiden korostaminen ja 

vivisektion vastustaminen siis kietoutuivat yhteen niin suomalaisessa eläinsuojeluajattelussa kuin 

muuallakin Euroopassa.  

Luonnon Ystävä taas toi vivisektiokannassaankin esiin lehden roolia tieteen puolustajana: sen 

näkemys oli, että vivisektiota ei tullut estää, sillä se palveli tieteen kehitystä.344 Lehti otti kuitenkin 

yllättävänkin vähän kantaa koko aiheeseen: tutkimallani aikavälillä vivisektio mainittiin vain 

kahdesti. Toisessa kirjoituksessa aiheeseen otettiin yllä mainittu puolustava kanta, toisessa taas 

ainoastaan mainittiin Turun lyseoiden luonnontieteellisen yhdistyksen pohtineen kokouksessaan, 

”onko vivisektiooni suotavaa”. Pohdinnan tulosta ei kuitenkaan avattu.345 Jos antivivisektionismin 

katsotaan edustaneen tunnetta ja vivisektion kannatuksen järkeä, on kuitenkin odotettavissa, että 

Luonnon Ystävä sijoittui vivisektiota kannattavalle puolelle. On mahdollista, kuten jo aiemmin 

pohdittiin, ettei vivisektio ollut Suomessa kovin merkittävä kysymys, ja ettei Luonnon Ystävä tämän 

vuoksi ottanut siihen juuri kantaa. Constance Ullnerilla vaikuttaa olleen vahvat kansainväliset 

                                                           
340 Eläinsuojelus nro 1/1902, s. 7–10.  
341 Ritvo 1987, s. 163.  
342 Kean 1998, s. 110–111.  
343 Eläinsuojelus nro 1/1901, s. 9–11.  
344 Luonnon Ystävä nro 2/1898, s. 22.  
345 Luonnon Ystävä nro 3/1905, s. 20.  
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suhteet muiden maiden eläinsuojeluyhdistyksiin, ja hän selvästi myös seurasi kirjoituksia esimerkiksi 

Isosta-Britanniasta; näin ollen hän on saattanut ottaa vivisektion vastustamisen ohjelmaansa 

ulkomaisten vaikutteiden takia. 

Mielenkiintoisinta Luonnon Ystävässä esitetyssä vivisektionäkemyksessä on se, että se näyttää 

olleen peräisin eläinsuojelua käsitelleestä esitelmästä, jonka ylioppilas T. H. Järvi oli pitänyt 

Vanamon kokouksessa; samasta esitelmästä julkaistiin raportti myös Eläinsuojeluksessa. Lehdet 

kuitenkin tulkitsivat esitelmän sisällön eri tavoin. Luonnon Ystävä kirjoitti, että Järvi esitteli Suomen 

eläinsuojeluyhdistysten toimintaa ja referoi luxemburgilaisen tohtori Kleinin mielipiteitä 

”todellisesta ja väärästä” eläinsuojeluksesta. Esitelmöijä oli käsitellyt myös vivisektiota, ”jota tieteen 

edistymiseen nähden täytynee puolustaa” – tämä oli ilmeisesti raportin kirjoittajan näkemys, eikä 

tekstistä käynyt aivan selväksi, mitä esitelmöijä itse asiassa vivisektiosta sanoi. Järven kerrottiin 

kuitenkin lopuksi lainanneen tohtori Kleinia: luonnon tutkimuksen ja tutkimustulosten levittämisen 

lisäksi eläintieteilijöiden tulisi ”herättää rakkautta eläinmaailmaan, saarnata sen suojelemiseksi”. 

Ajan puutteen vuoksi asiaa oli päätetty käsitellä vielä seuraavassa kokouksessa.346 Mitä oli 

todellinen ja väärä eläinsuojelus, ei raportista selviä.  

Eläinsuojeluksen käsitys samasta tilaisuudesta oli, että Järvi oli aloittanut toteamalla, että oli 

tunnettua, että mielipiteet siitä, mitä kaikkea eläinsuojelu käsittää, olivat hyvin erilaisia. Käsiteltyään 

tohtori Kleinin näkemyksiä eläinsuojelusta oli Järvi kehottanut, että Vanamo harkitsisi tarkemmin 

suhdettaan vivisektioon, sillä ”luonnontutkija ei ole, eikä saakaan olla luonnon vihollinen.” Raportti 

loppui toteamukseen, että Vanamo olikin päättänyt ottaa asian vielä uudelleen pohdittavaksi ensi 

kokouksessaan.347 Eläinsuojeluksen versio antoi sen kuvan, että Järvi on esitelmässään ottanut sen 

kannan, ettei vivisektio ollut hyväksyttävää, ja että Vanamo oli pitänyt asiaa sen verran tärkeänä, 

että oli päättänyt käsitellä sitä vielä uudelleen. Luonnon Ystävän raportin lukenut puolestaan 

olettaisi, että Järvi suhtautui jokseenkin varauksella eläinsuojeluun, kannatti vivisektiota, ja että 

eläinsuojelun ja luonnontieteen yhteydestä jatkettaisiin seuraavassa kokouksessa, koska se ei ollut 

niin tärkeä asia, että tätä kokousta olisi jatkettu yliajalle.  

 

 

                                                           
346 Luonnon Ystävä nro 2/1898, s. 22.  
347 Eläinsuojelus nro 1/1898, s. 17–18.  
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3.2.2. Eläin- ja linnunmunakokoelmien keräily 
 

Tieteellisen tutkimuksen keinot ja oikeutus käsitettiin lehdissä hyvin eri tavoin muutenkin kuin 

vivisektion osalta. Ilmiö, johon molemmat lehdet ottivat usein kantaa ja josta ne vaikuttivat ajoittain 

väittelevän keskenäänkin, oli eläinten tappaminen ja linnunmunien kerääminen tieteellisiä 

kokoelmia varten. Kuten vivisektio, tämäkin ilmiö oli kansainvälinen: Isossa-Britanniassa 

luonnontieteestä oli jo 1700-luvun lopulla tullut suosittu harrastus, jonka myötä keskiluokka 

innostui keräilemään erilaisia kasveja, eläimiä ja niiden osia ja tutkimaan niitä.348 Kuten aiemmin on 

tullut ilmi, luontoharrastusta pidettiin myös alemmille luokille hyödyllisenä. Suomessa Luonnon 

Ystävä kannusti lukijoitaan juuri tällaisiin harrastuksiin. Luonnon Ystävän näkemys rakkaudesta 

luontoon oli, että se syntyi ennen kaikkea luonnon tuntemisen kautta; luonnon tuntemiseen taas 

kokoelmien keräily ja tutkiminen oli paras reitti. Eläinsuojelus taas kammoksui eläinten turhaa 

tappamista ja näin ollen myös kaikenlaisten eläinkokoelmien tekoa. Lehdessä julkaistiinkin melko 

säännöllisesti kannanottoja tieteen nimissä tehtyjä eläinrääkkäyksiä vastaan. Kuten vivisektion 

yhteydessä nähtiin, Luonnon Ystävä ja Eläinsuojelus saattoivat käsitellä samaa aihetta tai jopa 

samaa tilaisuutta eri kannoilta; etenkin lintujen suojelun suhteen tilanne oli sama. Lehdissä 

kirjoitettiin samoista aiheista, mutta tulkinnat olivat keskenään jopa päinvastaisia. 

Yksi Luonnon Ystävää ja Eläinsuojelusta eniten puhuttaneista aiheista oli linnunmunien keräily ja 

linnunpesien tuhoaminen. Metsästyslakia muutettiin vuonna 1898 niin, että tiettyjen pikkulintujen 

pesien tuhoaminen ja munien vieminen kiellettiin, joko täysin tai pesimäaikana.349 Eläinsuojelus otti 

tehtäväkseen valistaa lukijoita lakimuutoksesta: se julkaisi muutoksen aikoihin ja vielä vuosia 

myöhemminkin kirjoituksia, joissa esimerkiksi kehotettiin opettajia muistuttamaan oppilaita laista. 

Ihmisen itsenäistä siveellisyyttä ja vastuuta korostettiin tässäkin suhteessa: lehti muistutti, että lakia 

”ei tule noudattaa rangaistuksen pelosta, vaan kunnioituksesta lakiin ja oikeuteen ja rakkaudesta 

lintuihin”.350 Eläinsuojeluksen usko siihen, että kasvatuksen tavoitteena oli itsenäisiä, siveellisiä 

päätöksiä tekevä kansalainen, ei pelkkä alamainen, näkyi myös tässä yhteydessä, vaikka juttu ei 

varsinaisesti kasvatusta käsitellytkään.   

                                                           
348 Kean 1998, s. 120; Ritvo 1987, s. 8; Thomas 1983, s. 283–284.  
349 https://agricolaverkko.fi/vintti/julkaisut/historiakone/vuosi.php?vuosi=1898&teema=5&sivu=2233 luettu 
25.4.2020.  
350 Esim. Eläinsuojelus nro 2/1899, s. 6; nro 3/1902, s. 5. 

https://agricolaverkko.fi/vintti/julkaisut/historiakone/vuosi.php?vuosi=1898&teema=5&sivu=2233
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Opettajien rooli lintujen suojelussa – suuntaan tai toiseen – oli vahva muutenkin kuin lain välittäjinä 

oppilaille. Eläinsuojelus paheksui voimakkaasti sitä, että opettajilla oli lain voimaan tultua yhä lupa 

kerätä rauhoitettujenkin lintujen munia opetustarkoituksiin ja kehottaa oppilaitaankin tekemään 

niin. Vastuu oikeasta toiminnasta jäi siis tämän ”porsaanreiän” myötä luonnontieteen opettajille 

itselleen, ja Eläinsuojelus pyrki kääntämään opettajia ja muita lukijoita linnunmunien keräilyä 

vastaan. Lehden mukaan oli käsittämätöntä, että koulut näin kannustivat lapsia häiritsemään 

luonnon rauhaa ja kajoamaan Jumalan luomistyöhön.351 Kuten muutakin eläinrääkkäystä, myös 

linnunmunien keräilyä vastustettiin siis muun muassa sillä perusteella, ettei Jumalan töitä saanut 

tuhota. Myös kovempia argumentteja käytettiin: Eläinsuojelus vertasi yhdessä tekstissä 

linnunpesien ryöstöä ihmislapsen kuolemaan, ja totesi, ettei sellaisella, joka ei välittänyt lintujen 

kärsimyksistä, ollut oikeutta sääliin, jos sama onnettomuus kohtaisi häntä itseään. Tämä vertaus 

kiersi Kathleen Keten mukaan samoihin aikoihin ainakin Yhdysvaltojen eläinsuojelumateriaalissa, 

joten se ei välttämättä ollut Eläinsuojeluksen toimituksen omaa keksintöä.352  

Luonnon Ystävä, ja etenkin päätoimittaja Mela taas piti juuri linnunmunien keräilyä ja pesillä käyntiä 

hyvänä tapana herättää rakkautta luontoon ja eläimiin, ja arvioi muun muassa, että linnunpesillä 

käyvät lapset rakastivat lintuja enemmän kuin muut. Siinä missä Eläinsuojelus ylisti, Mela kritisoi 

vuoden 1898 lakia. Hän totesi, että ”eläinsuojelus on kyllä jalo ja myös taloudellisen hyötynsä vuoksi 

kannatettava toimi”, mutta liiallinen suojeluinto voi kääntyä haitaksi. Melan mukaan uuden lain 

tiukka noudattaminen johtaisi muutamassa vuosikymmenessä siihen, ettei Suomessa enää olisi 

ketään, joka tuntisi lintuja; linnunpesillä käyvät pojat tarvitsivat munia tutkimuksiaan varten.353 

Hänen mukaansa luonnon ja eläinten tuntemiseen siis vaadittiin läheltä tutkimista, pelkkä katselu 

ei riittänyt. Melan ja Ullnerin käsitykset rakkaudesta lintuja kohtaan olivat näin ollen täysin 

päinvastaiset: Ullnerin mielestä lintuja piti suojella aktiivisesti rakentamalla esimerkiksi 

linnunpönttöjä tai sitten jättää ne täysin rauhaan, kun taas Luonnon Ystävä Melan johdolla yhdisti 

rakkauteen lintujen tutkimisen ja tuntemisen tieteellisessä mielessä, vaikka se johtaisikin 

yksittäisten lintujen kuolemaan. 

Mela myös otti lintujen suojeluun laajemman näkökulman, ja kyseenalaisti pesien rauhoittamisen 

merkityksen ylipäätään, kun samaan aikaan lintujen pesäpuiksi sopivia puita kaadettiin ja 

                                                           
351 Eläinsuojelus nro 3–4/1899, s. 24; nro 3/1902, s. 3–4. 
352 Eläinsuojelus nro 1/1895, s. 183–185; Kete 2007, s. 4.  
353 Luonnon Ystävä nro 5–7/1900, s. 17–19.  



86 
 

elinympäristöjä tuhottiin. Hänen mukaansa pikkulinnut vähenivät tiukasta laista huolimatta 

edelleen, nyt niitä vain hävitettiin ”sivistyneemmällä tavalla” – tämä huomautus oli kenties piikki 

eläinsuojelijoita kohtaan, jotka perustelivat linnunmunien keräilykieltoa sivistyksellä. Luonnon 

Ystävässä ehdotettiinkin, että linnuille olisi järjestettävä pesimäalueita, joihin jätettäisiin esimerkiksi 

sopivia pesäpuita ja aluskasvillisuutta.354 Eläinsuojelus taas ei ottanut mitään kantaa 

elinympäristöjen kaltaisiin laajempiin kysymyksiin, vaan pitäytyi siinä, miten ihmisyksilöiden tulisi 

kohdella eläinyksilöitä: lintujen olojen kohentamiseksi lehdessä ehdotettiin linnunpönttöjen 

rakentamista ja lintulautojen pystytystä, jotka olivat tekoja, joihin yksittäinen ihminen voi helposti 

ryhtyä. Eläinsuojeluksen keskeinen tavoite oli ihmisten moraalin kohottaminen raakuuden 

vähentämisen kautta, ja on helppo nähdä, ettei pesäpuiden tuhoaminen vaikkapa puistojen tieltä 

ollut ”raakaa” eläinsuojelijoiden tarkoittamassa mielessä.  

Mela vihjasi lisäksi, että eläinsuojelu oli kaksinaismoralistista: pikkulintuja ei saanut enää pyydystää, 

mistä köyhät pojat olisivat tienanneet muutaman markan, mutta ”jäniksiä saa kyllä ajaa koirilla, sillä 

se huvittaa varakkaita herroja.”355 Epäily ei ollut ainoa laatuaan; eläinsuojeluaatteeseen kohdistuva 

kritiikki oli myös Isossa-Britanniassa sen suuntaista, että eläinsuojelun nimissä pyrittiin kieltämään 

köyhien aktiviteetteja sillä aikaa, kun rikkaat saivat edelleen tehdä mitä halusivat. Sen lisäksi, että 

alempien luokkien suosiossa olleet eläintappelut olivat yleensä ensimmäisinä kiellettyjen listalla, 

myös Isossa-Britanniassa lintujen pyytäminen myyntiin oli köyhien elinkeino, johon siellä 1890-

luvulla säädetyt lintujensuojelulait vaikuttivat.356 Mela asettui siis ainakin osittain samalle kannalle 

ja epäili, että eläinsuojelulaeilla oli eniten vaikutusta köyhimpiin ihmisiin ja heidän toimeentuloonsa. 

Voi tosin myös olla, että hän käytti ”rikkaat vastaan köyhät” -retoriikkaa vain saadakseen lukijansa, 

joihin ehkä kuului myös köyhiä poikia tai näiden vanhempia, vahvemmin puolelleen.  

Vaikka Luonnon Ystävä kannustikin esimerkiksi linnunmunakokoelmien tekoon, sekin kehotti 

pikkulintujen suojeluun – kuten edellä tuli ilmi, keinoista vain oli erimielisyyttä Eläinsuojeluksen 

kanssa. Syy lintujen suojeluun oli kuitenkin sama kuin Eläinsuojeluksella: kaikissa sivistyneissä 

maissa suojeltiin pikkulintuja.357 Pesäpuiden hakkuiden lisäksi Luonnon Ystävä mainitsi myös 

maanviljelyn ja rautatiet lintujen elinympäristöjen tuhoajina ja näin lintujen välillisinä vihollisina. 

Lisäksi lehdessä todettiin, että pikkulintujen luontaiset viholliset, kuten orava, varis, kärppä ja kissa 

                                                           
354 Luonnon Ystävä nro 3/1898, s. 3–6; Luonnon Ystävä nro 5–7/1900, s. 18; nro 3/1902, s. 18–20. 
355 Luonnon Ystävä nro 5–7/1900, s. 17–18. Samasta aiheesta myös nro 3–4/1903, s. 23. 
356 Kean 1998, s. 119–120; Ritvo 1987, s. 130–132, 137. 
357 Luonnon Ystävä nro 3/1898, s. 3. 
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tulisi koettaa ”tykkänään hävittää”, sillä niistä oli linnuille paljon enemmän haittaa kuin pesillä 

käyvistä lapsista.358 Eläinsuojelus puolestaan oli sitä mieltä, että me ihmiset ”olemme pahempi 

vihollinen kuin petolinnut”.359 Kiista ei siis koskenut lintujen suojelua sinänsä, vaan niihin 

kohdistuvia pahimpia uhkia ja tarvittavia suojelun keinoja: Eläinsuojelus korosti, Luonnon Ystävä 

taas vähätteli yksittäisten ihmisten roolia lintujen vihollisena. Lisäksi Eläinsuojelus suhtautui 

varovaisemmin lintujen luontaisten vihollisten tappamiseen, eikä luultavasti olisi pitänyt minkään 

Luonnon Ystävän mainitseman eläimen kokonaan hävittämistä hyvänä ratkaisuna.360 Luonnon 

Ystävän suhtautuminen lintujen tappamiseen myös vaihteli tilanteen mukaan: toisaalta lehdessä 

raportoitiin rastaiden syömisestä ja niiden ”murhista” Saksassa, toisaalta taas esimerkiksi pikku-

uutinen ylioppilaasta, joka oli onnistunut ampumaan pähkinähakkisen mättäältä, julkaistiin selvästi 

positiivisena.361 Ilmeisesti siis yksittäisten lintujen ampuminen tutkimusta varten oli hyväksyttävää, 

mutta ”turha” tappaminen herkuttelua varten ei.  

Myös muut eläimet kuin linnut tai niiden munat päätyivät tutkimuksen kohteiksi; ilmoitukset 

eläinhavainnoista, jotka päättyivät ilmoitukseen mainitun eläimen ”hankkimisesta kokoelmiin” 

olivat Luonnon Ystävässä suhteellisen yleisiä. Esimerkiksi vuonna 1901 kirjoitettiin tammihiirestä, 

että sitä oli esiintynyt taas Suomessa – ilmeisesti eläin oli harvinainen, sillä jutun mukaan nyt tapettu 

yksilö oli vasta kolmas, joka on saatu kokoelmiin.362 Samana vuonna raportoitiin myös Suomessa 

ennennäkemättömästä mustasta joutsenesta, jonka joukko työmiehiä oli huomannut joessa. Yhden 

työmiehistä oli onnistunut ampua lintu, ja se oli täytetty ja liitetty paikallisen koulun kokoelmiin.363 

Messukylässä nähtyä valkoista kettua puolestaan ei valitettavasti ollut onnistuttu pyytämään.364 

Tappamisen kyseenalaistavat jutut olivat harvassa; kerran julkaistiin lukijakirje, jonka lähettäjä 

kertoi nähneensä pähkinänakkelin, mutta jätti tarkoituksella sen ampumatta.365 Eläinten 

ampuminen ja täyttäminen kokoelmiin oli kuitenkin Luonnon Ystävän mukaan selvästi 

normaalimpaa kuin ampumatta jättäminen. Tämä näkyi myös siinä, että niissä jutuissa, joissa 

eläimen henki oli säästetty, tätä yleensä perusteltiin erikseen, siinä missä ampuminen vain 

                                                           
358 Luonnon Ystävä nro 3/1898, s. 3, 5.  
359 Eläinsuojelus nro 3/1900, s. 3.  
360 Esim. oravien säälimisestä Eläinsuojelus nro 6/1898, s. 11–12. Kissoja ja variksia puolustavia kirjoituksia on käsitelty 
1. luvussa. 
361 Luonnon Ystävä nro 2/1900, s. 6; nro 3/1900, s. 22. 
362 Luonnon Ystävä nro 9/1901, s. 6. 
363 Luonnon Ystävä nro 10/1901, s. 16. 
364 Luonnon Ystävä nro 4/1900, s. 20.  
365 Luonnon Ystävä nro 11–12/1900, s. 19.  
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ilmoitettiin tehdyksi.366 Ilvesviidan mukaan ampuminen ja täyttäminen oli 1800-1900-luvun 

vaihteessa tavallinen tapa toimia törmättäessä harvinaisiin eläimiin.367 Luonnon Ystävässä esitetty 

suhtautumistapa oli siis tavanomainen.   

Luonnon Ystävä tarjosi myös lukijoilleen usein neuvoja omien kokoelmien tekoon, kirjoittaen 

esimerkiksi kloroformista, että sillä oli ”mukava nukuttaa tai tappaa useimpia luurankoisia – – ennen 

kuin niitä laittaa säilytysnesteeseen.”368 Myös muun muassa luurankojen preparoimiseen, kallojen 

valkaisuun ja pikkunisäkkäiden säilömiseen julkaistiin ohjeistukset. Esimerkiksi luurankojen 

kokoamisen sanottiin kehittävän vertailevan tutkimustavan ymmärrystä, havaintokykyä ja 

kätevyyttä.369 Luonnontieteen harrastaminen nimenomaan kokoelmia keräämällä oli siis monella 

tapaa kehittävää. Ohjeiden antamisen lisäksi Luonnon Ystävä pyysi nuorison apua: esimerkiksi 

jyrsijöitä pyydettiin pyydystämään ja lähettämään jäädytettyinä toimitukselle, sillä niitä oli tutkittu 

siihen mennessä vähän.370 Vuonna 1904 lehdessä julkaistiin myös yliopistotasolta tullut pyyntö 

lähettää näytteitä yliopiston kokoelmiin, siltä varalta, että esimerkiksi petoeläimet katoaisivat 

Suomen luonnosta kokonaan.371 Suomalainen luonnontieteellinen tutkimus ei tuolloin ollut vielä 

kovin korkealla tasolla, ja eläinten kerääminen kokoelmiin tutkimusta varten lienee ollut eri tavalla 

tarpeen kuin 2020-luvulla, jolloin Suomen eläimistö on jo koko lailla kartoitettu – kenties kiitos 1900-

luvun alun nuorten luonnonystävien. Kritiikkiä sitä kohtaan, että tieteellinen tutkimus tiesi 

kuolemaa monille eläinyksilöille, esitettiin kuitenkin myös. 

Eläinsuojelus julkaisi jo vuonna 1895 Topeliuksen kirjoittaman tekstin, jonka mukaan opettajien ja 

vanhempien, joiden pitäisi olla sivistyksen ystäviä, ei tulisi ohjata lapsia perhosten keräilyyn, 

pikkulintujen ampumiseen ja munien ryöstelyyn eläintieteen oppimisen varjolla. Topelius yhdisti 

kirjoituksessaan koululaisten toimet ja vivisektion: hänen mukaansa vivisektion salliminen tieteen 

edistämisen nojalla johtaisi siihen, että eläinten tappaminen kokoelmiinkin sallittaisiin, jos se vain 

tehtiin ”tieteen” nimissä.372 Numerossa 3–4/1899 taas kirjoitettiin, että oli ”ruma tapa 

kansanluonteessa”, että kaikki eteen tuleva, niin kasvit kuin eläimetkin, täytyi tappaa. Kirjoittajan 

mukaan maaseutulehdissä sai vähän väliä lukea siitä, kuinka oli nähty jokin harvinainen tai 

                                                           
366 Esimerkiksi pähkinänakkelin ampumatta jättänyt kirjoittaja kertoi erikseen päättäneensä olla tappamatta muita 
kuin petolintuja.  
367 Ilvesviita 2005, s. 149. 
368 Luonnon Ystävä nro 11–12/1900, s. 13.  
369 Luonnon Ystävä nro 2/1898, s. 8–12; nro 10/1902, s. 23; nro 9/1903, s. 20. 
370 Luonnon Ystävä nro 11–12/1901, s. 41. 
371 Luonnon Ystävä nro 1/1904, s. 38. 
372 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 22.  
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”erinomainen” eläin, ja yleensä eläin oli tapettu. Vaikka kirjoittaja viittasi epämääräisesti 

”maaseutulehtiin”, tässä voisi yhtä hyvin olla puhe Luonnon Ystävän tyypillisestä tekstistä. Hän 

totesi vielä, että ”villille semmoinen kyllä sopii, mutta ei sivistyneen maan kansalaiselle.” Sivistys 

määrittyi jälleen raakuuden välttämiseksi ja oikeanlaiseksi luonteeksi. Rouhiaisen ja Vuorisalon 

artikkelissa esitetyistä vaihtoehdoista luonnonvaraisten eläinten ymmärtämiseen ja arvostamiseen 

– tieteellinen tieto vai empatia – Luonnon Ystävä olisi siis valinnut tieteellisen tiedon, Eläinsuojelus 

empatian. 

 

3.3. Metsästys ja käsitykset miehekkyydestä ja kunniasta 
 

Toinen keskeinen eläinsuhteeseen liittynyt ilmiö, josta Luonnon Ystävä ja Eläinsuojelus olivat eri 

mieltä, oli metsästys. Ilvesviidan mukaan metsästys oli 1800-luvun lopulla murroksessa: elinkeinona 

harjoitetun metsästyksen rinnalle syntyi harrastus- tai urheilumetsästys, jonka ympärille puolestaan 

rakentui omanlaisensa käsitykset metsästyksen kunniallisuudesta ja oikeutuksesta. Elääkseen 

metsästävien raakoina pidettyjä pyyntitapoja alettiin paheksua, ja ihanteellisena metsästäjänä 

alettiin esittää herrasmiesmetsästäjä, joka ei pelkästään käyttänyt raakaa voimaa, vaan oli myös 

rationaalinen, kurinalainen, sivistynyt ja luontoa ja eläimiä rakastava ja reilu saaliseläimiä kohtaan. 

Metsästys nähtiin myös sivistävänä ja luonnetta kehittävänä toimintana, joka myös lisäsi 

metsästäjän eläinten tuntemusta ja rakkautta niitä kohtaan. Suomalainen suhde metsästykseen ei 

ollut poikkeuksellinen, vaan samanlaisia asioita yhdistettiin 1800-luvun lopulla myös brittiläisten 

siirtomaaisäntien harjoittamaan trofeemetsästykseen.373  

 Laura Starkin mukaan myös suomalaisella maaseudulla alkoi 1800-luvun lopulla muodostua 

uudenlainen käsitys miehekkyydestä ja miehen kunniasta. Perinteinen käsitys korosti ruumiillista 

työtä, voimaa ja sen näyttämistä sekä esimerkiksi ryyppäämistä miesporukassa. Uudenlainen 

”kunniakas mies” (tai ihminen ylipäätään) taas pidättäytyi alkoholista ja sen sijaan opiskeli 

kehittääkseen itseään; ylpeillä saattoi nyt vaikkapa sanomalehden tilauksella. ”Uudet” ja ”vanhat” 

ihanteet olivat usein keskenään ristiriidassa ja törmäsivät yhteen; opiskeluintoisia saatettiin pitää 

                                                           
373 Ilvesviita 2005, s. 107, 126–129, 131; Ritvo 1987, s. 271.  
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omituisina ja pilkata laiskoiksi, sillä lukemista tai kirjoittamista ei ollut totuttu pitämään varsinaisena 

työskentelynä. 374  

Kuten edellä on nähty, sekä Eläinsuojelus että Luonnon Ystävä kannustivat opiskeluun ja pitivät 

koululaitosta arvossa, vaikka pyrkivätkin myös muuttamaan joitain opetuksen sisältöjä. Molemmat 

siis puolsivat tältä osin Starkin kuvailemaa modernia ihmiskäsitystä, jonka mukaan opiskelu ja 

itsensä kehittäminen kannatti; etenkin Eläinsuojelus vastusti myös alkoholinkäyttöä. Käsitykset 

kunniasta ja miehekkyydestä kuitenkin erosivat toisistaan, mikä tuli esiin suhteessa metsästykseen: 

Luonnon Ystävä esitti metsästyksen Ilvesviidan kuvaamaan tapaan hyvänä harrastuksena, keinona 

tutustua luontoon, sekä toisaalta kilvoitteluna luonnon kanssa ja ihmisen aseman vahvistamisena. 

Eläinsuojelus taas kritisoi metsästystä vanhentuneena ja raakana tapana, ja esitti teksteissään 

eläinten säälimisen ja armahtamisen vaihtoehtoisina miehekkyyden osoituksina.  

Luonnon Ystävän teksteistä suuri osa käsitteli sorsa- ja kanalintujen metsästystä. Metsästystarinat 

kuvailivat usein metsästyksen käytännön kulkua aina lähtövalmisteluista saaliin jäljittämisen kautta 

sen ampumiseen saakka. Lisäksi runsaat, jopa runolliset luontokuvaukset olivat tyypillisiä. Suurin 

osa tarinasta saattoi olla metsän kauneuden kuvailua, ja myös tunnekuvauksille oli tilaa: 

metsästäjän iloa ja metsästyksen jännitystä, mutta myös sisäistä rauhaa, jonka metsässä 

kulkeminen tuotti, kuvailtiin usein.375 Metsästys käsitettiin selvästi keinona tutustua luontoon ja 

yhtenä osoituksena luontorakkaudesta: ”Varmaankin usea luonnonystävä myöntänee, että sitä 

[metson ammuntaa] harjoittaessa helpoimmin tutustuu maamme suureen, jylhään luontoon.”376 

Luonnon Ystävän tarinoissa kuvailtiinkin ihmiskädeltä rauhaan jääneen luonnon lisäksi itse 

metsästettävien lintujen kauneutta. Esimerkiksi metso oli ”kankaiden kaunistus, metsästäjän 

mielilintu”, haahkalla taas oli ”posket vihreät kuin talvisen meren jää, selkä valkea kuin vaahto 

aallon, vatsa musta kuin meren syvyys”.377 Ilvesviidan kuvaileman ”herrasmiesmetsästäjän” 

kunnioittava ja rakastava suhtautuminen luontoon ja eläimiin oli selvästi näkyvissä, samoin kuin 

näkemys siitä, että metsästys oli hyvä keino tutustua luontoon.  

Kunnioituksen lisäksi tarinoissa oli kuitenkin myös luonnon voittamisen iloa. Monesti metsästyksen 

kulkua kuvailtiin jännitysnäytelmänä, keskittyen metsästettävään lintuun ja toisaalta metsästäjän 

                                                           
374 Stark 2006, s. 79–84, 87, 100. 
375 Esim. Luonnon Ystävä nro 8–9/1900, s. 23–26; nro 11–12/1900, s. 11–13; nro 11–12/1901, s. 14–17.  
376 Luonnon Ystävä nro 8–9/1900, s. 23.  
377 Luonnon Ystävä nro 8–9/1900, s. 23; nro 11–12/1900, s. 11. 
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sisäiseen jännitykseen, aistien viritykseen ja tuntemuksiin, kuten yksittäisen hikipisaran valuminen 

selkää pitkin.378 Aistien terävyys ja metsästykseen vaadittava taito olivat suuressa roolissa, 

esimerkiksi metson jäljittäjä ”tarvitsee kaikki alkuihmisen aistit ja aistimet.” Myös metsästettävän 

linnun käytöstä ja jossain määrin jopa sen ”ajatusmaailmaa” kuvailtiin, luoden mielikuvaa kahden 

tasavertaisen, urhean metsästäjän ja jalon linnun, kilvoittelusta. Kun lintu oli vihdoin ammuttu ja 

luonto voitettu, ”huokaa hän helpoituksen hengähdyksen – – ja voitonriemua on mieli täynnä.” 

Luonnon Ystävän metsästyskertomuksista näkee, ettei se pitänyt metsästystä pelkkänä 

tappamisena, vaan nimenomaan urheiluna. Metsästäjältä vaadittiin taitoa, kärsivällisyyttä ja 

tarkkoja aisteja, joten taitava metsästäjä oli myös miehenä kunnioitettava.  

Se, kuinka vahvasti luonnossa liikkuminen ja metsästäminen liittyivät yhteen, näkyi selvästi eräässä 

metson metsästystä koskevassa jutussa. Sen mukaan metsoa ei saanut enää metsästää 

soidinaikaan; kirjoittaja oli sitä mieltä, että soidinajan rauhoitus oli sinänsä hyvä asia, mutta se esti 

nuorisoa kokemasta soidinta. Kirjoituksessa kuvailtiin vanhojen miesten haaveksivia muistoja 

metson soitimesta ja metsän kauneudesta kevätaikaan. Kirjoittaja arveli, että ”varmaankin tahtoisi 

joku nuorempikin luonnonystävä ja metsämies tutustua Tapion kukon soidinmenoihin, omin korvin 

kuulla miten metso – – lemmenlauluaan laskettelee.” Kirjoittajalla oli ratkaisu, joka ei kuitenkaan 

ollut, että nuoret menisivät keväisin metsään ainoastaan katselemaan ja kuuntelemaan soidinta. 

Sen sijaan tekstissä kerrottiin, että metso piti joskus soidinmenoja myös rauhoitusajan ulkopuolella. 

Näin myös nuoriso pääsi ampumaan metsoa soitimella, ja näin he tulivat ”tuntemaan salomaan 

salaisuuksista yhden”.379 Teksti ei pohtinut vaihtoehtoa, että metsään mentäisiin ampumatta 

lintuja; tämä osoittaa, kuinka vahvasti luonnossa liikkuminen ja metsästäminen liitettiin yhteen. 

Jälleen esillä oli myös luonnon kauneus ja sen rakastaminen metsästyksen motiiveina; varsinainen 

saaliin saanti mainittiin vasta viimeisillä riveillä. Ilvesviidan mukaan yksi tyypillisimmistä eroista 

perinteisen elinkeinometsästyksen ja urheilumetsästyksen välillä olikin se, että urheilumetsästäjä 

piti saaliin merkitystä toissijaisena verrattuna luonnossa liikkumisen iloon.380  

Metsästyksen itsestäänselvyys kävi ilmi paitsi metsästysaiheisten tekstien runsaudesta, myös siitä, 

että silloinkin, kun lehti kirjoitti linnuista eikä pääaiheena ollut metsästys, niistä kerrottiin usein 

myös, kuinka niitä kannatti ampua tai miltä ne maistuivat. Esimerkiksi Suomessa harvinaista 

                                                           
378 Luonnon Ystävä nro 11–12/1901, s. 17. 
379 Luonnon Ystävä nro 11–12/1901, s. 14–17. 
380 Ilvesviita 2005, s. 126. 
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punasotkaa kuvailtaessa sen lihan maku oli osa kuvausta, nokikanoja käsittelevässä tekstissä taas 

tavanomaisten ulkonäön ja elintapojen kuvailun jälkeen siirryttiin kertomaan, kuinka niiden 

metsästys onnistui parhaiten. Juttu loppui sanoihin ”Liha on hyvin rasvaista, mutta maukasta.” 

Sorsalinnut siis nähtiin paitsi luontokappaleina, lähtökohtaisesti myös metsästyksen kohteina. 

Metsästysjuttujen määrästä voi päätellä, että lehden lukijakunnan oletettiin olevan metsästyksen 

ystäviä. Näin ollen ”luonnon ystävästä” piirtyi kuva luonnon tutkimista harrastavana ja luonnossa 

liikkuvana henkilönä, luultavasti miehenä, joka metsästi mielellään ja ehkä juuri 

metsästyskokemuksen ansiosta pystyi pyydystämään ja tappamaan eläimiä myös tutkimuksiaan 

varten.  

Metsästyksen uljauden kyseenalaistavia tekstejä julkaistiin Luonnon Ystävässä vuosien 1897 ja 1905 

välillä vain kaksi, ja ne olivat molemmat vuodelta 1902 ja lähtöisin saman henkilön kynästä. Tämä 

kirjoittaja, K. E. Stenroos, kirjoitti kaksiosaisen selostuksen Airanteenjärven suojelusta, joka oli saatu 

hänen aloitteestaan aikaan. Stenroos käytti Luonnon Ystävälle poikkeuksellista kieltä, kirjoittaen 

murha-aseista, joilla pienet pojatkin vainosivat lintuja, säälistä, oikeudesta ja lintujen tunteista 

sävyyn, joka oli enemmän Eläinsuojeluksen kirjoituksille tyypillinen. Hän muun muassa kuvaili, 

kuinka uroslintu oli valmis vaikka kuolemaan poikastensa vuoksi, ja naaras ”katselee ihmistä silmiin 

ikään kuin rukoillen”, eikä sekään saanut ihmisen sydäntä heltymään.381 Onkin todennäköistä, että 

Stenroos oli poikkeus, jonka ajatukset olivat lähempänä eläinsuojelijoita kuin Luonnon Ystävään 

kirjoittavia keskimäärin. Toki on mielenkiintoista, että se kuitenkin päätettiin julkaista: Luonnon 

Ystävä oli vahvasti metsästyksen sallivan luontosuhteen puolella, mutta ei kuitenkaan täysin 

sulkenut lehteä poikkeavilta näkökannoilta. 

Eläinsuojeluksessa taas ajettiin vahvasti toisenlaista käsitystä metsästyksestä, miehekkyydestä ja 

kunniallisuudesta. Ilvesviidan mukaan esimerkiksi vuoden 1898 riistansuojelulain suunnittelussa 

urheilumetsästäjillä ja eläinsuojelijoilla oli yhteisiä tavoitteita, kuten että laki olisi humaani ja 

auttaisi välttämään kansan raaistumista. Esimerkiksi perinteinen ansoilla pyynti kiellettiin ja niitä 

edelleen käyttävät leimattiin salametsästäjiksi, mikä aiheutti kitkaa köyhien ja rikkaiden, 

maaseudun ja kaupunkilaisten välillä.382  Eläinsuojelus kuitenkin irtautui myös ajatuksesta, että 

urheilumetsästys olisi humaania ja täten hyväksyttävää – itse asiassa se lähti eri suuntaan kuin 

Ilvesviidan kuvailemat eläinrakkaat herrasmiesmetsästäjät, ja hyväksyi ainakin tietyin varauksin 

                                                           
381 Luonnon Ystävä nro 1/1902, s. 31–34; nro 2/1902, s. 23–24.  
382 Ilvesviita 2005, s. 130, 133–134.  
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nimenomaan elinkeinometsästyksen, ei huvimetsästystä, jota se piti moraalittomana. Silloinkin, kun 

metsästys tai kalastus tapahtui ruuan hankkimiseksi, tärkeää oli, etteivät eläimet kärsisi enempää 

kuin oli pakko.383  

Hyvä esimerkki mieheydestä, jota Eläinsuojelus pyrki edistämään, oli tarina metsästyksestä 

kieltäytyvästä nuoresta miehestä. Tarinan päähenkilöä, Aatu-nimistä miestä pilkattiin, sillä tämä 

kieltäytyi lähtemästä muiden mukana metsälle, tai jos lähtikin, ei ampunut eläimiä. Aatun 

kieltäytymisen taustalla oli muisto nuoruudessa tapetun linnun surullisesta katseesta, joka oli 

saanut säälintunteen heräämään hänessä. Pilkkaajien mielestä metsästys oli oivaa tekemistä, 

ruumista ja mieltä virkistävää, Aatu taas oli selvästi epämiehekäs, ja voitti ”naisetkin vienoudessa”. 

Aatun serkku Annakin oli aluksi tätä mieltä ja lähti nauraen Aatun sijasta metsälle, mutta 

ammuttavaksi aiotut linnut nähdessään hänetkin valtasi sääli, eikä hän kyennyt tappamaan niitä. 

Sen sijaan hän alkoi itkeä ja totesi, että ampuminen oli ”hirveätä, julmaa, sydämetöntä!”384 Tarinan 

sankareina esitettiin nämä kaksi vallitsevat käsitykset (”metsästys on kunniallista ja miehekästä”) 

kyseenalaistanutta hahmoa. Loput tarinassa esiintyvistä nuorista eivät kuitenkaan muuttaneet 

näkemyksiään, vaan asetelmaksi jäi erikoisena pidetty Aatu ja häntä ymmärtämään oppinut Anna 

vastaan muut kylän nuoret.  

Eläinsuojelus asetti tarinassa toiselle puolelle ”herrasmiesmetsästäjää” edustavat nuoret, jotka 

pitivät metsästystä urheiluna; toisella puolella ei kuitenkaan ollut raaka, epähumaani 

maalaismetsästäjä, vaan vielä humaanimpi hahmo, joka kyseenalaisti metsästyksen kokonaan. 

Tarinan voi myös nähdä kannustaneen lukijaa tekemään oikein, vaikka kaikki muut olisivat toista 

mieltä; kyseisen ajan yhteisöllisyyttä korostavassa kulttuurissa tällainen ajattelu ei välttämättä ole 

ollut yhtä yleistä tai helposti puolustettavissa kuin nykyään. Lisäksi kertomus käsitteli 

sukupuolirooleja kääntämällä perinteiset roolit ylösalaisin: Anna olikin aluksi metsästyksestä 

innoissaan ja Aatu liian herkkä siihen. Anna palasi perinteiseen naisen rooliin kauhistumalla 

ampumista ja alkamalla itkeä, mutta Aatun annettiin tarinassa pysyä herkkänä miehenä. Tämä 

näyttää, että ainakin miehen malli oli muutoksessa, ja Eläinsuojelus osallistui keskusteluun siitä, 

mitä miehekkyys sisälsi, ehdottaen, ettei säälintunne tehnyt miehestä vähemmän miestä – päin 

vastoin.  

                                                           
383 Esim. Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 157, 165, 169; Eläinsuojelus nro 6/1897, s. 17–18. 
384 Eläinsuojelus nro 3–4/1899, s. 29–33. 
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Myös vuonna 1900 julkaistu ”Lintujen ääniä” kyseenalaisti metsästyksen arvon ja voiman 

näyttämisen ylemmyyden osoituksena. Tarinan päähenkilö oli metsästäjä, joka tarinan alussa oli 

ylpeä vallastaan luonnon yli – ”onpa jotakin olla suuri, voimakas metsämies, jonka mielivallassa on 

niin monen pienemmän olennon elämä!” Hän lähti tuttuun tapaansa lintumetsälle, mutta jokainen 

lintu, jonka hän aikoi ampua, puhui hänelle ja pyysi häntä säästämään henkensä. Metsästäjä heltyi 

joka kerta, ja lopulta katsellessaan lintujen kevätpuuhia ja kuunnellessaan niiden laulua hän muuttui 

sisäisesti: hän ymmärsi äkkiä olevansa vain yksi osa luonnon suurta laulua, ja että hänen aseensa oli 

metsässä ainoa riitasointu. Lopussa hän totesi: ”Tullessani tänne ylpeilin suuresta nimestä, mutta 

tuskinpa olinkaan sen arvoinen: sanoin itseäni ihmiseksi. Nyt on, arvelen, minulla parempi oikeus 

siihen”.385 Lintujen metsästämisestä pidättäytyminen teki päähenkilöstä siis enemmän oikeutetun 

kutsumaan itseään ihmiseksi. Sen sijaan, että ihmisen olisi tullut korostaa ylemmyyttään, avain 

todelliseen ihmisyyteen oli ymmärtää olevansa vain osa luontoa. Kertomuksen huippukohta oli, 

kuten Annan ja Aatun tarinassakin, päähenkilön muutos ja ymmärrys siitä, että oli aiemmin ollut 

väärässä; tämä on esimerkki ihmisen muutoksesta siveellisessä suhteessa paremmaksi. 

Molemmissa tarinoissa muutokseen tarvittiin myös tietynlaisten tunteiden heräämistä: Anna luopui 

ampumisesta, kun hän järkyttyi ajatuksesta häiritä luonnon rauhaa ja sorsien elämää, toisen tarinan 

nimetön metsästäjä taas koki tunteellisen heräämisen katsoessaan lintuja ja puhuessaan niiden 

kanssa.  

Eläinsuojelus toi esiin vaihtoehtoista näkemystä miehekkyydestä ja metsästyksestä myös muissa 

kuin fiktiivisissä tarinoissa. Lehdessä pohdittiin jo vuonna 1895 muun muassa sitä, kuinka vaikeaa 

huvimetsästyksen vastustaminen oli, kun yleinen mielipide piti sitä edelleen ”kauniina urheiluna”.386 

Vuonna 1901 taas julkaistiin ilmeisesti ulkomaisesta eläinsuojelulehdestä käännetty teksti, jossa 

käsiteltiin metsästykseen tyypillisesti liitettyjä arvoja ja pyrittiin haastamaan niitä. Kirjoittaja rinnasti 

kaiken metsästyksen teurastamiseen, ihmetellen, miksi metsästyksen ympärillä oli edelleen 

”runollinen kunniakehä”, ja todeten, että yhtä hyvin runoja voisi kirjoittaa teurastuksesta, mikäli 

tappamista piti runollisena. Kirjoittajan mukaan metsästystä harjoitti ”yhteiskunnan enin sivistynyt, 

korkea-arvoisin jäsen samalla innolla kuin sen raa’in, halpa-arvoisin ja köyhinkin, kukin tavallaan, 

molemmilla päämääränä sama – hengiltä poisotto, tappaminen.” Ajatus jalosta, sivistyneestä 

urheilumetsästyksestä parempana kuin rahvaan harjoittama raaka elinkeinometsästys siis torjuttiin 

                                                           
385 Eläinsuojelus nro 3/1900, s. 6–9. 
386 Oikeutta Kaikille nro 1/1895, s. 58. 
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suoraan: kaikki metsästys oli tappamista eikä siis teurastusta jalompaa. Tämä kirjoittaja ei siis 

hyväksynyt metsästystä edes ravinnonhankintamielessä, toisin kuin muutamat muut lehteen 

kirjoittaneet. 

Tekstissä todettiin myös aikojen muuttuneen; metsästys ei enää ollut välttämätöntä, eikä ihmisen 

herruus luonnon yli enää kaivannut vahvistusta metsästyksen kautta. Kirjoittaja tuomitsikin 

metsästyksen menneisyyden harrastukseksi, joka ei sopinut yhteen ”aikamme kulttuuriluonteen” 

kanssa. Miehisyyskään ei kirjoittajan mukaan enää tarvinnut metsästyksen tuomaa vahvistusta, 

vaan miehisyyttä modernissa maailmassa olivat oikeus ja siveellisyys. Kirjoittaja myös totesi, että 

luonnon ihaileminen ilman tappamistakin oli yhtä jalostuttavaa, ja ehdotti, että metsästyksen sijaan 

luonnossa voi urheilumielessä esimerkiksi uida, ratsastaa tai hiihtää.387 Teksti toi selvästi esiin sen, 

että kirjoittaja ymmärsi olevansa tekemisissä uuden ja vanhan murroksen kanssa, ja hän teki 

kaikkensa liittääkseen metsästyksen menneisyyteen ja oikeuden ja siveellisyyden nykypäivään – ja 

myös metsästyksen vastakohdiksi. Näin kirjoittaja antoi rivien välistä ymmärtää, ettei metsästys 

ollut siveellistä. Metsästyksen liittäminen julmaan menneisyyteen ja sen leimaaminen 

epäsiveelliseksi muistutti myös edellä käsiteltyjä vivisektion vastustajien argumentteja: tässäkin 

tapauksessa ajettava asia pyrittiin yhdistämään nykyaikaisuuteen, mikä osoittaa, että moderniutta 

pidettiin tavoiteltavana. Tekstissä näkyi myös tietoisuus siitä, että urheilumetsästystä pidettiin 

yleisesti kunniakkaana, ja rinnastamalla sen teurastukseen kirjoittaja pyrki saamaan lukijankin 

ainakin miettimään uudelleen eläinten tappamisen kunniallisuutta.  

Eläinsuojelus toi esiin käsitystään miehekkyydestä myös neuvomalla äitejä kasvattamaan pojistaan 

kunnollisia miehiä opettamalla heille, että oli raukkamaista lyödä, mutta heikomman puolustaminen 

oli uljasta.388 Myös Rouhiainen ja Vuorisalo kirjoittavat, että 1800-luvun lopulla porvariston 

keskuudessa alettiin odottaa nimenomaan äitien kasvattavan poikansa niin, että nämä oppivat myös 

sopivan määrän tunteellisuutta, etenkin myötätuntoa.389 Eläinsuojeluksen tekstissä lienee siis kyse 

myös eläinsuojeluajattelun edistämisestä käyttäen hyväksi muuttuvia ajatusmalleja: jos heikomman 

puolustaminen oli uljasta ja kehitti myötätuntoisuutta, eläinten suojelu oli kannatettava harrastus 

myös poikalapsille. 

                                                           
387 Eläinsuojelus nro 9–10/1901, s. 10–17. Myös Ilvesviita lainaa väitöskirjassaan kirjoittajaa, joka viittasi metsästyksen 
runollisuuteen, jota rahvas ei ymmärtänyt, joten ”runollinen kunniakehä” ilmeisesti oli olemassa. Ilvesviita 2005, s. 
128. 
388 Oikeutta Kaikille! nro 6–7/1896, s. 8.  
389 Rouhiainen & Vuorisalo 2014, s. 155. 
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Sekä Rouhiaisen ja Vuorisalon artikkelista, Ilvesviidan väitöskirjasta että aiemmin käsitellystä 

Launosen väitöskirjasta käy ilmi, että tiettyä määrää tunteellisuutta, etenkin myötätuntoa, oli alettu 

niin sanotusti valtavirrassakin pitää tavoiteltavana ja miehekkäänäkin, eikä sopiva määrä 

tunteellisuutta ollut ristiriidassa urheilumetsästyksen kanssa. Eläinsuojelus kuitenkin kyseenalaisti 

kaiken metsästyksen miehekkyyden osoituksena, ja tarjosi tilalle luonnossa liikkumisen ilman 

eläinten tappamista sekä heikomman puolustamisen ja tappamisesta kieltäytymisen. Luonnon 

Ystävä sen sijaan asettui selvästi Ilvesviidan kuvaileman herrasmiesmetsästäjä -kuvan puolustajaksi, 

ja esitti metsästyksen luonnossa liikkumisena ja siihen tutustumisena ja metsästäjän luontoa ja 

eläimiä rakastavana hahmona. Ilvesviidan mainitsemaan ristiriitaan urheilumetsästäjien ja 

urheilumetsästyksen sääntöjä rikkoneiden maalaisten ja salametsästäjien välillä Luonnon Ystävä ei 

sen sijaan juuri puuttunut. Ainoa viittaus tällaiseen oli A. J. Melan maininta siitä, että hirvien 

salametsästyksen vähenemisellä olisi kansalle siveellinen etu; tämä viittaisi siihen, että Mela kyllä 

tunnisti ajatuksen muusta kuin sivistyneestä urheilumetsästyksestä raakana ja siveellisyyttä 

heikentävänä salametsästyksenä, mutta ei nähnyt tarpeelliseksi ottaa ainakaan Luonnon Ystävän 

kontekstissa aiheeseen enempää kantaa.390 

 

 

 

                                                           
390 Luonnon Ystävä nro 4–5/1902, s. 31. 
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Lopuksi 
 

Pyrin tutkielmassani selvittämään, miten 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisissa eläimiä 

käsittelevissä aikakauslehdissä rakennettiin ihmisen ja eläimen välistä suhdetta, sekä miten suhde 

luontoon ja eläimiin toimi osana pyrkimystä kehittää ja sivistää ihmisiä. Ensimmäisessä luvussa 

lähestyin aihetta konkreettisesti eri eläinlajien ja niihin suhtautumisen kautta, kun taas loput kaksi 

lukua keskittyvät enemmän eläinsuhteen vaikutuksiin ihmisen kannalta, sekä siihen, millaisia 

erilaisia näkemyksiä ideaalista eläinsuhteesta tuolloin oli olemassa.  

Ihmisen ja eläimen konkreettisen suhteen osalta molemmat tarkastelemani lehdet toivat esiin eri 

eläinlajien erilaista arvoa. Aiemman tutkimuksen perusteella 1800- ja 1900-lukujen taitteessa 

vallitseva ajatus niin Suomessa kuin Isossa-Britanniassakin oli, että eläimet olivat olemassa lähinnä 

ihmisen käyttöä varten, ja ne jaettiin ihmislähtöisesti hyödyllisiin, vahingollisiin ja samantekeviin. 

Eläinten ymmärtäminen sen kautta, aiheuttivatko ne ihmiselle hyötyä tai vahinkoa, näkyi myös 

molemmissa tutkimissani lehdissä vahvasti: sekä Eläinsuojelus että Luonnon Ystävä jakoivat eläimiä 

hyöty- ja vahinkoeläimiin, ja kategorioiden merkitys näkyi myös siinä, että tiettyjen eläinten paikkaa 

luokituksessa pohdittiin paljon. Eläimiä myös kuvailtiin käyttäen inhimillisiä luonteenpiirteitä: 

petoeläimiä esimerkiksi verenhimoisiksi tai julmiksi, kotieläimiä taas esimerkiksi lempeiksi. 

Tutkielmani vahvistaa siis käsitystä siitä, että eläinten ajatteleminen ihmisen intressien kautta ja 

jossain määrin inhimillistäen oli tuon ajan Suomessa tyypillistä. Molempia lehtiä toimittivat ja niihin 

kirjoittivat niin sanotun sivistyneistön jäsenet, mutta lukijakuntaa oli tai toivottiin olevan myös 

muissa väestönosissa, ja hyöty-vahinko-jaon voi olettaa olleen sellainen tapa luokitella 

eläinmaailmaa, jonka lukijat tunnistivat ja jakoivat.   

Eläinsuojelus, joka käsitteli teksteissään kotieläimiä huomattavasti enemmän kuin villiin luontoon 

keskittynyt Luonnon Ystävä, antoi myös eri kotieläimille erilaisen arvon. Myös kotieläinten 

arvotukset noudattivat aiemmassa 1800-luvun eläinsuhteen tutkimuksessa esiin tulleita linjoja: 

uskollisina palvelijoina pidetyt koira ja hevonen saivat eniten näkyvyyttä, ja niistä kertovat tekstit 

korostivat usein eläinten älykkyyttä, moraalia ja lojaaliutta ihmistä kohtaan. Esimerkiksi lehmät, 

jotka eivät kotieläiminä olleet hevosia harvinaisempia, mutta joita arvostettiin vähemmän, näkyivät 

myös Eläinsuojeluksessa vähemmän kuin hevoset, ja lehti löysi niistä myös vähemmän kehuttavia 

ominaisuuksia. Eläinsuojelus tunnisti myös tiettyjen kotieläinten, kuten kissojen ja sikojen, 

aliarvostuksen, joka oli tavanomaista myös Isossa-Britanniassa. Lehti julkaisi useita kyseisiä eläimiä 
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puolustavia tekstejä, joissa se pyrki kumoamaan tyypillisiä ennakkoluuloja niitä kohtaan. Myös 

esimerkiksi varisten ja varpusten hyödyllisyyden tai vahingollisuuden pohdinta niin 

Eläinsuojeluksessa kuin Luonnon Ystävässäkin osoittaa, että eläinlajien paikka hyöty-vahinko-

jaottelussa tai niihin liitetyt ominaisuudet eivät olleet muuttumattomia, ja lehdet osallistuivat 

keskusteluun pyrkien muokkaamaan mielikuvia tietyistä lajeista.  

Molemmissa lehdissä oli myös nähtävissä muita kuin ihmiskeskeisiä lähtökohtia suhteelle eläimiin. 

Eläinsuojelus käytti etenkin uskonnollisia argumentteja perustellessaan eläinten jättämistä 

mahdollisuuksien mukaan rauhaan: kaikilla eläimillä oli tarkoitus, vaikka se olisi ollut ihmiselle 

tuntematonkin. Lisäksi lehdessä korostettiin sitä, että ihminen luonnon herrana oli myös 

”tilanhoitaja” ja vastuussa Jumalalta lainaan saamistaan eläimistä ja myös kasveista, mikä oli ollut 

jo pitkään tyypillinen argumentti myös Isossa-Britanniassa. Vaikka luonnontieteellinen 

maailmankuva oli tuolloin yleistymässä ja kristillinen yhtenäiskulttuuri murtumassa, Eläinsuojelus 

luotti siis selvästi eniten kristillisiin argumentteihin eläinten puolesta. Luonnon Ystävä ei juuri 

käsitellyt uskonnollisia aiheita suoraan, vaan kuvaili maailmaa esimerkiksi lajien muodostamista 

ketjuista koostuvaksi kokonaisuudeksi, ja esitteli usein myös evoluutioteoriaa. Luonnon Ystäväkin 

valitsi kuitenkin esimerkiksi kutsua maailmaa luomakunnaksi ja ihmistä sen herraksi. Kristillinen 

maailmankuva on siis ollut hyvin hallitsevassa asemassa suomalaisen eläinsuhteen määrittelyssä 

myös modernistuvana aikana. 

Joissain Luonnon Ystävän teksteissä näkyi myös käsitys siitä, että vahingollisina pidetyilläkin lajeilla 

oli luonnontieteellistä arvoa. Tällaisia tekstejä ei ilmestynyt käsittelemälläni jaksolla montaa, mutta 

ne osoittavat joka tapauksessa, ettei vahingollisten eläinten hävittäminen sukupuuttoon ollut täysin 

kiistatonta. Kahdessa kirjoituksessa käsiteltiin saimaannorppaa, jonka ainutlaatuisuus lajina oli 

teksteistä päätellen jo tiedossa, ja tuotiin esiin, että vaikka lajia pidettiin yleisesti vahingollisena, sen 

säilyttäminen tieteen nimissä voisi olla vaihtoehto. Lisäksi petoeläinten, kuten karhun ja suden, 

häviämisen yhteydessä pohdittiin sitä, pitäisikö näitä lajeja hankkia esimerkiksi täytettyinä 

kokoelmiin tutkimusta varten; tämä oli lehdessä yleisempi näkemys eläinten tutkimisesta 

muutenkin. Koska tutkielmani ajallinen rajaus on melko lyhyt, ei tässä ollut mahdollista selvittää, 

oliko käsitys lajien hävittämisestä tai häviämisestä Luonnon Ystävässä 1900-luvun vaihteessa 

jonkinlaisessa muutoksessa.  

Myös ajatus eläinten oikeuksista oli jo 1800-luvun lopulla rantautunut Suomeen. Eläinsuojeluksen 

mukaan eläimillä oli oikeuksia, kuten oikeus elää rauhassa, ja ihmisellä vastaavasti velvollisuuksia 
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eläinkuntaa kohtaan. Aina ei tosin ollut selvää, olivatko velvollisuudet lopulta eläimiä itseään vai 

niiden luojaa kohtaan. Eläinten oikeuksista kirjoittaminen 1800-luvun lopulla ei todennäköisesti 

ollut valtavirtaa, sillä kuten sanottu, ihmisen ja eläimen suhde nähtiin pääasiassa niin, että eläimet 

olivat ihmisiä varten. Erityisen kiinnostavaa Eläinsuojeluksen kirjoituksissa eläinten oikeuksista oli 

se, että lehti ainakin periaatteessa sisällytti myös vähemmän suositut eläimet, jopa madot, 

oikeuksien piiriin. Eläinsuojelun historiaa koskevassa tutkimuksessa ollaan yleensä melko 

yksimielisiä siitä, että eläinten suojelu ja mahdolliset oikeudet rajoittuivat alkuvaiheessa ihmistä 

lähimpiin eläimiin, etenkin kotieläimiin ja muihin nisäkkäisiin. Eläinsuojeluksessakin nämä eläimet 

olivat eniten esillä, mutta myös madot ja esimerkiksi kalat mainittiin useaan kertaan. Lehdessä 

esitellyt eläinten oikeudet rajoittuivat käytännössä vielä siihen, että eläinten käyttö työvoimana ja 

ruuaksi oli arkipäivää, joten ihmisen oikeus esimerkiksi teurastaa eläimiä ylitti niiden oikeuden 

elämään. Tämän pidemmälle menevistä oikeuksista tuskin olisikaan ollut vielä realistista 

keskustella.  

Itse eläimistä kirjoittamisen lisäksi on selvää, että molemmat lehdet pyrkivät eläinten ja luonnon 

avulla kehittämään ja sivistämään lukijoitaan. Tarkastelemani ajanjakso oli kansalaisten 

sivistystasoa nostavien yhdistysten ja liikkeiden kulta-aikaa niin Suomessa kuin muuallakin, ja 

aiemmassa, lähinnä Isoa-Britanniaa koskevassa tutkimuksessa myös eläinsuojeluliike on sijoitettu 

vahvasti kansansivistysliikkeiden joukkoon. Eläinsuojelus -lehden näkemykset eläinten lempeän 

kohtelun kasvattavasta voimasta vastaavat esimerkiksi englantilaisen RSPCA:n ajatuksia, ja 

eläinsuojelun ja sivistyksen yhteys tunnettiin muissakin länsimaissa. Eläinsuojeluksessa aktiivisesti 

vaikuttaneella Constance Ullnerilla oli vahvat suhteet ulkomaille, joten eri maiden eläinsuojelijoiden 

samanlaiset käsitykset esimerkiksi sivistyksestä olivat luultavasti seurausta siitä, että he seurasivat 

toistensa toimia ja olivat yhteydessä keskenään. Myös Luonnon Ystävä pyrki luomaan kuvaa 

luonnosta ja tietynlaisesta luonto- ja eläinsuhteesta ihmistä jalostavana ja sivistävänä. Molemmissa 

lehdissä lasten kasvatusta hyvään eläinsuhteeseen pidettiin tärkeänä, ja lisäksi maaseudun 

tietämätöntä ja taikauskoista väestöä tahdottiin muuttaa modernimmaksi ja sivistyneemmäksi. 

Maaseudun ”luonnollista” eläin- ja luontosuhdetta kuitenkin myös ihannoitiin, ja edistystä ja 

sivistystä kohtaan esitettiin myös kritiikkiä. Vaikka kaupungin ja maaseudun väliset erot siis olivat 

suuria, Eläinsuojelus ja Luonnon Ystävä eivät yksiselitteisesti esittäneet toista parempana kuin 

toista.  
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Sivistys-käsitteen yhteisöllisyys näkyi siinä, että molemmat lehdet käyttivät isänmaallisuutta ja 

kansan kunniaa keinoina edistää asiaansa. Eläinsuojelus vetosi siihen, että kaikissa sivistyneissä 

maissa suojeltiin eläimiä, ja että eläinrääkkäys tuotti häpeää Suomelle ja sen kansalle. Myös 

vertailua muihin maihin käytettiin; esimerkiksi katolilaiset ja venäläiset nimettiin Eläinsuojeluksessa 

raaoiksi eläimiä kohtaan. Näin eläinsuojelu pyrittiin yhdistämään kansakunnan hyvinvointiin ja 

todistamaan, ettei ollut ainoastaan yksilön oma asia, kuinka hän kohteli esimerkiksi kotieläimiään. 

Samanlaisia perusteita käytettiin myös Isossa-Britanniassa; eläimiä kohtaan osoitettu armeliaisuus 

pyrittiin siis muuallakin sisällyttämään kansalliseen identiteettiin. Luonnon Ystävä puolestaan 

yhdisti luonto- ja eläinsuhteen isänmaallisuuteen siten, että isänmaan luontoon ja sen eläimiin 

tutustumalla heräisi rakkaus ensin luontoa ja sitten koko isänmaata kohtaan. Isänmaallisuus oli siis 

tavoiteltavaa, ja Luonnon Ystävän toimituksessa toivottiin siihen vetoamisen edistävän 

luonnontieteen suosion kasvua. 

Lehtien väliset erot siinä, kuinka sivistys määriteltiin ja painotettiinko sydämen vai järjen sivistystä, 

olivat selvät. Eläinsuojeluksen mukaan olennaista sivistymisessä oli kaikenlaisen eläimiin 

kohdistuvan raakuuden välttäminen, mikä sisälsi myös eläinten tai linnunmunien keräämisen 

tieteellisiä kokoelmia varten. Luonnon Ystävä puolestaan määritteli juuri edellä mainitut hyvään 

eläinsuhteeseen kuuluviksi tai johtaviksi harrastuksiksi. Tieteellinen tieto luonnosta ja eläimistä oli 

lehden mukaan tie myös niiden rakastamiseen; tiedettä puolustava lehti kannatti myös vivisektiota, 

jota Eläinsuojelus kiivaasti vastusti. Metsästystä Luonnon Ystävä piti myös hyvänä tapana tutustua 

luontoon ja näin oppia rakastamaan sitä. Näkemyksiin metsästyksestä kietoutuivat myös lehtien 

erilaiset tavat määritellä oikeanlainen maskuliinisuus. Luonnon Ystävän käsitys oli, että ihanteellista 

maskuliinisuutta edusti niin sanottu herrasmiesmetsästäjä, joka metsästi urheilun, ei pelkän saaliin 

vuoksi, rakasti ja kunnioitti luontoa ja eläimiä, ja oppi metsästäessään myös tuntemaan niitä. Tämä 

oli esimerkiksi metsästysseuroissa vallitseva näkemys; Eläinsuojelus puolestaan piti 

urheilumetsästystä julmana huvina ja pyrki esittämään sen myös epämiehekkäänä ja 

epäsiveellisenä. Kun käsitykset hyvästä elämästä ja ihanteellisesta ihmisyydestä olivat muutenkin 

muutoksessa, etenkin Eläinsuojelus pyrki määrittelemään maskuliinisuutta omista lähtökohdistaan.  

Mikäli käsitys sivistyksestä jaetaan Heikki Kokon mukaan sydämen ja järjen sivistykseen, tämän 

tutkielman perusteella Eläinsuojelus edusti aikanaan sydämen ja Luonnon Ystävä järjen sivistystä. 

Eläinsuojeluksessa tunteen korostaminen sivistyksen ja siveellisyyden pohjana oli selvää; Luonnon 

Ystävä ei tuonut kantaansa yhtä eksplisiittisesti ilmi, mutta sen yleinen modernin tieteen 
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merkityksen esiintuominen osoittaa, että sen sivistyskäsityksessä tärkeintä oli tieto, ei tunne. 

Luonnon Ystävässäkin kuitenkin tunnettiin luonnon ja eläinten jalostava vaikutus ihmisluonteeseen. 

Molemmat lehdet pyrkivät edistämään omaa näkemystään kaksijakoisen sivistys -käsitteen 

sisällöstä, toivat esiin ja muokkasivat edelleen olemassa olleita käsityksiä.   

Koska eläinsuhteen historia on Suomessa edelleen melko vähän tutkittu alue, aiheita 

lisätutkimukseen olisi runsaasti, sekä eläinsuojelun että luonnontieteen puolella. Esimerkiksi 

suhtautumista luonnonsuojeluun ja petoeläimiin olisi mielenkiintoista tarkastella pidemmällä 

aikavälillä: alkoiko Luonnon Ystävässä vähitellen näkyä uudenlainen suhtautuminen petoihin, 

alkoivatko luonnontieteilijät 1900-luvun kuluessa nähdä eläinlajit aiempaa vahvemmin osina 

luonnon kokonaisuutta ja kiinnostavina sinänsä, sen sijaan, että niitä olisi luokiteltu säilytettäviin ja 

hävitettäviin?  Eläinsuojelussa taas jatkotutkimuksen aiheita olisivat esimerkiksi suomalaisen 

eläinsuojelun kansainväliset yhteydet, joihin tässä tutkielmassa viitattiin. Myös koko eläinsuojelun 

ja sivistyksen yhteys on aihe, jonka voisi kartoittaa kattavamminkin kuin tämän työn puitteissa oli 

mahdollista.   
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