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Opetuskirjan puutteesta tuntee usein maamiehistäm-
me kaikki muut maakunnat ehkä paremmin kuin Isän-
maansa. Tästä tuntemattomuudesta auttaaksensa on
tämän kirjottaja kokenut woimiensa mukaan sommi-
tella „nousewan nuorisomme, kansamme kasuawan"
hywäksi, mitä näin wähille lehdille mahtuu ja mitä
hyödyttäwimmäksi luuli. Tämän kirjan sisällys kyllä
löytyy jo ennen painettuna Sawo-Karjalaisten Oppi-
maisten toimitetuissa,.Lukemisissa Suomen Kan-
san Hyödyksi", ww. 1846 ja 1847 annetuissa
2:ssa ja 3:ssa wihkossa. Mutta paraastaan, niin-
kuin nimilehtiki mainitsee, Alkeis- ja Rahwaan-kou-
luin tarpeeksi on tähän yhdistetty, mitä niissä kum-
massaki oli puhuttu Suomenmaasta. Ehkä kuinka
»vaillinainen tämä maamme tilaston näyte lienee, ei
kukaan woine kieltää siltä totuuden arwoa ja halua
edes herättää Lukiatansa rakastamaan tätä wielH alas-
tonta waitta awullista maata ja tätä sen kansaa, jo-
ka, josko tähän asti wielä uneksinunna, kohta on täy«
dellä tunnolla käypä kansallisen kutsumuksensa työhön
— jos waan merkit ei petä.

Lukialle!

Painamisen kuruun »vuoksi on monta pamowir-
hettä piiltynyt tähän: waikcimmia niistä lienee, kuin
siwulla 50 ja 7 radilla sanotaan Ruotsin Kuninkaan
Kusto Ensimäisen kuolleen w. 1370, waikka se tapah-
tui w. 1560; kuin siwulla 119 ja 12 radilla seisoo
w. 1831, waitta pitäsi olla w. 1811 ja kuin siwulla
104 ja radilla 19 seisoo: hengellisen, waitta parem«
min: seurakuntaisen (kirkollisen). EM muualla?, löy-
tynee yhtä waikeita wirheitä; niitä . pyydämme hy«
wätahtosen lukian oikasemaan.
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N!aan pinnan ala luwetaan neljään miljo-
naan neljään sataan seitsemänkymmentä kol-
meen tuhanteen (4,473,000) nelikulma-peninkuul»
maan. Emme tiedä sen sisällystä; ainoastaan sen
päällys (pinta) on meiltä tunnettu. Sywimmät-
kään kaiwokset eiwät ole päässeet paljon meren
pintaa alemmaksi. Sen päällyksen perä on
maa, jonka kuwerroksihin wedet owat kotou-
tuneet. Niiden isointa kokousta kutsutaan suu-
reksi walta-mereksi. Waan wesien paljous
on noin kolme-neljättä osaa koko. maan pin-
nasta, jota wasten kuiwaa löytyy ainoastaan
neljäs osa.

Alkulause.

Tama kuiwa taikka, joten se kutsutaan,
mantere on ihmisen perityinen asuntopaikka
ja elättää, waikka sen ala on niin pieni, liki
määrin yhdeksänsataa (900) miljonaa ihmistä.
Tämän suhteen asuisi maan päällä noin 800
ihmistä joka nelikulma-peninkuulmalla. Waan
mantereenkaan pinta ei ole joka paikassa ajut-
tawa. Missä estää ijäinen kylmyys ja lumi



Maanpäällä löytyy kolme suurta Man-
teretta, jotka ikään kuin mahdottomat saaret,
owat siinä suuressa walta meressä. Nä-
mä kolme manteretta ja'etaan taasen niin kut-
suttuihin Maa-osiin, joita löytyy wiisi, ni-
mittäin: Eurooppa, Aasia, Ahrikka,
wanhan mailman mantereella), Amerikka
ja Australi (tai kumpasetki uuden Mailman
mantereet). Näistä wiidestä Maa-osista on
Aasia sumin ja Eurooppa pienin. Asukkaiden
suhteen luwetaan Aasialle noin wiisisataa (500)
miljonaa, Euroopalle kaksisataa (200), Ahri-
kalle sata kaksikymmentä (120), Amerikalle nel-
jäkymmentä (40), ja Australille ainoastaan

kaksi s2) miljonaa ihmistä. Tästä näkyy kuin-
ka Eurooppa, ehkä pienin kaikista maaosista,
Aasian perästä kuitenki on rikkain asukkaista.

ihmisiä, missä taasen summattomat hiekkameret
ja auhtot. Sen wuoksi saattaa asua nelikulma-
peninkuulmalla paikottain monia tuhansia, pai-
kottain taasen paljonki wähemmin, niin ett'
ei monella löydy yhtäkään asukasta.

Ihmis-sukukunnan alku oli kyllä yhdestä
ainoasta parikunnasta, waan erityiset ilman-
neet, moninaiset elatus-keinot ja muut semmoi-
set syyt owat sälöneet sen moneen eri rotuun
eli suureen kansakuntaan, jotka eroutuwat toi-
sistansa muodossa, mielenlaaduissa, kielissä ja
tawoissa, missä enemmin, missa wähemmin.



Ihmisen ihonkarwa esimerkiksi waihettelee ai»
wan helakka-walkoisesta kiilto-mustaan, niin
että niillä ihmisillä, jotka asuwat kesä-mailla
ja auringon alinomaisessa helteessä, on musta
iho, joka taasen walkenee mitä kauempana näil-
tä kuumilta mailta miki kansa asuu. Ilman-
laatu ja elatuskeinot taasen waikuttawat ruu-
miin rakennukselle, niin että kylmän maan a-
sukkaat owat pieniwartisia, waan keski-lämpi-
millä mailla sen siaan kohokkaita ja ruummik-
kaita: kowin suuri lämpimä taasen pienentää
ja heikontaa ihmisen ruumista. Niin owat e-
simerkiksi Eurooppalaiset walkia-ihoisia jakohok-
kaita. Aasialaiset wehnänkarwassa ja ruumik-
kaita; Amerikkalaiset owat iholtaan waskipu-
nasia, Australilaiset tummanruskioita, ja Ah-
rikkalaiset aiwan mustaihosia.

Waan nämät eri Maaosien asukkaat
jakautuwat taasen kohdastansa missä suurem-
piin missä pienempiin Kansakuntiin. Nä-
mä kansakunnat owat itsekuki sekä asun-
tosioinsa että luonteinsa puolesta toisistansa
eroitetut, ja owat itsekuki yhtyneet eri Wal-
takuntiinsa, joilla on omituiset lakinsa ja e
rityiset hallitusmuotonsa. Eurooppalaisten kan-
sakuntien hallitusmuoto esimerkiksi on mo-
ninainen. Eräs wallaksi tai Monarkki aksi
kutsutaan semmoinen Waltakunta, jossa yksi
on hallituksen päämiehenä. Tämmöisiä Päät-



li k öitä kutsutaan milloin Keisariksi, milloin
Kuningaiksi, Ruhtinoiksi, Paawiksi j. n. e.
Waan Eräswallat saattawat itse hallituk-sen puolesta olla taikka tilittömiä, joissa
Päällikön tahto on Valtakunnan lakina,
jollon häntä kutsutaanki Itsewaltiaaksi; taik-
ka perustuslaillisia, joissa Päällikön
walta on rajoitettll perustuslakiloilta eli kan-
sallisilta sowinnoilta, ja joissa Waltakun-
nan kokoontuneet säädyt Päällikkönsä kera
laatiwat takiloita, ja waatiwat bäneltä wuo-
sinaisen tilinteon hallituksestansa. T a sa-
lvallaksi tai Republiikiksi sanotaan taasen se
Waltakunta, jossa kansalla on itse walta,
waan jossa st on jättänyt hallituksen wali-
luille edusmiehillensä ja waatii heiltä wuo«
sinaisen tilinteon. Euroopassa owat esimer-
kiksi Hsterriikin, Wenäen ja Tanskan Wal-
takunnat Tilittömiä Eräswaltoja: Enk-
lanti, Ranskan maa, Suomi ja Ruotsi taa-sen Perustuslaillisia Eräswaltoja.
Sweitsin maa on Tasa walta tai Repu-
bliikki. Waan kaikkinainen Hallitus, olipa
se mistä muodosta tahtonsa, on Jumalalta
asetettu Waltakunnan yhteiseksi paraaksi, hyö-
dytyksesi ja alamaistensa onneksi. Tätä wai-
kuttaa Hallitus ajanmukaisten asetusten sää-
tämällä, walwomalla niiden tarkasta seuraa-
misesta, huoltapitämisellä alamaiseensa wa-



Tämä on meidän rakas Isänmaamme,
ja on siis joka Suomalaiselle tarpeellinen ja
hyödyllinen tietää ja tuntea sen luontoa, tilaa
ja etuja; ei ainoasti sen wuoksi, että tämä
niinkuin myös kaikkinainen tieto ylentää ihmi-sen ymmärrystä, waan wielä enemmin sen
puolesta että tämä maa on kaikkein meidän
Isänmaamme. Sillä jos esimerkiksi joku os-
tasi tai perisi jonkun tilan (konnun) ja laimi-
löisi tiedustella <en luontoa ja etuja: mikä hyö-
ty hänelle sitten oisi tästä tilastansa, kuin hän
tietämättömyydestä ei saartasi oikein käyttää sen
etuja? Sentähden, koska me kaikki olemme pe-
rilliset tälle yhteiselle Isänmaalle, pitää mei-
dän hankkia itsellemme erityinen tieto kaikista,
mitä Suomenmaahan koskee: että saattasim-
me sen tietomme mukaan käyttää taitomme ja

listuksesta, kouluin ja opistoin holhoomisella
j. n. e.

Joka ihmiselle on hyödyttäwä tietää,
minkä tuontoset kaikki maat Maanpiirillä o-
wat, miten niiden asukkaat eläwät ja miten
ne hallitaan. Waan kuinka hyödyllisempi jo-
kaiselle eikö sitten ole tämä tieto omasta maas-
taan? "Suwahteeko siis Suomen kansa, sallii-
ko Sawon isännät, että sanalla sanosin, eli
puolella puhusin", kuinka Suomenmaan lai-
ta on?



Pohjoisemmalla perällä Euroopan maa-
osaa on Suomenmaan sia. Siihen kuu-
luu paitsi itse Suomea, myös osa Lapin maa-
ta, ja kutsutaan yhteensä Suomen Suu-
riruhtinanmaaksi. Kahdella puolen on se
ympäröity wesiltä, nimittäin: Pohjanlah-
delta lännestä ja Suomenlahdelta ete-
lästä. Tästä niemen tapaisesta muodostansa
on se tullut kutsutuksi Suomenniemeksi;
Runoissa sitä myös nimitetään Suomen-
saareksi. Muukalaiset nimittäwät sitä Fin-
landiksi.

woimamme seka omaksi ja lastemme, että sen
yhteisen perintömme hyödyksi ja kunniaksi!

Suomenmaan Ala ja Najat.

Wenäen Waltakuntaa wasten eroite-
taan Suomi (Inkerinmaasta) Rajajoelta
(Ruotsalaisella nimellä : Srsterbäck), jonka läh-
teistä raja sitte seuraa pienempien puroin warsia
Laatokka-meren rannalle asti. Tämän jär-
wen halki kulkee se sitten sen kaakko-rannalle
Wiinaojan suuhun Salmen Pitäjässä, josja
noin kaksi syltä weden pinnasta kohoutuwa

Suomen raja-maina owat: itä-kul-
malla Wenäen maa ja Wenäen-Lappi;
pohjois-kulmalla Norjan Lappi ja länteesfä
Ruotsin Lappi.



suuri kiwi on raja-paaluna. Tästä alkaa ra-
ja taasen monessa mutkassa juoksemaan Au-
nusta wasten Kolmikannon rajakiween, jos-
sa Kuopion ja Wiipurin Läänit Suomen puo-
lelta ja Aunuksen Kuvernementti Wenäen puo-
lelta kohtautuwat. Siitä juoksee se suoraan
longeri kilvelle, Oulun ja Kuopion Läänin
ja Aunuksen Kuvernementin kolkkaan; josta
lähtien raja seuraa enimmittain Maansel-
kää pitkin Kaartojärwen luokse, missä se
eroiksen siitä ja juoksee yhdeltä yksinäiseltä tun-
turilta toiselle aina Talkunaoiwin kukkulalle
Lapin tunturista, josta sen matkaa kulkee E-
narijarwen siwutse ja päättyy Skora- ja
Tenojoen yhdyntäpaikalla Uutsjoen pitäjän
pohjois-päässa.

Norjan Lappia wasten lähtee nyt ra-
ja tästä ja seuraa Tenojokea Karasjoen
ja Enarijoen yhdyntään, jonka wiime mai-
nitun joen ja Tseskemjoen wartta se sitten kul-
kee siksi kuin se pääsee Lapin tunturiin. Tä-
mä wuoriselkämä on siitä tähtiin rajana aina
Ie dekin järwelle asti.

Nyt kääntyy raja juoksemaan Ruotsia
wasten ensin Kön kämä- ja Muo n i o-jo en, sit-
ten Torni ojo en wartta Pohjanlahden päähän.

Näiden rajoin sisässä alastaa Suomen
Suuriruhtinanmaa: Tornion ja Ke-
min Lapit; Kreiwikunnat Pohjanmaa,



Tällä tawoin on Suomen ala noin kol-
mentuhannen kahdensadan ja yhdeksänkymme-
nen kahdeksan (3,298) nelikulma-peninkuulman
laweudesta. Itse mantereen suurin pituus Poh-
josesta etelään luwetaan 108 peninkuulmaksi,
waan sen leweys lännestä itään on epätasanen
ja noin 30 ja 75 peninkuulman wälillä.

Sawo, Hämeenmaa ja Uusmaa; Hert-
tuanmaat Karjala ja Satakunta. Paitsi
manteretta kuuluivat myös Suomen alle kaikki
ne sen rannoilla olewat Pohjanlahden luodot,
saaret ja saaristot, kuin myös Ahwe nän-
ni aa (Aalannin saaristo), jonka wiimeisestä
saaresta on Ruotsin rannalle ainoastaan wiisi
peninkuulmaa. Niin owat myös melkeen kaik-
ki Suomenlahden luodot, saaret ja saaristotsen aluetta.

Monesta syystä arwelewat oppineet Suo-
menmaan aikonansa olleen meren pohjana, jos-
ta waan Maanstlän harjun sanoivat olleen y-
läällä ja mantereen sen ympäri wähitellen ko^.
houtuneen tai weden siitä laskeuneen. Niin
on esimerkiksi korkeilla kukkuloilla löydetty lai-
wan jäännöksiä ja muita semmosia, jotka to-
distasiwat anvelunsa. He sanoivat ei muuten
ymmärtäwänsäkään,kuinki Suomi, muita maita
suhteen, saattasi olla niin mukawasti täytetty

Maaupinnan Laatu.



jänviltä ja jokiloilta, jos ei se korkeimpien, jo
merestä kohonneiden kukkuloiden ja wuorien
wälillä laskeutuwa wesi oisi piirtänyt ne urat,
joissa nyt jo'et juoksewat ja siellä täällä sal-
pauwat taksoihin järwiksi. Onki Suomen-
maan jänvien ja jokien rakennus niin erinkum-
manen^ että kyllä arweluttaa tätä selittäessä.
Mistäs myös tämä wesien paljous tulisi, kosk'
ei täällä löydy pilwen korkuisia wuoria, joiden
kukkuloilta kesänen aurinko sulattasi ijäisiä M-
ja lumikinoksia wedeksi, josta järwet ja jo^et
muissa maissa paisuivat? Mistäs nämä niin
monet syivämutaset ja liejut.suot owat saaneet
alkunsa, jos ei .valuneen meren pohjasta?
Muutenki on tarkkauksista hawattu maan sa-
dassa .vuodessa kohonneen Pohjanmaan ran-
noilla noin I V2, ja Etelä-Suomen rannoilla
noin 2 jalkaa meren pinnan yli.

Suomenmaan ala on kyllä suuri, waan
.lihawuutensa puolesta on se epätasanen ja y-
leensä enemmän köyhä. Wielä tulee siiben,
että sen alle kuuluu myös Lapinmaa, jonka
ala on täytetty melkeen yleensä epätasasilta,
kuiwilta ja Hietasilta kankailta ja auhtoilta,
tihiässä waihetettuina wuorilta ja kiwisiltä ma-
kilöiltä tai liejuilta rämeiltä ja soilta, suurem-
milta tai pienemmiltä lammilta, jokiloilta ja
puroilta. Ainoastaan jokien warret owat kui-
tenni enemmittäin asutut ja niillä lpötyyki pel-



Muuten on entinen Kajaanin Lääni
melkeen samasta luonteesta kuin Lappi; waan
lauhkeampi ilma ja paremmat wiljamaat edes-
täwät jo näitä seutuja. Tääll' on mura-multa
harwassa; kangasmaa ja lieto-sawi on peltoin
perustuksena. Muu osa pohjoispuolisesta Poh-
janmaasta, taikka meren ranta, on kyllä ta-
lasempaa ja wiljasempaa, waan hiekka on
täälläki walloillaan. Etelä puolinen osa Poh-
janmaata taikka Waasan Lääni on taasen ai-
na tasasempi, ja sm sawi-peräset maat teke-
wät sen kaswawammaksiki. Waan yli koko
Pohjanmaan on paljon rämeitä ja soita, niin
ett' ei aiwan sopimattomasti Pohjaamaata
olekkaan werrattu suureen suohon, piiritettynä
Maanselältä ja Pohjanlahdelta, Suot Ou-
lun Läänissä owat hiekka-pohjasia, waan Waa-
san Läänissä sawi-pohjasia. Tässä wiime
mainitussa Läänissä on waikuttanut ja wai-
kuttaa omituinen Suoperkkau s-Seura pal-
jon hywää.

tomaaksi ja wielä enemmin niityksi käypää ruo-
ka-multaa. Waan ne suuret käyttämättömät
alat. Lapin pohjanperäinen tila ja siitä synty-
wä kylmyys estäwät wiljelemästä hywästiki
wiidettä osaa Suomen maasta.

Muissa Suomen ranta-maissa owat jo
kukkulat ja wuoret tihiämmässä, niin että la«
kiampia ja tasasia paikkoja harwoissa täällä



Ranta-mailta poikettua muuttaa maan
perä itä Suomessa luontonsa. Pohjoispuoli
Wiipurin Lääniä ja ylemmite Saiman
rannikot owat hiekka-peräsiä mäki- ja wuori-
maita. Tämä hiekka on sekoitettuna pienem-
millä tai suurimmilla kilvillä, peitetty hienom-
malla tai paksummalla ruoka-mullalla. Sa-
man luontoset owat Sawon ja Karjalan
maat; sillä eroituksella kuitenni, että etelä-
Karjalassa on monta tasasta aukkua, ja et-
tä Karjalan wuoret, ollen korkiampia kuin
Sawon, kuitenni owat kukkuloilleen asti pei-
tetyt ruoka-mullalla, kaiketi etelä-rinteillänsä.
Hämeenmaasta on pohjois- ja itä-puoli
myös mäkinen ja Wuorinen, enemmittäin Päi-
jäneen rannat; waan etelä-puoli on paremmin
tasasta ja kaunista maata.

tawataan. Porin,Turun,Uusimaan ran-
tamailla owat kuitenki laksot, jos ei awaroi-
ta, toki lihawia multa-maita; waan Wiipu-
rin Läänin rannoilla muuttuivat laksot pie-
nemmiksi, maa muuten wuorisemmaksi ja kiwi-
koksi: siihen wielä lisäksi löytyy täällä paraas-
taan hiekka-sekainen ja murainen sawi. Laa-
tokkameren rannat taasen täytetään yksinäisiltä
wuori-hyppylöiltä, joiden wälillä taikka sup-
pusat laksot taikka kaitaset meren lahdet sni-
ken telewat.

Maan wiljaisuuden puolesta owat kaikista



Suot, wuoret ja wedet täyttäwät kyllä
paraastaan Suomenmaan; waan ne owat
kuitenni paras rikkautensa. Jo tämä tiheä
waihetus yhdestä toiseen ihastuttaa ihmisen
silmää; waan mitkä ankarat aarteet eikö ole
niiden powessa kätkettynä? Ahkeruus ja toimi
saattaa muokata nämä rämeet jasuot ihanoiksi
wilja- ja niitty-maiksi. Nuoristamme lohko-
taan wuosittain summattomia määriä har-
maata kiweä (granitiä), ja marmoria
wietäwäkst Wenäjälle huoneiden ja linnojen
rakennukseksi ja koristukseksi. Kalkki-kiweä
löytyy ja poltetaan yli koko maan. Myös
hop ia ta on wuorissamme, waikka wähin;
waskea on enemmän, sillä Suomessa löy-
tyy 4 waskensulatosta ja 1 waskipaja, jotka
saawat malminsa semaawista wäänti-paikois-
ta: nimittäin, Orijärwen wäännistä Kiis-
kon pitäjässä Uusimaalla: Pitkärannan ky-
lästä Impilahden Pitäjässä Wiipurin Lää-
nissä: Enon-kappelista Ilomantsin Pitä-
jässä, ja Pielisjärwen Pitäjästä Kuopion
Läänissä. Muita kiweita kuitenni mainitse-

paraimmat Turun ja Porin Lääni ja eteläi-
nen osa Pohjanmaata (Wasan Lääni);
sen jälkeen Hämeenmaa — paiti pohjoispuol-
tansa — ja Uus'maa; sitten Sawon ja
Karjalan maat, ja Wiipurin Lääni; huo-
noin on Oulun Lääni.



matta on Suomi rikkain raudasta. Ei
ainoastaan wuorissamme, waan myös jär-
wiemme pohjassa ja soissa kätketään tätä tar-
peellista ainetta. Wuorista wäännetään rauta-
malmia niin paljon,'että esimerkiksi wuofina 1837
aina wuoteen 1840 asti, tai neljänä wuotena,
siitä walmistettiin noin keskimäärin sata kol-
mekymmentä ja kahdeksan tuhatta (138,000)
Leiiviskää. Samalla ajalla walmistettiin noin
sata ja wiisikymmentä tuhatta (150,000) Lei-
wiskää puhdasta rautaa järwi- ja suo-mal-
wista. Maasuunia löytyi silloin 18, kanki-
raudan lpöntäpaikkoja 22 ja 45 muuta isoa
rautapajaa.

Ruis, ottra ja kaura owat ne siementää-
dut, joita enin wiljetlään; nisuja (wehniä) pa-
raastaan waan Uusimaalla ja Turun Läänis-
sä. Tattaria kaswatetaan myös, waan enim-
mittäin kuka tiesi ala-Sawossa ja Wiipurin
Läänissä. Ruista kylwetään enemmin Etelä-
Suomessa, ottraa taasen pohjoispuolessa maata,
jossakesän lyhyys estää rukiin walmistumista.

Arwiolta on määrätty Suomessa löyty-
wän noin miljoona (1,000,000) tynnyrin alaa
walmista peltoa ja kaksi miljonaa (2,000,000)
perkattua niittyä. Waan jääpi wielä noin
kaksikymmentä (20) miljonaa tynnyrin-alaa pel-
loiksi ja niityiksi käypää, waan tähän asti käyt-



tamätöntä maata, sekä meiltä että perillisil-
tämme muokattawiksi ja wiljeltäwäksi.

Maata saapi, ei aiwan syyttä, werrata
eläwien ruumiisen. Wuoret owat kun luu«
ranka, joka ko'ossa pitää ja wakuuttaa muu-
ta ruumista; järwet ja jo'et taasen owat kuin
sydän werisuoninensa, jotka wirwottawat ja
mehussa pitäivät ruumistansa. Muorista on
myös se hyöty, että ne korkeudellansa ja kyl-
millä kylillänsä kokoawat yhteen ilmassa löy-
tywäiset wesihöyryt, jotka sillä tawoin taik-
ka tarttuivat wuoren kyl'ille ja kokoutuwat läh-
teiksi taikka muuttuivat pilwiksi ja wihdoin sa-
teena kastelewat maan pinnan. Niiden har-
juilla sulawista lumikokouksista saawat myös
järwet alkunsa ja lisäwetensä. Josko siis jär-
wet ja jo'et tyhjentäwätki wetensä mereen, niin
nostattamat siihen siaan auringon säteet höy-
ryjä merestä, jotka taasen kokoutuwat pilwiksi
ja satawat wetenä tai lumena maahan. Täl-
lä menetyksellä tarkoitetaan ijäistä ja uudista-
tvaa wuorottelemista luonnon hallituksessa.

Suomen Wuoristo.

Suomen wuorijaksot owat muiden maiden
wuoria suhteen aiwan matalat. Ainoastaan
Lapissa ja Kajaanin Läänissä on niillä toki
wähä enemmän korkeutta; waan sielläkään nou-
see itse selkä hauvoin korkiampaan kuin 1,200



Ruotsin ja Norjan Waltakuntien wälillä
kulkee suuri ja leweä wuori-selkämä, Kölen
nimitetty, joka lähettää monet siwu-haarat se-
kä Ruotsiin että Norjaan. Tämän wiimekst
mainitun »valtakunnan puolella on se korkiam-
pi, auhto ja kauhistawa, ja siitä lähtewät si-
wuhaarat owat myös tiheämmässä ja niin
leweät, että luulisit pohjoispuolen Norjasta
olewan sanoakseni yhden ainoan kallion. Tä-
mä emäwuori, jota Suomalaiset kutsuivat
Norjan (tai Ruijan) tunturiksi, juoksee
aina Jäämeren rannalle, jossa se loppuu hir-
muisina kallionieminä. Waan sitä ennen lä-
hettää se etelä-kaakkoa kohden wuorihaaran,
joka ensin on Suomen pohjoisena rajana
Norjasta ja sitten Suomenmaan sisälle pääs-
tyänsä kulkee aiwan itää kohden Kemin Lapin
poicki Wenäenmaan rajaan asti. Tämä
wuori-jakso, joka on noin yhden peninkuul»
man leweydesta ja jonka korkein harju on pal-

jakkaa meren pinnan yli, jota wasten wuorilla
muissa maissa on noin kahden aina neljänki
tuhannen jalan keskeinen korkeus, jos wuoreksi
saatetaan nimittääkään. Myös owat Suomen
wuoret,' jotka enimmittäin owat rapa- ja har-
maa-kilvisistä kallioista, peitetyt hiekalla, sa-
wella ja mullalla: wälistä näyttäytyivät ai-
noastaan mataloina hiekka-harjuina ja katko-
taan wesiltä ja soilta.



jasta auhtoa ja louhista kalliota, kutsutaan
aina Suomen rajasta asti. En arin tai La-
pin tunturiksi. Tämä kääntyy Wenä-
jän rajalle päästyänsä itäisestä juoksustan-
sa aiwan etelään, ja kulkee nyt Suomenmaan
sisässä, kunne se tehtyänsä kaakkoa kohden
pollven Kuusamon kirkon alatse, uudestaan
tapaa Wenäen rajan pienen Kaartojärwen
luona. Tästä lähtien kiekuroipi se taasen ete-
lätä kohden, ollen rajana Suomen ja Wenäen
maiden wälillä longerikiween saakka.

Tällä matkallaan on tämä selkämä wesi-
rajana niille jokiloille ja wesi-jaksoille, jotka las-
keutuwat Pohjanlahteen niistä, jotka Jää- ja
Wiena-mereen. Waan se ei juokse ehiänä;
sillä se katkotaan wälistä sywiltä suolaksoilta,
wälistä taasen merkitään sen juoksu ainoas-
taan yksinäisiltä tunturilta. Muuten on La-
pinmaassa paljon yksinaisiäki wuori-hyppylöitä,
joita kutsutaan aina korkeutensa mukaan tun-
tureiksi, waaroikst, ja Lappalaisilta oi-
wiksi. Niin on En arin Seurakunnassa 2000
jalkaa meren pinnan yli kohoawan luultu
Peldoilvi (Suomen korkein kukkula), — ja
Enontekin seurakunnassa se t93t (Parisin)
jalkaa korkea Ounastunturi. Tämä wiime
mainittu kukkula kuuluu siihen haaraan, joka
Enarin-tunturin alkumatkoilla jo eroaa ja



Kaartojärwen luota eroaa myös toinen
haara, joka taasen on wesi-rajana lin joki-
kunnan ja Oulujärwen wesien wälillä. Tä-
mä haara juoksee länttä ja lounaa kohden, ja
matkustaa, katkastuna Oulujoelta, wiime
matkansa matalana harjuna meren rannalle
likelle Siikajoen suuta. Kolmas, pienempi
haara kulkee yhtä rintaa sen edellisen kanssa
Hyrynsalmen ja Sotkamon pitäjien wä-
lillä. Sekä itse emä-wuori että nämä haarat
ja yksinäiset tunturit saattawat koko pohjoisin.-
malle Suomelle ja erinomattain Lapin-
maalle Wuorisen muotonsa. Paraastaan löy-
tyy näissä wuorissa rapakiweä, ukon-ja
harmaata kiweä, myös joissa kuissa pai,
koin jaspista ja kalkkikiweä.

juoksee etelätä ja eteläckaakkoista kohden, wesi-
rajana Tornion ja Kemin jokikunnilla.

Me opimme jo tuntemaan sen Norjasta
tulewan wuoriselkämän juoksun Jonkeri ki-
ween asti, jossa Oulun ja Kuopion Lää-
nit yhtyivät Wenäenmaan kanssa. Sanoim-
me myös tämän selkämän kutsuttawan E n arin
(tai Lapin) tunturiksi; waan jo Lapin-
maasta päästyänsä kutsutaan sitä Maan se-
täksi, jolla nimellä se sitten juoksee läpi koko
Suomenmaan. Waan Maanselkä on ma-
talampi kun Enarin tunturit,ja mataloituu
mitä etemmäksi sitä enemmin, niin että se ta-



wataan milloin metsäsenä kalliona, milloin hiek-
ka-harjuna ja korkiana kangasmaana. Wä-
listä on se niin matalana, ett' ei sen oloa
muusta tunneta kun wesistä, jotka sen harjal-
ta ja siivuilta kahdellepäin lähtewät juokse-
maan.

Waan Maanselkä muuttaa lonkeriki-
lvestä lähtien myös juoksunsaki. Ensin kulkee se
länttä kohden, erottaen Kajaanin Läänin Nur-
meksen pitäjästä Karjalassa ja lisal-
men Sawossa: sitten lounaa ja etelätä koh-
den, erottaen Piippolan ja Pyhäjo'en
pitäjät lisalmesta. Pyhäjo'en kaakkos-
päästä lähtee se taasen länteen erottaen Pyhä-
joen ja Haa pajärwen pitäjät P ie law edes-
tä ja Wiitasaaresta Hämeenmaassa: sit-
ten uudestaan lounaa ja etelätä kohden jättäen
Lohtajan, Kokkotan, Lappajärwen ja
Kuortaneen pitäjät oikialle kädellensä, ja
Wiitasaaren, Saarijärwen ja Ruo-
weden pitäjät wasemmalle kädellensä. Tästä
lähtien täyttää Maanselkä länteen ja lou-
naan, erottaen Ilmajo'en ja Lappfjer din
pitäjät Ikalisesta ja MerikarwiastaSa-
takunnassa, ja loppuu mereen. Tällä tawoin
jääpi Pohjanmaa Maanselältä muusta
Suomesta erotetuksi suureksi laksoksi, jon-
ka maat liusuwat luoteesen Pohjanlahteen päin.

Tämmöinen on nyt Suomen emä-wuoren



juoksu. .
Sen korkeus ei kyllä ole mainittawa,

waan se on kuitenki Suomen korkein selkä-
mä, jonka harjulta maa kallistuu sen kumpa-
sellenki puolelle. Sen siivuilla taasen löytyy
koko matkallansa suuria soita, joista wesi sip-
ruaa järwiin ja jokiloihin, jotka pyrkiwät me-
reen maan kallistumista myöten. Siis juok-
sewat wedet wasemmalla ja pohjois-puolella
Maanselkää luoteesen päin Pohjanlahteen;
waan sen oikealla ja eteläisellä puolella ete-
lään-päin sekä Pohjan- että Suomenlah-
teen.

Waan samalla lähettää Maanselkä kum-
pasellenki puolellensa wuorihaaroja, jotka täyt-
täwät mereen-päin aina samaa suuntaa kun
wedetki. Jos Maanselkää tahdotaan kut-
sua Suomenmaan selkärangaksi, niin saa-
tetaan näitä haaroja kutsua sen kylkiluiksi,
niin somasti ja järestään ne eroawat Maan-
selästä. Ne haarat, jotka eroawat sen poh-
joispuolelle ja kulkewat Pohjanmaan jo-
kien wälillä, owat waan mataloita, tuskin nä-
kywiä hietaharjuja, joiden siivuilta lisä-jokia
lähtee Maanselältä tulewiin emäjokihin. Nii-
tä löytyy ainoastaan kolme, nimittäin: yksi
Siikajo'en ja Pyhäjo'en wälillä: toinen
Pyhäjo'en ja Kalajo'en: kolmas on Ou-
lun ja Waa san Läänin rajana.

Ne wuorihaarat taasen, jotka eroa-



I:ksi, lähtee Nurmeksen pitäjässä Maan-
selänlammin länsipuolelta haara, joka alussa
on milloin korkeana ja leweänä kangasmaana,
milloin kapenee korkeaksi pitkäksi harjuksi, aina
kunne se pääsee Pielisjärwen luodepäähän,
jossa se muuttuu oikeaksi wuorijaksoksi korkeoil-
la hyppylöillä, esim. Suowaara, Louhiwaara,
luuwanwaara j. n. e. Se warmistuu sit-
temmin Puson korkeoiM mäkilöiksi, erottaa
Höytiäisen Pielisjoesta, katkastaan wiime mai-
nitulta joelta Taipaleen kappelissa ja jakautuu
Ilomantsin pitäjässä kahteen haaraan. Näis-
tä täyttää toinen kaakkosta suuntaa Aunuk-
sen maahan Wenäellä, erottaa ensi matkallan-sa Pielisjärween menewät wedet niistä, jotka
suoraan kaatawat Laatokkaan, sittemmin Laa-
tokkaan menewät niistä, jotka purkawat Onie-
kajärween. Toinen haara taasen kulkee ensin
lounaa, sitten etelätä kohden Uukuniemen pi-
täjään asti; tässä kääntyy sen suunta taasen
lounaiseksi, kiertää Saima-wesijakson itä- ja
etelä-rantoja, kääntyy aiwan itää kohden, ja
katkastaan Ruokolahden pitäjässä Muoksen
wirralta (Imatran puotteelta). Tämä haara

wat Maanselän etelä-puolelle menemään, owat
korkeampia japitkämatkasempia : niiden wälitki
toisistansa leweämmät, jonka tähden wesi-jaksot
täällä owatki awarampia. Näitä haaroja on
monta:



3:ksi/ lisalmen ja Pielaweden pitä-
jien wälillä Maanselästä eroawa haara, joka
kiekuroipi koko matkansa etelätä kohden ensin
naiden mainittuin pitäjien rajalla, sitten Pie«
laweden, Kuopion, Rautalammin,
Pieklamaen, Mikkelin, Ristiinan,
Mäntyharjun, Sawitaipaleen ja Le»
metin pitäjän läpi ja tapaa täällä sen ensi
mainitun Karjalasta tuleman haaran. Sai-
man wesi-jakso ympäröidään siis näiltä kah-
delta haaralta ja eroitetaan Päijaneen mesistä
tältä Sawon läpi kulkewalta muori-selältä.
Muuten onki tämä selkämä paraastaan matq«
lampi kun se Karjalasta tulema. Yhdis-
tettynä kulkemat nämä selkamät Saima-mesiä
kiertäneen haaran suuntaa Luumäen, Wal«
kialan ja litin pitäjien läpi Hollolaan,

jakaa Saiman wedet niistä, jotka menewät
suoraan Laatokka-mereen.

2:ksi, lisalmen pitäjässä Laakajärwen
ja Rauwanweden wäliltä eroaa Maanselästä
haara, joka täyttää enemmän lounaa kohden,
käännäiksen Kuopion pitäjässä, noin peninkul-
ma pohjoispuolella Kuopion kaupuntia, itään-
päin Karjalaan, katkastaan lännewirralta,
Kaawin wesiltä, Kompereenjoelta ja Pielisjoel-
ta, ja yhdistyy Liperin pitäjässä edelliseen wuo-
rihaaraan.



4:ksi, Lappa järwen pitäjän kaakkos-
päässä (Soinin kappelissa) Maanselästä e-
roawa haara, joka juoksee etelätä kohden, en-
sin Waasan,' Lääniin kuuluwan Satakun-
nan ja Hämeen rajana/sitten wiimeksi mai-
nitun Maakunnan läpi siksi kun se Hollolan
pitäjässä tapaa äsken mainitun Wiipurin
Läänistä tulewan wuoriselkämän. Tällä ta,
woin ympäröidään myös Päijäneen wesi-
jakso wuorilta, nimittäin: idästä Sawon
wuoriselkämältä, etelästä Wiipurin Läänis-
tä tulewalta, ja lännestä tältä Hämeen sel-
kämältä. Vhdyntä-paikastaan kulkee se wiela
etelätä kohden Uus'maan rajaan asti, jossa
se kääntyy aiwan länteesen; waan Turun
Läänissä wetäytyy se luoteesen ja waipuu wä-
hitellen näkymättömiin meren rannalla Porin
kaupunnin etelä-puolella. Koko tämä selkämä
waraapi ja ympäröittää itä-puolelta Sata-
kunnan wesiä, jotka Kokemä'en jo'elta wie-
dään mereen Porin kaupunnin silvutse. Koh-
ta länteesen poikettua lähettää se etelätä koh-

jossa sen tapaa Maanselän kolmas, kohta mai-
nittawa haara. Tällä matkallansa katkastaan
se Kymijo'elta, ja lähettää sitä ennen Luu-
mäen pitäjässä wahwan haaran, joka kulkee
suorasteen meren rannalle, jossa se loppuu
Mentlahden kylässä 12 wirstaa itäpuolella
Haminan kaupuntia.



s:ksi, Ikalisten pitäjän pohjoispäässä
eroawa Maanselän haara, joka ensin kulkee
etelätä kohden, sitten lounaa, uudestaan ete-
lätä ja wiimen kaakkoa kohden, mainitun
Ikalisten, Hämeenkyrön, Pirkkalan,
Messukylän, Kangassalan ja Pälkä-
neen pitäjien läpi, jollon se katoaa Hauhon
pitäjässä. Tämq selkämä waraa ja erottaa
ensi matkallansa Satakunnan wesi, jakson
niistä wesistä, jotka suorasteen juoksewat Poh-
janlahteen. Muuten se katkotaan monesta
kohden Satakunnan jaksoon kuuluwilta we-
siltä, niinkuin esimerkiksi Kyrön ja Tampe-
reen koskilta. Tämä kapenee monessa pai-
koin hywinki kaitaseksi: Kangassalan harju
on tästä syystä hywin kuuluja.

den Uus'maan Lääniin haaran,joka Nurm'-
järwen pitäjässä taasen halkiaapi kahteen,toi-
nen Helsingin luona, toinen Hankonie-
men nenässä mereen juoksunsa lopettawa.

Suomen yksinäisistä kukkuloista, joita
löytyy paljon ja kuulusoita, mainitaan tässä
waan Awa saksa YläTornion pitäjässä, jon-
ne Ulkomaalaiseni matkustawat kesällä sydän-
yön Aurinkota katsomaan, ja Wuokatti Sot-
kamon pitäjässä, joka on pitkä ja korkea;
sen harjulla on lampi. P isan wuori Nil-
siässä on 300 kyynärän korkeudesta.



Wuori-jaksot näyttäwät, missä itsekunki
maan korkein paikka on. Niin näyttää myös
M a anse län juoksu Suomenmaan korkeim-
mat paikat, joista maa alkaa kallistua tai
liusua merenrannoille. Wesi-jaksot, jotka aina
alkawat «siasta lähteestä Maanselältä ja
keräytywät yhteiseen suureen järween, seuraa-
wat tätä maan kallistumista. Waan Maan-
selkä lähettää, niinkuin jo sanottiin, siivuillen-
sa monta haaraa, joilta emäwuorelta tulewat
wedet ko'otaan eri jaksoihinsa, niin että maa
niiden wälillä kupristuu ja on kun uurna,
jossa wedet soluuwat mereen. Miten leweä ja
awara näiden wuorihaarojen wäli on, sitä myö-
ten on siinä soluawan wesi-jakson laweus, jo-
hon taasen lisä-wesiä wlee näiltä siwuwuo-
rilta.

Suomen AVesists.

I:ksi, Pohjois-Lapin Wesikunta, jon-
ka wedet lähtewät Enarintunturin pohjois-
siwulta ja laskeuwat Jäämereen. Tä-
män wesikunnan suurin järwi on Enari,
jonka korkeus on noin 400 jalkaa merenpin-
nan yli ja johon tulee tunturilta kaksi jokea,
Iwalo ja Waskojoki. Paatsjoki wiepi

Sekä itse Maanselältä että sen haa-
roilta ja'etaan Suomenmaa wiiteen (5)
eri wesikuntaan.



2:ksi, Pohjanmaan Wesikunta, jon-
ka jo'et tulewat sekä Enaritunturin etelä-
siwulta että Maanselältä ja laskeuwat Poh-
janlahteen. Enarintunturilta tulemilla
jokiloilta on eteläinen juoksu; Maanselältä
tulewilla taasen länteinen Oulun Läänissä ja
luoteinen Waasan Läänissä. Tässä luwetel-
laan waan seuraawat tämän wesikunnan suu-
rimmat jo'et: 1) Tornion joki, joka alottaa
Enarintunturilta Suomen. Ruotsin ja Nor-
jan rajanurkassa Könkämäjo'en nimellä,
saapi Tornion Lapista lisäjo'en, kutsutaan
nyt Muoniojoeksi ja yhtyy Ruotsista tule-
wan Torniojoen kanssa, jonka nimellisenäse lopettaa kulkunsa mereen. 2) Kemijoki,
joka myös lähtee Enaritunturilta, saapi
monta lisä-jokea samalta wuorelta, juoksee 3

Enarijärwen wedet mereen. Tähän wesi-
kuntaan kuuluu myös Tenojoki, joka on La-
pinmaan rajana Norjan Lapista ja läh-
tee Enarintunturilta Tseskemjo'en ni-
mellä, waan lisättynä Norjasta tulewalta
Enarijo'elta kulkee se tämän nimellisenä, siksi
kuin siihen yhtyy myös Norjasta tulewa
Karasjoki, josta lähtien se wasta Teno-
joen nimellä juoksee Jäämereen. Tämä
joki on kuuluja suurista ja lihawista Lohis-
tansa, joita ennen wanhaan ulkomaallenki
wietiin, enemmittäin Hollantiin.



peninkuulman pitkän Kemijärwen halki ja
uupuu mereen Kemin kirkon luona. Tässä
joessa on rikas Lohen saalis. 3) linjoki,
joka lähtee linjärwestä Maanselän länsi-
kupeella, lisätään monelta jo'elta ja lammil-
ta, ja uupuu Pohjanlahteen lin kirkon luo-
na. Tässä jo'essa pyydetään pait Lohi-
ja paljon Siikojaki. 4) Oulujoki, jo-
ka tulee Oulujärwestä, joka on 7 ja 8
peninkuulmaa pitkä, 2 ja 3 leweä. Tähän
järween kokoontuivat Kajaanin Läänin wedet
kahdelta haaralta, Hyrynsalmesta ja Sot-
kamosta; kumpasetki alkawat Maanselältä,
erotetaan toisistansa wuorihaaralta ja laskeu-
wat pitkissä, useasti jyrkkä-koskisissa jokilois-
sa. Oulujoessaki, joka tekee matkallan-
sa 7 putousta, on hywä Lohen saalis. Muu-
ten löytyy Oulun Läänissä wielä muita-
ki jokia, niinkuin Siikajoki, Pyhäjoki
ja Kalajoki. 5) Kyrönjoki, Waasan
Läänin suurin joki, joka Kauhajoen ni-
mellä lähtee Maanselältä, saapi monta lisä-
jokea, kutsutaan Ilmajoen pitäjässä Ilma-
joeksi ja Kyrönjo'eksi wasta Isonkyrön pi-
täjässä.

Enarijärwi ja Oulujärwi owat siis
Pohjois-Lapin ja Pohjanmaan Wesi-
kuntain ainoat wesikokoukset; täällä löytyy muu«
ten waan yksinäisiä jokia, joita myöten Maan-



3:ksi, Satakunnan Wesikunta, jossa
kyllä lyötyy yksinäisiäki jokia, esimerkiksi Eu-
rajoki, waan jonka enimmät wedet keräyty-
ivät yhteiseen Wesi-jakso on. Tämä jakso
ympäröidään melkeen kokonaan w«orilta, ni-
mittäin: Pohjosesta Maanselältä, idästä ja
etelästä Hämeen wuorihaaralta ja lännestä
Satakunnan haaralta. Ruoweden sel-
kään keräytyy wesiä kolmesta eri järwestä, jois-
ta Keurunselkä on mainittawin; Ruoweji
yhdistetään pienemmiltä järwiltä ja salmilta
Näsijärwen kanssa, joka on 316 jalkaa y-
lempänä meren pintaa ja laskee wetensä
Tampereen pitkästä putouksesta Pyhäjär-
ween Pirkkalan pitäjänsä. Tähän Pyhä-
järween tulee myös etelästä suuri wesi-jouk-
ko, joka alkaa Längelmäen pitäjässä Längelma-
wedestä, ja laskeutuu Pälkäneweteen, siitä
Roineesen ja Mallasweteen, joka lisä-
tään Padasjoen ja Hauhon pitäjistä tu-
lewilta wesiltä; tästä Rautunselkään Sääks-
mäen ja Akaan pitäjien wälillä,. johon myös

selältä alkawat wedet laskeuwat. Tähän suh-
teen owatki toiset kolme Suomen Wesi kun-
taa aiwan eri luonnosta. Näillä on itsekul-
laki erityinen järwensä, johon tulee wesiä, ku-
kallesi, monista sadoista järwistä ja lammista,
ja josta sitten koko wesi-joukko yhteistä jokea
pitkin juoksee mereen.



tulee Wanajawesi idästä, ja wiimen Sot-
wanselän kautta Pyhäjärween. Nämä
tällä tawoin yhdistyneet wedet purkauwat
Pyhäjärwestä Nokiawirran kautta Ku-
lowete e n Karkun pitäjässä, lisätään poh,
josesta jyrkän Ky rön kosket se Kyröjär-
we n wesiltä, laskeutuivat Rau t awe te en Tyr-
ivään pitäjässä ja siitä Kokemäen jokea
mereen. Tässä joessa on suuri Lohen ja
Sii'an pyyntö.

4:ksi, Hämeen Wesikunta, joka on
joka kulmalta salwattu wuorilta: pohjoisesta
Maanselältä, idästä Sawon wuorihaaral-
ta, etelästä Karjalasta tulewalta wuorelta
ja lännestä Hämeen haaralta. Tämä wesi«
jakso alkaa Wiitasaaren pitäjässä, jossa 6
peninkuulman pituinen Ke itele e n selkä, saa-
tuansa wasemmalta puoleltansa Kiwijärwen
ja oikialta Kolimajärwen wedet, ensin las-
keutuu kaitasten järwien ja koskien kautta pie-
neen Saraweteen Laukkaan kirkon luona,
johon myös tulee, paiti Saari järwen jär-
wiä, Pielaweden pitäjässä alkawat ja toi-
siinsa laskeutuivat wedet: Pielawesi, Ni-
lakkawesi, liswesi, Konnewesi Rauta-
lammin pitäjässä, ja Kynsiwesi, joka pie-
nempien järwien kautta yhtyy mainittuun Sa-
raweteen. Tämä purkaa sitten Kuhankos-
ken kautta Leppäweteen ja siitä Haapa-



kosken kautta Päijäneesen. Tämä järwi
on Iywäskylästä Anianpellolle Hollolan
pitäjässä noin 18 peninkuulmaa pitkä ja pa-
raimmilla paikollaan 2V2 penink. leweä; sen
korkeus meren pinnan yli on 253 jalkaa.
Paitsi edellä mainittuja Haapakosken kaut-
ta tulewia wesiä, keräytyy Päijäneesen myös
Tainio-wirran kautta, Haukiwuoren kappe-
lissa Pieksämäen pitäjässä alkawat wedet:
Kyywesi, Puolawesi Kangasniemen ja
lääsjärwi Hartolan pitäjässä. Koko tä-
mä keräytynyt wesi-läjä lähtee nyt Päijä-
neestä Ruotsalaiseen Heinolan kaupunnin
yläpuolella,josta sitten alkaaKy mrjoki. Tämä
wälistä lewenee järwiksiki, saapi lisäwesiä Poh-
josesta päin Mäntyharjun ja litin pitäjästä,
tekee monta puoletta (Jyränkö, Keltin kos-
ki, Anjala, Korkeakoski — 3 sylen puote
— ja muita), ja jakautuu mereen laskeudessa
5 haaraan. Kymijoessa on suuri Lohen
pyyntö.

s:ksi, Sawo-Karjalan Wesikunta,
jonka wedet myös lähtewät Maan setä n ete-
läpuolelta ja warataan itä- ja etelä-kulmallan-sa Karjalan wuoriselkämältä, ja länteestä
taasen Sawon wuoriselkämältä. lisalmen
pitäjässä keräytyy Por ow eteen, kirkon ala-
puolella, kolmelta haaralta wesiä: Kiuruwe-
den kappelista Kihlowirran, linjärwestä



liwirran ja Kilpijärwestä Paloiswirran
kautta. Porowesi laskeutuu Peltosalmen,
Nerkoon järwen ja wirran kautta Onki-
weteen, siitä Wiannan koskitse Maanin-
kaweteen,siitä Ruokowirran kautta Ruo»
koweteen ja Pöljänsalmen kautta Kalla-
we teen. Tämä järwi, jonka rannalla on
Kuopion kaupunti ja joka on 4 penink. pitkä
sekä noin 270 jalkaa meren pinnan yli, saapi
kaksi muuta wesi-haaraa, toisen lisalmen
pitäjässä alkawista ja Nilsiän läpi juokse-
wista wesistä lännewirran kautta, toisen
Kaawin pitäjästä alkawista, luojärween
ja siitä Suwasweteen laskeuwista wesistä,
Wehmassalmen kautta. Kallaw esi yhdis-
tetään sitte Konnuskoskelta, Unukkawe-
deltä ja Warkauden sulku-laitokselta Äi-
nösweteen, jonka yhteydessä owat lorois-
selkä, Haapawesi ja Haukiwesi, ja kut-
sutaan nämä järwet yhteensä Enonwesiksi.
Tähän wesi-jatkoon tulewat myös Karjalan
wedet loutsenweden ja Oriwirran kaut-
ta. Nämä wedet alkawat Nurmeksen pitä-
jässä Pielisjärwestä, joka on 11 penink.
pitkä ja 3 lewiä paraimmissa paikoissaan, juok-
semat Pielisjoesta Pyhäselkään ja O-
riweteen, johon myös tulee pohjojesta Höy-
tiäisen ja Wiinijärwen wedet ja eteläs-
tä Pyhäjänvi Uukuniemen pitäjästä,ja las-



keuwat Oriwirrasta ja loutsenselan
kautta Äinösweteen. Enonwedet putoowat
sitten Kyrösalmitse Sawonlinnan wierite Pih-
lajaweteen, joka Puumalansalmelta yh-
distetään Saimaan. Tämä selkä jokaitse on
länteestä itään 4 peninkuulmaa pitkä ja 2 le-
weä, on täytetty saarilta ja saloilta, ja sin-
koileksen kapeihin lahtiloihin, jotka usein o-
wat itse emä-selän pituudesta, moni pitempiki.
Tämä lauluissa ihailtu Saima on 257 jal-
kaa meren pinnan yli ja lähettää wetensä Ruo-
kolahden pitäjässä Wuoksen wirtaa myö-
ten La a tok kam er ee n. Jo alkumatkallansa
6 Suomen wirstaa Saimasta lähettyänsä
on siinä Imatra n mainio puote, joka 38 sylen
matkalla tekee 4 sylen putouksen ja onki Suo-
men kuulusin jamerkillisin puote. Wuoksen wir-
ralla on yhteensä 17 peninkuulman pituus nis-
kasta suuhun: sen suurin leweps wirtana on
150 syltä ja pienin 25 syltä; muuten lewenee
se monessa kohden järwiksiki.

Pienempiä jokiloita löytyy ympäri koko
Suomen rantoja. Niin mainitaan tässä:
I) Satakunnassa: Karwianjoki, Lassilan-
joki, joka tuopi wesiä 170 pienestä lammis-
ta Mouhijärwen pitäjässä, ja Eurajoki, jossa
wesi tulee Pyhäjärwestä; 2) Warsinais-
Suomessa: Aurajoki, jonka partaille Tur<
ku, Suomen entitM Pääkaupunti, on raket-



Nämä monet järwet jokineen ja tampi-
lleen täyttäwät noin kahdeksannen osan (V3)
koko Suomenmaan alasta. Tämä wesien
paljous on monesta syystä Suomenmaalle
suureksi hyödyksi, enimmittäin kuitenki sen wuok-
si, että kaupankäynti ja muu liikunto maan-
kesken huristetaan weneillä matkustamisella.
Sawon ja' Karjalan maista esimerkiksi,
joissa muuten oisi työläs rahan ja muonan
saanti, päästivät nyt Saiman wesi-jaksoa
myöten aiwan Lappenrantaan asti »veneil-
länsä wiemään Wenäelle woita, lintuja ja
muuta saalistansa, waihtamaan niitä rahaan tai
muuhun kotimaallaan käypään kaluun. Sai-
man wesi-jaksossa on 30 ja 40 peninkuulman
pitkä melkiän selwä wene-kulku, sillä haittaa-
mat kosket owat yhteisellä kustannuksella per-
katut taikka sulkulaitoksilla warustetut, niinkuin

tu; 3) Uus'maalla: Wantajoki tai Hel-
singinjoki, joka 5 wirstaa oikialla puolella
Helsingin kaupuntia putoaa mereen, jaPor-
woonjoki; 4) Wiipurin Läänissä: Rajajo-
ki, joka alkaa pienestä lammista Laatokka-
niert a likellä ja on koko matkallansa rajana
Suomen ja Wenäen maiden wälillä, Les-
kelänjoki tai lananus, joka tuopi lä-
nisjärwen wedet Ruskialan pitäjässä Laa,
tokkaan. Tähän länisjärween tulee wesiä
Ilomantsista, Tohmajärweltä ja Pelk'järweltä.



Myös muissa Wesi-jaksoissa on koskia
perkattu; joka työ on Hallitukselta jätetty wa-
kinaistlle Koskenperkkaus-seuralle. Tä-
mä seura on jo monia kymmeniä wuosia ollut
toimessa ja sen huolella ja toimella on itse-
kussaki wesi-jaksossa pahimmat kosket ja wir-
rat weneillä kulettawiksi saacuna. Hywä oisi,
jos wesi-jaksotki keskenänsä kaiwannoilla yh-
distettäsiin, koska tästä tulisi niin erinomai-
nen hyöty kaupankäynnille Maakuntain kesken.
"Saiman ja Päijäneen wedet esimerkiksi
saisi helposti yhdistetyiksi Mikkelin pitäjässä,
jossa kaitastn Maanselän poikki oisi kaitvetta-
wa kulku-paikka Wuolingon lammin, josta
wesi juoksee Saimaan, ja Korpijärwen
wälillä, josta pääsee Puolaw eteen ja siitä
Päijäneesen. Samote oisi Päijäneen
ja Satakunnan wesien wälillä monessa koh-
den huokea saada tämmösiä Kaiwannoita.

esimerkiksi Konnuskoskessa ja Warkau-
dessa. Nykyjään walmistetaan Lappeen-
rannan ja Wiipurin wälille Hallituksen
woimalla suurta kaiwantota, sillä yhdistettä-
wäksi Saiman wedet ja Suomenlahti,
että weneet ja laiwat sitä myöten päästivät
mereen asti. Tämä kaiwanto saattaa, wal-
miiksi tultuansa, suuret edut Sawon ja Kar-
jalan köyhille maakunnille.



Tässä wesiltä, soilta ja wuorilta täyte-
tyssä Suomenmaassa sanotaan ennen wan-
haan Lappalaisten asuneen. Wielä löytyy
yli koko maan heiltä perittyjä nimiä, Lapin-
raunioita ja muita jäännöksiä, jotka heistä
muistuttawat. He eliwät metän riistalla, ka-
lastamisella ja Poroin korjuulla näillä siihen
aikaan synkillä sydänmaillapa yksinäiset kodat
oliwat heidän ainoat kartanonsa. Waan i-
dästä päin tuli, ei ole warwaan tietty minä
aikoina, wäkewämpi ja jo siihen aikaan maan-
wiljelyksten tottunut kansakunta, joka pakotti
Lappalaisia muuttamaan edellänsä pohjan pe-
rään nykysille asuntosioillensa. Se oli Suo-
men kansa, heidän hemolaisensa, joka, pako-
tettuna muilta wihollisilta kansakunnilta, täy-
tyi nykystltä Wenäenmaalta siirtyä tännepäin.
Tältä rasitettuina ottiwat Lappalaiset pakonsa
Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoispäihin,
joissa heidän perilliset wielä tänäki päiwänä
harjottawat esi-isiinsä elatuskeinoja. Suomen-
maahan kuuluwassa Lapissa on heidän lukun-
sa wähennyt -vähenemistään ja nykyjään asuu
ainoastaan Enon tekin, En arin ja Uuts-
l'o'en seurakunnissa warsinaisia Lappalaisia noin
1,300 henkeä. Tähän wähenemiseensä on
syynä sekä Suomalaisten siirtolaisten Lappiin

Suomenmaan Asukkaat.



Suomalaiset omistiwat wähitellen Lap-
palaisilta jätetyn maan ja alkoiwat sitä pelloik-
sensa perkata ja raiwata niityiksensä. Heidän
ensiaikuisesta olostansa tällä maalla ei meillä
ole tarkkoja tietoja, samote heidän hallitusmuo«
dostansa. Heidän alkuperäinen kotimaansa
luullaan olleen Aasiassa Siperianmaalla,
jossa wieläki löytyy heidän heimo-kansojansa.
Milloin ja miten he sieltä läksiwät, ei woi tar-
kemmin tietää. Arwellaan heidän ensin aset-
tuneen nykystlle Wenäenmaalle, siitä lähte-
neen kolmessa suuressa panvessa siirtymään
länteesenpäin; Karjalaisten parwi pysy-
wä aina ylä-puolella muita, tuli Wiename-
ren rannatse pohjoispuolelle Laatokkametta:
Hämäläisten parwi kulki toisten keskellä ja
jätti yhden osan asumaan eteläpuolelle Suo-
menlahta nykyseen Wironmaahan, toinen
osa kulki pohjoispuolelle samaa lahta: Unke-
rilaisten parwi meni enemmän etelätä koh-
den ja asettui wiimen nykysille asuntopaikoil-
lensa etelä-Euroopassa. Yli koko Wenäen-
maan löytyy wielä siellä-täällä pieniä Suo-
malaisia kansan jätteitä, niinkuin myös moni
paikan nimi Wenäellä on Suomalaisesta a-
lusta.

muuttaminen,, että itse Lappalaisten stkauntu-
minen Suomalaisten kanssa.

Hämäläiset kulkiwat Suomenlahden



rantoja ja pysähtyiwät asumaan Kymijo'en
ja Pohjanlahden wälille. Näiltä ranta-
mailtansa owat he wähitellen muuttauneet poh-
jostenpäin, wesi-jaksoja seuraten. Heidän su-
kukuntaansa kuuluu paitsi nykysiä Hämäläi-
siä myös Satakuntalaiset ja Turun
Läänin asukkaat, jotka alkuperään Suoma-
laisiksi kutsuttiinki, waikka tämä nimi wiimen
annettiin koko maan asukkaille,Turussa pää-
kaupunnin ollen — silläpä heitä wieläki peri-
Suomalaisiksi kutsutaan.

Karjalaisten sukukuntaan kuuluu I:ksi
Karjalaiset sekä Suomen että Wenäen
Karjalassa, 2:ksi Saw o laiset, jotka erote-
taan Hämäläisistä Hämeen wesi-jaksolta, ja
3:ksi Pohjolaiset tai Kainulaiset.

Suomalaisilla ei näytä ensi-aikoina
täällä olostansa löytyneen yhteistä Päällikkötä
eli Hallitsiata; luultawaSti oli heillä isä-
walta taikka toisin puhuen: jok'ainoa isä
oli isäntä perheessänsä. Jos jotaki maa-
kunnan yhteistä asiata piti tuumia, kokou-
siwat isännät niin kutsuttuihin Keräjiin:
koko se maan ala, joista kokouttiin samaan Ke-
räjä-paikkaan, kutsuttiin K i hlakun n a ksi.
Kuinka lalveat nämä Kihlakunnat oliwat ja
mikä niiden Keräjien muu järestys oli, on
tietymätön. Laki loi ta ei myös näytä Suo-



malaisilla löytyneen; eimätpa ne niitä tainneet
siihen aikaan tarwita'kaan, koska asukkaita oli
hauvassa ja Suomalaiset muutenki oliwat re-
hellisiä ja sopusia luonnoltansa.

Waan Suomi oli kahden wäkewän
kansakunnan wälillä, Ruotsalaisten ja We-
näläisten. Kumpasetki tahtoiwat wallottaa
allensa maata. Ruotsalaiset saimat miimenki
nykysen Suomenmaan omakjensa ja lemitti-
mät täällä Kristinuskoa ja simistystä. Kol-
mella malloitus-retkellä saimat he tänne rake-
tuksi linnoja ja kastetuksi yhden osan kansaa
kristityiksi; näiden ja tänne asettaunein Ruotsa-
laisten kautta saimat he mähitellen muut maam-
me asukkaat kristityiksi ja samalla maan allen-
sa. Ruotsin Kuningas Erikki IX (yhdeksäs)
tuli m. 1157 Turun seuduille sotajoukolla,
moitti Suomalaiset ja antoi Pispa Henrikin
kastaa heitä Kristityiksi. Toinen tvalloitus»
retki tapahtui w. 1249,j0110n Birger Jaar-
li moitti Hämäläiset ja rakenti Hämeen-
linnan. Kolmas tapahtui m. 1293, koska
Waltakunnan hoitaja Torkel Knutssoni
moitti Karjalaiset, saarnuutti heille Kristinus-
koa ja rakenti Wiipurin lin nan.

Ruotsalaiset eiwät tehneet Suomalaisia
orjiksensa, maan nämä saiwat samat mapau-
det kuin itsellänsäki oli. Suomesta kokoontui
aina Waltio- (Herrain») päiwille yhtä paljon



miehiä asukkaitensa paljouden suhteen kuin Ruot-
sistaki, ja he tuumailimat täällä yhteisesti koko
Waltakunnan asioista ja laatimat yhteisiä A-
setuksia ja Lakia sekä Suomen että Ruotsin
parhaaksi hyödyksi. Niin on esimerkiksi se m.
1734 Waltio-päiwillä somittu Lakikirja, jon-
ka mukaan kaikki riita-asiat wieläki maassam-
me pitää tuomita, siksi asetettu kumpasenki maan
Waltiopäiwä-miesten neuwonpiteestä. Ruot-
sin Kuninkaat walwoiwat myös woimiensa jäl-
keen walistuksen enentämisestä ja muista eduis-
ta Suomenmaassa: he laittiwat tänne koulu<
ja ja rakentiwat kaupunneita.

Suomalaisia on suurin osa maamme a-
sukkaista. Heidän lukunsa m. 1845 nousi noin
1,300,000 henken.

Suomessa löytyy myös Ruotsalaisia
asukkaita. Koko ivalla ssäätyä saatetaansanoa Ruotsalaiseksi; silla siitä on yksi osa
Ruotsista tänne tulleita sukuja, toinen ja suu-
rin osa kyllä Suomalaisesta perisuwusta, waan
Ruotsinomainen opetus kouluissa ja Valta-
kunnan asioissa ja kirjallisissa koleissa käytet-
täwä wieras kieli on wierottanut nämä kan-
sastansa." Muuten löytyy Ruotsalaisia asuk«
kaita talonpoikaiststaki säädystä pitkin Uus'maan
Läänin rantoja Kymijoesta Turun Läänin ra-
joille. Heidän hallussansa on myös koko Ah-
menanmaa ja melkeen kaikki Turun edustal-



la olewat saaret. Samote asuu Ruotsalaisia
Waasan Läänin rantamailla Satakunnan ra-
joilta aina Kokkolan kaupungin tienoille. He
owat muuttaneet tänne meille tietymättömillä
ai'oilla, luultawasti Ruotsalaisten walloitus-
retkillä. Harwat owat kuitenni ne paikat, joiss>
ei löytyisi Suomalaisia asukkaita Ruotsalais-
tenki seassa; niin että Suomalaista jumalan-
palwelusta pidetään usiammissa kirkoissa näil-
lä Ruotsalaisiksi mainituilla tienoilla toki mo«
niahta kerta wuodessa, paitsi Ahwenanmaalla,
jossa on pelkkiä Ruotsalaisia.

Ruotsalaisten luku Suomessa arwataan
noin 200,000 henkeen.

Nykysinä aikoina on Suomeen alkanut
tunkeutua Wenäläisiä. He asettauwat enim-
mittäin itsensä kauppioiksi kaupunneissamme.
Wiipurin Läänissä on heitä enin; Pitkän
wihan aikana toi eräs Kenraali tänne kol-
meen kylään Pyhäristin pitäjässä Wenäläi-
siä asumaan. He kuuluivat kaikki Greekan
uskoon, jota myös moniaissa paikoin We<
näen rajoilla asuwaiset Suomalaisetki tunnus,
tawat, niinkuin: moniaissa kylissä Liperin pi-
täjässä, moniaissa kylissä Ilomantsin pitäjäs-
sä, Suistamon, Suojärwen ja Salmen pitä-
jissä ja Kidelän kappelissa Impilahden pitä-
jässä. Nämä Suomalaiset owat jo wanhois-
ta aijoista kastetut Greekan uskon. Greeka-



Ihteen laskettuna oli w. 1845 Suo-
menmaan asukkaiden luku 1,547,724 henkeä
taikka 470 henkeä joka nelikulma-peninkuul»
malla. Kansan enenemistä hawataksemme mai-
nitaan tässä, että Suomessa löytyi w. 1610
waan 1,046,332 henkeä, iv. 1820 jo 1,177,546,
M. 1830 taasen 1,372,077 ja iv. 1840
oli henkiluku 1,446,123 henkeä. Tästä nä-
kyisi kansan ivuodesta 1810 aina n^ 1840
asti lifäyneen noin keskimäärin 133,265 hen-
gellä joka kymmenessä wuodessa taikka kolmet-
la toista tuhannella (13,000) hengellä joka
muosi.

Kaikki uskot owat Suomenmaassa lu-
walliset, waan L ute eriltä puhdistettu Evan-
keliumillinen usko on kuitenni maamme
«varsinainen ja pää-oppi. Jos siihen kerran
kastettu ja siinä kaswatettu ihminen luopuu
siitä ja antautuu toiseen uskoon, tulee hän La-
kiamme myöten jysättälväksi maastamme u-
loS, eikä saa enää kansallisista oikeuksistamme
nautita.

Wenäläisten ja kaikkien Greekan-uskolais-
ten luku oli w. 1845 laskettu 42,565 henkeen.

täisissä on Suomessa kaksi Luostaria, Wa-
lam on ja Konewitsan Luostarit, kumpai-
setki Laatokkameren saarilla.



2:ksi Pohjanmaa, joka ympäröidään
Lapinmaalta, Maanselältä ja Pohjanlahdella.
Pohjanmaan asukkaat owat sen itäkoillisisessa
päässä ja Wenäen rajalla periältään Karja-
laisia; Kajaanin läänissä Sawo-Karjalai-
sia; merenrannalla Kainulaisia Kokkolaan
asti, ja siitä Satakunnan rajaan asti Ruotsa-
laisia, joiden seassa kuitenni löytyy Suomalai-
siaki missä enemmin missä wähemmin; Ruot-
salaisten rinnalla ja Maanselän sillä puolella
perisuwultaan Hämäläisiä.

Suomenmaa on jo Muinosista ai'oista
jaettu erinäisiin suurempiin osiin, jotka toisis-
tansa eroiksewat maan laadun, asukkainst, kielen-
murteiden, elatuskeinoin j. m. wuoksi. Näitä
osia kutsutaan Maakunniksi ja niitä löytyy 9.

I:ksi Lappi, joka on Suomen pohjoisin nurk-
ka ja asutaan enimmäkseen wielä Lappalaisilta.

Maakunnat.

4:ksi Warsinainen Suomi (niin kurs.
Turun lääni) owat Suomenmaan lounasne-
nässä. Näiden maakuntien asukkaita ensin kai-
kista Suomalaisiksi (Ruotsiksi: „Finnar",
Wenäeksi: „Sumit") kutsuttiinki. Nämä maa,
kunnat ympäröidään etelästä ja lännestä m^
reltä, pohjoisesta Maastlältä, ja idästä Hä-
meenmaalta, sekä erotetaan toisistaan Karja-

3:ksi Satakunta (niin kutsuttu Porin
lääni) ja



lasta tulewalta wuorihaaralta ja siitä eroa-
walta pienemmältä haaralta.

S:ksi Uusmaa, joka erotetaan warsinais-
Suomesta Perniönjoelta, ja on Hämeen ja
Suomenlahden wälillä, sekä ennättää itäänpäin
Haminan kaupunnin tuolle puolelle. Luumäeltä
Suomenlahteen päin eroawaan wuorihaaraan
asti. Pitkin merenrantaa asuu Ruotsalai-
sia; niiden yläpuolella pelkkiä Suomalaisia,
periältään Hämäläisiä.

6:ksi Häme, joka etelästä Pohjoseen en-
nättää Uusmaalta Maanselkään, ja lännestä
itään on Satakunnan ja Sawon wälillä. Sen
pohjoispäässä owat asukkaat, kielenmurteeltaan
kokonaan Sawolaisia.

7:ksi S'awonmaa. Tämä maakunta
kutsuttiin kaikkien ensin Länsi-Karjalaksi, ja
on Hämeen, Maanselän ja Karjalan wälillä;
etelästä rajoitetaan se Karjalasta tulewalta
wuoriselkämältä.

B:ksi Karjala, josta itä-osa kuuluu We-
näen »valtakuntaan. Suomen Karjala rajoi-
tetaan Pohjosesta Maanselältä ja ennättää ete,
läänpäin Laatokkaan, Rajajokeen ja Suomen-
lahteen asti. Sen pohjoisessa osassa asuu
Sawo laisia, sitten Laatokkaan asti Karja-
laisia pait Wenäen rajalla (Salmen pitäjäs-
sä, jossa asukkaat owat Aunukselaisia, ja
Laatokan ja Suomenlahden wälillä, jossa a-



Tutkimattomat owat Jumalan tiet seka
yksinäisen ihmisen että kokonaisten kansain elä-
män-waiheissa. «Paikan tietää, kussa' syn-
tyi, waan ei tiedä kussa kuolee", käypi sanoa
kumpasestaki. Jumala nostattaa halun, ja
koko kansat jättäwät perityt asunsiansa, rientä-
wät edelleen etsien aiwan tietymättömiä maita
ja pysähtyivät kussa Hän tahtoo. Emme suin-
kaan ivarmaan tiedä, mikä pakotti esi isiämme-
kään jättämään helteisemmät kotopaikkansa Aa-
siassa, siirtymään tännepäin ja astttaumaan
Euroopan kylmimmiin maihin. Näyttäsi kuin
Kristuksen syntymän aikoina joku tapahtuma
Aasian sisusmailla oisi pannu? heidätki liikkee-
sen länteenpäin; josta matkustuksestansa wielä
löytyy jätteitä sekä niissä tarinoissa, jotka yli
koko Wenäen maan muistetaan ja kerrotaan
heistä, että niissä kansakunnissa, jotka Ostiak-
kein, Samojeedein ja monen muun nimellisinä

suu Äyräm öisiä (peräsin Hämäläisiä?) ja
Sawakoita (peräsinKarjalaisia?). Uusmaan
ja Hämeen rajoilla on Uusmaalaisia ja Hä-
mäläisiä.

9:ksi Ahwenanmaa, johon kuuluu Aa-
lannin saari. Pohjanlahden siivussa, ja ympä-
rillä olewat saaret. Asukkaat owat paljaita
Ruotsalaisia.

AValtiollinen edestyminen.



Suomen kansa on sopeutunut yksinään,
kahden wieraan kansan lomaan. Ruotsalaisten
muka ja Wenäläisten. Kumpasestaki eroiksen
Se sulvussa ja kielessä. Mutta Wenäläis-
tenpä edellä Suomalaisten ehkä täytyi siirtyäki
tänne. Toiselta puolen saiwat he Ruotsalai-
sissa lewottoman naapurin, jotkapienillä sotalai-
woillansa yli Pohjanlahden tänne soutimat,
kantoiwat weroa ja wakoiwat maata. Suo-
malaiset itse oliwat jo silloin jakautuneet nel-
jään suureen lahkokuntaan: Peri-Suomalai-
siin, Hämäläisiin, Karjalaisiin sekä Kainu-
laisiin. Näinollen eiwät he woiyeet yhdiste,
tyillä woimilla mastustaa wihollisiansa, eiwät-
kä myöskään saaneet rauhassa kokoutua ja
marmistua yhdeksi ainoaksi kansaksi, joka oisi
itsepäinsä ja wapaasti wahwistunut kansalli-sessa olossansa ja edestynpt omituisessa simis-

elämät ja asumat Wenäen pohjoisessa aluessa
ja sisusmaissaki. Seitsemännellä ja kahdek-
sannella wuosisadalla Wapahtajamme synty-
mästä lamataan Suomalaiset jo nykysillä a-
sunsioillansa. Aina sopuft, rauhallinen ja mai-
noa kaihtema oli se miimen asettunut «näille
raukoille rajoille, polosille Pohjanmaille", niin-
kuin myös yleensä Suomalaiselle ihmis-sumul-
le näyttää oleman suotu ahkeruudellansa jakär-
simällisyydellänsä miljellä ja simistykstlle tietä
raikata Pohjan kylmimmälle perälle.



tykstssa. Sillä monen sodan perästä jakoi-
wat wiholliset maamme keskenänsä: enin osa
Karjalasta jäi ja kuuluu wielä nytki Wenäen
waltikan alle; sitä ivastaan kuin toinen osa,
taikka nykynen Suomen Euuriruhtinan maa,
yhdistyi Ruotsin waltakuntaan. Tämä ta-
pahtui w. 1323 Pähkinälinnan rauhassa.
Mutta siitäki päiwästä aina edelleen sai kan-
samme ja maamme kärsiä sodan ja wainon
alinomaista onnettomuutta, joka aina karkotti
ja polki ituun pyrkiwän siwistyksen siemenen.
Jotka nimittäin sitä ennen oliwat kumpiki puo-
leltaan olleet maamme wihollisia, tuliwat nyt,
maamme jaettua, toinen toisensa lviholliseksi.
Sen wuoksi tuskin onkaan neljällä ensimäisellä
wuosisadalla Ruotsin alla olostamme Aikakir-
jallamme muuta puhumista, kuin wihollisen
wainosta miekalla ja tulella.

Sisällinen hallitus maassamme jäi Ruot-
sin ensi-aikoina melkeen kokonaan Turun Pis-
pain haltruun. Arwattawa kuitenni on, että
heidän silmänsä enemmän tarkkasiivat pappeu-
den asioita ja niiden järjestämistä kuin muun
hallituksen. Ruotsissa oli myös samalla aikaa
yhä sisallisiäkapinoita, Kuningaitaki waihetettiin
ehattämisten, ett' ei heillä ollut aikaa tarkemmin
katsastaa asioiden käyttämistä tässä kaukaises-
sa maakunnassamme. Alhaisemmat sekä yl-



häisemmät wirkamiehet saiwat hillitsemättä har-
jottaa wäkiwaltaa ja laittomuutta.

Wasta Waasan suwun korotettua kul.in-
kaallistlle istumelle w. 1523 alkoi toinen ja
parempi hallituksen meno sekä Ruotsissa että
Suomessa. Kusto Ensimäinen (kuoli tv.
1570) sekä hänen poikansa — enin niistä kui-
tenni Kaarlo yhdeksäs (kuoli 1611) —ival-
woiwat järeällä tahdolla rahmaan etua jaran-
kasimat komalla kädellä mapasumuston (Aate-
lin) ja mirkamiesten määryyttä ja ahneutta.
Mutta Harmoin ennättimät Pohjanmeren yli
kansamme malitukset Hallitsiain kormiin, ja
monta terweellistä Asewsta rahwaan eduksi ja
sisällisen hallituksen parantamiseksi annettiin sen
»vuoksi turhaan; josta syystä myös moni
maamme tarweki jäiRuhtinalta huohmaamatta.
Toisekseen kukisti maatamme näinä aikoina a-
linomainen sota Wenäläisten kanssa, ja sisäl-
linen. Nuija-sodan nimellä tunnettu kapina
hälwenti w. 1597 päälle päätteeksi niin lopen
asiamme, että, waikka Stolbowan rauhassa
w. 1617 maamme ala lisättiin ja rauha kau-
wan aikaa oli Wenäjän kanssa, suuri kurjuus
ja ivallattomuus oli ylinnä aina wuoteen 1637.

Tästä wuodesta alkaa uusi aikakausi. Suo-
melle. Ennenkuin siitä enemmin mainitsemme,
lienee paras siwu-mennesjä kerrota wähä maam-
me hallitusmuodosta. Itse maa oli suurim-



maksi osaksi lahjotettu ruotsalaisille ylimyksille,
jotka alueistansa kantoiwat ja nauttiwat kaik-
ki werot ja menettiwät talonpoikainsa kanssa
miten tahtoiwat. Plimäisiä wirkamiehiä oli-
wat Linnain Isännät (ruots. Stathällare), jot-
ka samalla oliwat Linnansa alustain Maaher-
roja. Suomessa löytyi 3 suurta linnaa: Tu-
run, Wiipurin ja Hämeenlinna, ja yhtä mon-
ta lääniäki. Neljäs eli Korsholman Lääni,
taikka Pohjanmaa, luwettiin silloin suorastaan
kuululvan Ruotsin maahan eikä Suomen alle.
Näin awaroita aluskuntia oisi jo icsessäänki
ollut waikea hallita tarkasti jos oisiwat halun-
neetki. Weroin kantajia, taikka niin kutsuttu-
ja Wouteja löytyi siihen siaan tiheässä ja
pienillä palkoilla, joka seikka myös pakotti hei-
tä rahtvasta paljastamaan. Kihlakunnat oli-
wat awaroita, Tuomarit tietämättömiä ja ah-
neita. Suomen maa oli jo w. 1435 jaettu
kahteen Lakikuntaan nimittäin: Pohjois- ja
Etelä-Suomen; edelliseen (tai Pohjois-Suo-
men) kuului pohjois-puoli Warsinais-Suomea,
Satakunta, Pohjan- ja Ahwenan-maa; jä-
lemmäisten Lakikuntaan taasen etelä-puoli War-
sinais-Suomea, Uus'maa, länsi- ja itä-Karja-
la ja Hämeenmaa. Pidettiin myös niin kut-
suttuja Tutkinta. kär äjiä (ruotsiksi: Rässte-
ting) kerran tvuodessa taikka itse kuninkaalta
eli joltakulta siaistltansa. Mutta nämä tau-



kosiwat koska Kuningas Kusto toinen Aa-
to (hallitsi lvuodesta 1611 wuoteen 1632)
oli w. 1624 asettanut ensimäisen Howioikeuden
Suomessa Turkuun. Oikeuden menetys oli
sturaawa: asia tutkittiin ensin Kihlakunnassa,
siitä lykättiin Laki- (Laakmannin) oikeuteen, sii-
tä Howioikeuteen; jos ei asianomainen ollut
tyytywäinen näiden tuomioilla, sai hän wielä
Kuninkaalle kaiwata.

Mutta Ruhtinas asui kaukana maasta;
josta syystä wirkamiehet saiwatki menetellä itse-
päillensä ja asiat wääristeltiin. Sentähdcn
päätti Ruotsin Hallitus w. 1637 lähettää
Suomeen Kenraali (Pää-) Kuwernyörin, jonka
piti Hallitsian puolesta ja nimessä walwoa lain
ja asetusten tarkkaa täyttämistä sekä wirka-
miehiltä että rahwaalta, ja kokea maakunnan
parasta ja hyötyä edestpttää. Tähän wir-
kaan asetettiin nyt st nerokas ja walpas Krei-
wi Pekka Brahe. Hänestä alkaa maas-
samme toinen hallituksen meno ja järjestys,
joka ikuiseksi on perustanut Suomenmaan e-
destymisen ja siitä sturaawan onnellisuuden, ja
joka ei enää »Ison wihankaan" raiwon ja
häwityksen alla saattanut kukistua. Hän mat-
kusti yhä ympäri maan, halusi kaikki tietää,
näki ja paranti kaikki wiat, rankasi wäaryyden
ja suoritti asiat: ansiolla kutsuiwat Suoma-
laiset häntä Isäksi". Hänen



toimestansa erotettiin w. 1640 Hämeenlinnan
alta Uus'maa eri Läänikseen ja sturaawana
wuonna Wiipurin Läänistä Sawonmaa, jon-
ka Maaherran istuin määrättiin Sawonlin-
naan. Maaherrain welwollisuudet rajotettiin
tarkasti ja heidän wirantoimituksensa pantiin
jo silloin melkeen samalle pohjalle kuin st nyt
on; samote asetettiin ja määrättiin myös Maa-
sihtierein ja kamreerein, sekä Woutein ja Ni-
mismiesten wirat. Woutein paljous ivähen-
nettiin ja heidän weronkcmnostansa käskettiin
pitää tarkka silmä. Ympäri koko Suomen
asetti hän kouluja taitawampain wirkamiesten
kaswattamistksi ia yleisen siwistyksen enentämi-
seksi: samalla tarkotuksella hankki hän Turkuun
myös Korkiaopiston (Akateemian) lv. 1640.
Hänen aikanansa ja huolestansa perustettiin
5 uutta kaupuntia.

Pekka Brahe oli ensi kerran 3 wuotta
(w. 1637—1640), toisen kerran 6 wuotta (w.
1648—1654) Pää.Kuwernyörinä Suomessa
ja waikutti näissä yhdeksässä ivuodessa, mitä
muilta ja muullon ei -vuosisadassa saada toi-
meen. Maamme sai aina edelleen nauttia
melkeen rauhaa seitsemännentoista wuosisadan
loppuun ja Pekka Brahelta pantu järjestys
sai näin tv^ahivistua. Suurin rasitus oli kui-
tenni maallemme kalliit werot, joita Saksan
30:wuotinen sota oli alkanut ja Kuningattaren



Kristiinan tuhluu pitkitti. Mainittu Kuninga-
tar lisäsi talonpojan kuormaa wielä raskaam-
maksi sillä, että hän — oli sitä kauan hän-
täki ennen kaikkina aikoina jo ivähin harjotet-
tuna —- lahjotti Ruotsin ylimyksille suuria
tiloja (kontuja), pitäjiä ja maakuntiaki, joista
ne eiwät maksaneet Ruunulle ollenkaan weroa;
maan koko maallemme laskettu wero piti kui-
tenni täydellisesti maksaa, ja sen saiwat ruu-
nun- ja wero-talonpojat tehdä. Nämä lahjo-
tukset peruutettiin ruunulle w. 1682 perästä
Kaarlo 11:ltä, joka muutenni sisämäisen
hallituksen järjestämiseksi antoi Meri-, Sota-
ja Kirkko-lakeja ja kuninkaallisilla säännöillä
wahwisti Pekka Brahen määräykset wirkamie-
histä ja niiden welwollisuuksista. Mamme oi-
kein kukosti hänen hallilessansa. Mutta lo-
pulla ikäänsä alkoi luontoki jo ennustaa Suo-
melle tulewia kowia aikoja. Wedet paisuiwat
w. 1695 järwissä sylimäärin ja hirmuset kato-
wuodet 1695,1696 ja 1697 tuottiwat nälkää,
tauteja ja surmaa. Tuskin näistä tointuneena
alkoi se hirmunen waino ja sota, joka «Ison
(tai Pitkän) Wihan" nimellä wielä elää tar-
kassa muistossa rahivaallamme. Tämän alla
jäi Suomi kuudeksi (tai wuodesta 1715 wuo-
teen 1721) kokonaan Wenäläistn hallitetta-
ivaksi; Maamme jäi melkeen autiona ja pal-
jaana Ruotsille takasi Uuden Kaupunnin



Tästä ajasta loppuiwat maallemme so-
dan hirmusti rasitukset ja se jälelle jää-
nyt osa sai rauhassa edestya sekä hengelli-
sessä että ruumiillisessa! olossansa. Kuningas
Aato Reetrikki matkusti w. 1752 maan
läpi ja jätti Waltakunnan Neuwoksille tarkan
kertoomuksen maamme tilasta, josta seurasi
monta parannusta. Oppineet rupesiwat myös
tarkkaamaan maamme luontoa, etuja ja tilaa,
ja heidän ahkeroista kirjotuksista ja kirjoistan-
ia sai Hallitusti paremman tiedon maamme
puutteista ja tarpeista. Liika suuret Läänit
jaettiin w. 1775 pienemmiksi ja mukaistmmiksi;
niitä saatiin tällä tawoin kuusi *) neljän siaan.
Waasaan asetettiin feuraawana wuonna (1776)
uusi Howi-oikeus ja Kihlakuntia pienennettiin.
Uusia teitä lyötiin ja koskia alettiin perkata,
kaikenlaisen liikunnon edestyttämistksi sekä mait-
se että wesitst. W. 1756 oli kyllä jo pää-

rauhassa w. 1721, jollon kuitenni Wiipurin
ja Käkisalmen läänit lohkastiin siitä ja jätet-
tiin Wenäelle. Toisen kerran oli Suomi taa-
sen Wenäen hallussa wuodesta 1742 Turun
rauhaan asti w. 1743, jollon Haminan, Lap«.
peenrannan ja Sawon linnat aluksinensa jäi-
wät Wenäelle.

*) Nimittäin : Turun ja Porin lääni vnnH Ahwenernua, Här
me.l-linnan ja Uus'maan, Kvminkartanon, Sawon ja Karja-
lan, Oulun stlä Vaasan läänit.



tetty Suomenmaa mitattawaksi, saada muk<.
tähän asti yhteismaat (yhteisyydet) ilsekulleki ti-
lalle osiinsa jaetuiksi; mutta ivasta Kuningas
Kusto 3-nen w. 1775 maan läpi kulettm
tuli tämä lvakinaisten toimeen. Hänen käs-
kystänsä alettiin samana wuonna pitää lohko-
(iso-) jakojaki, niin että wuoteen 1802 koko
Suomenmaa Karjalata waille oli mitattu ja
jaettu. Tällä wälillä sattui kyllä kolmevuo-
tinen sota Ruotsin ja Wenäen wälillä (wuo-
desta 1788 Wärrölän rauhaan w. 1791);
mutta st ei ollenkaan rasittanut maatamme:
Suomalaiset saiwat waan semmosissa loista-
ivissa tappeluissa kuin Porrassalmessa jaPar-
kuinmäellä näyttää heissä wielä löytywän mie-
huutta ja kuntoa.

Tällä kannalla oli asiat kuin se hurskas,
rehellinen ja alamaistensa etua rakastawa Kus-
to 4-s Aato alkoi hallituksensa, jonka alla
hän kaikella innolla kartutti maamme onnea.
Turun Akateemia oli estämättä saanut edestyä
ja semmosten miesten, kuin Rohwessori Calo-
niuksen, Porthaanin y. m., toimi oli näinä
aikoina nostattanut nuorisossa isänmaisen ja

rohkean hengen, jonka waikutukset oliwat suu-
rimmaksi hyödyksi maallemme. Samat mie-
het saitvat w. 1797 myös toimeen Maanwil-
jelys- (Huoneenhallitus-) Seuran Turussa, jon^

ka kehotuksissa ja awulla monet suot ja rä-



Niin loppui kahdeksastoistaas ja alkoi ny-
kynen wuosisata. Maakuntamme hallitus oli
jo järjestynyt ja wahwistunut, sen sisällinen
tila oli hytvällä pohjalla, kuuliaisuus lain käs-
kyille warmistunut sekä wirkamiehissä että rah-waassa, kouluja ja opistoja oli asetettu useam-
paan paikkaan, kristillisyys ja siwistys oli juur-
tunut kansassa: tämä oli kuuden ja puolen
wuosisadan työ. Nyt tuli 1808 ja 1809 wuo-
den sota, jonka menot ja seuraukset owat wie-
lä niin tarkassa muistissa, ett' ei niistä tar-
witse sen enemmän puhua. Haminan rauha,
17 p. Syysk. 1809, erotti Suomen Suuri-
ruhtinan maan ijäiststi Ruotsin wallasta; jo-
ta ennen kuitenni Porwoon kaupuntiin, 25 päi-
wäksi Maaliskuuta samana wuonna, kokoutu-
neet Suomen Säädyt vliwat saaneet uudelta
Suuriruhtinaitansa wahwan lupauksen, saada
pitää Uskonsa ja Perustuslakinsa rikkomat-
ta ja nauttia, „Säättämistä" myöten, kaikki
etunsa jawapauksensa muuttumattomina. Nyt
wannoiwat Säädytki uskollisuutensa walan

meet kuiivattiin ja saatiin kaswawiksi niityiksi
ja pelloiksi, rokonpano lewitettiin maassamme
ja potaatin kaswatos opetettiin ja enennettiin.
Tämä kaikki tapahtui Kuninkaan suosiossa ja
tahdosta, sekä raha-awuilla. Hän käwi monet
kerrat maassamme ja sai ilolla hawata kauniin
kastvun toimestansa.



Hallitsiallensa ja alkoiwat tuumia, miten asiat
Ruotsista erottua piti asttettaa. Tämän alla
tawotettiin tarkoilla luwunlaskuilla Ruunun
tulot Ruotsin aikana olleen wuosittain noin
513,442 Riksiä Pankossa (tai nykysessä ra-
hassa, jos pankko-Riksi otetaan 53 kpkaan
hpssa, 272,124 Rplaa 26 h)kaa hpssa); tulli-
ja post>tulot taasen olleen 62,000 Riksiä (—

32,860 Rplaa) ja Sotawäen wero 446,300
Riksiä (—236,539 Rplaa). Sen mukaan
oisi kaikki Ruunun tulot yhteensä nousseet 1
miljonaan 21,742 Riksiin Pankossa tai mai-
nitun lumun jälkeen 541,523 Rplaan 26 kpkaan
hpssa. Ruunun mänöt olisiwat sitä wastaan
olleet waan 199,497 Riksiä Pankossa lrai
105,733 Rplaa 41 kpkaa nykysessä hpssa'».
Tämä näytti kuinka maamme hytvin kannatti
omituisen hallituksen, koska Ruunun tulot oli,
wat niin suuret mänöin suhteen, että tällä sääs-
töllä hywin kyllä saattoi palkata uusia) wält-
tamättömiä wirkamiehiä ja sittenni ulettui li-
sätä entisten »virkamiesten palkkoja, laittaa
uusia ja lawentaa wanhoja kouluja j. n. e.
Hallitsian tahdosta tuumiwat Säädyt maa-
hamme asttettawasta ylimäisestä Hallitus-lai-
toksesta, määräsiw.it sen hallitus-wallan, an-
toiwat sille lohdakkeen ja nimittiwät sen jä-
senet; tämän kaikki wahwisti Hallitsia paikal-
la. Tässä Hallitus/Seuran



Constlj) nimisessä laitoksessa piti olla 14 jä-
sentä, joista puolet pitää olla mapasukusia,
puolet muita, ja sen kustannukset määrättiin
60 tuhanteen Hopea-Ruplaan. Kaikki Werot
ja maksut wahwistettiin laskettawiksi ja kan-
nettawiksi muuttumatta entisen tawan jälkeen.
Ruoduille jaetun Sotawäen panoksen katsoi-
mat Säädyt saattaman 50-ksi muodeksi koit-
teeksi pysäyttää ja sen siaan maksaa Ruunulle
palkkio (Vakansi-mero) rahassa ja jymissä.
Tämänki Säätyin määräyksen mahmisti Hal-
litsia jälestäpäin 1 p. Elok. 1810.

Porwoon Waltio- (Herrain-) Pä im is-
tä alkaa Suomen Suuriruhtinan maalle koko-
naan uusi aika. Toiwowilla silmillä katstliwat
silloin ihmiset tulewaisuutta, meidän taasen tu-
lee rakkaudella silmäillä tätä mennyttä aikaa.
Mutta myös meillä on tulewaisuus, jotawoim-
me katsastaa ei ainoastansa toiwowilla silmil-
lä waan wielä enemmän wakawalla tiedolla,
että lvalppaus, toimi ja ahkeruus joka aika ja
itstkunki säädyssä on isänmaamme waatimus,
ja että kansallinen rakkaus ja sowinto on se
side, joka tuottaa maallemme tvoimaa ja sen
asukkaille itse-armoa! Ensi askele on jo käyty.
Luoja on siunannut meitä täkseen rauhalla ja
tenveydellä, ytimellä ja menestyksellä: Hän
on wielä edelleenki turwamme ja toiwomme.



Sitte m. 1809 on sisämäinen Hallitus
warmistunut tvähitellen nykysten tilaansa. W.
1811 erotettiin ne w. 1721 annetut Wiipu-
rin ja Käkisalmen Läänit sekä w. 1743 annet-
tu osa Sawonmaasta ja Uus'maasta pois
Wenäestä ja yhdistettiin Suomen Suuriruh-
tinanmaahan yksien takiloiden, oikeuksien ja e-
tuin alle; jollon Hallitus-Seuraki lisättiin kah-
della uudella jäsenellä. W. 1812 annettiin
lohdakkeet Pää-Kuwernyörille Suomessa

-ja Prokuraattorille Hallitus-Seurassa.
Tämän Seuran nimi muutettiin w. 1816
Suomen Senaatiksi; sen istuin ynnä scn
alle kuuluivat laitokset muutettiin w. 1819 Tu-
rusta Helsinkiin, joka sillä tawoin tuli Suo-
men Pääkaupunniksi. Waltiopäiwillä Por-woossa oli jo Suomen Säädyt määränneet
Suomen Pankin asttettmvaksi takaukstllan--sa ja oman hallituksensa alle, joka w. 1811,
Waihetus-, Laina- ja Welka-(Wexel-och
Depositions-) Konttuorin nimellä, sai lohdac-
keensa. Sen perustus-rahasto oli 1 miljona
Rplaa hpssa, jotka otettiin Ruunun säästöis-
tä, ja sen hallituksen alle yhdistettiin myös
Sotawäestön- sekä Waiwaisten ja Työnteko-
huoneen rahawarat. W. 1817 muutettiin
stn nimi Waihetus-, Welka- ja Laina-

Hän on kansain isä. Hän auttaa meitä niin
hylvinä kuin kowina aikoina!



Pankiksi, ja sai w. 1840 muutetun järjes-
tyksen sekä uuden lohdakkeen. Sen waratja
luwunlaskut tutkitaan wuosittain Säätyin E-
dusmiehiltä, joita on yksi kustaki neljästä Sää-
dystä. W. 1821 päätettiin yhteinen Maka-
siini-laitos 21,060 ruis-tynnyrin perustus-
jywästöllä, kato- ja nälkä-wuosina tarwitsewille
myötäwäksi ja taasen hywinä wuosina uusilla
ostoilla täytettäwäksi. Samalla asetettiin myös
julkisia Laina-Makasiineja maamme nel-
jässä pohjoisimmassa Läänissä 16,322 tynny-
rin perustus-jylvästöllä, 3 kapan kaswulla lai-
nattawaksi; joka perustus-jywästö w. 1836 li-
lättiin wielä 5000ruis-tynnyrillä itsekulleki näis-
tä Lääneistä. W. 1822 säättiin Ruunun-
rahoista 50,000 Hopea-Ruplaa Maawiljelps-
ja Käsitehdas- (Manuwahtuuri-) Lainarahas-
toksi, joka kuitenni w. 1836 lisättiin 25 tuhan-
nella Rplalla paperissa, ~juoksewista wero-ra-
hoista, kymmenen wuotta aikaa wuotuisesti
käytettawäksi"; jollon myös määrättiin tästä
rahastosta pitäwän lainoja antaa etuisemmin
))Maanw.lje.iöille Suomen sisällisemmissä osis-sa, joillen etäisyys myyntöpaikoista tekee wai-
keutta". W. 1831 annettiin Julistus „Ra-
jain uudesta määräämisestä Maaherrain alout-
ten wälillä jaHämeenlinnaan asetetusta uudes-
ta Läänihallituksesta", joka erotettiin Uus'maan
Läänistä. Vhtä hyödylliset oliwat ne seuraa-



wana wuonna annetut Julistukset «erinäisistä
muutoksista Suomen Suuriruhtinanmaan ja-
kauksessa Tuomio-istuinten Alouskuntiin" ja
»Uudenmaan, Hämeenlinnan, Mikkelin jaKuo-
pion uutten Maaherran-Läänein jakamisesta
Woutikuntiin ja Woudin alouksiin". W.
1843 ja 1844 tuli uusia määräyksiä asioiden
käyttämisestä Laakmannin-oikeuksissa, ja näiden
pitämisestä kaksi kertaa tvuodessa. Uusi Ho-
wi-oikeus asetettiin w. 1839 Wiipuriin ja
sen alle pantiin Wiipurin, Mikkelin ja Kuo-
pion Läänit. Muuten owat ne Suomen Se-
naatin alle kuuluivat wirkatoimitukstt ja lai-
tokset lvähitellen asetetut: niin w. 1811 In-
tendentti- (Rakennushoito-) wirka ja Lää-
kintä-hallitus; w. 1812 Lootsi-wirka ja
Päämaamittaus-Konttuori; w. 1816
Koskenperkkuun ja Kaiwantotyön hal-
litus, jonka wuosinaisekfi käyttämiseksi mää-
rättiin 25 tuhatta Hopea-Ruplaa tvuodessa ja
joka w. 1837 sai uuden lohdakkeen; w. 1821
Wuorityön hallitus; w. 1842 Käsiteh-
das-hallitus, m. m. W. 1840 tapahtui
painawa muutos Suomen rahataskussa; ho-
pearupla määrättiin nimittäin silloin maam-
me ainoaksi rahaksi, jonka pitää yksinään käy-
dä sekä weronkannossa että kaupassa ja muus-
sa liikkeessä. Samaan aikaan saatiin wat-
miiksi Warkauden ja Konnuskosken Sulkulai-



tokset: w. 1843 päätettiin Saiman wedet vh-
distettäwiksi Suomenlahden kanssa Kaiwan-
nolla ja Sulkulaitoksilla, johon tarpeesen Hal-
litus päätti 15 tvuodessa ottaa lainaksi 100
tuhatta Ruplaa «vuosittain: w. 1846 saatiin
myös Sulkulaitos tvalmiiksi Koilvu- ja Nm-
män-koskissaKajaanin kaupunnin luona. Sii-
nä Ruotsin aikana jälelle jääneessä Karjalas-
sa on aina edelleen maan-mittaus ja jako seka
weronlasku yhä käynyt ja on nyt loppumallan-
-1a; jamote Wiipurin läänissä. W. 1841
päätettiin siihen asti estetty mittaus, jako ja
-weronlasku Kajaanin kihlakunnassa ja Pudas-
jänven pitäjässä alotettawaksi. Ne jo Por-
woon Waltiopäiwillä mumitut ja Säädyiltä
suostutut Asetukset, niinkuin Palkkawäen muut-
to-päiivän siirtämisestä 1 päiwästä Lokakuuta
1 p. Marraskuuta, ja Tynnyri- ja Kappa-
mitan muuttamisesta niin että pyyhkitty Tyn-
nyri tvastaa 30 entistä kappaa ja että pyyh-
kitty Kappa sisältää saman tverran kuin enti-
nen kukkura-kappa, wahwisti Hallitsiaw. 1816.
Samote wahwisti Hän w. 1826 sen jo w.
1818 Suomen Senaatilta tehdyn osotukstn
armahtaa mestattawiksi tuomiwita pahantekiöi-
tä lähettämällä heitä Siperiaan wuorenkaiwa-
tos-työhön.

Tämän lyhyen ja waillinaisen kertoomuk-
stmme lisäksi sopii wielä yleisesti mainita sitte



w. 1809 uusia teitä tehdyn ja koskia perkatun
Yli koko maan, kaupankäyntiä edestetyn, kolme
uutta kaupuntia raketun, Tampereelle wapa-
kaupunnin oikeudet annetun, uusia kouluja pe-
rustetun ja wanhoja lawennetun, kato-wuosina
(esim. w. 1831) tarwitsewaista kansaa jywä-
ja raha-awuilla autetun, kansanluwun wuoteen
1845 lisäyneen kolmatta osaa, Postin-kuletos
(kuorma-posti w. 1836) ja Tulli-Hallitus pa-
rannetun samote kuin moni muuki maan hal-
litukseen kuuluwa laitos parempaan ja hyödyt-
täwämpään järjestykseen pannun: niin esim.
on lainoja Maawiljelys-lainarahastosta suotu
annettawaksi huokioimnulla ja parannetuilla eh-
doilla, samote Welkapankista w. 1845 suu-
rempiin maawiljelys-töihin ja muihin maata
hyödyttäwiin wehkeihin, wuoritöihin ja ra-
kennuksiin.

Tämä on waan Hallituksemme ulkonaisen
toimen historia; se henki sitä ivastaan ja st
sisällinen tvoima, jonka nojalla Hallitus on wai-
kuttanut, löytyy maamme Perustuslaissa.

Nämä Suomen Suuriruhtinanmaan Pe-
rustuslait owat: 1772 wuodenH all itus-muo-
to ja 1789 wuoden Yhdistys- ja Makuu-
tus-kirja, jotka kuuluivat niinkuin seuraa"):

") Kaikki ne pykäleet (§), jotka liikuttamat waan Ruotsin senai-kuista Hallitusta ja Ruotsin Ruhtinasten elatust.' seka mui-
ta meitä ei enää loskewia asioita, olemme tässä tilan wuoksijättäneet pois.



Me Gustaf Jumalan armosta. Ruotsin,
Göthein ja Wendein Kuningas etc. etc. etc.
Norjan Perillinen, Schlesswig-Holsteinin Hert-
tua, Greiwi Oldenburgisa ja Delmenhorstisa
etc. etc. Teemme tietäwäxi, että nijnkuin Me,
Meidän Hallituxemme alusia, lakkamata olem-
me tahtonet käyttä Meidän Kuning:sta Wal-
dame ja Woimame Waldakunnan ylösraken-
damisexi, wahwistamisexi ja menestyxexi, nijn
myös Meidän uskollisten Alamaiseemme kart-
tumisexi, tvakuudexi jaonnellisudexi; Ia Me, sen
lvoittamisexi, Armosa löytanet olemma, että
Waldakunnan nykyinen tila wälttämättömasti
waati, yhden, edellämainittuhun korkiammasii
hyödyllisten päälletarkoitureen sowitetun Perus-
tus- Lakein parandamisen, josta syystä Me,
tarkimman tutkistelemisen jakoettelemisen jalken,
olemme tehnet yhden Kuwan ja Muodon Wal-
dakunnan wallitsemiisten ja hallitsemiseen,
jonga nyt kokoundunet Waldakunnan Säädyt
owat yhteisesti wastanottanet ja wannonet.
Nijn tahdomme Me Armosa, sen niinmuodon
Waldakunnan Säädyildä suostutun Hallitus-
Muodon, tämän kautta perustaa ja wahwis-
taa sillä taivalla ja muodolla, kuin st boksia-
wisa sanasta sanahan tämän jälkeen seuraa.

Km-ing-sen Majttin ja Waldakunnan Säätyin
Wahwistettu Hallilus-Muoto. Annettu Stokholmisa
sna 21 p. Elo-kuusa. 1772.



Me alakirjoitetut Ruotsin Waldakunnan
Neuwonandajat ja Säädyt, Greiwit, Wapa-
herrat, Pispat, Ridderffapi ja Adeli, Papit,
SodanKäskyläiset, Porwarit jaYhteinen kansa
jotka nyt koosa olemme. Meidän ja Meidän
kotona olewaisten Kanssa-Weljeimme puoles,
ta. Teemme tiettämäxi, että nijnkuin Me on-
nettomasta koettelemuxesia olemme löytänet, et-
tä sen kallijn Wapauden nimen alla, moniat
Meidän Kanssa-Asuwaisistamme owat itsens
Herroixi tehnet, joka on ollut sitä wähemmin
kärsittäwä, kuin Herraus on ylöstullut Wal«
lattomuuden alla, wahwistunut oman moiton
ja kowutten kautta, ja wihdoin ylöspidetty mie-
railda walloilda, Koko Waldakunnan onnetto-
mudexi, joka olis syösnyt Meidä siihen suu-
rimbaan waarallisutehen Lain mäkimallaisen u-
lostoimituxen tähden, ja wihdoin wiimein olis
tainut saatta Waldakunnan (Kaikkein Meidän
rakkaan Isän-maamme) sijhen surkiaan tila-
han, kuin endisistä Aika-Kirjoista ja Meidän
Naabureimme esimerkeistä Meille nähtäwä on,
ellei kijwasten Kanssa-Asuwaisten urhollisus ja
Isän-maan rakkaus, autettlt Sen Suurimat-
dian Ruhtinan ja Herran Gustaf sen kolman-
nen. Ruotsin, Göthein jaWendein Kuningan,
kaikkein Meidän Armollisimman Kuningamme
ja Herramme kijwauden ja työläilen edesotta-
mistn kautta. Meitä sijtä temmanut ja mapah-



tanut olis; nijn olemme Me aikonnet nijn
wahwistaa Meidän wapaudemme, ettei se tai-
dais sorretuxi tulla rohkialda ja Waldakunnal-
le pahoinsuopaistlda Hallitsialda, eli myös kun-
niata pyytäwäisildä, omaa woittoansa hake-
waisilda, ja petollisilda Kanssa-Asuwaisilda,
ejkä myös wihaan syttyneildä ja ylpeildä Wi-
hollisilda, että se periwanha Ruotsin ja Göt»
hein Waldakunda mahtais aina pvsyä yhtenä
wapaana ja itst-seisowaisena Kuningan Wal-
dakundana; Sentähden olemme Me suostu-
net ja tvahlvistanet, nijnkuin Me tämän kaut-
ta selitämme ja wahwistamme tämän Halli-
tus-Muodon, järkähtämättömän ja pyhäxi Pe-
rustus-Laixi, Meille ja Meidän jälkentulewai-
sillemme, syndyneille ja syndymättömille, lupau-
xella että sen jälken elää, sen sanain sisälle-
pitoa seurata, ja myös Meidän ja Waldakun-
nan Wihollisina pitä sen eli ne, jotka tahto-
mat saatta Meitä poispoikkemaan sijtä: juuri
nijnkuin se sanasta sanahan tämän jälkenkuuluu.

Yhteys Uffosa ja oikiasa Jumalan Pal-
melluxesa on se wahwin perustus lumallistben,
yximieliseen ja pysywäiseen Hallituxeen;sentäh-
den pitä tästälähin, nijnkuin ennengin, sekä Ku-
ningan että Wirkamiesten ja Alamaisten täsa
Waldakunnasa, ennen kaikkia pysymän Ju-
malan pyhäsä ja selwäsä Sanasa, nijnkuin

§. 1.



st Prophetain ja Apostoliin Kirjoisa on perus-
tettu, Kristillisisä-Symboleisä, Lutheruxen Kat-
hekismuxesa, sijnä muuttumattomasa Ausbur,
gin Tunnustuxesa selitetty, ja Upsalan Kokou-
xesa, kuin myös endisisä Waldakunnan Pää-
töxisä ja SelityM säätty on, nijn että Kir-
kon oikeus pitä wahwistettaman, koko'Kuning:
sen Oikeuden, Kruunun ja koko Yhteisen-kan-
san rikkomata.

Kuning:sen Majttin tule Hallita Wal-
dakundansa, nijnkuin Ruotsin Laki sano, Hä-
nen ja ej yhdengän muun, Oikeutta ja Totut-
ta wahwistaa, rakastaa ja warjella; mutta
iväkiwaldaa ja wääryttä estää, rangaista ja
alaspolkea; Ej ketäkän Hengen, Kunnian, Ruu-
miin ja onnen puolesta turmella, jollei hän
laillisesti sidotuxi ja tuomituxi tule, ejka keliel-
däkän Hänen irtainda ja kijndiätä tawaratansa
poisotta, taikka poisotta anda, muun kuin Lain
ja edelläkäynen laillisen Tuomion jälken, nijn-
myös hallita .Waldakundaa Kuningan-Kaaren,
Maan-Lain ja tämän Hallitus-Muodon jälken.

s. 2.

Kuninkan tule hallita ja mallita, mapah-
ta ja warjella Warustuxia ja Maata ja kaik-
kia Hänen ja Kruunun Oikeutta, nijnkuin La-
ki ja tämä Hallitus- Muoto sano.

s. 5.



. Kaikki korkeimat Wirat, öfwerst-Lutnan-
tista Fältmarffalkkijn asti, sisällesulkein mo-
lemmat, ja Kaikki näiden wertaiset, sekä hen-
gellistsä että maallisesi. Säädysä, poijesannc-
tan Kuning.stlda Majttilda istuwaisesa Raa-
disa sturawaistlla tawalla: että Kossa joku
wirka auki tule, silloin pitä Waldakunnan Neu-
wonandajain toimittaman itsellens tiedon kaik-
kein nijden kelwollisudesta ja ansiosta, jotka ha-
kewat senkaltaisia tarpellisia Wirkoja ja taita-
mat koettelemuxen alle tulla, ja sitä Kuning:
stlle Majttille ilmoittaman, nijnmyös sitte kuin
Hänen Majttins armollisesti Raadisa on u-
losnimittänyt sen, jokaHänen Kuning.sen Maj:
tins tykönä, saman Wiran saamisexi, Armol-
lisehen muistohon tullut on, Protokollan edesä
heidän tarpelliset muistutuxensa edesandaman,
josa tilaft ej kuitengan tapahdu woteringitä eli
äändämistä. Kaikkijn muihin Wirkohijn eten-
lyödän Kuning:selle Majttille, Kollegiumein ")

ja muiden asian omaisten kautta, kolme ym-

Kuning: nen Maj:ti yxinäns teke Armoa,
anda takaisin Kunnian, Hengen, Omaisuden

kaikisa rikoxisa, jotka ej silminnahtäwästi sodi
Jumalan selkiätä Sanaa wastan.

s. 10.

s. 9.

-) Wirkalaitosten.



märtäwäisindä, otollisinda ja awoi olewaisten
wirkahan soweliaisinda miestä, kuin löytyä tai-
ta; jonga siwusa yxi eli toinen ansaittu Mies
ulkona Kolleglumista taita muistella, pitäin
myös silloin kaikki, tätä wirkaa Oikeudella ha-
kewaiset perjonat, edesannettaman. Rygmen-
teisä menetetän etenlyömisen kanssa awoimijn
Wirkohin, Kuningas Karlen XII Asttuxen jäl-
ken sijtä 6:sta p:stä Marras kuusa 1716. Jos
etenlyötäisä jollekulle on tapahtunut lijkaa, eli
hän syyttömästi on ohitse mendynä, silloin tu-
lemat Asianomaiset sen edestä wastamaan.
Etsitväisistä walitse Kuningmen Majtti sen,
jonka hän sijhen Kelwollisimmaxi löytä. Mut-
ta kaikki ne Alahaistmmat Wirat, joita Kol-
legiumit, Konsistorium.., Rygmenttein öfwers-
tit ja muut Statit, ennen wuotta 1680 olit tot-
tunet poisandamaan, jääwät nyt ja tästälähin
heidän omaxi ulosjakamisexens. Ei mahda
wieraita ulkomaan Miehiä, joko ne owat Ruh-
tinat, Prinsit eli muut Personal, tästälähin
pidettä ja asetetta joihinkuihin Waldakunnan
Wirkohin, olron se Ciwil- eli Sota-Säädy-
sä, Kuning:sen Majttin Howi eroitettu, ellei
he loistawaisten ja suurten omaisutten kautta
tee Waldakunnalle suurta kunniata ja merkil-
listä hyödytystä. Kaurijn näihin Wirkohin
pitä kelivollisus jaj taito, ystäwyden ja syndy-
misen lugunpitämätä saattaman, kosta ne kel-



tvollisuden kanssa ei ole yhdistetyt. Arkki-
Pispan, Pispain ja Superintendenttein Wa-
litsemisen kanssa pitä menetettämän endisen ta-
mallisuden jälken, josa Kuningmen Majtti y«
pnäns nimittä yhden nijstä Kolmesta, jotka a-
sianomaisilda ulosnimitettäiviri Hänelle owat
tullet etenlyödyxi, Kirkko-Herrain asettamisen
kanssa pitä menetettämän juuri sillä taivalla
kuin 1720 wuoden Hallitus-Muoto säältä ia
moi, ja myös nijden Säändöin jälken, kuin
sille nijstä wahwistetut owat.

Kuning:stlla Majttilla yxinäns on walda
korgotta Adetin Säätyhyn ja arwoon nijtä,
jotka ustollisuden, awuin, urhollisuden, tietöin
ja taidon kautta owat tehnet itsens Kuning:
sta Majttista ja Waldakunnasta ansaineri.

8. 11.

Hof-Rätisä, joka on Kuningan Korkein
Oikeus, on yri Presidentti, joka opin ja laisa
harjaundumisen kautta on tehnyt itsensä Tuo-
mari-Wirkaan kelwollistxi; Hänen kanssansa
istuwat Wice-Presidentti ja ne tawallistt Hof-
rätin-Raadit ja Asessorit. Näiden korkiain
Tuomio-Istmnden picä, jokaitsen paikoisansa,
peräänkatsoman ja murhetta pitämän, että Laki
ja Oikeus tule nuhdettomasti ja hywästi jae-

tuxi, Ruotsin kirjoitetun Lain, Säändöin ja
Astmsten jälken, joita waändelemätä, sanain

s. 15.



oikian sisällepidon jälken pitä jälkenelettämän,
ja myös Tuomittaisa nijtä seurattaman ; Että
Hoflßätit nijnmuodoin edunsa, oman hyödy-
tyxensä ja muiden tarkoitusten katsomata, te-
kewät jokaitselle oikeuden, nijn että he, Juma-
lan ja Kuning:sen Majttin edesä, sen taita-
wat wastata, ettei wäärys mahda turmella
Maata ja Waldakundaa. Ei mahda joku
Riddar- ja Adelsmies, senkaltaisten soimaus-
ten tähden, kuin käywät hänen hengensä ja
Kunniansa päälle, tuomitta muija Tuomio-
Istuimisa, kuin Hof-Räteisä, juuri nijnkuin
1615 wuoden Priwilegiumit ja Oikeuden-käy-
misen Processi sijtä astttawat, säättäwät ja
kästewät; kuitengin nijn että tutkistelemus pi-
detään in 1000, eli siellä kusa rikos tapahtunut
on, ja ettei muita Kriminelli eli rikos-asioja,
kuin nijtä jotka hengen ja kunnian päälle tu-
kivat, sen alle mahda wedettä. Hof-Rättein
tule myös tarkasti katsoa Ala-Tuomarein pääl-
le sekä Maalla että Kaupungeisa, niinmyös
Erekutorein eli Ulosmittaus-miesten päälle: Ia
kosta ne tekewät jotain ymmärtämättömydestä,
huolimattomudesta eli rahan ahneudesta, an-
dawat he sitä kohta, itstkungin asian erinäisen
laadun jälken, nuhdetta, duomitta ja rangais-
ta. Mutta jos joku halvaltaan aikomuxella,
wihasia, pahasta tahdosta, eli lahjain-ppnnös-
tä wäändänen Oikeuden, ja nijnmuodoin haa-



woittaneen oman tundonsa, ja wahingoittanen
Lähimmäistänsä hengen, kunnian ja tawaran
puolesta, sen ei pidä sakolla eli wiralda pois-
panemisella, waan hengen ja kunnian kadotta-
misella, asian luonnon jälken, pahuttansa ja
elkimallaisuttansa maxaman, juuriRuotsin Lain
jälken. Nijn ei pidä myöskän senkaltaisia ri-

koxia salattaman, ja puolen-pitämisen, pehmey-
den eli ajattoman armahtamisen kautta sää-
stettämän, ettei muille annettais tilaa, nijn
suurisa asioisa, oikeuden elkimallaisten määrin-
käyttämiseen, kosta he näkemät, ettei mikain,
rikosten ja pahuden päälle seuraa melmollista
kuritusta jahymin ansaittua rangaistusta. Si-
tä mastan pitä nijtä, jotka pahasta tahdosta,
ajattelemattomudesta ja kosion-pynnöstä, häpe-
mättömillä, kunnian päälle käypäisillä eli mvös
pistämäisillä sanoilla ja kirjoituxilla hämaistmät
Tuomareita jaUlosmittaus-miehiä heidän mir-
kainsa toimituxisa, ja ej moi todexi saarta, mi-
tä he soimaneet ja edestuonet omat, komalla
rangaistuxella, itstkungin asian haaran jälken,
kohta rangaistaman, että pikaiset, mihaiset ja
pahantapaiset ihmiset sitä kauhistuisit ja sijtä
esimerkin otta mahdaisit: Ei ketän, ehkä kuka
hän olis, pidä kauman pidettämän fangiudesa,
waan kohta tutkFelmuxen ja tuomion alle ase-
tettaman. Ia ettei puutos ja kehno ylöspito



mahdais anda Tuomarille tilan johonguhun
pahuteen, ja tulla wiran wäärinkäyttämistn
marjoxi ja kaunistelemisexi ; nijn pitä ne, Yh-
teistldä Kansalda heidän Tuomareillensa pal-
kaxi ja ylöspitämisexi, suostutut Lagmannin-,
Kihlakunnan Tuomarin- jaKäräjä-Rahat, juuri
Korkiasi-Autuan Kuningan Gustaf Adolphin
Wakuutuxen jälken muodesta 1611, lakkama-
ta oikiata tarkoitustansa myöden täytettämän
ja ivelivollisien Tuomarien palkan maxoxi Sta-
lin jälken tuleman. Kuningan Kästyläiset ja
Fistalit ej pidä heidän Mirkojansa toimittaman
«vääryden tekemisellä ja oman hyödytyxen ha-
kemisella: Ia kosta se hamaitan, tule heidän
sitä laillisesti mastata; jonga ylitse lustitie-
Kanslärin pitä tarkasti malmoman ja ynnä
peräänkatsoman, kuinga Lain ja Asetusten jäl-
ken eletään, nijn myös sijtä Kuning:selle Ma-
jttille tiedoy andaman. Nämät Hof-Rätit
pitä tästälähin kuin tähängin asti oleman Kol-
me: st ensimmäinen Stokholmisa, jonga alle
tule kokonainen manhasa Laisa erinomattain
nijn kutsuttu. Ruotsin Waldakunda; se toinen
on aina lönköpingisä, ja tämän alle tule ko-
ko Göthin Waldakunda; ja se on kolmas,
kuin Turusa istuu, jonga alle Suomen Suu-
ren Ruhtinan Maa kuuluu.

Koko Waldakunnan Sota-joukon Maalla
8. 18.



ja Merellä korkeimman Yli- ja Ala-Kästyläis-
tensä kansa, pitä tekemän Ustollisuden ja Kuu-
liaisuden Walan Kuningistlle Majttille, Wal-
dakunnalle ja Säädyille, sen etenkirjoitetun

Formulärin jälken. Hemois- ja Jalka-Mäki,
nijn hymin kuin Basmanhollitkin, nautitstmat
Indelninginsä ja ne Yhteisen Kansan ja Kau-
pungein kansa tehdyt Kontrahdit, joista tarkka
maari ja ojennus otettaman pitä, sijhen asti
että Kuningmen Majtti ja Säädyt yhdesä,
löytämät tarpellisexi tehdä nijsä jongun muu-
toxen.

Ei mahda, ilman Kuning:stn Majttin
Omaa Armollista Kastyä, öfwersti, eli joku
Sodan-Kastpläisistä, kästeä kotona olemaista
Sotamäkeä lähtemään liikkeille, ulos ja mat-
kaan, paitsi tamallisia Rygmenttein ja muita
Kokouxia, jollei se tapahdu Waldakunnan Wi-
hollisten akillistsä sisällelangemistsa, josa tilasa
Kuning:selle Majttille kohta tieto annettamaxi
tule: Pitäin Kuning:stlla Majttilla yrinäns o-
leman Karkein Walda Hänen Sota-joukkonsa
ylitse Maalla ja Merellä, nijnkuin st aina on
ollut tawallinen endisinä Waldakunnan loista-
maisembina ja onnellisimbina aikoina.

§. 19.

Waldakunnan Säätyin ej pidä estelemän
tulla kokohon, kosta he Kuning:stlda Majttilda

8. 38.



tulemat kutsutuxi, sijnä paikasa ja sillä ajalla,
kuin heille ilmoitetan, että siellä Kuning:sen
Majttin kanssa neumotella nijstä asioista, joi-
den tähden Kuningmen Majtti heitä kokohon
kutsuu, ja ej pidä yhdelläkän, olkon syy mikä
hymänsä, olla moimaa, kutsua Waldakunnan
Säätyjä, Yhteisille Herrain päimille, kuin Ku-
ning:stlla Majttilla yxinäns; paitsi kosta Ku-
ningas ej ole täyttänyt laillista ikää, josa tila-
fa Hänen Holhojansa harjoittamat tätä moi-
maa. Mutta jos kaikki Vies-puoliset Perilli-
set Kuning:sesa Huoneesa kuolisit, nijn että
Kuningmen Istuin joutilaxi tulis, (josta onnet-
tomudesia se armollinen Jumala tahdois mei-
tä warjella,) owat Waldakunnan Säädyt it-
sestäns ja ilman jongun kokonkutsumisia wel-
wolliset, kolmandena kymmendenä päiwänä wij-
meisen Kuningan kuolemasta Stokholmijn tu<
lemaan, niinkuin Meidän Yhdistyxemme 23
p-stä Kesä-Kuusa 1743 woi, sen rangaistuxen
ulospanemistlla, kuin senkaltaisen pitä kärsi-
män, joka -täsä tilasa, salaisilla juonilla jako-
kouxilla, rohkenis pyytä tehdä jotakuta estettä
Säätyin wapasa walitsemisesa. Eenkaltaist-
sa onnettomasa tilasa, tule Riddarhuonen E-
desseisojain, Tuomio-Kapitlumin Upsalasa ja
Magistratin Stokholmisa, sitä kohta kaikisa
Maan-paikoisa asian-omaisille julkisesti ilmoit-
ta. Ia nijnkuin Maaherrat silloin owat wel-



kapäät, jokainen paikasansa, andamaan tiedon
senkaltaisesta kuolemasta nijlle kuin Läänisä a-
sumat ja olestelemat; niin taitamat määrätyl-
lä ajalla nijn monda kokoontulla, että Wal-
dakunnan Wapaus heildä taita marjelda ja
mafiatta nijnmyös uusi Kuningan Huonet ma-
titta.

Waldakunnan Saätyin pitä kaikella u-
stollisudella andaman, kaiken Kuning:stn Oi-
keuden, nijnkuin Ruotsin Laki woi, rikkomata
olla täydesa woimasansa ja wallasansa, ja
kijwaudella, huolella ja murhella woimasa pi-
tä, warjella ja wahwistaa mitä sillä taivalla
Kuning:seen maltahan tule, ja sentähden ej
mitan näistä Perustus-Laeista paranda, muut-
ta, lisätä eli wähendä, ilman Kuningan neu-
moa ja suostumusta, nijn ettei joku laittomus
mahda käydä yli oikian Lain, eli alamaisten
Wapaus ja Kuningan Oikeudet tulla pahoin
holhotuxi jaalaspainetuxi: maan jokainen nau-
titkon laillisia Oikeuxiansa ja hymin saatuja
Privilegiumejansa. Tullen kaikki muut muo-
desta 1680 tähän aikaan asti Perustus-Lakina
pidetyt Säännöt tämän kautta poistoimitetuxi
ja hyljätyxi.

8. 39.

Ei mahda Kuningas tehdä jotakuta uutta
s. 40.



Lakia ilman Säätyin tietoa ja suostumusta,
eli jotain manhaa poistoimitta.

Ei mahda Waldakunnan Säädyt pois-
toimitta jotakuta manhaa Lakia eli uutta teh-
dä, ilman Kuningan Mieldymista ja suostu-
musta.

Kosta uusi Laki pitä tehtämän, maarin
otetan st kuin seuraa: Jos Waldakunnan
Säädyt sitä halajamat, neumotelkat kestenäns,
ja kosta he omat sopinet, annetan se amoittu
Laki Kuning:stlle Maj:tille heidän neljän Pu-
hemiestensä kautta, tiedon saamisexi Kuningan
ajatuxesta. Kuningmen Majtti maatij silloin
Waldakunnan Neumonandajain neumoja ja
tiedustele heidän ajatuxiansa, ja sitte kuin Hän
ne Itse koetellut on ja ottanut päätöxensä, kutsuu
Hän Waldakunnan Säätvjä Waldakunnan
Salihijn, ja ilmoittaa heille lyhpkäisesä puhesa
Mieldymistns ja suostumuxensa, eli myös ne
syyt, joiden puolesta Hän ej taida sijhen suos-
tua. Jos jällens Kuningmen Majtti tahdois
jotakuta uutta Lakia, andakon Hän ensin Wal-
dakunnan Neumonandaille tiedon ja osan sijtä,
ja sitten kuin heidän ajatuxensa Protokollahan
kirjoitetut omat, annetan kaikki tyyni Walda-
kunnan Säädyille, jotka, sitte kuin he kestenäns
omat tutkinet ja sopinet, anomat päimää, että

8. 41.

8. 42.



Se on kyllä Kruunun oma asia ja sille
tulewa oikeus, että anda myntätä; kuitengin
lvaatitvat Waldakunnan Säädyt sitä, jos joku
korgottaminen eli alendaminen hankittaisin ja
rulvettaisin Myntin painon ja hienouden suh»
ten, ettei senkaltainen muutos mahda tapahtua
ilman heidän tietoansa ja suostumustansa.

Jos niin tapahduis että joku uusi Laki-
kysylnys syndyis, jota endisten aikain esimer-
kit hldäkylläisesti näyttäwät, päätettäkön st
sillä tamalla kuin edelläkäywäinen 42 8. asetta.

Waldakunnan! Salisa saada ilmoitta Ku-
nin^:stlle Maj:lle suostumuxensa: maan jos ei
he lahdois sitä uutta Lakia mastanotta silloin
and^mat he sen, nijden syiden kanssa kuin
heillä ollet omat, kirjallisesti Puhemiestensä
kauta tietä.

8. 44.

§. 43.

Kuning:sen Majttin wle pelastaa ja war-
jella Waldakundaa, erinomattain wieraita ja
wihollisia mastan; waan ej Hän mahda La-
kia, Kuningan Walaa ja Wakuutusta wastan,
panna Alamaisten päälle joitakuita Sodan-
apuja, uusia ulostekoja, uloskirjoituxia ja mui-
ta päällepanoja ilman Waldakunnan Säätyin
tietoa, wapaata tahtoa ja suostumusta; kui-
tengin eroittain sitä onnetoinda tilaa, jos Wal-

8. 45.



Waldakunnan Saätyin kokouxet ej seiso
päällä kauemmin kuin enimmäri kolme kuu-
kautta: ja ettei Waldakunda mahda rasitetta
pitkäisillä Herrain päimillä, nijnkuin tähän asti
tapahtunut on, nijn taita Kuniugmen Majtti
saman ajan perästä Herrain päimät päättä,
ja itstkungin heistä kotians lähettä: ja jos nijn
tapahduis ettei uusi Suostumus silloin olis
mahmistettu, nijn tule endinen seisomaan.

dakunnan päälle karattaisin Sodan moimall</:
Silloin on Kuning:stlla Majttilla malda, ot-
taa nijtä mälikappaleita ja neumoja, kuin Wal-
dakunnan makuuden ja alamaisten parayan
kanssa yhten sopimat; mutta nijn pian kuin
sota loppuu, pitä Säädyt kokoontuleman^ ja
ne uudet ulosteot, jotka sodan tähden owat
päällepandut, kohta lakkaman.

8. 46.

Waldakunnan Säädyillä on malda, ni-
inittä ne kuin pitä istuman nijsä Utstoteisa eli
Kokouxisa, joidenZ kanssa Kuningmen Majtti
tahto neumotella nijstä asioista, jotka Hänelle
näkymät salaisna pidettämiri: Ia omat näille
Persomlle peräti omistetut kaikki ne oikeudet,
kuin itse Waldakunnan Säädyille tulemat;
mutta kaikki ne asiat, kuin ilmei olla taitamat,
annetan Waldakunnan Saätyin Plenaan, ja
lykätän heidän tutkistelemisens alle.

8. 47.



Stats-Wärkin») tila näytetän Waldakun-
nan Säätyin Utstotille, että he mcchtawat näh-
dä, että rahat owat tullet käytetyxi Walda-
kunnan hyödytyxeri ja parahaxi.

Jos joku Herrainpäimäin-mies miatto-
masti Herrain-päimäin aikana, eli matkalla
sinne ja koljansa, sanoilla eli töillä tule pahoin
kohdatuxi ja menetetyxi, sitce kuin hän on tie-
täandanut itsens oleman senkaltaisisa asioisa,
se pitä Kuningan Walan rikoxena pidettämän
ja sen jälken rangaistaman.

Kuningmen Majtti anda yhteiset Walda-
kunnan Säädyt pysyä heidän hymin saaduisa
manhoisa Privilegiumeisansa, eduisa, oikeuxisa
ja mapaudeisa: Ia ej pidä yhtäkän uutta Pri-
vilegiumia, joka koste yhten Säätyyn, ilman
kaikkein neljäin Waldakunnan Säätyin tietoa,
muistutuxia ja suostumusta, ulosannettaman ja
jaettaman.

8. 50.

8. 51.

8. 52.

Kallpungit Waldakunnasa pvsywät hei-
dän hywin saaduisa Privilegiumeisansa ja oi-
keuxisansa, jotka endisildä Kuningailda heille
annetut ja lahjoitetut omat: kuitengin nijn.

*) Waltio-käytännön.

8. 54.



Jos joku pimiä paikka tööttäisin täsä Lai-
sa, mahta sen bokstawillinen sisällepito olla o-
jennuxexi, sijhen asti että Kuningmen Majtti
ja Waldakunnan Säädyt, sillä taivalla kuin
39 ja 42 §B:sa etenkirjoitetan, taitawat yh-
tensopia.

Waldakunnan Säätyin Banko seisoo täs-
tälähin nijnkuin tähängin asti ollut on, heidän
oman takauxens ja huolensa alla; Ia pitä hal-
littaman nijden Reglementtein ja Säändöin
jälken, kuin jo owat tehdyt, eli wielä raitaan
Waldakunnan Säädyildä tehtä.

että ne, aikain asianhaarain ja yhteisen hyö-
dytyxen ja parahan jälken, sowitetan.

K. 57.

8. 55.

Nämät kaikki olemme Me, täfä nyt koo-
sa olewaiset Waldakunnan Säädyt, löytänet
tarpellistxi wahwistaa Waldakunnan oikiaxi
hallituxexi. Meille, Meidän kotona olemaisille
Kanssa-melillemme ja Meidän lälkentulemai-
sillemme, sekä syndyneille että syndymättömille,
mapaudexi ja makuudexi. Me julistamme tä-
män kautta uudestans, että Me suurimmasti
kauhistumme sitä Kuning:sta Yxinmallaisutta
eli sitä nijn kutsuttua Suverenitetiä: pitäin
Meidän suurimbana onnenamme^ kunnianam-
me ja etunamme, etta olla ja elää mapaat ja
itst-stisowaistt, Lakia tekemäiset, mutta Lakia



kuulewaistt Säädyt, yhden mallassa otewai-
sen, mutta Lakihin sidotun Kuningan hallituxen
alla: Molemmat yhtensidotut ja warjeldut Lain
kautta, joka pelastaa Meitä ja Meidän rak-
kaan Isän-maamme nijstä waaroista, kuin sij-
wottomus, wallattomus, yxinhallitus, Herrans
ja moni lvallaisus myötänsä tuopi, koko Wal-
dakunnan onnettomudexi ja jokaitsen Kansfa-
asujan waiwaxi ja murhexi. Me olemme sitä
enämmin wakuutetut sijwollisesta, laillisesta ja
onnellisesta Hallituxestcr, kuin Hänen Majttins
jo on selittänyt, pitäwänsä suurimbana Kun-
nianansa että olla se ensimmäinenKanssa-asu-
ja wapaan Kansan stasa, ja Me toiwomme,
että senkaltainen aikomus tule Kuning:sa Huo-
nesa juuritttuxi, Sugusta Sukuun, mailman
tvijmeisijn aikohin. Sentähdm selitämme myös
Me tämän kautta Meidän ja Waldakunnan
wiholliseri sen eli ne ymmärtämättömät ja pa<
hoin ajattelewaiset Kanssa-afujat, jotka salaa
eli julkisesti, kawaludella, juonilla eli julki wä-
kiwallalla, kokisit Meitä tästä Laista eroitta,
sitä Kuning:sta Yxinwallaisutta eli nijn kutsut-
suttua Suverenitetiä päällemme tungea, eli
myös wapauden warjon alla kumohon lyödä
nämät Lait, jotka kosta ne wahwistawat oi-
kian ja hyödyllisen wapauden, ulossulkewat
wallattomuden ja sekasturan, tahtoin myös hei-
dän rikostansa saästämätä tutkia ja Ruotsin



Siri suuremmari wahwudexi olemme Me
Meidän nimemme alakirjoittamiselsa ja Mei-
dän sinetteimme alle painamisella tahtonet tä-
män wakuutta ja wahwistaa, joka tapahdui
Stokholmisa Ensimäistnä päiwänä kolmatta-
kymmendä Elo-Kuusa wuonna Kristuxen Syn-
dymän jälken Yxi Tuhatta Seitsemän Sataa
Seitsemän kymmendä ja Kari.

kirjoitetun Lain jälken tuomita ja rangaista.
Meidän pitä myös Ustollisuden-lvalamme ivel-
wollisuden ja tämän Hallitus-Muodon jälken.
Hänen Kuning:stlle Maj:tillens oikian kuuliai-
suden osottaman. Hänen käskyjänsä täyttämän,
kaikisa kuin wastattawa on Jumalan ja ih-
misten edesä. Hänen tasteä ja meidän tehdä,
kaiken oikeuden pitä, Hänen ja Meidän, nijn-
kuin uskollisten Miesten ja Alamaisten sopi
ja tule.

Tämän kaiken, kuin edelläkirjoitettuna sei-so, tahdomme Me ej ainoastans Itse järkäh-
tämättömäni Perustus-Lairi otta; waan myös
kästemme ja Armosa päälle panemme, että nij-
den kaikkein, jotka owat welwollistt osottaman
Meille, Meidätt^lälkentulewaisillemme ja Wal-
dakunnalle rakkauden, ustollisuden ja kuuliaisu-
den, pitä tunnustaman tämän Hallitus-Muo-

sAlakirjotettu kaikilta neljän Säädyn Puhemiehiltä).



Yhdistys ja Vakuutus Ruotsin Valtakun-
nan ja Suomen Suuriruhtinanmaan Wapa- ja Oi-
keuksista, 21 p. Helmi- ja 3 p. Huhtik. 1789.

don, sijtä maarin ottaman, sen jälken elämän
ja sitä kuuleman. Siri suuremmari mahmu-
dexi olemme Me omalla Kädellämme tämän
alle kirjoittanet ja sen mahmistanet, nijnmyös
tieten andanet tämän ohehen panna Meidän
Kuning:sen Sinetimme, joka tapahdut Stok-
holmisa Ensimmäisenä päimänä kolmatta kpm-
mendä Elo-Kuusa muonna Kristuxen Syndy-
män jälken Yxi Tuhatta Seitsemän Sataa
Seitsemän kymmentä ja Kari.

6^85^.-?

Me Gustaf (j. n. e. niinkuin w. 1772
Hallitusmuodon alussa) Teemme tiettälväksi: Et-
tä nähtyämme itsemme pakotetuksi uskollisille
alamaisillemme julkisesti kuulluksi tehdä ja Val-
takunnan Säädyille tietää antaa, kuinka on
ollut liikkeellä semmoisia wiekkaita kokeita ja
wäijymisiä, joiden tarkotus puhkeennannassansa
ei ollut »vähempi kuin Valtakunnan hajotta-
minen, kuninkaan turmelus, ja kuningasmallan
kukistaminen, sekä rehellisten alamaisten rasi-
tus ja hämitys; niin on tämmöinen määrälli-
nen tilcr, jota miholliselta suositeltua, eri-mielet,
eripurasuus ja itsemieliset tarkotukset omat pit-



kimmittäin kannattaneet, pakottanut Meitä ja
Waltakunnan Säätyjä noudattamaan niin wai-
kuttamia keinoja, jotka nykyjään moisimat ku-
kistaa ja asettaa sekä tulemiksiki ajoiksi estää
ja mierottaa niin mahdottomasti rohkeoita y-
rityksiä ja kokeita: Me olemme sen muoksi
Waltakunnan Säätyin kanssa katsoneet sen
keinon saattaman tähän Meille ja Heille ar-
molliseen tarkotukseen, että muka säätää halli-
tus-perusteille se uudistettu waka ja woima,
joten Waltakunnan wapaus, kunnia ja anvo
faatasiin siihen korkoon, jonka, Muinosten Ku-
ninkain ansiollisen hallituksen alla ja uskollis-
ten alamaisten miehuullisella ja yksimielisellä
awulla, rakas Isänmaamme on woittanut. Ia
koska yhteinen huuto halulla ja ahkeruudella
on mielinyt sekä kurnuttanut tätä aikomistam-
me, niin olemme Me, näistä syistä ja tilois-
ta, Waltakunnan Säätyin kanssa sopineet,
päättäneet ja wahwistaneet tämän Yhdistys-
ja Wakuutus-kirjan, jonka Me tämän kauttaarmossa myödytämme ja suostutamme niin-
kuin se puustmvissa kuuluu, sekä on meidän
jälestäpäin annetun armollisen Wahwistukstm-
me kanssa yhtäpitäwä, sanasta sanaan niin-
kuin seuraa:

Wierottaaksensa meistä ja rakkaasta I-
Vhdistys- jll Waknutus-kirja.



sänmaastamme kaikiksi ajoiksi ne julmat rasi-
tukset, jotka, milloin yksinäisten ihmisten kun-
nianpyynnöstä ja hallitushimosta, milloin ul-
komaisista tväijymisistä ja wihdoin Waltio-
säätyinki keskinäisestä kateudesta ja eripurai-
suudesta, niin usein owat panneet Waltakun-
nan, sen olon ja yleisen rauhallisuuden ivaa-
man, ja saattaneet riitaa ei ainoastansa ala-
maisten wälillä, mutta myös Hallitsian jaKan-
san wälillä, sekä saattaaksensa kerrallansa wiit-
toa ne perustukset, joille hallitus-lait owat pan-
tuna, ja tulewaisiksi ajoiksi estää kaikkinaista
ymmärtämättömyyttä ja yksipuoleisia lisäyksiä,
on kaikkein armollisin Kuninkaamme, itsensä se-
kä kaikkein istuinperillistensä puolesta, tahtonut
kanssamme sopia sturaawaisesta Yhdistys- ja
Wakuutus-kirjasta:

I:ksi, Tunnustamme meillä olewan perin-
tö-kuninkaan, jolla on täysi walta hallita, rau,
hottaa, pelastaa ja suojella Waltakuntaa; al-
kaa sotaa, lyödä rauhaa ja liittoa ulkomaa-
laisten tvaltain kanssa; armoittaa; takasi an-
taa elämä, kunnian ja omaisuuden; määrätä,
omasta korkiasta hywäksi-näöstänsä, kaikkia
Waltakunnan wirkoja, joihin pitää panna waan
maassa syntyneitä Ruotsin miehiä, sekä jakaa
ja hoitaa lakia ja oikeutta.

Muut waltakunnalliset asiat hoidetaan mi-
ten Kuningas hyödyllisimmäksi näkee.



2:ksi, Pidämme itsiamme tvapaina, lain-
tottelewina ja turmallisina alamaisina, lailli-
sesti kruunatun Kuninkaan alla, joka hallitsee
meitä Ruotsin kirjotetun lain mukaan. Ia
kuin me olemme kaikki yhtä wapaita, niin pi-
tääki meidän kaikkein, lain huostassa, nauttia sa-
ma oikeus. Sentähden pitääki Kuninkaan kor-
keimmassa Tuomio-istuimessa, jossa kaikki
Oikeus-tutkinnon sjustitice-rewisionin) asiat pää-
tetään ja jossa Kuninkaalla on kaksi ääntä,
olla sekä wapasukusia että wapajuwuttomia
miehiä; jonka suhteen Waltio-neuwosten (Rii-
tin Raatein) määrä tulee Kuninkaallisen Ma-
jesteetin armollisesta hywäksi-näöstä. Tahto-
en Knklinen Majsti suojella ylhäisiä ja alhai-
sia kaikkea wääryyttä wastaan; ei ketään wa-
hingoittaa elämän, kunnian, ruumiin ja omai-
suuden puolesta, ennenkuin se on laillisesti si-
dottu ja asianomaiselta tuomioistuimelta tuo-
mittu.

3:ksi, Yhtä wapaalla kansalla pitää olla
sama oikeus, ja sen wuoksi woiwat kaikki
Säädyt omistaa ja ansaita maata yhteisessä
isänmaassansa: kuitenni niin että ritaristo ja
aateli, sen mukaan kuin tähän saakka asetettu
ja tapa on ollut, pidetään wanhoissa oikeuksis-
sansa omistaa ja hallita istunto- (setteri-) kar-
tanoita, sekä raja- ja piiri-taloja, ja niitä
Skoonen maalla, Hallannissa ja Blekingenis-



3:ksi, Waltakunnan korkioihin ja etusim-
piin ammattiin ja niihin kuin owat Kuninkaan
hoivissa, pannaan ritaristosta ja aatelista yk-
sinään; waan muuten on taito, ansio, harjaun-
tumus ja koeteltu kansallinen kelwvllisuus ai-
noa ja oikea peruste korottamisessa Waltakun-
nan ammatteihin ja wirkoihin, ylhäisempi.»
ja alhaisempiin, katsomatta sukuun tai erinäi-
seen säätyyn. Waan kuin wapasuwuton wir<
kamiesi korotetaan aatelin arwoon, ei hän e-
nää saa pitää sitä wirkaa, jonka hän wapa-
suwuttomana, wapasuwuttomien Säätyin wa-
kuudeksi, ennen on saanut ja hoitanut.

Talonpoikain oikeus ruununtilain perintö-
ostoon ja niiden tunvallisten omistukseen, on,
erinäisessä tämän päiwäisessä Asetuksessa, säät-
ty yhtä lvarmasti, kuin jos oisi tähän otettu.

sa niin kutsutulta pitäjän-sisäisiä (insockne-) ti-
loja. Ia elköön maa muutenkaan muuttako
ikiwanhaa luontoansa ja erotusta istunto-kar-
tanon, relsin, wero- ja ruunun-maan wälillä;
mutta kyydin welwollisuus on tasan-jaettawa
kaikille tiloille Valtakunnassa, istunto-kartanot,
raja- ja piiri-talot ynnä pitäjän-sisäiset tilat se-
kä puustellit kuitenni siitä erotut ja wapau-
tetut.

s:ksi, Koska oikea wapaus on lvapaasti
antaa Waltakunnan hoidoksi mitä löydetään
tarpeelliseksi; niin on Ruotsin kansalla lväittä-



B:ksi, Tämä Yhdistys- ja Makuutus-
kirja pitää kaikilta Ruotsin Kuninkailta, alo-
tessansa hallita, omalla kädellä allekirjotettaa,
eikä koskaan suwata mitään tarjousta eli ko-
kea pienintäkään muutosta, selitystä tai oika-sua tämän puustawillisessa sisällyksessä. Ia
pitää, kuninkaallisen huoneen ehkä tapahtuwas-
sa hälviämisessä, sen Kuninkaan, joka lvali-
taan, pukeutua kaikkiin näihin oikeuksiin, ja
sitoutua näiden seuraamiseen, »vähintäkään muut-
tamatta.

7:ksi, Aatelin ja Papiston etuuskirjat
(Privilegiumit) wuodesta 1723, sekä Kaupun-
tein tähän saakka saadut etuuskirjat ja oikeudet
lvahtvistetaan kaikissa, mikä ei tätä Yhdistys-
kirjaa sodi.

6:ksi, Waltiopäiwillä (Riikinpäiwillä) ei
Waltakunnan Säätyiltä oteta muita aineita
tuumittawaksi kuin mitkä Kuningas esittelee,
miten ennen wuotta 1680 oli tawallinen.

mätön oikeus. Kuninkaan kanssa tuumia, tin-
kiä, kieltää ja sopia.

9:ksi, 21 päiwän Elok. w. 1772 Halli-
tusmuoto pysyy järkähtämättömänä kaikissa
mikä tämän kirjan kautta ei ole muutettu.

(Alakirjotettu neljän Säädyn Puhemiehilta).

Tukholmin Linnassa 21 p. Helmik. 1789.

Tämän edelläkirjotetun Yhdistys- ja Wa-



kuutus-kirjan, tahdomme Me, itsemme ja is-
tuinperillistemme puolesta, ottaa järkähtämät-
tämäksi ja muuttumattomaksi Perustuslaiksi,
jonkapuustawillinen sisällys pitää seurattaman
muutoksitta, wääristyksittä tai liikuttamatta:
ja tahdomme ja käskemme Me tämän kautta
armossa, että niiden kaikkein, jotka meihin ja
istuinperillisiimme sekä Valtakuntaan owat rak-
kaudella, uskollisuudella ja kuuliaisuudella sido-
tut, pitää tämä Yhdistys- ja Wakuutus-kirja
tunnustaa, ja sen puustawillista sisällystä seu-
rata ja kuulla. Pitäen tässä merkitä, että
kaikki Tuomarit ylhäistmmissä ja alhaisem-
missa oikeuksissa, sekä kaikki pienemmät wir-
kamiehet, joilla ei ole uskotun miehen arwo eli
eiwät ole maahallituksessa, eiwät saata, ilman
laillista tutkintota ja tuomiota, lain ja sota-
artikkelein mukaan, »viroistansa erotettaa.

Tulewa kyyti-welwollisuuteen; niin pitää
aatelin lampuotein ja ulkopitäjän relsitilain ot-
taa yhtä suuri osa kuin ruunu- ja wero-tilatki,
kuninkaan, kestkiewari-, holli- ja reserwi-kyy«
tiin, sekä sota-aikoina, koska suurin hätä käs-
kee yhtäläisyyttä, kuin retket ja pitemmät mars-
sit tapahtuivat maan läpi, eli muonaa, ampu-
neuwoja, ja sotajoukon waatteita, linnohin ja
makasiiniin wedetään. Ia koska Me nyt o-
lemme wahwistaneet ja »vakuuttaneetritariston
ja aatelin etuuskirjan wuodesta 1723, joka



1772 wuoden Hallitusmuodossa ei tullut sel-
keästi tunnustetuksi; niin käskemme ja päälle-
panemme Me, että se tästä tahdein on pidct-
täivä täydessä ivoimassansa: samote wahwis-
tamme myös tämän kautta Papis-säädyn e-
tuuskirjan wuodesta 1723, sekä Meidän 2
p. Maaliskuuta tänä wuonna kerrottu wakuu-
tuksemme, ynnä st wahwistus joillekuille wapa-
ja oikeuksille, jonka Me 23 p. Helmikuuta o-
lemme antaneet Waltakunnan kaupunneille, ja
23 p. Helmikuuta säätäneet ja suoneet Wal-
takunnan rahtvaalle (Talonpojan Säädylle).

Suuremmaksi wahwuudeksi j. n. e. (niin-
kuin 1772 w. Hallitus-muodon lopulla).

QlVO^^l?

Ruotsista erouttua, wahwistettiin kaikki
siihen paiwään Suomen maassa noudatetut
sekä nämä edellä seisoivat Perustuslait että
kaikki muutki Lait ja Säännöt täyteen woi-maansa sturaawalla Wakuutus- ja Wahwis-
tus-kirjalla:

„Me Alexander I, Keisari ja Itsewaldias
yli koko Ryssän maan j. n. e. Suuri-Ruhti-nas Suomen maasa j. n. e. Teemme tiet-
täwäxi: Että sitte kuin Me SenKorkeimman
edeskatsomisesta olemma ottaneet Suuren-Ruh-



tinan maan Suomen hallituxemme ala, olem-
ma Me tämän kautta tahtoneet wahwistaa ja
kiinittää Maasa olewan Christillisen Opin ja
perustuslait niin myös niitä ivapauxia ja oi-
keuxia, kuin kukin Sääty nimitetysä Suureja
Ruhtinan maasa erinomattain, ja kaikki sen
Asuwaiset yhteisesti, niin ylhäiset kuin alhaiset,
tähän saakka Constitutionin eli säättämisen jäl-
keen owat naulinneet: Lupaamme myös pitää
kaikkia niitä etuja ja asetuxia wahwana ja jär-
kähtämättömänä heidän täydellistsä woimasan-
sa. Suuremmaxi wisseydexi olemma Me tä-
män Wakutus-kirjan Meidän omalla kädelläni
me ala kirjottaneet. Annettu Borgasa sinä
z^ päiwänä Maalis Kuusa 1809 —

Aleksander
Nykynen armollisin Suuriruhtinamme, Kei-

sari Nikolai I, wahwisti myös Hallituksensa
alussa maamme Perustuslait 12 (24) p. Jou-
lukuussa w. 1825 Julistuksella, joka on muu-
ten samoilla sanoilla kuin edellinenki, waan a-
lottaa: «Sitte kuin Me Sen Korkeimman
edeskatsomisesta olemme tulleet Suomen Suu-
ren Ruhtinan maan perittyyn hallitureen, o-
lemma Me tämän kautta tahtoneet wahwis-
taa j. n. e".



Säätyin yhteiset, Perustuslakiloissa löy-
tyivät oikeuksensa owat: Suuriruhtinan kutsu-
muksesta kokoutuwat He Waltiopäiwille; Hänen
tahdostansa tuumiwat ja päättäwät He Pe-
rustuslakien muuttamisesta, Suomenmaan a-
sujamille yhteisesti suoduista ja tvakuutetuista
oikeuksista, Säätyin erinäisistä etuuskirjoista
(privilegiumista), uuden kansallisen (civil-) ja
rikos-lain asettamisesta maahan, uusien tveroin
panemisesta ja sotawäen tekemisen muutetta-
ivasta järjestyksestä. Heidän suostumattansa
ei saa yksikään mainituista asioista muutettaa
eikä laillista woimaa, ennenkuin Hallitsia on
Heidän päätöksensä wahwistanut. Waaditaan
kuitenni wälttämättömästi kaikkien neljän Sää-
tyin yksimielinen suostumus ja Hallitsian wah-
wistus, ennenkuin Perustuslakia ja Säätyin
Etuuskirjoja saapi muuttaa; muissa kysymys
sissä tarwitaan ainoastansa kolmen Säädyn
yksimielisyys ja Hallitsian wahwistus. Muu-
ten saattawat Säädyt anomuksen kautta tuo-
da Hallitsialle tahtonsa esille.

Niitä löytyy neljä: Aatelis-, Papis-,
Porwari- ja Talonpojan-Sääty.

Suomen Säädyt.

Yksinäisten Säätyin erinäiset oikeukset
owat:

I:ksi, Aatelis-Säädpn: wapaus jois-



2:ksi, Papis-Säädyn: Tälle Säädyl-
le, samana päiwänä kuin Aatelilleki annetun
Etuuskirjan mukaan owat Pappilat wapaat
Ruunun tveroista, ja Papit monesta ulosteos-
ta, samote saawat he walita ja Hallitsialle ni-
mitettäwiksi asettaa päällyksiänjä, Pispoja, ja
lähettää säädystänsä Waltiopäiwille edusmie-
hiä, yhden kustaki Rowastikunnasta.

takuista henki-maksuista; oikeus ainoastansa Ho-
wioikeudelta tuomittaa rikos-asioissa; itsekunki
aatelissuwun wanhimman sukuhaaran wanhim-
malle jäsenelle, niin kutsutulle e»put familiM tule-
wa oikeus tulla Waltiopäiwille, ja yksinäinen oi-
keus omistaa relsi-istumokartanoita joilla on
wapaus joistakuista maa-weroista ja welwol-
lisuuksista. Aatelin Wapa-kirja on annettu 16
p. Lokak. w. 1723. Nykyjään löytyy maas-
samme 235 aatelis-sukua, joista kuuluu 9 Krei-
win, 31 Wapaherrain ja 195 Aatelin sukuun.
Suomen Aatelille asetettiin w. 1816 eri Rita-
risto-huone.

3:ksi, Porwari-Säädyn: Tälle Sää-
dylle annettiin 23 p. Helmik. w. 17s9wakuu-
lus, ett' ei kellekään yksinäiselle tvoisi annettua
niin kutsuttua monopoliumia eikä muita sulkewaa
-) Näitä saapi yksillä »vapauksilla wapasuwutouki omistaa ja hal-

lita ainoastansa siinä tapauksessa, että hän on siihen saanut
Hallitsian erinäisen luwan ja ei kukaan lvaxasukun.n niitä
halua.



4:ksi, Talonpojan-Säädyn: Talon-
poika saapi ympäri maan kulettaa ja myödä
maan-antiansa jakäsi-alojansa, myös ulkomail-
leki omillaki laiwoillansa. Tilalle laillisen nut-
tuun ja werolle-laskun perästä kerran määrä-
tyt maksut pysyivät ainian muuttumattomina,
saipa maaniviljeliä sen kuinka hywään woi-
maan tahaansa. Kaikki wiljelykset Perintö-
tilain soilla, rämeillä ja kelwottomilla mailla
owat .jäisiksi ajoiksi lvapaat kaikista weronlas-
kuista ja maksuista. Perintö-talonpoika saa-
pi käyttää wapaasti tilaansa, kuin waan pi-
tää sen laillisessa woimassa. Ruunun-tilat
owat sitä wastaan tarkan peräänkatsannon
alla; waan niitä käypi lunastaa perintö-tiloiksi
kolmen wuoden weroin kerrallansa maksamalla.
Perintö- ja Ruunun-talonpojat saawat walita
ja lähettää yhden miehen kustaki Kihlakunnas-

etuuskirjaa missään kauppa- ja elatus-keinossa
sekä käsityössä, waan että liikunto oisi, seiso-
ivien lakikäskyin mukaan, täydellisesti ivapa;
itsekunki kaupunnin Porwarit saawat walita
ja Hallitukselle nimitettäwiksi asettaa Porimes-
taria, walita ja määrätä Neuwo- (Raati-) mie-
hensä ja pienemmät »virkamiehensä, itse mää-
rätä maksettawat kaupunti-weronsa ja käyttää
kaupunti-rahastonsa sekä lähettää edusmiehia
Waltiopäiwille.



Yhtä pimeä kuin Suomen kansan yleinen
historia, yhtä harwat owat ne tiedotti, joisja
mainittasiin muinos Suomalaisten hengellisestä
nerosta ja olosta. Waan yksinäisiä, yksipuo-
leisia ja »vaillinaisia maineita tapaamme ulko-
maalaisten kirjotuksissa. Paras todistus, hei-
dän jo kaukaa ennen Paawin opin tänne tu-
loa olleen pakanoiksi mitä sitvistyneempiä, on
niissä ikiwanhoissa Suomen saloilla nykpsiin
aikoin säilyneissä Runoissa, joihin esi-isämme
muinon oliwat kätkeneet kaiken wiisautensa ja
tietonsa. Mutta alkaen wuodesta 1157 pe-
rustettiin tänne tvähitellen Kristin oppi, tvaik-
ka Paawin uskon waillinaistssa muodossa, ja
entinen kansallinen 010 ja elämä alkoi muut-
tua toiseen järjestykseen. Ei kuitenkaan kaikki
näytä ulkoa tuodun, sillä aiwan suomalaisia o-
wat semmoset nimitykset kuin kylä, pitäjä,
kihlakunta, käräjät y. m., joita tänäki
päiwänä käytetään. Waan Paawinuskon ajalla
eiwät rahwaan opettajat, papit, ole aiwan hy-

ta Waltiopäiwille. Talonpojan-Säädyn oi-
keukset lvahivistettiin 4 p. Hllhtik. w. 1789.

Hengellinen tila.

Siwistyksen meno.



wiä olleet, niinkuin Mikael Agrikola heistä ker-
toaa: „... he owat sangen heijysti ia lais-
kasti opettanned, ia wiele tenepene Cansansa
opettauat. Ia mutomat taas harwoin eli ei
ikänäns wijtzinet Saman päle studerata, ia
Cansa parca ovetta Ise meidän lukeman
sijtteke (wähemmin) suuremat cappalet, waicka
Papin yliniemen ivirca ombi, opetta Cansal-
lens Catechismust ja Jumalan Sanoja". Nain
ollen ja kuin lisäksi ensimäiset opettajat eiwät
taitaneet kansan kieltä ja lumalan-palweluki
pidettiin Latinan kielellä, oliwat sen aikuiset
Suomalaiset waan ulkonaisesti kristityttä, tot-
tuiwat käymään kirkoissa, tottelemaan pappeja
ja kantamaan kristityn nimeä. Tämä oli jo
kuitenni suuri etu ja walmistus totisen Evan-
keliumin tulolle. Wähitellen rakennettiin uusia
Kirkkoja, ja luostaria oli kuusij; kolmessa niistä
pidettiin myös kouluja. Turussa oli hywin kukos-
tawa koulu, joka ehkä jo kristin opin tänne tulo-
ajoista oli alkanut, samote oli Raumaan koulu
mainio Paawin uskon loppuajoilla. Nerosat
Pispat, jotka oliwat ulkomaalla käyneet oppi-
massa, laatiwat ei yksin papillisista asioista
waan myös maakunnallisistaki, pitiwät pap-
pein-kokouksia ja walwoiwat rahwaan opetuk-
sesta josko ivähästnki kristillisyyden tuntoon.
Itse rahwaasta lumetaan siitä ajasta seuraa-
iva kuivaus: »Suomalaisilla owat, käampmi-



stnsä perästä, kaikki hywät awut tulleet tahal-
lisiksi; wieraita ja muukalaisia wastaan osot-
tawat he paraimman hywätahtosuuden, juu-
rimmalla mielisuosiolla; keskenänsä owat lauh-
keita ja auttawaisia; wihaan he hitaasti jyt-
tywät, mutta sen hitauden päälle seuraaki sitä
ankarampi kosto. Papeille osottawat suurim-
man kunnioittamisen; ennen kaikkia antawat
heille kymmenyksen; sentähden tulewatki jällen-
sä tuikkein kautta opetetuksi Jumalan käskyis-
sä, että nyt, ivanhan taika-uskonsa poistettua,
rehellisellä mielellä owat walmiit ja mieluisat
kaikkea hywää tekemään". Ehkä alinomaisen
sodan surkeudesta, ehkä mirkamiesten rääkkyys-
tä, ehkäpä wielä muistaki syistä taipui kansa
näin lausutusta tilastansa stmmostksi, jona st
Ruotsalaisilta mainitaan Elvankeliumillisen o-
pin ensi-aikoina. Wielä m. 1640 ja myö-
hemminki sanotaan maamme asujamia ei ih-
misiksi, maan »metsän elämiksi". Mutta toi-
selta puolen oliwat wirkamichetki «tietämättö-
miä, simistymättömiä, miinan-juoppoja, hämyt-
tömiä ja lahja-konttia"; ei papitkaan eikä kou-
lun opettajat olleet parempia, sillä heitä sai u-
sein kurittaa juopumuksesta, tappelusta m. m.

W. 1523 alkoi Ruotsissa ja wähän myö-
hemmin Suomessaki Lutherilta puhdistetun Us-
kon saarnaaminen ja Paawin oppi lakastui
estämättä tvähitellen; mutta opin keralla la-



kastuiwat myös luostarit ja koululaitokset.
Waikka nyt alettiin saarnata äirinkielellä ja
Uusi Testamentti (m. 1548) sekä muitaki hen-
gellisiä kirjoja Pispa Agrikolalta saatiin suo-
meksi, maikka Suomenmaa (m. 1554) jaet-
tiinki kahteen — Turun ja Wiipurin — Hip-
pakuntaan, Pispain muka paremmin saada
walwoa papeistansa; niin puuttui kuitenni kou-
luja, joissa kelivollisia wirkamiehiä ja pappia
oisi saanut kaswatetuiksi. Turussa ja Wii-
purissa oli ainoat opetus-paikat; neki waan al»
haistmpia kouluja ja huonommassa järjestyk-
sessä. Koulupojat kulkiwat wäli-aikoina pitä-
jissä maan ympäri niin kutsuttuina Teininä,
keräten lasten opettamalla ja weisuulla ruoka-
neuwoja luku-ajoiksi, maan samalla myös op-
pien ja harjottaen kaikkea pahuutta. Suureksi
eduksi oli sen ivuoksi. Turun koulun tv. 1630
muutanta Lukioksi (Kymnaasiksi), johon ase-
tettiin 6 opettajata tarpeellisimmissa tieteissä.
Mutta sen jo muussaki Suomen hywäntekiän
Pekka Brahen saatetaan sanoa wasta pe^
rustaneen koululaitokset ja samalla nykysen si-
tvistyksen maahamme. W. 1639 asetutti hän
wähäsemmät koulut Sawon-^ ja Hämeenlin-
naan sekä Käkisalmeen ja isommat koulut Hel-
sinkiin, Ouluun, Porin kaupuntiin ja Turkuun,
w. 1641 myös Joensuun kaupuntiin, josta se
kuitenni w. 1683 muutettiin Waasaan: näihin



isompiin kouluin säättiin itstkuhunki 2 Yli-opet-
tajata, 2 kanssa-opettajata sekä kirjanluwun ja
kirjotukseni neuwojia. Päälle-päätteeksi hankki
hän w. 1640 Akateemian Turkuun sen äsken
mainitun Lukion siaan. Tähän Korkiaopis-
toon pantiin 4 osqstoa, nimittäin: Juma-
luusopin, jossa oli 3 Rohwessoria, Lain-
opin, Lääkintäopin, — näissä oli waan
1 Rohwessori kumpasessaki — ja Tietowii»
sauden (Wilosohwian) osasto, jossa oli 7
Rohwessoria ja 2 Apulaista. W. 1641 a-
setettiin myös Wiipuriin Lukio kuudella opet-
tajalla; mutta kuin w. 1721 tämä kaupunti
läänineen jäi Wenäelle, muutettiin se ynnä Pis-
pan istuin Ponvoosen. Siitä alkaen on ustam-
pia kouluja hankittu maahan ja entiset tarpeen
mukaan lawennetut. Ennen Turun paloa w.
1827 oli Korkiopistossa jo 20 julkista Roh-
messoria ja 19 Apulaista paitsi muita ovet-
tajoita ja laitoksia. W. 1828 muutettiin
Korkiaopisto Helsinkiin, jossa se on wähittäin
warmistunut nykysten tilaansa. W. 1841,
jollon tuli uusi Kymnaasi- ja Koulu-järjestys
ja oppipaikkojaki enennettiin, oli Turun Hip-
pakunnassa 1 Lukio (Turussa, jossa myös
oli niin kutsuttu Kathedral-koulu) ja 4 Isoa
koulua (Hämeenlinnassa, Oulussa, Porissa
ja Waasassa) sekä 14 pientä koulua muissa
Hippakunnan kaupunneissa ja 9 pitäjä- jaruu-



Rahwaan opetus ja luwetos on taasen
aina ollut pappein huostassa. Jo w. 1441
käskettiin Söderköopingin Pappikokouksessa Pa-
pit rahivaalle sunnuntai- ja juhla-päiwinä neu-
womaan Isä-meitä, Aawe-Maaria (Paawilli-
nen rukous) ja Uskontunnustus. Mutta kir-
janlukuun ei koko Paawin aikana ollut kysy-
mystäkään, ja wiipypä st kauwan, Ewankeliu»
millisen-Lutherinki opin jo maahamme warmis-
tuttua, ennenkuin siitä parempi huoli alettiin
pitää. Mikael Agrikola oli kyllä jo ennen w.
1544 toimittanut suomalaisenAapiskirjan (tiettä-
wästi ensimäinen Suomenkielinen kirja), ja
sen perästä Uuden Testamentin ja monta muu-
taki kirjaa, samote oli w. 1625 painettu Pis-
pa Erikki Erikinpojan Postilla; mutta papit
tuskin taisiwat itsekään lukea, sitä wähemmin
muita opettaa. Wasta w. 1627 Turun Pis-
paksi asetettu lisakki Rothowius pakotti pap-
pinsa neuwomaan rahwaalle Katkesmusta; hä-
nen aikanansa, hänen ja Pekka Brahen huo-
lesta saatiin myös w. 1642 ensimäinen täysi

kin koulua; Porwoon Hippakunnassa 2 Lu-
kiota (Porwoossa ja Wiipurissa), 3 Isoa
koulua (Helsingissä, Kuopiossa ja Lowiisassa),
2 pientä koulua (Ponvoossa ja Heinolassa)
ja jokaisessa Wanhcm Suomen kaupunnissa
niin kutsuttua Kreiskoulua, yhteensä. 5 kap-
paletta.



Piplia (koko Pyhä Raamattu) suomeksi. Sit-
te alkoi Turun Korkiaopisto jo -vaikuttaa si-
wistystä papeissaki, ja sen w. 1658 asetetun
Turun Pispan, Johannes Tersteruksen ivaka-
wa ja ahkera toimi onnistui niin että hänen
käwi sanoa monessa osassa Hippakuntaansa
kaikkein 20 ja 30 wuoden alla olewaisten jo
taitawan hywästi lukea äitinkieltänsä. Hän
käski myös pappien hankkia seurakuntiinsa kir-
janlukewia Lukkareja, jotka saattasiwat auttaa
lapsia neuwomassa. Samalla ahkeruudella
owat häntäki sturaawaiset Pispat lvaikut-
taneet.

W. 1642 saatiin ensimäinen Kirjapaja
Suomeen. Pispa Gezelius tvanhempi hankki
myös itsellensä Kirjapajan Turkuun japainatti
siinä rahwaalle kirjoja. Tässä pajqssa ja
Heikki Florinukselta parannettuna painettiin tv.
1685 suomalainen Pipliä toinen kerta; sama
Florinus suomenti sturaawana wuonna myös
1686 wuoden Kirkkolain, joka wielä nytki on
maassamme sturattawana. W. 1758 toi-
mitettiin kolmannen, ja w. 1776 neljännen
kerran parannettu suomalainen Pipliä, jossa
muodossaan se wielä nytki on. Maassamme
wielä käytettäwä Lakikirja annettiin w. 1759
aitinkielelle käännettynä ensi kerran Suomalai-
sille käsin, ja on sitte wielä kahdesti paran-
nettuna useasti painettu. Muuten alettiin jo



Pekka Brahen aikoina suomentaa kaikkia tär-
teempiä esiwallan Sääntöjä ja Julistuksia,
kuten sama mies myös aina etsi ja pani wir-
kohin maahan ainoastaan kielen-tuntewia mie-
hiä. Wasta nykysinä aikoina on muihinki
kaupuntiin kuin Turussa hankittu Kirjapajoja.
Niitä oli w. 1827 ainoastaan 4 (Turussa,
Helsingissä, Wiipurissa jaWaasassa). Suo-
messa on painettu paraastaan waan hengelli-
siä kirjoja, neki paljaita käännöksiä Saksan ja
Ruotsin kielestä. Kaikkina aikoina wuoteen
1821 asti Suomen kielellä painettuin kirjain
luku oli tiettäwästi 717 kappaletta. Melkeen
ainoa tieteellinen kirjallisuutemme on ollut ne
Korkiaopistossa annetut, Wäitelmäin (Dispu-
tationein) nimelliset kirjat, joiden luku wuoteen
1820 jo nousi 3,876 kappaleesen.

Suomenmaa on hengellisen hallituksensa
puolesta jaettu kahteen Hivpakuntaan, Turun
ja Porwoon, joista edellinen Hallitaan Arki-
pispalta ja Tuomiokapitulilta Turussa, ja jäl-
keinen Pispalta ja Tuomiokapitulilta Por-woossa. Näiden katsannossa ja hallituksessa
owat myös kaikki maamme koulut ja opetus-
laitokset. Tuomiokapituleissa on Jäseninä Tuo-
miorowastit ja sekä Turun että Porwoon Lu-
kion Lehtorit. Hengellisissä ja Kirkko-asioissa

Suomen Hippakunnat ja Papisto.



on sturattawana Kaarlo 11:ltä annettu 1686
wuoden Kirkkolaki. Tämän oikasuksi ja pa-
rantamiseksi asetti Hallilsia w. 1817 Turkuun
erinäisen Seuran, jonka toimituksia tutkimaan
Hän samalla kertaa lupasi kutsua Suomen
Säädyt kokoon. W. 1845 sai tämä Seura
työnsä walmiiksi, joka painettiin nimellä: „Osote
Kirkkolakiin Suomen Suuriruhtinan maassa".
Yhtä aikaa asetettiin Turkuun 3 muuta Seu-
raa: yksi uuden Wirsikirjan, toinen uuden
Käsikirjan ja kolmas uudenKatkesmuksen
toimittamiseksi.

Turun Hippakuntaan kuuluu koko Poh-
janmaa, Satakunta, warsinais-Suomi, Ah,
menanmaa, osa Hämeenmaata ja osa Uusi-
maata. Porwoon Hippakuntaan kuuluu taasen
toiset puolet Hämeen- ja Uusmaata, koko
Samo, Karjala ja Wiipurin Lääni.

Seurakuntain likimäinen hallitus ja hoi-
to on Kirkkoherroilla, jotka myös owat esimie-
hiä Kirkkokokouksissa, joissa pitäjän isännät
tuumiwat ja päättäwät seurakunnan yhteisissä
asioissa. Useammassa Pitäjässä löytyy Kirk-
koherran saarna-awuksi Kappalainen, mutta mo-
nessa ustampiaki. Muutamissa seurakunnissa
löytyy wielä niin kutsuttuja Pitäjän-Apulaisiaki
ja Rukoushuoneen sekä Ruukin-Saarnaajia.
Kirkkoherrat, Kappalaiset ja Pitäjän-Apulaiset
saawat tarpeessa pitää Apulaisia, jotka nau-



titsewat heiltä palkan; muuten palkitsewat seu-
rakunnat pappinsa. Turun Hippakunnassa on
nykyiäätt 130 Kirkkoherran-siaa tai Pitäjää,
253Kappalaista, 85 Saarnaajaa ja Pitäjän-
Apulaista, yhteensä 468 papin-siaa. Kirkkoja
löytyy 332 kappaletta. Porwoon Hippakun-
nassa taasen on 85 Kixkkoherran-siaa ja 84
Pitäjää, 133 Kappalaista, 16 Saarnaajaa,
2 Pitäjän-Apulaista (Hollolassa ja Nilsiässä),
yhteensä 226 papin-siaa; kirkkoja löytyy 153
kappaletta. Hippakunnat owat jaetut Rowas-
tikuntiin, joissa yhden Kirkkoherroista, Ko li-
tra h ti-R ow astin, tulee katsoa aluensa pappia,
ja jonka kautta Tuomiokapitulin käskyt ja kir-
jotukset leivitetään papeille sekä pappein wirka-
kirjotukset lähetetään Tuomiokapituleille. Näi-
tä Rowastikuntia löytyy Turun Hippakunnas-
sa 21 ja Porwoon 16.

Awonaisten Kirkkoherran-wirkaan määrä-
tään aina Tuomiokapituleilta kolme etsijista
waalia saarnaamaan, joista seurakunta kutsuu
yhden. Suurin osa Suomen pitäjistä on kui-
tenni semmosia, joihin Hallitsia sittenni nimit-
tää Kirkkoherran; on semmosiaki, jotka stu-
raawat jotakuta opettajan (esim. Pispan, Noh-
wessorin j. n. e.) ivirkaa. Kappalaiseksi ni-
mitetään aina se, joka on saanut seurakunnan
enimmät kutsumushuudot; samote Pitäjän-Apu-
laisiksi.



Itsekunki kansan hengellinen edestyminen
näyttäikstn ymmärryksen ja järjen terätvyydes-
sä, yleisessä siwistyksessä ja tieteiden eli tie-
dollisuuden kukoistuksessa. Tämän suhteen tut-
kiessa kansamme tilaa, tävtvy tunnustaa jowä-
hän kyllä oleman tehdyn, waan wielä enemmän
olewan tekemättä. Suomen kansaa estää tässä
ei niin paljon pohjan-peräinen maamme tila,
waan enemmän harwat ja toisistaan kaukaiset
asuntopaikkamme, wähänen kaupan-käynti sekä
muu liikkeemme ja siitä tulewa köyhyytemme,
mutta enimmän kuitenni se seikka, että opetus-
ja waltiollinen käytös-kieli on toinen kuin kan-
san kieli.

Opetuspaikat ia kirjallinen toimi.

Papit owat rahwaan opettajia. Kylä-
lukuja (kinkereitä) pidetään pitäjät ympäri ker-
ran wuodessa; samote tutkitaan Rippikouluissa
entinen luwun taito ja neuwotaan nuorukaisia,
jotka aikoivat ensi kerran Herran Ehtoolliselle,
useammassa pitäjässä wähintäin 2 wiikkoa
wuodessa, useassa neljäki. Seurakuntain Luk-
karit owat ivelivolliset opettamaan laiskoja ja
taitamattomia, ja monessa seurakunnassa löy-
tyy »varsinaisia lasten opettajiaki. Pitäjän Kou-
lumestaria, jotka muuttawat kylästä kylään.
Wakaisia Rahwaan-kouluja sekä pojille että
tytöille löytyy Turun Hippakunuassa: 6 niin



kutsuttua Ahlmannin Lastenkoulua, 2 Las-
ten koulua (Kiiskossa ja Kemiöllä) joissa o-
pettajain pitää olla tvihityitä pappeja, ja 3
ruukin-koulua. Näistä owat ensimainitut ase-
tetut, testamentin kautta annetuilla waroilla;
samalla taivalla on saatu liikkuma Koulumes-
taria Wanajan ja Janakkalan pitäjihin sekä
Salon kihlakunnan pitäjihin Pohjanmaalla.
Porwoon Hippakuntaan on nykysinä wuosina
saatu nerokkain pappein toimella niin kutsutui-
ta Pyhäkouluja, joissa sunnuntai-iltoina
lapset keräytyivät kyläkunnittain ja neuwotaan
joltakin ta.tawalta kyläläiseltä lukemaan ja
kristillisyyden tietoon, jopa paikottain kirjotta-
maan ja lukualaskemaanki: tämmösiä kouluja
on jo noin 22 seurakunnassa. Jokaisessa
maamme kaupunnissa pidetään myös Pyhä-
kouluja, joissa oppipoikia ja palwelioita o-
petetaan. Turussa, Helsingissä ja Waasassa
löytyy Wuoro-opetus- (Bell-Lankasterin-)
kouluja työmiesten ja köyhäin asukasten lap-
sille, joissa opetetaan noin 400 poika- ja 200
tyttölasta, näitä lviimesia ompeluksissaki.

W. 1841 tapahtui uusi tietokouluin jär-
jestäminen Suomessa. Sen mukaan löytyy
nyt Turun hippakunnassa: 2 Lukiota (Turus-
sa ja Waasassa) 26 opettajalla, 5 ylhäistm-
pää Alkeiskoulua (Turussa, Waasassa, Hä-
meenlinnassa, Porissa ja Oulussa) 39 Opet-



rtajalla ja 19 alhaisempaa Alkeiskoulua (kai-
kissa hippakunnan 29 Opetta-
jalla. Näissä Lukioissa ja Kouluissa on sen
mukaan 94 Opettajaa, ja tänä tvuonna (w.
1847) oli kesä-tutkinnossa oppiwaisten luku
1418. Turussa on myös Naiswäen-koulu ja
Tyttö-koulu, joissa on 3 Opettajatarta ja 3
Opettajaa ja 141 oppiwaista. Porwoon
Hippakunnassa on 3 Lukiota (Kuopiossa, Por-woossa ja Wiipurissa) 44 Opettajalla, 5 yl-
häisempää Alkeiskoulua (Helsingissä, Porwoos-sa, Haminassa, Sawonlinnassa ja Kuopiossa)
36 Opettajalla ja 13 alhaisempaa Alkeis-kou-
lua (kaikissa hippakunnan kaupunneisfa) 17
Opettajalla. Kaikissa näissä oppipaikoissa on
yhteensä 97 Opettajaa; oppiwaisia oli tämän
»vuoden kesä-tutkinnossa yhteensä 840. Nais-
mäen-kouluja löytyy 4 (Helsingissä, Haminas-
sa ja 2 Wiipurissa) 7 Opettajattarella ja 4
Opettajalla; niissä oli wiime wuonna yhteen-
sä 195 oppiwaista. Niin sai kaikissa Suo-
men tietokouluissa opetusta 2258 poikaa ja356
tyttöä 199 opettajalta ja 10 opettajattarelta.
Nyt tänä syksynä asetettiin Heinolan kaupun-
tiin uusi ylhäisempi Alkeiskoulu 7 Opettajalla.

Suomen Korkiaopisto muutettiin Tu-
run palon jälkeen w. 1828 Helsinkiin ja sai
uuden järjestyksen ja uudet Asetukset. Sillä
on oma hallituksensa, jonka päätä kutsutaan



Kansleriksi ja hänen siaistansa Wara-Kans-
leriksi. Likimainen päämies on kuitenni Kor-
kiaopiston Rehtori, jonka wakinaiset Rohwes-
sorit walitstwat keskenänsä ja siastansa aina
kolmeksi wuodeksi, ja joka on Korkiaopiston
Konsistoriumin esimies: muut wakinaiset Roh-
wessorit owat sen jäseniä. Korkiaopistossa on
nykyjään 22 julkista ja 2 liikamäärästä Roh-
wessoria, 16 Apulaista, 5 Lehtoria nyky-ajan
kielissä ja 7 Taide-opettajaa sekä muita wir-
kamiehiä. Julkiset Rohwessorit ja Apulaiset
owat jaetut 4 osastoon, niin nttä esim. 4
Rohtvesjoria on Jumaluusopin osastossa, 3
Lainopin, 3 julkista ja 1 liikamääränen Lää-
kintäopin ja 12 Tietowiisauden osastossa. Kor-
kiaopistossa alotetaan luwennot noin 15 p.
Tammik. ja lopetetaan puoliwälissä Kesäk.,
alotetaan taasen 15 p. Snysk. ja lopetetaan
15 p. Joulukuuta. Oppilaisten määrä on
melkein epätasanen; heitä on aina sisällä noin
400 ja 450 wälillä. Korkiaopiston Oppilaat
owat jaetut6 Osakkeehen, joihin itsekuhunki lu-
wetaan ne, jotka owat kotosin samasta maa»
kunnasta. Niin on niitä Uusmaalaisten,
Wiipurilaisten, Sawo-Karjalaisten, Pohjo-
laisten, Länsi-Suomalaisten ja Hämäläisten
Osakkeet. Niillä on itstkullaki omat kokouk-
sensa, kirjastonsa ja rahastonsa.

Tieteiden ja Kirjallisuuden hyödyttämiseksi



löytyy Suomessa erinäisiä yhdistyksiä ja seu-
roja: I:ksi Seura pro l^aun^et __?lor-_-_?en_.
nie», jonka tarkotus on saada kerätyksi ja tie-
toon kaikki maamme kaswut, kukat ja eläimet.
Se perustettiin w. 1821 ja sen warat kootut
jäsentensä raha-maksuista ja lahjoista; samal-
la tawalla warainsa puolesta perustetut owat
2:ksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
rat Helsingissa ja Wiipurissa, joiden tarko-
tus on kilwotella Suomen kielestä, historias-
ta ja kirjallisuudesta, ja saada omiminen kirjal-
lisuus maahamme; 3:ksi SuomalainenTie-
de-Dhdistys Helsingissä, joka on asetettu
tieteiden ja tiedollisuuden wiljelykseksi ja saapi
Ruunulta noin 1000Rplaa hpssa wuodessa, ja
4:ksi Suomalainen Lääkäri-yhdistys, a-
fttettu w. 1835 Lääkintätieteen edestymistksi.

Julkisia Kirjastoja löytyy wielä wähamaassamme. Suurin niistä on Korkiaopiston
Kirjasto Helsingissä, jossa taitaa löytyä noin
80 tai 90 tuhatta nidettä eli kirjaa. Kirjain-
sa enentämiseksi ja muiksiki tarpeiksi on silla
wara panna yli 3 tuhatta Rplaa hpssa wuodes-
sa. Muista Kirjastoista, jotka löytyywät maam-
me Lukioilla (Kymnastilla) ja Alkeiskouluil-
la m. m., ei ole tuskin mainitsemistakaan.
Talonpoikain tarpeeksi on Lainakirjastolta tiet,
tätvästi ainoastaan Wiipurin pitäjässä, Hein-
joen kappelissa Pyhänristin pitchasjä ja Maa-



Wasta nykysinä wuosina on Suomes-
sa alettu enemmän kirjottaa suomeksi. Ruot-
salaisia lukioita löytyy taasen koivin ivähämaassamme, että sillä kielellä kannattasi pal-
jon painattaa kirjoja, ja Ruotsin maalla, jos-
sa on itstllänsä rikas kirsall.suus, ei kysytä pal-
jon ollenkaan täällä paineluita kirjoja. Näis-
sä seikoissa on suuri syy maamme huonoon
kirjallisuuteen.

Kirjapajoja löytyy nykyjään 4 Hel-
singissä, 2 Turussa, 1 Waasassa, sama Ou-
lussa, Kuopiossa, Mikkelissä, Hämeenlinnas-
sa, Porwoossa, Wiipurissa ja Sortawalas-
sa, yhteensä 14 kappaletta. Näissä painetaan
tänä wuonna 8 ruotsalaista, 4 suomalaista
sanomalehteä ja 1 sekä suomalainen ettäruot-
salainen sanomalehti. Muista niiden tuotteis-
ta on enimmät hengellisia ja rahwaan kirjo-
ja, mutta harivat niisiä on paremmasta ar-
wosta. . Näinä lviimesinä wuosina on pai-
nettu yhteensä noin 70 aina 80 eri kirjaa wuo-
dessa. -

«ingalla Kuopion pitäjässä, aiwan nyt Tor-
nionki pitäjässä.

Awonaisia Kirjakauppoja on 2 Hel-
singissä, 2 Turussa, 2 Kuopiossa, 1 Oulus-
sa, sama Waasassa, Porissa, Hämeenlinnas-sa, Porwoossa, Wiipurissa ja Mikkelissä taik-
ka yhteensä 13 kappaletta. Muissa pienem-



Ulkomaalta tuodaan Suomeen enimmät
kirjat Ruotsista ja Saksasta, »vähemmän
Ranskan maalta ja Enklannista.

Turussa löytyy erinäinen Suomalai-
nen Pipliä-Seura, jolla on Apuseuroja
maamme muissa kaupunnissa. Näiden toi-
mesta ja huolesta löytyy joka kylässä, mel-
keen joka perheellä Ewankeliumillinen sana
saatu.

missä kaupunneissa on kirjannitojat myösken-
nelleet kirjoja, waikka tuskin muita kuin lvir-
sikirjoja, arkkiwiisuja ja allakoita. Koulun-
opettajain on niissä täytynyt hankkia tarpeelli-
sia kirjoja myötäiväksi koulupojille. Monella
papilla on myös ollut kirjakauppa seurakuntan-sa hyiväksi.

Tieto ja taito owat sisaruksia. Missä
tietoa on, siinä on myöski taitoa; waan tai-
don hedelmä on »varallisuus ja rikkaus, jotka
taasen antawat ihmisille tilasuuden hankkiaksen-sa tietoja ja siwistystä. Syy esimerkiksi sii-
hen, että siwistys on suurempi ja yleisempi
niissä paikkakunnissa Isanmaastammeki
jotka owat merenrannalla ja joissa sen wuoksi
-) Esimerkiksi koko länteistssä Suomessa taikka Pohjanlahden

rantamailla.

He'olliuen Edestyminen jaKauppa.



kaupankäynti ja siitä edestywä maawiljelys se-
kä muut elatuskeinot owat paremmassa woi-
massa, on paraastaan etsittäwä niiden seutuin
warallisuudessa. Mutta taito ei ole muu kuin
työ ja toimi, joissa se waikuttaa ja ivasta
l.äyttäiksenki, minkä hengen lapsi se on, ja it-
sekunki maan asukasten työ taasen siittää niin
kutsutun kansallisen warallisuuden, jonka
mukaan kansat ja waltiot keskenänsä werra-
taan ja saawat arwonsa. Eipä maiden awa-
ruus eikä kansan paljous tuota' tätä arwoa;
ainoastaan kansan sekä hengellinen että ruu-
miillinen toimi ja rikkaus sen tekee.

Mitä tämän suhteen käypi Suomesta
sanoa, ei ole aiwan ilottawaa. Ei kuitenkaan
Suomen kansan kykenemättömyys ja hitaus
eikä muut semmoset sisälliset wiat ole olleet
esteenä elatuskeinoin, teollisuuden ja kaupan-
käynnin hitaasen edestymiseen maassamme: sen
todistaa historiamme.

Jo pakanuuden aikana tapaamme Suo-
malaisten käyneen suurta kauppaa. He oli-
wat hywiä rautaseppiä, heidän sota-aseensa o«
litvat ylen kuuluisat ja ulkomaalaisiltaki halu-
tut. Waatteensa japukunsa oli wanhoin runoin
mukaan komiat, joita he itse myös tekiwät.
He oliwat jo ennen Ruotsalaisten walloitta-
mista alkaneet rakentaa wakaisia asunnolta ja
wähin wiljellä maata ja pitää karjaa, waikka



Munkkein ja pappein sanotaan ensin tuo-
neen maahamme humalan ja hampun sieme-
nen sekä paremman tawan huoneita rakentaa.
Kauppa käwi. Ruotsalaisten alle tultua, niin-
kuin ennenki, alkoi waan laweta. Tawaroita
waihettiin ja kauppaa tehtiin sisämaalaisten ja
rantamaalaisten wälillä sekä ulkomaalaistenki
kanssa jokein suilla, joissa jo ennestään oli tai
jälestäpäin syntyi linnoja, kaupunteja ja kirk-
koja; niin Aurajoen suulla (Turku), Kokemäen-
joen (Pori), Kymijoen (Wehkalahti, nykynen
Hamina) j. n. e. Paraimmat kauppapaikat
oliwat kuitenni Turku, Wiipuri ja Kowiston-
saari. Mutta kohta kiellettiin Suomalaiset
muualle tawaroitaan wiemästä kuin Ruotsiin
(Tukhulmiin), ja tämä kielto kesti kolme sa-
taa wuotta wähintäin. Tämän perästä al-
koi maamme kauppaki »vähetä »vähenemistään.
Paraastaan wietiin Ruotsiin Suomesta tvoita,
karjaa, sawuutettua ja suolaista lihaa, kaloja
ja muita elatus-aineita. Lailvan rakennuksessa
ja merimiehinä oliwat suomalaiset jo Muinosista
kuulusta; wielä Kuningas Kusto I:nen kehui
heitä paraiksi koko waltakunnassansa. Kuinka
hywät he lienewät olleet käsitöissä, on muuten
waikea enää tietää, waan sota-aseitansa kiite-

metsänkäynti jakalanpyynti näyttää wieläki ol-
leen paraat elatuskeinonsa. Halmeita eli huh-
toja he enin wiljeliwät.



tään mahdottomasti wielä Ruotsinki ensi aikoi
na. „Heidän haarniskansa", sanoo muuan sen
aikuinen kirja, „oliwat walmistetut joko hyl-
keen nahkasta elikkä hirwen wuodasta; heidän
kypäräinsä oliwat warsin taitawasti nidotut
yhteen bärjän, peuran eli hirwen kawioista,
ikäänkuin päällitysten olewia suomuksia; toisia
walmistiwat he paksusta wuodasta...". Maa-
wiljclys oli enentymässä ja kansa yhä kastva-massa. Esimerkiksi tähän ja kuinka sodat o-
wac bäwittäneet maatamme, on meillä säily-
nyt sturaawa tieto: ennen «suurta Wenäläis-
sotaa" (wuodesta 1490 w. 1504) ja Dans-
kalalscen waltaa(lso9 wuoteen 1520) oli Loh-
jan ja Karjalohjan pitäjissä Uus'maalla edel-
lisessä 529 ja jälkeisessä 137 sawua eli taloa,
mutta w. 1747 oli Karjalohjalla waan 84 ta-
loa, ja w. 1774 Lohjalla ainoastaan 345 ja
Karjalohjalla jo 100 taloa. Tämmöinen on
ollut seikka yli koko maan, ja tuskin wielä nyt-
kään on näiden sotain haawat täydeltään pa-
rantuneet. Paawinopin loppu-ajoilla oli Suo-
messa kuitenni jo wähintäin puoli miljonaa
henkeä, »vaikka pohjoispuoli Satakuntaa sekä
nykyistä Sawoa ja Karjalaa ") ja Kajaanin
lääni sillon wielä oliwat sillon-tällön kalastajoil-
ta ja metsämiehiltä käytyjä erämaita.

*) Esim. Rautalampi, Pielanesi, lisalmi ja Nurmeksen litaia.



Wielä kamalampi oli kaupankäynnin ja
liikkeen suhteen Kuningas Kusto I:stltä alotet-
tu keino, saada muka kaupuntia ja kauppamie-
hiä hyötymään. Niin esimerkiksi laskettiin w.
1523 seisowa hinta talonpojan myötäiville ta-
waroille ja alennettiin kolmatta wertaa wä-
hemmäksi tawallista hintaa. Niin annettiin
w. 1546 Asetus, jossa rahivas kokonaan kiel-
lettiin, suurella sakon haastella, myömästä ja
ostamasta jywiä muualla kuin kaupunneissa
ja sielläki waan kauppamiehen tykönä. Niin
kiellettiin samana tvuonna Käsityösteliät (Hant-
werkkarit) asumasta muualla kuin kaupunneis-
sa. Wasta w. 1766 ja wiimeksi iv. 1824
kumottiin tämä kielto ja luwattiin niin kutsut-
tuin «Pitäsämestarien" asettaumista maalle,
ei kuitenkaan likemmä kuin 3 peninkulmaa kau-
punnista. W. 1569 kiellettiin ensi kerran ja
jälestäpäin monestiki Maakauppa kokonaan.
W. 1616 määrättiin itstkulleki kaupunnille a-
tuensa, josta kaikkinainen kaupanteko kowasti
kiellettiin muualla tapahtumasta kuin määrä-
tyssä kaupunnissansa. Näin kielloilla ja ra-
joittamisella itstkulleki elatuskeinonsa, luuli sen-
aikuinen Hallitus woiwansa hyödyttää teolli-
suutta ja kaupankäyntiä, waikka kokonaan toi-
sin kälviki: hyödytykstn siaan oli niistä hälvi-
tys, eikä niitä koskaan »voitu täyttää.

Mutta wähitellen alettiin kaupunnille an-



taa lupsta käydä kauppaa etempänäki kuin
Ruotsissa. Samote unottuiivat ja kumottiinki
moni mainituista kielloista. Mutta Kuningas
Aato Neetrikin maamme läpi w. 1752 mat-
kattua ja kertoomuksen siitä Waltioneuwoksille
jätettyä saattaa sanoa maassamme teollisuuden
wasta perustetun, ja siitä ajasta on kaupan-
käyntiki alkanut oikein wirua ja maawiljelys
parantua. Terwanpoltto (Pohjanmaalla) ja
Rautaruukit oliwat siihen astj olleet ainoat
tehtaat (Wapriikat) maassamme. Nyt alet-
tiin sekä neulvoilla ja yllytyksillä että eduilla
jaraha-awuilla saada kaikellaisia teollisia weh-
keitä; rahwasta neuwottiinpellawia wiljelemään
jaketruuksiaki koettiin saada toimeen. Kaupun-
neille lisättiin myös kauppa-oikeuksia ja etuja.
Tämä onnistuiki niin että esim. Turussa oli
jow. 1794, aikoin suhteen, melkeen yhtä wireä
kauppa kuin nytki ja tehtaita löytyi enemmän
kuin w. 1842 5); samote Oulussa, jossa sa-
moina aikoina oli Kauppamiehiä 60 ja80 wä-
lillä ja w. 1842 oli heitä 75.
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Jo siwulla 56 puhuimme Maawiljelys-
Seuran ajettamiststa Turkuun ja sen hyödyl-
lisestä toimesta niihin aikoin. W. 1836 pää-
tettiin tämän Seuran peräänkatseella asttetta-
-) Niin löytyi siellä w. 4794. 2 Topakki-tchdasta, i Sokuri-

ruukki, 3 Silkkinauha-tehdasta, 2 Wertta-, 2 Lattarikellon-
teh.aZta, i Papell-ruukki j. n. e.



waksi Maawiljelys-opisto, johon määrättiin
I:kst Peltomiehen-koulu sekä miehille että
naisille paremman pellonwiljelyksen, niityn ja
karjan korjuun harjauntumistksi, 2:ksi Pella-
wanruokkuu-koulu ja 3:ksi Si'itys-lam-
pahisto hienowillasista lampaista, johon si-
kiö tuotiin ulkomaalta ja josja Suomen maa-
wiljeliät saawat kustannuksetta lampureita it-
sellensä opetetuiksi. Tämä Opisto järjestet-
tiin w. 1837 ja pantiin Mustialan Ervest-
luutnantin puustellille Tammelan pitäjässä ja
Hämeenlinnan läänissä. W. 1831 oli täällä
10Woutioppilasta,8Karjakkota ja 2 Lampu-
ria; näistä oli 6 Ruunun kustannuksella. W.
1843 oli 30 Woutiopp., 13 Karjakkota ja 2
Lampuria; näistä kustanti Ruunu 3. W.
1844 parannettiin Opiston hallitusta ja op-
pilaista otetaan sen mukaan 2 kustakin lää-
nistä Ruunun kustannuksella opetettawaksi.
W. 4845 oli 32 Woutioppilaista, 2 Karjak-
kota, 1 Lampun ja 1 Puuseppä^); joista sen-
tähden 16 oli Ruunun kustannuksella. W. 1846
oli yhteensä 39 Oppilaista, joista 16 Ruunun
kustannuksella. Muuten on tawallisesti^ oppi-
laista enin Uusimaan ja Hämeenlinnan lää-
nistä, wähin Kuopion. Myös moni tilanhal-

*) Puuseppiä opetetaan tekemään sowel.a.mpla pellonwiljelys
kaluja.



Pellawan kaswatuksen ja ketruun sekä ku
tömisen edestyttämiseksi määrättiin jo w. 1762
tekiäispalkkioita hienoista pellawakankaista;
tämä asetus on usein sitte uudistettu, niinkuin
w. 1820 ja 'lB3s. Muuten on tämä toimi
jätetty Turun Maawiljelys-Seuran huoleen sa-
mote kuin maahan asetetut Ketruu- jaKangas-
koulut, joita löytyy Sawon, Tenholan, Kan-
gasniemen, Pelkäneen ja Jaakkiman pitäjis-
sä. Tekiäispalkkioiksi annettiin ww. 1845 ja
1846 sekä hienoista ketruista että kankaista
noin 4000 Rplaa hpssa.

tia lähettää tänne kustannuksellansa miehen- ja
ivaimon-puolia opetettawaksi hywiksi pcllonwilje-
liöiksi ja karjanhoitajiksi; enin osa oppilaisista
on kuitenni ollut omalla kustannuksellansa.

Jo w. 1835 määrättiin asttettawaksi
maahan Käsitehdas- (Manuwahtuuri-) hallitus,
jonka welwollisuus on, »silmällä pitää missä
tilassa ja lvoimassa maakunnan manuwahtuu-
rit (käsitehtaat) ja wapriikit (tehtaat) owat,
waikuttawasti kartuttaa niiden menestystä ja
woimastumista, ja wallpoa hantwerkkein (kä-
sitöiden) täydellisempää harjoitusta". Tämä
hallitus sai w. 1841 johdakkeensa. W. 1835
määrättiin myös Helsingin kaupuntiin asttetta-
waksi ~Konstikoulu", «jossa tvapriikkilaiset ja
hantwerkkareiksi aikowia opetetaan heidän työs-
sänsä tarwittawiin taito-aineisiin". Tämmö-



Teollisessa edestyksessä on Suo-
menmaa wielä wasta a lottamassa. W. 1845
oli Suomessa waan 7739 pitäjä-Mestaria, joil-
la oli 2837 oppipoikaa, ja kaupunneissa 1707
Mestaria, joilla oli 6064 kisälliä ja oppipoi-
kaa. Käsitehtaiden tilan näytteeksiw. 1845
käypi tässä mainita niistä moniaita: Suomen
ainoa Pumpuli-ketruu oli Tampereen kau-
punnissa, joka kuitenni on suurin ja mahtawin
maamme tehtaista: sen teosten hinta nousi
wuoden alla 150 tuhanteen hopea Ruplaan ja
531 henkeä sai siinä työtä. Werka-waprii-
koita löytyi 9 ja ne kaikki länsi-Suomessa:
niistä on Jokioisten ja Littoisten wapriikat e-
tuisimmia ja niiden teokset enin halututta. Mel-
keen kaikki willa näihin tuodaan, ulkomaalta,
kotimaisen lammashoidon huonoudesta. Wiime
wuosisadan lopulla innottui kyllä moni maan-
wiljeliä hankkimaan itsellensä ulkomaan hieno-
willasia lampaita, mutta huolimattomuudesta

sia kouluja asetettiin w. 1847 Helsinkiin, Tur-
kuun ja Waasaan. Sitä ennen oli jo w.
1842 säätty oppipoikain pitäwän, ennenkuin
päästwät kisälliksi, ja kisälleinki käydä oppi-
massa niin kutsutuissa ..Pyhä-kouluissa", jois-
sa heille annetaan opetusta Kristinopissa, kir-
jotus- ja luwunlasku-midossa; tänä wuonna
säättiin niissä opetettawaksi myös Suomen
Historiassa ja Maatieteessä.



on sikiö usealta jo kaonnut. Kokemäen moi-
siolla on nykysin luultawasti etusin lammas-
katrasko. Liinawaatejta kudotaan myös
kaupaksiki parastaan Turun seuduilla ja Hä-
meessä, joilla tienoin pellawanki kaswatos on
parain. Purje- ja Raaweli-waatteen
kankaita löytyi kyllä Porin ja Turun kaupun-
neissa, waan aiwan wähäsiä tarpeen suhteen:
niissä oli ainoastaan 33 työmiestä ja teosten
hinta nousi koko wuotena waan 9700 hpea
Rplaan. Posliini-tehtaita löytyi 6; Lasi-
ruukkia 9, joista suurimmat oliwat Uuden-
kirkon pitäjässä Wiipurin läänissä ; Tupakki-,
Nuusku- ja Sig arri-tehtaita 16, joista
3 Helsingissä, 3 Wyörin pitäjässä, 2 Turus-
sa, johon Herra Rettig rakensi w. 1846 kol-
mannen; Kynttilä- ja Saippoa-tehtaita
kaksi Helsingissä ja 3 Wiipurin kaupunnissa
ja pitäjässä, joiden teosten hinta oli 42 tu-
hatta Rplaa (tvaikka w. 1843, oli ollut 54
tuhatta). Paperi-ruukkia oli 8, jois-
ta Tampereen ruukki suurin, jossa yksinään
tehtiin paperia 30 tuhannen Rplan edestä,
kuin kaikki yhteensä tekiwät waan 40,790 Rplan
edestä; w. 1846 alettiin rakentaa uutta pa-
peri-ruukkia Wiannan koskeen Maaningan kap-
pelisia Kuopion pitäjässä. Tässä on luwetel-
tu waan suurimmat ja tarpeellisimat tehtaatmaassamme; mutta tuskin yhdessäkään laa-



Enimmät maamme tehtaista owat rake^
tut meren rannoille, koska sieltä on muka pa-
rempi ja sukkelampi leivittää niiden tuotteita.
Sisämailla oisi kuitenni niille sopiivammat pai-
kat siellä olewissa koskissa; wielä lisäksi on
siellä työpalkat huokeampia, samote elanto.
Mutta Suomessa on wielä niin wähä totuttu
suurempaan liikuntoon, ett' ei wielä woida kat-soa muuta kuin likintä woittoa. Rautaruuk-
kia ja sahoja löytyy siihen siaan enimmät maam-
me sisästössä; sahoja enin Saiman wesikun-nassa ja yleensä Sawossa ja Karjalassa.
Muuten iviedään raaka-aineita,' esim. nahkoja
ja wuotia"), maasta ulos ja tuodaan kalliis-

sa hinnassa takasi.

dussa täytetään niiltä maan tarpeet, sitä wä-
hemmin on ulkomaille wiedä. Näyttäsi kui-
tenni tehtaiden liikunto olewan enenemään päin,
sillä w. 1843 oli kaikkein Suomen tehtaiden
teosten arwattu hinta 551,852 Rplaa 74
kpkaa, w. 1844 jo 627,186 Rplaa 07 kpkaa
ja iv. 1845 oli se 678,409 Rplaa 98 kpkaa
hpssa. Ruunulta oli w. 1843 otettu lainoja
näihin tarpeisiin 107,367 Rplaa 17 kpkaa ja
w. 1845 jo 124,506 Rplaa 60 kpkaa. Mes-
taria, oppipoikia ja työwäkeä oli w. 1843 niissä
1699, iv. 1844 jo 1953 ja iv. 1845 jo 2058.

») Suomessa ei löydy kuin 3 Nahka-Mjlokkunta, nimittäin
Porwoon, Tampereen ja Turun kaupuuneissa; neli pieniä.



Ulkomaalta tuodaan: suoloja, rautaa ja
rautakatuja, tupakkia, puun hedelmiä, miinejä,
sokuria, paine-aineita <wäriä), liina-kankaita,
silkkimaatetta, merkaa, pumulia, kaloja (Hol-
lannista ja Norjasta) ja wälistä jywiäki. Ul-
komaan kaupanteon hyödytykfeksi on nykysinä
wuosina annettu monta Asetusta, niinkuin w.
1830, iv. 1835 ja iviimekfi w. 1844.

Ulkomaalle wiedään Suomesta enin met-
sän ja karjan antia, wähin kalojaki. Saha-
lautoja, potaskaa, puu-astioita (Turun seuduil-
ta ja Satakunnasta), terwaa ja pikiä (Oulun
läänistä), ja laitvoja saattaa lukea maamme
paraiksi kauppakaluiksi; sen perästä woita, ta-
lia, farwikkaita, lihaa, saippoata, silakoita, loh-
ta, liinaa ja hamppua, nahkoja ja sukkia.
Karjan hoidon parantamiseksi on ei ainoastaan
säätty niitä saawan tullitta iviedä ulos (1834),
waan niistä on (w. 1835 ja 1845) luwattu
annettawaksi wielä erinäiset palkkiot, jos ne o-
wat erinäisen määrän mukaan hywiä.

Kaupankäynnin tila on nyky sinä wuosina
ollut lyhykäisesti sturaawa: w. 1826 wietiin
ulkomaalle tawaroita 6 ja puolen miljoonan
Rplan, ja tuotiin ulkomaalta yli 5 ja puo-
len miljoonan Rplan edestä paperissa; m.
1836 mietiin 8,055,582 paperi.Rplan ja tuo-
tiin 8,612,752 paperi-Ruplan edestä. W.
1838 kohosi mietyin tamaroiden hinta 9,658,037



Rplaan ja tuotuin 8,502,035 Rplaan paperis-
sa ; tulli-rahoissa saatiin sinä ivuonna 809,362
Rplaa paperissa. W. 1839 kohosiwat tulli^
rahat 650,412 Rplaan ja w. 1845 aina
755,248 Rplaan kumpiki hpssa. Viimemai-
nittuna ivuonna oli wietyin tawaroin hinta,
2,289,000Rplaa ja tuotuin 2,637,000Rplaa
hpssa. Samana ivuonna oli kaupunneilla 436
laiwaa yhteensä noin 44 tuhannen sälytyksen
wetoista, joita hoiti 5,311 merimiestä; maa-
laisilla 912 laiwaa, 20 tuhannen sälytyksen we-
toista, joita hoiti 2,353 merimiestä. Näyt-
teeksi miten laiwain määrä on enennyt, on stu-
raawa: w. 1826 oli niitä waan 250 yhteen-
sä 17 tuhannen sälytyksen wetoista 2,306 me-
rimiehellä: tv. 1834 oli niitä jo 365, joille
luwettiin 29,150 Mytystä ja3,559 merimiestä.

Äsken tehtyihin määräyksiin ei ole otettu
maammekauppaa Wenäen maan kanssa. Kau-
pankäynti Suomen Snuriruhtinanmaan ja We-
näen Keisarikunnan wälillä on määrätty Ase-
tuksessa, ann. 17 p. Heinäk. 1835. Tämän
mukaan saapi Suomesta tviedä ilman tulli-
maksuja Wenäellä ainoastaan lvissiä. Asetuk-sessa lutvetettuja Kotimaamme raaka-aineita ja
joitakuita tekokaluja; muut sekä kotimaan että
ulkomaan tawarat owat taikka kokonaan kielletyt
wietäwäksi eli luwalliset ainoastaan tawallista
tullia ivastaan. »Kaikkia Wenäjän tawaroira ja



Suomen 31 kaupunnista käypi 22 ulko-
maan kauppaa. Näistä käypi 2 (Sortama-
la ja Käkisalmi) Laatokan merta ainoastaan
Wenäellä niin kutsutuilla Soima-lailvoilla, joi-
ta oli w. 1842 Sortawalalla 7 ja Käkisal-
mella t. Muilla kaupunneilla oli w. 1842
yhteensä 453 laiwaa noin 50 tuhannen säly-
tyksen wetäwiä ja 5384 merimiehellä. Näis-
tä oli Oulu laiwa-rikkain (48 kappaletta), waan
Porin laiwat wetiwät enin (34 laiwaa, waikka
5850 sälytystä) ja Porissa sekä Raumaalla
oli enin merimiehiä (589 kumpasessaki) ; Naan-
tali oli laiwoista köyhin (2 kappaletta 13 me-
rimiehellä). Samana ivuonna tuotiin ulko-
maalta tawaroita Helsinkiin noin 950 tuhan-
nen ja lvietiin ainoastaan 87 tuhannen hpea
Rplan edestä; Turkuun tuotiin 914 tuhannen
ja wietiin 311 tuhannen Rplan edestä; Wii«
puriin tuotiin 627 tuhannen ja wietiin 524 tu-
hannen Rplan edestä; Ouluun tuotiin 469 tu-

koksia saapi niin merta kuin maata jaLadoga-
jänveä myöten Wenäjänmaalta wietää, jaSuo-
meen tuotaa ilman tullia maksamata, paitti ai-
-noastansa miinaa, jonka wieminen Suomeen
on kielletty. Jos myös ulkomaanki tawaroita
Wenäeltä maata eli Ladoga-järmeä myöten
Suomeen ulosmiedään, ei pidä niistä mitään
ulostekoa Suomessa maksettaman". Sen muok-
si on tämän kaupan tila määrämätön.



Sisämainen liikunto ja kauppa on wielä
hidas ja tvähänen sen suhteen kuin maamme
on luonnolta tämän marteen mitä etusimmia.
Sisämaalaisten tottumattomuus käsitöihin lie-
nee tähän syynä. Paras liike on kuitenni
Saiman mesijaksossa, jossa kulkee erinäinen
höyrvlaima, Kuopio nimeltä, Kuopion jaLap-
peenrannan wälillä. Tämä laiiva rakettiin w.
1846; sitä ennen liikkui näillä mesillä Suomen
ensimäinen höyryalus, Ilmarinen. War-
kauden sulkulaitoksen hallituksen näytteestä näh-
dään liikkunnon oleman täällä enenemässä.
Mainitusta sulkulaitoksesta kuletettiin m. 1841
noin 34 tuhatta leimiskää suoloja, maan m.
1845 aina 89,641 leimiskää; moita m. 1841

hannen ja wietiin 168 tuhannen Rplan edes-
tä; Porwoosen tuotiin 370 tuhannen jawietiin
24 tuhannen Rplan edestä j. n. e. Hyödyl-
lisin maalle oli Tammisaaren kauppa, jonne
tuotiin ainoastaan 66 tuhannen waan wietiin
ulos 96 tuhannen Rplan edestä; samote Pie-
tarsaaren kauppa, jonne tuotiin 45 tuhannen
ja wietiin 52 tuhannen Rplan edestä, jaKas-
kisten kaupunnin, jonne tuotiin waan 5 ja puo-
len tuhannen mutta wietiin yli 17 tuhannen
Rplan edestä; kaikki hopeassa. Awonaista
Kauppapuotia oli sinä ivuonna Helsingissä 71,
Turussa 52, Oulussa ja Wiipurissa 49 kum-
pasessaki, Raahessa 33, Kokkolassa 22 j. n. e.



yli 24 tuhannen, w. 1845 yli 30 tuhanmll
leiwiskän; kalkkjjauhoja w. 1842 waa^l
4100, mutta w. 1845 jo 6600 leiwiskää; w.
1843 tiilikitviä 2100, w. 1845 jo 8109
leiwiskää j. n. e. Sisämaisista kaupunneista
oli w. 1842 Kuopiossa 13 awonaista kauppa-
puotia, Tampereella 12, Hämeen- 10 ja Sa-
monlinnassa 7, maan Kajaanissa ainoastaan
2. Muuten on liike ja kauppa näissä kaupun-
neissa suurin markkina-aikoina, joita niissä pi-
detään kaksi kertaa wuodessa. Kuulusimmia
owat Kuopion ja Kajaanin talwi-markkinat,
joilla tawallisesti hewois-kauppa on etusin.

Suomen Hallitusmuoto.

Suomen Suuriruhtinanmaa hallitaan o-
miwisten ja »vakinaisten Perus tus lakiensa
jaHallitsioilta wahwistettuin Sää itämisten
mukaan, joissa Hallitsian ja Alamaisten tväli
sekä welwollisuudet ja oikeukset owat järkähtä-
mättömästi rajotetut. Nämä Perustuslait o»
wat jo edellä-päin tähän otetut. Niiden mu-
kaan on yksinään Hallitsialla ja Säädyillä yh-
tenä, julkisilla Waltiopäiwillä, walta muuttaa
ja parantaa »vanhoja ja laatia uusia Kansallis-
(civil-) jaRikos-Lakia, tuumia japäättää maan
»veroista ja ulosteoista, sotawäen teosta, Sää-
tyin erinäisistä etuuskirjoista, kaikkein maan



Suomen Suuriruhtinas ja Hallitsia on
Wenäen Keistm, jonka wuoksi Hallitsiatamme
kaikissa Hänelle aiwotuissa kirjoissa ja kirjo-
tuksissa kutsutaanki: «Suuriwaltias, kaikkein
armollisin Keisari ja Suuriruhtinas". Nyky-
nen armollinen Hallitsiamme antoi paikalla,
hallitukseen tultuansa, Julistuksen, jossa Hän
wahwisti Suomen Perustuslait.

Hallitsialla yksinään on ylin lainkäyttämä
walta; Hän nimittää wirkohin ja arwohin;
tutkii tuomiot, jotka liikuttawat henkeä ja-elä-
mää; Hän yksin armottaa. Kaikissa tvaltiol-
lisissa (ekonomian) ja käyttämällisissä (admi-
nistrativa) asioissa on Hänellä ylin lakialaaö-
maki malta. Hän kutsuu Säädyt Waltiopäi-
wille ja jättää Heille keskusteltawaksi ne asiat,
joista Hän tahtoo kuulustella Heitä.

asujanten oikeuksista ja wapauksista, sekä maan
Perustuslakiloista.

Tämä on maamme ylimäinen lainkäyttä-
wä ja hallitsewa Seura. Se asetettiin Suo-
men Säätyin osotukjesta Porwoon Waltio-
päiwillä Hallitus-Seuran nimellä, joka
kuitenni w. 1816 muutettiin ja pantiin Suo-
men Senaatiksi. Sen Sääntö-kirja al-
kaa sturaawilla sanoilla: «Makuutetut sen säät-
tämisen ja niiden lakien, jotka, sopien Suo-

Suomen Senaatti.



men kansan luonteelle, tawoille ja silvistykselle
owat monina aikoina olleet perusteena Sen
kansalliselle wapau)elle ja rauhalle, ei myös-
kään saattawan, uuden waaratta, pienentää ja
rikottaa, olemme Mc ensi hetkenä Hallitukses-
tamme tämän maan yli, ei ainoastaan juhla.»
lisimmasti tvahlvistcmeet saman siiättämisen ja
lait, niiden jokaiselle Suomen asujamelle, nii-
den mukaan, tulewain wapauksien ja oikeuksien
kanssa, mutta myös maan kokountunein Sää-
tyin kanssa tapahtuneen päätöksen perästä, a-
settcmeet erityisen hallituksen, joka, Meidän Hal-
litus-Seuramme nimellä, kokoonpantu suoma-
laisista miehistä, on tähän asti Meidän Ni-
inessämme toimittanut maan kansallista halli-
tusta ja oikeuden jakamista wiimestssä mää-
rässä, tottelematta muuta waltaa kuin lakien
ja sitä Meiltä, Hallitsiana, niiden nojalla har-
jotettua waltaa. Semmostlla taivalla olem-
me Me tahtoneet stkä näyttää sitä mieltä, jo-
ka on ohjannut ja wastaki on ohjaawa Mei-
tä, Meidän Suomalaisia alamaisiamme koh-
taan, ja samalla, .jäisiksi ajoiksi^ wahwistaa
stn tvakuutuksen jonka he Meiltä owat saa-
neet, heidän erinäisen hallituksensa pysyttämi-
sestä Meidän ja Meidän Istuinperillistemme.
waltikkaan alla".

Senaatissa on 16 jäsentä, puoleksi wa-
pasickilst^ puoleksi wapasuwuttomia, jotka kol-



meksi wuodeksi kutsutaan ja asetetaan. He o-
wat toimituksensa »vuoksi jaetut kahteen Jako-
kuntaan (Departementtiin): Oikeus- ja Käyt-
tämys-lakokuntaan. Kumpastenki kuuluu yksi
Wara-Esimies ja 7 jäsentä. Oikeus-Jako-
kunnan tulee jakaa oikeutta wiimesessä mää-
rässä. Se tuomitsee Suomen lakien mukaan,
eikä sen tuomion yli woi enää walittaa. Sen
tutkinnon ja päätöksen alle kuuluu kaikki kan-
saiset ja rikos-riidat, tilariidat, tulli-, posti- ja
luotsi-wirkamiesten sekä maamittarien ja mui-
den lvirkarikokset j. n. e. Päätettäissä hen-
keä ja kunniaa liikuttawia asioita pitää wähin-
täin 7 jäsentä olla koolla; muissa asiojssa on
se jo 5 jäsenellä tuomionwoipa. Ainoastaan
painawimmissa asioissa saapi rukouskirjoilla
Hallitsialta pyytää muutosta Oikeus-Jakokun-
nan tuomioissa. Armopyynnöt tuomitun ran-
gaistuksen lvapauttamisesta tai helpottamisesta
sekä kaikki muutki armopyynnöt, jotka Hallitsia
on jättänyt Itseltänsä ratkastawiksi, pitää jät-
tää Oikeus-Jakokuntaan, joka liittää niihin ar-
welunfa ja lähettää ne Hallitsialle.

Käyttämys.lakokunta tutkii ja päät-
tää taasen kaikki asiat Suomen lvaltiollisessa
käyttämyksessä ja maan sifällisesfä hallitukses-
sa. Erinäisten toimitusten »vuokst jakautuu se
4 Toimituskuntaan (Ekspeditioniin), joilla on
itstkultaki yksi Jakokunnan äsenista Päällys?



miehenä. l:ksi Kanslia-Toimituskunta,
jonka tulee walwoa yleisestä järjestyksestä, le-
wollisuudesta ja rauhallisuudesta, sensuurista
ja kirjakaupasta, posti-asioista, teistä ja silloi-
tuksista, julkisista rakennuksista, köyhäin hol-
houksesta, kuritus- ja ketruu-huoneista, julkisis-
ta wankihuoneista, sairas-hoidosta, mitasta,
määrästä ja painosta, kullan, hopean ja tinan
laillisesta sepitsemisestä. 2:M Maanwara-
Toimituskunta, joka toimittaa tarkkoja lu-
metteloja Ruunun tuloista, antaa osotteita
Ruunun lvuosinaisista tarpeista, hoitaa Ruu-
nun maista ja muusta omaisuudesta, tulli- ja
maamittaus-asioista , maawiljelykststä, kau-
panteosta, tehtaista, wuorityöstä ja kaikenlai-
sesta muustaki kansallisesta teollisuudesta, ja
kartta-siemplauksesta. 3:ksi Ka mmar-ja Lu-
wunlasku-Toimituskunta, jolla on katsot-
tawana weroin kanto, waltiolliset luwunlaskut,
weronlaskukirjat ja henkiluwettelot, sekä luwun-
pitämys Senaatin mänöistä. 4:ksi Seura-
kuntais-Toimituskunta, joka käsittelee a-
sioita ja juttuja jotka liikuttawat kirkkoa, kou-
lua ja opetuslaitoksia. Itstkussaki näistä Toi-
mituskunnista lvalmistetaan asiat ennenkuin ne
jätetään koko Jakokunnan keskusteltawaksi.
Wähintäin 5 jäsentä pitää olla läsnä koko
Jakokunnan tutkiessa tärkiempiä asioita; muis-sa woipi jo 3 päättää, jos owat samasta a-



Sekä Oikeus- että Käyttämys-lakokun-
nan tutkittawiksi tulee asiat ja kysymykset sekä
Kuvernyörein ja muiden wirkalaitosten kercoo-
musten että lvalitus- ja armokirjain kautta,
samote Hallitsian käskystä ja Pää-Kuvernyö-
rin muistutuksesta.

jatukststa; muuten tarwitaan niissäki 5 jäsen-
tä koolla.

Koko Senaatti kokoutuu ja päättää niis-
sä asioissa, jotka eiwät toisen eikä toisen Ja-
kokunnan toimeen kuulu. Näihin koko Se-
naatilta ratkastawiin asioihin kuuluu: naimisen
pyynnöt sekä kielletyissä polwissa että ennen
laillista ikää"), awioliiton purkamiset, lailli-
sesti erotettuin awiopuolisoin pyynnöt saada
mennä uuteen naimiseen, ja wapasukuisten les-
kein ja neitoin anomukset saada, mentyänsä
wapasuwuttomalle miehelle, nauttia wapasu-
lvulliset oikeuksensa; samote ala-ikäisten julka-
stminen täysi-ikäisiksi ja tvapauttaminen tieto-
tutkinnoista (eksaminoista) , joita waaditaan
waltakunnan wirkohin päästäksensä. Koko Se-
naatti päättää myös pitäjäin ja kihlakuntain
jakauksesta, sekä säätää armowuosia pappein ja
koulu-ovettajain leskille ja onvoille. Näissä
yhteisissä kokouksissa ilmoittaa Senaatti myös
ajatuksensa, milloin Hallitsia jättää jonkun asian
-) Joka on talonpojan pojille 18 ja tytöille 15 wuotta.



Ei Senaatti yleensä eiwätkä Jakokunnat-
kaan erittäin woi muuttaa entisiä lakia, waan
täytyy päätöksissänsä seurata niitä; eikä ole
waltaa asettaa uusia weroja ja maksuja eikä
saa muuttaa wuosinaista Ruunun mänömää-
ryytä. Senaatti hallitsee Suuriruhtinan ni-
messä, jonka nojalla päätöksensä tehdään ja
julistetaan. Kaikki Senaattiin lähetettäwät
kirjotukset ja rukouskirjat pitääki sen rvuoksi
kirjotettaa kuin itse Hallitsialle. Senaatin yh-
teisissä kokouksissa päätetään asiat useampain
äänten mukaan.

Erinäinen toimituskunta Senaatissa on
Prokuraattorin Kanslia, jossa on tarpeelliset
wirkamiehet jaProkuraattori päällyksenä. Tä-
mä tvirkamies sai w. 1812 johdakkeensa, jon-
ka mukaan hänen tulee «walwoa oikeudenkäyt-
tämistä, katsoa että lait, asetukset, wirka-joh-
dakkeet ja etuuskirjat welwollisesti seurataan
ja noudatetaan kaikilta wirkamiehiltä ja wir-
kalaitoksilta, että itsekuki Waltion käskyläinen
rehellisesti täyttää welwollisuukstnsa, ett' ei ku-
kaan, ylhäinen eli alhainen, köyhä eli rikas
taida rikottaa hänelle tulewissa oikeuksissansa".
Hänen tulee walwoa asioiden laillisesta käyt-
tämisestä Senaatissa, jonka kokouksissa ha-

Sen erinäiseen tutkintoon, samote milloin Hal-
litsia waatii Sen selitystä jonkun hämäräm-
män lakipaikan ymmärryksessä.



nen tulee olla läsnä niin usein kuin waan woi-
pi, lukea ja tutkia sen rotokollat, ja woipi hän,
ehk' ei hänellä ole mitään sen päätöksiin wai-
kuttawaa ääntä, kuitenni liittää Senaatin ro-
tokollaan eri ajatuksensa, jos hän ei suostu
Senaatin päätökseen; ei hänen wastustuksen-
sa kuitenkaan estä päätöksen täyttämistä. Mut-
ta jos hän hawaitsee taikka Pää-Kuvernyörin
wirantoimituksissansa eli Senaatin päätöksis-
sänsä siwuuttaneen lakia, niin on hänen tvel-
wollisuutensa tehdä muistutuksia sitä ivastaan
ja näyttää missä ja miten laittomuus on teh-
ty. Jos hänen muistutustansa ei totejtasi,
woipi hän suoraan ilmoittaa asia Hallitsialle.
Prokuraattori on myös welwollinen laillisesti
antaa tutkia ne asiat, jotka taikka Pää-Kuver-
nyöriltä, Senaatilta eli muilta wirkalaitoksilta
jätetään hänelle käsiteltäwiksi, taikka hänelle
annetaan niiltä, jotka kaipaawat wääryytta
kärsineensä. Hän woipi myös tutkia Holvi-
oikeuksien kertoomuksia lain käyttämisestä maas-
sa ja waatia luwuntekoa wian-alaisilta tuoma-
reilta. Kaikki Ruunun edusmiehet ja asian-
ajajat (wiskaalit) kuuluivat suorasteen hänen
allensa. Hän walwov myös -vankihuoneita,
ja katsoo että järjestys ja laillisuus noudate-
taan wankein wartioimisessa ja holhouksessa,
sekä ett' ei heitä enemmän aikaa pidetä wan-
keudessa kuin ccha waatii.
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Ne asiat, jotka owat itse Hallitsialta pää-
tettäwät, walmistetaan Hänen Majesteetlinsä
Kansliassa Suomen Asioille jaannetaan
esille Suomen Suuriruhtinanmaan Minis-
ter-Waltiosihtieriltä, joka myös on mai-
nitun Kanslian päällyksenä. Kaikki tärkeim-
mät kirjoitukset, esimerkiksi kaikki Asetukset, jot-
ka tulewat sturattawiksi maassa, wuosinainen
Ruunun mänöinmään)y , suuremmat raha-
määryyt, nimitys korkeimpiin wirkohin j. n.
e., allekirjotetaan Hallitsialta itseltänsä ja tois-
tetaan Minister-Waltiosihtieriltä. Tämä il-
mottaa muissa asioissa Hallitsian päätökset
ja käskyt ainoastaan Pää-Kuvernyörille, joka
sitte, asian laadun mukaan, taikka itse toimittaa
ne eli jättää Senaatille.

Hallituksen ylimäisenä käyttäjänä Suo-
messa on Pää- (Kenraal-) Kuvernyöri, jonka
tvirka-johdake annettiin iv. 1812. Hän istuu
esimiehenä Senaatin yhteisissä kokouksissa ja
Käyttämysllakokunnassa, mutta Oikeus-Ja-
kokunnassa ei muullon kuin tärkeimmissä ta-
pauksissa. Jos hän on toisesta ajatuksesta
kuin Senaatti, otetaan hänen ääntelynsä ro-
tokollaan ja woipi hän muutenki liittää e-
ri^ajatuksensa Hallitsialle menewissä asiois-sa; mutta, jos asia on Senaatin wallas-
sa, täytetään kuitenni Sen päätös, joskoPää-
Kuvernyöri oisiki toisesta ajatuksesta. Hänen



kauttansa tulee kaikki asiatHallitsialta Senaatille
jamenewät Senaatilta Hallitsialle; muutcnki tu-
lee Senaatin jaProkuraattorin jättää hänelle
määrätyillä ajoilla kertoomus toimituksistansa.
Pää-Kuvernyörin pitää wuosittain matkustaa lä-
pi maan, oppimaan tunteaksensa sen tarpeita ja
puutteita. Hän jättää myös Hallitsialle aina
jonkun ajan perästä kertoomuksen maan tilas-
ta. Hänen tulee likinnä walwoa lewollisuu-
desta ja rauhallisuudesta maassa, katsoa että
Hallitsian Asetukset ja Käskyt tarkasti seura-
taan ja täytetään, että asujamet rikkomatta
saawat nauttia lakiloiden turwaa ja etuuskir»
jäin ja oikeuksiensa wakuutta. Tämän suhteen
tulee hänen ynnä Senaatin Käyttämys-lako-
kunnan kanssa Läänin Kuvernyörein kautta ivai-
kuttaa kaikilla tarpeellisilla keinoilla, joita laki
ja asetukset myödyttää. Saman Käyttämys-
lakokunnan kanssa on hänen myös katsotta-
wa, ett' ei leiwän- eikä ruoka-puute mahda tul-
la; joten kaikki Ruunun Makasiinitki owat hä-
nen katsannossansa, samote koko Weroinkanto.
Walitusten ja oikeutta-anowaisten suhteen on
kaikilla hänen luoksensa awoin tila tulla mää-
rätyillä ajoilla; ei hän kuitenkaan woi mitään
icse tehdä, mutta taikka neuwoa anofata a-
sianomaijeen paikkaan, taikka Prokuraattorin
kautta antaa laillisesti tutkia syytettyin »virka-
miesten »vikoja. Eikä hän woi, muullon kuin



Suorasteen Senaatin alle kuuluu sturaa-
waiset pää-wirka!aitokstt Helsingissä: Dli. Sen-
suuri-Hallitus; Lääkintä-hallitus, jonkaalle kuu-
luu koko terweyden hoito maassa; Posti- ja
Pää-Tulli-hallitus; Päämaanmittaus- jaRa-
kennushoito- (Intendentti-) Konttuori; Luotsi-
wirkatoimitus;. Wuorityön-hallitus; Tutkinto-
(Revisioni-) Oikeus ynnä siihen kuuluwa Tut-
kinto-Konttuori; Kartta-Stemplaus-Konttuori ;

Koskenperkkuun ja Kaiwantotyön-hallitus; Kä-
sitehtain hallitus, ja Waihetus-, Welka- jaLai-
na-Pankki, joka sai uuden lohdakkeen w. 1840.
Suomen Pankill rahawarusteisla oli w. 1845
lopulla: I:ksi Perustus-rahastossa 747,637 Rp-
laa 70 kop.; 2:ksi Maawiljelys-lainarahastossa
90,691 Rplaa 21 kpkaa; 3:ksi Käsitehdas-laina-
rahastossa 64,289 Rplaa 8 kpkaa; 4:ksi Pien-
ten Setelien säästöwaroissa 484,377 Rplaa 34
kpkaa; s:ksiSotawäestön-lainarahastoissa 1,467

suurimman kiiruun waatiessa, antaa käskyjä
suorasteen ala-oikeuksille ja wirkamiehille, ja
sillonki pitää hänen heti antaa toimestansa tie-
to siihen wirkapaikkaan, jonka kautta käsky
muuten oisi ollut annettawa. Paitsi mitä hä-
nelle erittäin on asetettu, pitää Pää-Kuvernyö-
rin myös itsensä ojentaa 1734 wuoden Maa-
herran-johdakkeen sekä lain ja stisowain asetus-
ten mukaan. Hänen aliansa on Pää-Kuver-
nyörin Kanslia Helsingissä.



Pää-Kuvernyörin jaSenaatinKäyttämys-
Jakokunnan alle suorasteen kuuluivat Kuvernyö-
ri t maamme 8 Läänissä. Kuvernöörillä on, w.
1734 annetun Maaherran-johdakkeen mukaan,
melkeen samat welwollisuudet ja toimitus-walta
Läänissään, kuin Pää-Kuvernyörillä ja Käyt-
tämys-lakokunnalla yli koko maan. Paitsi sitä
on hänellä likin ja yhdeltä puolen ylinki halli-
tus Ruunun tiloista läänissään. Lääninhalli-
tuksessa on hänellä apuna kaksi Maansihtieriä
ja kaksi Maankamreeria paitsi muita alhaisem-
pia tvirkamiehia.

Rplaa 80 kpkaa; 6:ksi Köyhäin- ja Työntee-
tos-huoneen rahastossa 456,220 Rplaa 88
kpkaa; 7:ksi Sotamiesten ja Sotawäen puus-
tellein rahastossa 158,638 Rplaa 72 kpkaa,
kaikki hopeassa. 1846 wuoden lopulla oli Pan-
kin seteleistä liikkeellä 3,354,645 Rplaa hpssa ;
tätä wastaawaa kultaa, hopeata y. m. löytyi
Pankissa ja Waihetus-laitoksissa 2,263,601
Rplaa 4^ kpkaa, joista 1,687,859 Rplaa 74
kpkaa asianomaisilta Rewisoreilta ja Säätyin
Edusmiehiltä lukittuna Pankin walwiin.

Läänit ja Lääni-Hallitukset.

Itsekuki Lääni jaetaan taasen Wouti-
kuntiin ja nämä taasen Nimismiesten a-
lueihin, joissa Woud it hallitsewat Kuv ernyörin
ja Nimismiehet taasen Woutein likimäisen
peräänkatsannon alla. Voutikuntia on nyky-



jään 47 ja Nimismiehen aluskuntia 224 kap-
paletta. Niistä kuuluu l.ksi 5 Woutikuncaa
Oulun Lääniin, jonka alla on pohjois-puoli
Pohjanmaata, Kajaanin kihlakunta ja Lapin-
maa; 2:ksi 5 Voutikuntaa Waa san Lääniin,
jonka alla on etelä-osa Pohjanmaata, pieni osa
Satakuntaa sekä Wiitasaaren, Saarijärwen ja
Laukkaan pitäjät Hämeestä; 3:ksi 10 Vouti-
kuntaa Turun Lääniin, johon kuuluu Warsi-
nais-Suomi, Ahwenanmaa ja Satakunta,paitsi
Waasan ja Hämeenlinnan Lääniin kuuluwia
osia; 4:ksi 4 Woutikuntaa Uusmaan Lääniin,
jonka alla on koko Uusmaa ja pieni osa Hä-
meestä (Orimattilan ja litin pitäjät); s:ksi 4
Woutikuntaa Mikkelin Lääniin, jonka aluetta
on etelä-osa Sawoa sekä Sysmän jaHartolan
pitäjät ja Heinolan kappeli Hämeestä; 6:ksis
Woutikuntaa Kuopion Lääniin, jonka alla on
koko pohjois-Sawo jaKarjala sekä Rautalam-
min pitäjä Hämeestä; 7:ksi 5 Woutikuntaa
Hämeenlinnan Lääniin, jonka alle kuuluu
muu osa Hämeen maakunnasta sekä Lempä län,

Kangassalan, Oriweden jaMessukylän pitäjät
Satakuntaa; B:ksi 9 Woutikuntaa Wiipurin
Lääniin.

Jokaisessa Kuvernöörin istuinkaupunnissa
löytyy Läänin Lasarettia ja Maamittaus-kont-
ruoreja sekä Posti-Inspehtoreita, joidenkakatsan-nossa on kaikki Läänin Posti-konttuorit. Suo-



Likimäiset niitä owat maalla Lakman-
nin Oikeudet, joiden Esimiehinä on Lak-
mannit ja 12 talonpoikaa Lautamiehinä. La-
kikuntia Suomessa löytyy 6.

Howi-oikeudet owat. Senaatin Oikeus-
Jakokunnan perästä, korkeimmia Tuomio-istui-
mia maassamme, joidenperäänkatsannossa kaik-
ki alemmaiset oikeudet owat. Niissä löytyy aina
Presidentti (Esimies), joku määrä Howi-Neu-
ivoksia, Asessyöriä jamuita wirkamiehiä. Suo-
messa on 3 Howi-oikeutta.

Perustus kaikelle oikeuden käyttämiselle
kansallis- (civil-) jarikos-asioissa on 1734 wuoden
Lakikirja, jonka Oikeudenkäymisen Kaaressa
luwetellut Tuomw-istumet owatki sen wuoksi
wielä täydessä woimassansa.

messa löytyy myös 34 niin kutsuttua Läänin-
Lääkäriä aluskuntineen.

Tuomio-istumet ja Oikeuden-hoito.

Alimaiset maalla owat Kihlakunnan
Oikeudet. Niitä löytyy yleensä 48.

Turun Howi-oikeuden alle kuuluu Tu-
run, Uus'maan jaHämeenlinnan Läänit, joissa
löytyy 2 (Turun ja Porin sekä Uus'maan ja
Hämeenlinnan) Lakikuntaa ja 19 Kihlakuntaa;
Waasan Howi-oikeuden alle taasen Waa-
san ja Oulun Läänit ja Lakikunnat sekä 10
Kihlakuntaa, ja Wiipurin Howi-oikeuden
alle Wiipurin, Mikkelin ja Kuopion Läänit,



Sen jo monesti mainitun Pekka Brah en
kautta sekä myöhemmin kuningas Kaarle 11:ltä
perustettiin Sotawäen-teko Suomessa. Sit-
temmin warmistui lvähitellen sekä sotawäen y-
löspanon muoto että luku siihen tilaan, jossa ne
oliwat wiimeseen sotaan asti. Silloin annettiin
sturaawa Julistus: «Hänen Majestetin Kei-
sarin Armollisimman Käskyn jälken tietäanne-
taan, että tässä sisälleotetusa Suomen maasa
ei, niinkuin Wenäellä tawallinen on, Recryte-
ringi tapahdu, ja että, sen jälkeen kuin Suo-
menmaan Asujat owat käynneet heidän Uskol-
lisuden jaKuliaisuden Walan, Suomen armeja
tulee, ilman muutosta ylöspidettäwäxi samalla
tawalla tästäperän, kuin tähänasti Ruotsin
Hallituxen alla. Annettu Helsingforssisa sinä

p. Maaliskuusa 1808. — Greiwi Buxhoew-
den, General en Chef m. m". Miten Por-

Suurimmissa kaupunneissa löytyy sekä
Raastuwan että Kemnerin-Oikeuksia;
muissa waan Raastuwan-Oikeuksia, joissa
tuomitsee Porimestari ja Porwareilta walitut
Raatimiehet (Neuwomiehet); ja pienimmissä
walwoo järjestyksestä niin kutsuttu Ordningi-
oikeus. Raastuwan-Oikeuksia löytyy yleensä
27, Kemnerin 9, ja Ordningimiehiä 4.

2 (Wiipurin ja ' Karjalan) Lakikuntaa ja 19
Kihlakuntaa.

Suomen Sotawäestö.



woon Waltiopäiwillä sotawäestä määrättiin,
on jo siwulla 59 mainittu. Sen perästä saa-
tiin w. 1812 pestillä (raha-palkalla) kokoon 2
lalkawäki-Rykmenttiä ja 1 1ääkeri-Rykmentti,
jotka kerran wuodessa kokoutuiwat harjotuksiin,
muut ajat oliwat hajotetut ympäri maata. W.
1827 muutettiin nämä Rykmentit 6 Tarkka-
ampuwa- (Skarpstytte-) Pataljuoniksi, joista
miehiä aina lähetettiin Harjotus-Pataljuonaan
Helsingissä. Tämän wiime-mainitun nimi muu-
tettiin w. 1829 Suomen Henkiwartion Tarkka-
ampuwa-Pataljuonaksi. W. 1830 hajotettiin
laikki muut Pataljuonat paitsi tätä, ja niiden
I»aan pantiin niin kutsuttu Ensimäinen Suo-
men Meritväestö. W. 1845 tuli Julistus
«neljän wärwätyn ordinarie bataljonan wal-
mistamisesta Suomenmaassa", joista nyt 1
Pataljuona on walmiiksi tulemassa Turkuun.
Sen mukaan on seisowata suomalaista! sota-
wäkeä maassamme Suomen Henkiwartion Pa-
taljuona Helsingissä, neljällä kompanialla, Suo-
men Meriwäestö myös Helsingissä, kahdeksal-
la, jaSuomalainen Tarkka-ampuwa-Pataljuo-
na Turussa, neljällä kompanialla; yhteensä noin
3 tuhatta miestä. Jo Porwoon Waltiopäi-
willä pyysiwät Suomen Säädyt, ett' ei suo-
l.alaiseen sotawäkeen pantasi muita kuin Suo-
.en miehiä päällyksiksi eikä paljaiksi sotamiehiksi.



Suomen sotawäellä on oma V li-sota-
oikeus, josta ivedetään Senaattiin.

Hywäin sotapäällysten walmistamiseksi on
Haminan kaupuntiin asetettu erinäinen Sota-
<Kadetti-)koulu, johon on,paitsiPäällikkötä ja sen
Apulaista, määrätty tarpeen mukaan Upsteriä,
13Opettajata ja muita wirkamiehiä. Ruunun

kustannuksella kaswatetaan siinä 105 poikaa.



Suomenmaan kartta
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