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Ei suuren suurena eikä pienen pienenä sentään
uinailee se armahan isänmaamme osa, joka Mikkelin
lääniksi sanotaan, syleilyksessä Suomen kahden taajim
man ja mesirikkaimman mesistön, jotka siintäwinä sel"
kina, soilumina salmina, mipajamina uurtoina ja lien-
teinä lahdelmina tunkeutumat kaikkialle mantereiden ja
niemien, taipaleiden ja saarien mätiin, suloa ihanata
suoden ja läikkymillä lainehin kuiskaellen tuhansille
rantakimille sanattomia satujansa maiheista ja kärsi-
myksistä uskollisen Suomen kansan.

Mikkelin Liiani.
tjlemen Katsahdus.

Länsipuolella ulottuu läänin rajana symäaaltoi
nen, makamamuotoinen Päijänne, jonka itäpuoliset
runsaat mesilisäykset kaikki saamat alkunsa samoissa
seuduissa, joihin läänin itäpuolella oleman tuhatniemi-sen ja tuhatsaarisen, tuhatselkäisen ja tuhatsalmisen
Saimaan lukemattomat haarelmat pujahtelemat, tahi
joista syntymät ne monimutkaiset wirrat ja järwet,
jotka lännestäpäin juoksemat sen helmoihin.

Luulisi monasti kumpasenpuolisten mesien yhteen yh
tymällä leikkaaman maanemän poikki ja muodostaman
siten luonnollisen Päijänteen ja Saimaan millisen kana-
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Tämä harjanne, jota likiseutujen asukkaat tamallisesti
sanomat Vedenjakajaksi, saapi alkunsa Mikkelin
läänin pohjoispuolella oleman Kuopion läänin luotei-
sella kulmalla Suomenmaan keskitse poikkikulkemasta,
lemeäkylkisestä Suomenselän ä, siinä missä tämä
tekee äkkinäisen polmen eteläänpäin, metsäisiin rintei-
sinsä sulkien Pohjanmaan Pyhäjärmen saariset ulapat.
Koska harjanne kulkee lämitse koko soikean Samon maan
pohjasta eteläisimpään rajaan asti, on sitä myös ru-
mettu mainitsemaan Samonseläksi, mikä nimi kir-
joissa onkin tätä nykyä tamallisempi. Kulkiessaan en-
sin kaakkoiseen suuntaan eroittaa se toisistansa Piela.
meden yläjärmet Kiurumeden ja lisalmen monihaarai-
sista mesisäiliöistä, jonka jälestä se kääntyy suoraan
eteläänpäin ja muodostaa nyt kapean mäliseinän, jonka
länsipuolella on Pielamesi, Nilakka- ja lismesi, sekä
itäpuolella Poromesi, Onkimesi, Kallamesi, Koirusmesi
ja Unnukkamesi. Tultuansa Kuopion ja Mikkelin lää-
nien rajalle, alenee selänne niin kapeaksi taipaleeksi, että
luulisi molemmanpuolisten mesistöjen — Suonteen
selkä täällä länsi-, ja Sorsamesi itäpuolella — jo lo>
pullakin pääsemän jos niukimmankin suudelman toi
sillensa antamaan.

mau. Niin ei kuitenkaan ole missään asian laita. We-
sistöjen keskellä kulkee, näet, maaharjanne, joka kaik-
kialla niin korkeana pysyy, ettei mesi ylitse pääse.

Mikkelin läänin lämitse kulkee harjanne yhä suo
raan etelään päin, siksi kuin se ihan läänirajan etelii-
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puolella Wiipurin läänin Walkealan pitäjässä yhtyy
Pieneen Salpausselkään. Tällä mälillä lemiää se
useiksi, yhtäsuuntaisitsi hietaharjuiksi, joiden laajoilla
hartioilla monessa paikassa sijaitsee kyliä ja miljaisia
peltomaita. Eräälle niistä taipaleesta, jotka tällä mä
lilla järmien mälillä muodostumat, on keskelle päähar
jua rakettu Otaman maanmiljelyskoulu, jonka päära-
kennus on niin asetettu, että mesi sataessa toisesta
kattorännistä juoksee Päijänteesen, toisesta Saimaasen.
Taipale Puulajärmen itäisimmän lahden ja Sai-
maan sisimmän pohjukan, Samonlahden, mälillä ei
ole 12 mirstaa lemeämpi, mutta Samonselän itäisellä
rinteellä olemasta, Saksalan joen kautta Samonlah-
teen juoksemasta Oulunkijärmestä yllämainittuun
Puulan, Nöppäänlahden nimiseen itäosaan ei ole
kum 2:n mirstan pitu'nen matka.

Läänin Päijänteenpuolinen osa on lännimmällä
pitkin Päijänteen rantoja suureksi osaksi muoretonta
maata, jossa maanpinta paikottain, marsinkin pohjem-
pana, kohoaa korkeiksi mäkilöiffi ja hietakukkuloiksi, pai-
koittain taas on laajaa, samiperäistä tasankoa. Mutta
mitä edemmäs siirrymme Päijänteestä itäänpäin, sitä
enemmin muuttuu maa mähitellen muorimaaffi. Toinen
toisensa takana kohoamat muoriselänteet etäältä ja aina

Kumpasellakin puolella Wedenjakajaa lemiää inaa
kauniina, järmien ja mirtain nkkileikkaamina, mallan
maihtelemiffi muodostuneina muoriseutuina.
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yhä etäämmältä siintäminä harjuina, jotka mätiinsä
sulkemat järmet ja laaksot ja mirtojen mäylät. Ollen
hymin epätasaisia muodostamat ne kaikkialla mäkisiä ja
monimutkaisia maisemia, joiden hilpeä maihtelemaisuus
silläkin lisätään, että laaksojen pohjista, järmien rin-
teiltä ja mirtojen mieremiltä kaikkialla nousee yksinäisiä
muoren kukkuloita.

Itäinen, Saimaanpuolinen osa muodostaa laajan,
pyöreämuotoisen niemimaan, jonka rantoja huuhtomat
Saimaan monilukuiset selät, ja jonka järmenpuoliset
kyljet Saimaan lukemattomat kicrtelemät lahdet ja pie-
nemmät ulapat jakelemat pitkiin, monimuotoisiin ja sata-
kärkisiin niemilöihin. Wienojen mesien helmoissa ha
jaantumat näiden ulkopuolella Saimaan kuuluisat san
ret: toiset pienoisen pienet, niin että kalastajan ahdas
mökki töm tuskin tilan siinä saapi, toiset niin tilamat
ja laajat, että koko suuret seurakunnat kirkkoinensa, ky-
linensä sekä tuhansin asukkaittensa mahtumat majaile,
maan niiden kankahilla ja kentillä, laaksoissa ja mihan-
tamilia mäkirinteillä. Itäpuolelta mesiä taas pistäy.
tymät pohjoispuolella Karjalanselän, ja eteläpuolella
Salpausselän osittain muoriset, osittain hietaisethan
ranteet, pitkillä niemen kärsillään lähestyen lakkaamatta
Saimaan länsipuolisia rantamaita. Näin muodostamat
joka paikassa niemet ja saaret luonnon rakentamia sil-
toja, jotka toisiinsa yhdistäwät masta kumatun lamean
maanalan ja sen kapean kaistaleen, joka ulapoiden itä-
puolella on Mikkelin läänin rajoihin suljettu.
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Suurin osa niistä soikeista niemistä ja saarista,
jotka mälistä monen penikulmankin pituisina näin ja-
kamat Saimaan medet pienempiin selkiin, omat maan-
laatunsa puolesta korkeampia tahi matalampia hieta-
harjuja. Samaa laatua omat melkein kaikki ne muut-
kin harjanteet, jotka, tamallisesti seuraten mesijaksojen
yleistä suuntaa luoteesta kaakkoon, käymät koko Sa-
monselän ja Salpansselän mälisen laaksopohjan poikki.
Muualla taas, kuten esimerkiksi Ristiinan, Puumalan ja
Anttolan pitäjissä on luonto monijakoisten mesien mä.
lille muodostanut jylhiä muoriryhmiä, jotka useassa
paikkoin jyrkkäsuorina kallioseininä nousemat Saimaan
symistä aalloista, ja mälistä kahdelta puolen lähestyen
toisiansa saamat aikaan marjoista, mutkaisia salmia,
sekä useimmiten luomat maisemoille maihteleman, suu
rellaisen luonnon ihanuuden.

yllämainittu laaja laakson pohja, joka muutoin
on miltei ihan maakasuorana, niin ettei koko lamealla
mesirikkaalla alalla ole suurempia koskia laisinkaan, on
siis hymin epätasainen, erittäinkin senkin kautta, että
poikkilaaksot usein leikkaamat hietaharjanteisin symät
pykälät, synnyttäen siten lukuisia, erisuuntaisia kum-
puja ja mäkiä. Ainoastaan läänin pohjoisessa osassa
lemiää tällä puolella Samouselkää, tämän ja Saimaan
pohjoisen mesistön mälillä, amaria, tasapintaisia milja
maita.
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Erittäin korkeita muoria ja muorikukkuloita ei ole
Mikkelin läänissä olemassa. Enimmin tunnetuista mai-
nittakoon ainoastaan Nummukkamäki Pieksämäellä,
Nyöskinmuori Rantasalmella, Linnamuori Sul-
kamalla, Hiidenmuori, Hirmienmuori, Linna-
muori ja Naismuori Mikkelissä, Kirjokallio ja
Haukkamuori Ristiinassa Sahinmäki ja Kar-
hunmuori Mäntyharjussa.

Kuten jo yllä mainittiin, kuulumat läänin kaikki
järmet kahteen päämesistöön, toiset Samonselän länsi-
puolella omat Päijänteen, tois't itäpuolella Saimaan
mesiä. Läänin pohjoisimmassa sopukassa sijaitsee Sa-
monselän läntisellä rinteellä Pieksänjärmi, josta mesi
juoksee suoraan pohjoiseen, yhtyen Kuopion läänissä
Päijänteen koilliseen wesiwäylään. Pieksänjärmen luota
kun lähdemme länteen päin, tapaamme mesiä, jotka
juosten eteläänpäin etsimät itsellensä aiman toisia teitä
Päijänteen helmoihin. Jokiloina juoksemat nämät en-
sin Naarajärmeen, siitä pitkin Samonselän läntistä
rinnettä Naakkimajärmeen, ja siitä länteenpäin,
laskeutuaksensa pieneen järmiryhmään, johonka luo-
teestapäin yhtyy Pyhäjärmestä tulema mirta. Näin
lisääntyneet medet juoksemat Porsaskoskea myöten

Wuoret ja uicdet.



I^«<?^<?/ /a ve^e/. 7

3 peninkulmaa pitkään ja 1 peninkulma lemeään Kyy-
meteen, joka painaa sekin likeltä Samonselän kylkeä,
ja jonka pohjoispuolen kahtia jakaa pitkä, muotonsa ja
ympäristönsä puolesta Italian niemimaata muistuttama
HäMliinniemi. Wastaanotettua mielii luoteestapiiin
pitkällisen jiirmijonon lirisemiit laskut, purkautuu Kyy-
mesi 4 mirstan lemeän taipaleen lämitse ensin Rauha-
salmea myöten Rauhajiirmeen, ja siitä Liisiikosken
kautta ihanan kauniisen Puutaan, jonka pinta on
soikeilla niemillä rikkihakattu ja somilla saarilla täyteen
siroteltu. Puula eli Puulaniesi on Suomen suurimpia
jiirmiii. Se on, maikka sen mettä usein on laskettu,
mielä nyt kuudetta penikulmaa pitkä ja puolikolmatta
penikulmaa lemeä. Koko pinta-ala, mantereen lukuisat
niemet siihen laskematta, on 4,Z2 neliöpeniknlmaa, siis
tasan puolta pienempi kuin awara Oulunjärwi. Weden
symyys on paikoittain 40 sylen tienoilla. Suurin mai-
nituista niemistä on se, joka lemeänii ja monihaarai
sena Kangasniemen kirkon tienoilta pohjasta etelään-
päin ulottuu melkeinpä jiirmen itäiseen rantaan asti,
eroittaen siten Puulan pohjoisen osan piiiiseliistä eril-
lään olemaksi, pienemmäksi ulapaksi. Puula on muutoin
läänin kalarikkaimpia jiirmiii. Erittäin on se tunnettu
isoista, lihamista muikuistansa, joita siinä runsaasti saa-
daan. Puulan luonnollinen laskumiiylii, jota myöten mesi
kuitenkin tätä nykyä juoksee ainoastaan miljameden ai-
kana, on jiirmen luoteiskulmassa. Siinä yhdistää sen
Kalakoski ja pieni Keskisen lampi soikeaan, 4
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penikulman pituiseen Suonteenjiirmeen, joka
metäytyy luoteesta kaakkoseen, samaan suuntaan kuin
Puutakin, josta se pitkin pituuttansa on eroitettu mä-
listä mallankin kapealla taipaleella. Suonteenkin se-
län jakaa kahtia isokas, Turkin Kreikan niemimaata
hiukan muistuttama niemi, jonka eteläisin niemeke sa-
notaan Uimaniemeksi. Puulan ja Suonteen milli,
nen taipale on mielii muorista maata, niinkuin yleensä
koko Puulan ympäristö, mutta sitä mastoin lemiää
Suonteen länsipuolella enimmältään alama ja rämeinen,
pienillä jiirmillii täytetty . ala. Mteen näiden järmien
jonoon purkautuu Suonne Wiherinkosken kautta,
ja juoksee mesi sitten jiirmeötii järmeen lousankoskea
sekä Laukian ja Oramakimen salmia myöten mata-
larantaisecn läiisjiirmeen. Juuri ennenkuin siihen
laskeutumat, yhtyy lännestiipiiin näihin Pohjosesta tu-
lemiin mesiin Rautamesi, joka soukalla, hymin mil-
jellyllä ja tiheästi asutulla taipaleella on eroitettu läiis-
jiirmen Pohjosesta osasta. Samoin kuin edellisiinkin,
mastamainittuihin suurempiin jiirmiin pistäytyy liiiis-
jiirmeenkin sen pohjoisrannasta isonpuolinen niemi, joka
yhdessä jiirmen keskellä oleman salon kanssa jakaa jiir-
men kahtia. lääsjiirmestii juoksee Hartolan kirkon si-
mutse Koskipiiän joki, jonka Tainiomirraksi nimi-
tetty alajuoksu laskeutuu loutsjiirmeen. Monen
mirran, salmen ja pienemmän jiirmen kautta purkautuu
mesi siitä lopulta Sysmän kirkon tienoilla erääsen pit-
kään Päijänteen lahteen, joka Majusmedeksi sanotaan.
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Wiihiin matkaa liiiinirajan eteläpuolella lähtee
Päijänteen mesistön laskumiiylii piiiijiirmen kaakkois-
osasta Kalkkisten koskea, ja sitten lameaa mirtaa myö
tcn symiilahtiseen Ruotsalaiseen, joka jo taas on Mik-
kelin läänissä. Siitä juoksee mesi Konnemeteen Iy
rängön komeata mirtaa myöten, jonka masem-
malla rannalla ihannetarhan kaltaisen luonnon ym-
päröimänä sijaitsee Heinolan kaupunki. Konnemeden
eteläpuoli, josta Wuolenkoskea myöten purkautuu mah-
tama ja muolema Kymijoki liimistiien runsaalla mesi
moimallaan Salpausselän pohjoisen rinnakkaisharjun,
on jo Ulldenmaan läänin rajoissa.

Nämät molemmat mastakumatut, Pohjoseen jakaak
koseen päin juoksemat mesistöt, joiden lähteet syailse
mat niin samoissa seuduin, että alkumedet mirtaelemat
mastattain toistensa ohitse, omat laskukohdillaan eroi-
tetut toisistansa kymmenien peninkulmain pituisella mä
lilla. Tällä mälillä purkautuu Päijänteen pohjoisiin-
paan selkään Nutajiirmi, joka itse on kokonaan Mik-
kelin läänin rajoissa, mutta jonka laskumirta, niin pian
kun se on kitahansa niellyt emiijiirmensii medet, syöksyt-
tää ne Hämeen läänin aloille, juosiaksensa Rutapoh-
jan kaunisten symämaiden lämitse pitkään ihanarantai
seen Nutalahteen.

Wiime mainitun pitkän ja soikean jiirmen pohjoi
seen kulmaan laskeutuu Mkkelitt läänin kolmas laaja,
Päijänteen mesimiiyliiiin yhtymä mesijakso. Tämä saa
alkunsa sekin Samonselän läntisillä rinteillä, muuta-
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mista pienistä jiirwistil Mikkelin ja Ristiinan pitäjäin
rajatienoilla. Niistä juoksee mesi mälistä jiirminii, mä
lista jokina ensin eteläänpäin, mutta kääntyy äkkiä,
koskettuansa Wiipurin läänin luoteista kulmaa, suo-
raan länteenpäin. Pari penikulmaa mirtaelee mesi nyt
tähän suuntaan salmina, kapeina jiirminii ja mipaja-
wina mirtoina, simutse suloisen ihania rantoja, nie-
mekkeitä ja saariloita, laskeutuen K all a m eden ja 10.
pulta kauniin Pyhiimeden kautta monimutkaiseen Juo
lameteen. Siihen Mmeen painuu paitse sitä pohjo
sesta päin se mäylä, joka kanamoimisen amulla tätä
nykyä johtaa eteläänpäin Mäntyharjun mesijakson yh-
teyteen Puulameden koko mesipaljouden. Puulan ete-
läisin kulma on, näet, yhteydessä pitkiinsoikean Lieku-
neen kanssa, johonka idiistiipäin laskeutuu korkearan-
täinen Ryökiimesi. Liekuneesta on kanama laimettu
Kissakosken kautta Wahwajärween, josta taas run-
saasti perattu Nipatinkoski ja Tuustaipaleen ka-
nama miemät Lahnam eteen, joka laskeutuuyllämainit-
tuun luolameteen. Kahtena mäylänä purkautuu tämä jiir.
mi. Kymijokeen. Toinen mirtaelee jiirmen länsipuolelta
lounaasen päin, juoksuttaen Puulameden ja Mäntyhar-
jun mesijaksojen näin yhdistetyt medet Dli- ja Alarää
m alin järmien sekä Sulkam an kosken kautta Konne-
meteen. Toinen taas kulkee suoraan etelään päin kape-
aan Sarkameteen, ja siitä Woikosken kautta isoon
Wuohijiirween, jonka koillisin kulma on Mikkelin-,
mutta sitä mastoin läntinen osa Uudenmaan, ja itiii
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nen osa Wiipurin lääniä. Wuohijiirwestii mirtaelee
mesi jo nyt kokonaan Wiipurin läänin sisässä Pyhii-
järm ee n, joksi Kymijoki täällä on laajentunut. —

Wastamainitun Woikosken ympäristö on marmaan
ihanimpia muoriseutuja koko kauniissa Suomessa.
Kosken partailla, ja yhä ylt'ympärillii nousee korkeita,
jyrkkiikupeisia, metsän mihannalla kaunistetutta kumpuja
ja kukkuloita, ja symiillii niiden juurilla milliihtelee
tuon tuostakin kiertelemiin jiirmen tumman liittämä
pinta.

Mielii runsaammat kuin nämät läänin länsipuolta
monimutkaisilla setillään ja lahdelmillaan rikkipirstaele-
mat Päijänteen mesijaksoon kuulumat medet, omat Sa-
monselän itäpuolella lemiiimiit Saimaan mesistön sataja-
koiset ulapat. Harmassa paikoin koko maailmassa,
ehkei missillään muualla, muodostamat medet maiden
mälille semmoisia sokkelon kaltaisia mutkelmia kuin täällä.
Joka kohdassa lahti niemen kyljessä, niemi jiirmen hel
moissa, ja niemien ja rantojen mälillä lukemattomia
suurempia ja pienempiä saaria.

Kolmena miiyliinii juoksemat Saimaan pohjan-
puoliset mesistöt sisään Mikkelin lääniin, kaikki sen
koillisella kulmalla.

Taipaleenkanawan ja Warkaudenkosken kautta las-
keutuu Kuopion läänissä mielii olema Unnukkamesi Ai-
mismeteen, jonka luoteisimpaan kulmaan purkautuu
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Osmajärmen ja Kumansijoen kautta jo ennen mai-
nittu Kuopion ja Mikkelin rajan kumpasellakin puo-
lella sijaitsema Sorsamesi. Mteydessii Äimisme-
den kanssa sen eteläpuolella on Torasalon länsipuo-
lella Haapamesi, ja eroitettuna siitä Tiemassalon
ja Kerisalon kautta mielä lännempänä Joroisten-
selkä. Tämän selän läntisimpään lahtipohjaan juok-
see loroistenjoki, joka Huutokosken kuohuina
purkautuu isonpuolisesta Sysmäjärmestä. Viime-
mainittu saapi pohjasta ja lännestiipiiin lisäyksiä lu-
kuisista Samonselän itäisellä kyljellä olemista jiirmi
loistit. loroistenseliin eteläosaan laskeutuu taas pit-
kiinsoikeasta Kolkkajärmestä tulema Kolkkajoki.

Äimismedestii kuljemme kaakkoseen suuntaan To-
rasalon ja Ahmensalojen mälitse pitkään ja leme-
ähkään luoteesta kaakkoseen päin menymiiiin Haapa-
meteen, joka miimemainitun kapean, liki kaksi penikul-
maa pituisen, sillantapaisen kaksoistaipaleen kautta on
itäpuolellaan eroitettu loutsenmedestii. Tähän iha-
naan saariseen järmeen, jonka pitkä laarenmuotoinen,
kaakkosesta luoteesen päin järmen poikki pistiiytymii
Ihamanniemi jakaa kahtia, juoksemat Saimaan toi-
set molemmat suuret mesilisiiykset, toinen suoraan poh-
josesta päin, toinen idästäpiiin. Pohjoisen haaran me-
det yhtymät synkiinkauniisen, korkearantaiseen Kerma-
järmeen, jonka ympärillä joka haaralla kohoamat,
mahtamat, metsänpeittoiset, huippupiiisitsi kukkuloiksi
siellä ja täällä muodostumat muoriharjanteet suomat
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koko maisemalle omituisen miehiittiimiin ihanteen. Kor-
kealla siinä kun seisomme muoren huipulla, siintää al-
haalla edessämme jylhäin rantojen marjossa Kerman
tumma selkä. Saari tuossa saaren mieressii sen ui-
naelcmissa helmoissa, tahi kallioinen, mihantamansekai-
nen niemi, ja niiden takana hohtama miima, ja toi-
nen ja kolmas mielii kaukaisessa etäisyydessä, hopean
hohtama siitä, kun auringon kirkas säde malonsa
loi ulapan silaman tyyneen pintaan. Mutta ran-
nalta toiselta, parinkin penikulman päästä, paistaa
pilwientasaisen muorikukkulan rinteellä metsän tumme-
nemasta pohjasta ilmaan tupruileman samun alta yk-
sinäinen talo kullankeltaisille kotimainioinensa. — Ker-
majiirmen pohjoispuolella Palokkiniemen kohdalla
juuri Kuopion ja Mikkelin läänien rajalla yhtyy toisiin

kaksi salmea, toinen tullen lännestä päin, toinen taas
suoraan sitä mastaan idästä. Edellinen, W aris m esi,
juoksuttaa — mielii Kuopion läänissä — Sumas-
meden laajasta selästä tätä itäistä, mutkaisempaa
tietä osan Kallameden mesiä, joiden piiiimiiylä kul-
kee suoraan eteläänpäin, Leppiimirran, Unnukkame-
den ja Warkauden kosken kautta Äimismeteen. Jälki-
mäinen taas yhdistää Warisweteen pitkiiisen ja mesi-
rikkaan wiiyliin, joka saa alkunsa Kuopion läänin Kar-
jalan autioista sydänmaista. Siinärajakulmassa, missä
Kuopion ja Mikkelin millinen raja muodostaa jyrkän
käänteen eteläänpäin, kokoelee tämä miiylii metensii pit-
tään, rautamalmista harminaisen rikkaasen luojiir-
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m e en, jonka lounaisin kulma jo on Mikkelin lääniä.
Matoista koskea myöten murtautuu sitten meden run-
sas paljous länteen päin, siksi kuin se miimeisessii, Pa-
lokinkoskessa, äkkiä määntyy luoteisen päin pistäyty-
män Palokinniemen ohitse Warisweden ihan mastaiseen
suuntaan juoksemaan salmeen, jonka jiilestä molemmat
yhdistettyinä mirtaelemat eteläänpäinkuohuman Karmia-
ko s ken kautta Kermajiirmeen, joka mastaanotettuansa
mielii idästä jylhiirantaisen Petrumajärmen medet,
Kermakoskea myöten laskeutuu Nuokometeen, josta
Pilpankoski johtaa yllämainittuun satasaariseen, iha-
naan loutsenmeteen, jonka pohjoinen, Ihamanniemen
yläpuolella olema osa Pyttimedelsi sanotaan. Ah-
mensalon leikkaa sen eteläpuolella poikki Oramintai.
paleen loutsenmeden ja Haukimeden yhdistämä ka-
nama, mutta niemekkeen pohjoisen kärjen ohitse johtaa
luonnon rakentama Tappumirta loutsenmeden Äimis-
meden helmoihin.

Näin muodostamat Kallamesi, Koirusmesi ja Un
nukkamesi lännessä, Sumasmest ja Kermajiirmi idässä,
sekä Äimismesi ja lontsenmesi etelässä, salminensa, kos-
kinensa, suuren kolmeen seurakuntaan kuuluman saaren,
joka Soidinsaloksi sanotaan, ja jonka eteläinen, le
meiimpi puoli suurimmaksi osakseen on Mikkelin liiii
niii. Sitä mastoin on luojiirmen, Kermajärmen ja
loutsenmeden itäpuolella järmien mälille muodostunut
suuri, liki 10 peninkulman pituinen, Pohjosesta etelään
ulottuma niemimaa, joka alkaa Kuopion läänissä Kar
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jalanselän pohjoispuolella Wiinijärwen ja Rikkameden
mälisellä, lemeällä taipaleella, ja jonka eteläinen osa
on Mikkelin lääniä. Paitsi yllämainitut Rikkamesi,
luojärmi, Kerma, Ruokomesi ja loutsenmesi ympäröi-
mät sitä: itäpuolella Wiinijiirwi ja Orimesi, sekä ete-
lässä Orimirta, Pyymesi ja Enonmesi.

Wiimemainitut medet kuulumat kaikki Pielisjiir-
men laajaan mesijaksoon, joka suurine ja pienine jiir-
minensä, mahtamine mirtoinensa ja pauhaamme koski-
nensa ei ainoastaan täytä koko Kuopion läänin Karja-
lan puolta, maan johonka mielii lisäksi tulmaa mesiä
sekä Wiipurin läänistä, että erittäinkin runsaissa mää-
rin Wenäjän puolisesta Karjalasta. Mikkelin lääniin
tunkeutuu tämä mesijakso lounaisimmalla juoksullansa.
Orimesi, johon mesistön eri haarat yhtymät, on, näet,
pienimmällä, länsi- ja lounaispuoleltaan miimemainit-
tua lääniä. Orimeden eteliiisimmiistii aukosta, Paasi-
selästä, juoksee suoraan länteenpäin lemeä ja komea
Orimirta, johon pohjasta päin Wuokalan kosken
kautta purkaa metensii pitkän kapea Wuokalan jiirmi,
joka kahtia halkasee yllämainitun niemimaan eteläisen
osan, sekä siitä yhä länteenpäin Pyymesi ja Enonmesi
loutsenmeteen.

Koko näiden mesien pohjoispuolella olema läänin
koillinen kulma eriiiii luontonsa puolesta paljon läänin
muista osista. Nuoret omat korkeampia, maa etelään-
päin enemmin kaltema, ja medet sentähden yhdistet-
tyinä toistensa kanssa kuohumilla ja pauhaamilla kos-
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Kuten jo äsken sanottiin tulemme loutsenmedestii
Oramantaipaleen kanaman kautta Haukimeteen, jossa
yhdistyneinä omat kaikki ne mahtamat ja laajat mesi-
mäylät, jotka Pohjosesta ja idästä tulmautumat Sai-
maan helmoihin. Haapamedestii juoksee mesi etelään-
päin Pihlajameteen kolmen salmen kautta, joista
keskimiiinen, matala Pittiinsillansalmi, ja itäinen,
7 syltä symä, lemcä ja muolas Haapasalmi eli
Kyrönsalmi, ympäröimät sitä saarta, johon Sa-
monlinnan kaupunki on rakettu. Keskellä Kyrönsalmea
kohoaa, ikäänkuin meden mirtamista helmoista Suomen
maan kaunihin ja ehkäpä parhaiten säilynyt muinais,
muisto, majestetillinen, salmen pohjasta nousemaan
pieneen kallioon rakettu Olaminlinna eli Sam on-
linna. Pihlajamesi, jonka itäinen osa sanotaan Kan-
gastenselätsi on Kesiimön ja Laukkaan saarilla
eroitettu sen eteläpuolella olemasta Kokonseliistä,
joka saaririkkaana, pitkänä ja kapeana metiiytyy luo-
teesta kaakkoseen päin. Monien saarienmiilisten salmien
kautta on Kokonselkii kaakkoisella kulmallansa yhteydessä
Wäistönseliin kanssa, josta koilliseen suuntaan
kulkien tulemme harminaisen kirkkaasta ja termeyttä
tuottamasta medestään tunnettuun Purumeteen,
jonka eteläisen selän poikki Pohjosesta etelään ulottuu
maanmalio Punkaharju, joka on Luojan kauniimpia

lilla. Jylhän kaunista yleensä, jos tosin mälistä saa-
rien, salmien ja lahdelmain maihdosta suloisen lem-
piiitä jq miehiittiimiin ihanatakin!
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ihmeteoksia meidän snloijessa isänmaassamme. Sen
pohjoinen alku on Tuunasaari, jonka Tuuna-
salmi eroittaa tämän itäpuolella olemasta laajasta ja
laakaasta Laukansaaresta, joka pitkänä kielenä
pistäytyy eteläänpäin. Laukansaaren luoteiskulmalla
kohoaa jyrkkänä Tuunasalmen helmoista korkea hieta-
harju, jonka micremillii ja hartioilla koroittaa taimasta
kohden laajoja latmojansa humisema hongisto. Kohta
kapenee eteläänpäin harju ja irtautuu pian emiisaaresta
kapeaksi kaistaleeksi, jonka teriiwiistii, paikoittain tuskin
maantietä metiimiistä selästä kupeet jyrkkiisuorina las-
keutumat lumpasenpuolisen järmen, harjun suomassa
suojassa tyynesti ja hiljaa uinailemaan pintaan. Ete-
läpuolellaan alenee harju mähitellen ja hongisto maih-
tuu wihantawalsi loiwistoksi. Wälistä lemiää harju
lumpasellakin puolellaan niemiksi, jotka siimenkaltaisina
metäytymiit pitkin pääharjanteen juoksua, muodostaen
itsensä ja sen matille pitkiä kapenin salmien kaltaisia
lahtia. Tiiiinkaltaisena ulottuu Punkaharju miheriiiisenii,
luonnon rakentamana, useita mirstoja pitkänä siltana,
aluksi rinnattain Laukansaaren itäisen kielekkeen kanssa,
siksiknin se lopulta yksinäisenä etsii Punkaniemen kärkeä,
josta sen eroittaa lemeii Punkasalmi. — Mutta
kun tuolla ylhäällä korkeimman kummun kukkulalla,
harjun pohjoispuolella, jonne ensiksi nousimme, kun
sieltä luomme silmäyksen ympärillemme, silloin lemenee
allamme penikulmittain niin pitkältä kuin silmä kan-
taa, järmien amarat selät, siintiimät salmet, toistensa
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takaa kohoamat selänteet tahi amarat, rajattoman nä-
köiset, tasaiset salomaat. Ajatus siirtyy silmiirajan
ylitse kauas, kauas joka haaralle ympäri koko rakkaan,
armahan Suomen maan. Illan rauha luo sulonsa
»viehättämän maiseman lempeihin helmoihin, luo sen
järmien ja salojen maiheille joka paikassa koko ihanan
isänmaamme laajoissa äärissä. Kun silloin lännessä
laskeutuma aurinko sirottaa kultansa selkien hohtamaan
pintaan, ennenkuin se maahan maipuen uupumaan
jättää kuoleman pitimiin, sirottaa koko talliin Suomen
uinailemien seutujen yli marjonsekaisen, murheen ja
toimonmaiheisen kultansa, silloin raukeamaan mieleen
laskeumat runoilijan ylemiit sanat:

„ Silloin saisi Tuoni tulla,
Armas kuolema kohata,
Kuin näkisin näännyksistii
Suomen niaani suoriawan,
Kuin kuulisin Suomen kielen
Suonien kaiken kansan suusta."

Siten syntyy täälläkin Orimirran, Pyymeden ja
Enomeden eteläpuolella, selkien ja salmien mälillä Ke-
rimäen suuri saari, jota ympäröimät paitsi mainitut
salmet pohjassa, Haukimesi ja Kangastenseltii lännessä,

Punkaharjun pohjoispuolella lemiää Purumesi laa-
jaksi seliiksi, joka pohjoispuolellaan on Raikuman
kanaman kautta yhteydessä Orimeden ennen mainitun
eteläisen osan, Paasiseliin, kanssa.
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Pieni Purumesi etelässä, sekä Iso Purumesi ja Raiku-
man kanama idässä. Tämä saari, joka siinä sijaitse-
man seurakunnan mukaan sanotaan Kerimäen saareksi,
on keskeltänsä useain järmien ja jokien rikkileikkaama.

Lähtiessämme Punkaharjun luota kulkemaan ta-
kaisin länteenpäin pitkin Pientä Puruwettii, Wiiistön-
selkiiii ja Kokonselkää, saamumme monen penikulman
matkan perästä lukuisten nienten ja saarien ohitse tul.
jettuamme Telataipaleen niemen luo, joka pitkänä
ja kapeana ulottuu kaakkosesta luoteesen päin, siksikuin
se äärimmäisellä, teriimiillä kärjellänsä lähenee Rau-
haniemen kylkeä, joka länsipuolisesta rannasta pis-
täytyy mesien helmoihin Sulkaman pitäjän mante-
reesta.

Näiden niemien mölisen salmen kautta yhtyy Ko-
konselkii liintisimmiiltii kulmaltansa soikeaan Lepis-
tönselkiiiin, jonka pohjoisimpaan osaan Rauhanie-
men eteläpuolitse juoksemat lukajiirmen ja Tuus-
j ärm en yhdistetyt medet Sulkaman kirkon ohitse.
Lepistönselän Pohjosesta eteläänpäin menymästii, soi-
keasta aukosta tulemme Tolmanselkäiin, josta
medet mirtaelemat eteenpäin Wiljakansaaren kum-
paseltakin puolelta. Laajempi länsipuolinen miiylii kul-
kee ensin suoraan länteenpäin ja laajenee Wiljakansaa-
ren luoteispuolella Haapameden seliiksi, joka pitkällä,
salmentapaisella lahdella pistäytyy pari penikulmaa
suoraan Pohjoseen lähestyiiksensii täällä niin likelle sitä
lahdelmaa, mihin luka- ja Tuusjärmi laskeutumat,
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Lukuisten suurien saarten ja niemekkeiden kautta
omat nämät medet jaetut monihaaraisiin eri selkiin ja
lahdelmiin. Niin on Puumalan eteläpuolella Latma-
mesi, joka luoteessa on yhteydessä Lu ont erin
kanssa. Tämän eteläpuolella on satakiirkinen, korkea-
rantainen, tuskin mantereestansa kiinniriippuma laaja
niemeke, joka eroittaa Luonterin pitkästä, lemeiin sal-
men kaltaisesta Louhimedestii. Monimutkaisten sal-
mien kautta on tämä itäpuolellaan yhteydessä 2)ö me-
den kanssa, joka taas on pidettiimä pohjoispuolisen,
niin sanotun Pienen Saimaan jatkona luoteesen
päin.

että ainoastaan kimiheiton le.weii taipale sen siitä eroit-
taa, joten Lepistön, Tolman ja Haapameden mätiin
syntyy ympyränmuotoinen suuri niemi, joka ainoas-
taan mastamainitulla taipaleella pohjassa on yhteydessä
mantereen kanssa. Haapamcdestii johtaa eteenpäin ka-
peanpuolinen Orimesi, joka eteläisessä päässänsä
kääntyy luoteesenpiiin ja samassa kapenee Puumalan
ahtaaksi salmeksi. Viimemainitun kautta olemme jo
tulleet marsinaiscn Saimaan mesille, joista ainoas-
taan pohjoisimmat omat Mikkelin läänin rajojen sisä-
puolella.

löwesi alkaa Liittokiw en tienoilla Mikkelin ja
Wiipurin läänien rajalla Lii ans a are n itäpuolella.
Se on ehkäpä symin selkä koko Saimaan mesistössii,
ja erittäin on symyydestiinsii tunnettu sen lounainen,
Himalasaaren eteläpuolella olema Kiienniemen
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kaimoksi sanottu osa, jossa maitetaan Saimaan isom-
pien lohien liikkuman. Kuuluuhan joskus sitä paitse
tyynen illan suussa hylkeen itkuntapainen, maikeroima
laulu Mmeden pinnan päällisessä ilmassa, tahi näkyy
sen pyöreän pään kohoaman selän läikkymistä aal-
loista; jopa kerrotaankin sen mälistä kalastajan iloksi
käymän petollisen lohiloukun kärkeen.

lömeden länsipuolella on useain saarien takana
Mustaselkii, josta länteenpäin johtaa korkeain, äkki-
jyrkkäin medenpinnalta nousemain kallioseinäin millitse
pitkä, silloin tällöin pieneksi seliiksi lemenemä salmi,
joka luoteisimmassa pohjassansa päättyy kahdella Kris-
tinan kirkon ja kansakoulun sekä Brahelinnan mätiinsä
sulkemaan lahteen.

Näiden miimemainittujen mesien ja Louhimeden
mälillä pistäytyy Kristiinan kirkon tienoilta itäänpäin
kolmen penikulman pituinen, paikoittain tuskin mirs-
taakaan lemeii niemeke, jonka rannat usein, erittäinkin
eteläpuolella, jyrkkiisuorina, mustina kallioseininii ko-
hoamat monta kymmentä jalkaa meren symistii aal-
loista. Keskellä tätä nientä ulottuu miltei sen poikki
mähiin toista mirstaa pitkä, soikea, somarantainen So-
meanjärmi, joka luonnolta on eroitettu: etelässä Kir-
kontaipaleen kautta lömedestii, ja pohjassa War-
kaantaipaleen kautta Louhimedestii, mutta nyt kun
kumpanenkin näistä taipaleista on kanamalla liimistet-
ty, on yhteydessä molempain selkien kanssa, ja siten
muodostaa suoran laimamiiyliin Saimaasta pohjaseen
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päin Mikkeliin. Seuraten tätä miiyliiä ja jätettyämme
taaksemme Warkaan taipaleen kanaman ja sen muori-
sella rinteellä sijaitsemat, miellyttämiinniiköiset, punasci-
näiset luotsi- ja mahtitumat, kuljemme ensin toista pe-
nikulmaa pitkin saarista Louhimettii, siksi kun tämä
supistuu käyräksi tähdeksi, johon laskeutuu Pyörä,
salmen kanama. Kuljettuamme siitä jonkun mirstan
matkaa lemeiitii, ihanarantaista salmea tulemme luu-
risalmen kanamaan, jonka yläpuolella on Piihkeen-
selkä, ja sitä taas ylempänä Piihkeen- ja Puus-
to-saarien takana Ukonfelkii. Wiimemainittuun
juoksee Siikasalmen kautta Kyyhkyliinselkii,
josta Surmafalmen kautta tulemme Annilan
selkään, ja siitä Samonlahteen, jonka rannalla si-
jaitsee Mikkelin kaupunki, siinä missä Saksa-
la n pieni joki juoksee lahden sisimpään pohjukkaan.

Mikkelin läänin lukuisten järmien millit täyttämät
suureksi osaksi muoret ja hiekkaharjanteet. Komia kalliosei.
niä ja niiden mälillä kimisiä, kuimia, hiekkaperäisiä ja ma
talia maakerroksia lamataan miltei joka paikassa, ja moim-
me siis yleensä sanoa, että maanlaatu on niukanpuolinen
ja maimaloinen miljellä. Poikkeuksia tästä yleisestä
tilasta on kuitenkin olemassa, jopa moimme muu

Maan laatu.
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Samonselkii on kyllä yleensä hiekkaperiiistii maata,
mutta hiekkapohjan päällä on kuitenkin useimmiten niin
symii ruokamultakerros, että mainiot hymiillii miljclyk-
sellä runsaankin saaliin antamat. Samallainen on
yleensä asian laita niiden syrjiiseliinneiden, jotka par-
haasta päästä yhteen suuntaan, luoteesta kaakkoseen,
kulkemat kautta läänin koko keskiosan, sekä niiiden kum-
pujen, jotka kaikkialla selänteiden mälillä kohoamat
miililaaksojen pohjasta. Edullinen kasmullisuudelle on
sitä paitsi se omituinen kosteus, joka näissä selänteissä
ja kummuissa useastikin asuu, ja joka yhtenään tun-
kee ohuen ruokamullan lämitse estäen pitkienkin poutain
aikana kuimuuden tuntumampia mahinkoja saattamasta.

tamia läänin seutuja kiittää erittäinkin edullisiksi
maanmiljelykselle ja karjanhoidolle. Niin on se laaja,
enimmiten tasapintainen ala, joka läänin koillispuo-
lella lemenee Samonselän ja Haukimeden mälillä
ainakin osittain hyminkin hedelmällistä, sami- tahi
multaperiiistii maata, joka kyllä runsaasti maksaa per-
kaajansa waiwat. Samoin omat miljamuudestaan tun-
netut ne laajat laaksot, jotka läänin lounaisessa osassa
lemenemiit Päijänteen itäisellä rannalla.

Läänin eteläosan marsinaisissa muoriseuduissa on
kuitenkin mallan suuria aloja paljasta komaa kalliota,
joka tietysti ei moi kasmaa mitään muuta kuin rintei-
den rotkoista sekaisin nousemia hamu- ja lehtipuita.
Kallioin möliset laaksot ja alemmat rinteet palkitsemat
kyllä enimmiten hymiinpuolisesti miljelijiinsii työtä,
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Mitä eri muorilajiin tulee, uiin on milt'ei koko
läänissä gneisi- eli kerros-granitia, erupti-
minen formationi, joka ilmestyy melkein kaikilla me-
tamorfisilla aloilla. Melkein kauttaaltansa koko läänin
luoteis- ja länsiosissa sekä sen ohessa yhdessä koh-
den pohjoisessakin osassa, Haukimeden länsirannalla,
on nuorempaa eli tukkugranitia, joka eroaa
kerrosgranitista runsaammilla feltspatiosillaan, ja sen
johdosta selmemmin ilmestymällä porfyrinkaltaisella
rakenteellansa. Muutamissa kohden Miintyharjunmiiy-
län ja Päijänteen mälillä, Samonlahdeu pohjoispuo-
lella, siitä lähtien mähiin koilliseen päin, sekä Haapa-
salmen kumpasellakin puolella on gneisi ii, joka hel-
posti tunnetaan granitista sillä, että se sisältää monta
mertaa enemmän kiiltokimeii, ja.sen ohessa sillä, että
kiiltohilseiden tasapinnat omat käännetyt samaan suun-
taan, niin että särjettiiissii toisella puolella on paljaas-
taan tasapintoja. Äimismeden länsirannasta metiiytyy
Puumalaan päin soikea liuskio-ala, jonka ohessa
Mäntyharjun wiiyliin läntisen laskuhaaran tienoilla on
mihriiikimen lajia.

mutta luonnollinen heinänkasmu on näillä seuduin
yleensä marsin niukka, jonka tähden laidun monasti
on mitättömänkin huono.
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Meisimmiit hamupuut omat mänty ja petäjä,
joista suurimmaksi osaksi täällä niinkuin muuallakin
Suomessa metsät muodostumat. Varsinaisia tukkimetsiä
ei ole kuitenkaan läänissä paljon, ja monessa paikassa
on jo kunnollinen hirsikkokin harmenemiseen päin. 3)
leensii on kuusi paljoa harminaisempi Mikkelin liiä
nissii kuin monessa muussa maamme osassa. Tosin
on kyllä paikoittain kuusistoja suurenpuolisiakin, mutta
toisilla tienoilla taas, ja erittäinkin Saimacmpuolisissa
muoriseuduissa, on laajoja aloja, joissa töin tuskin
kuusen Vesaistakaan tamataan. Katajia on sitiimas-
toin täällä niinkuin muuallakin Suomessa joka paikassa.
Laimin eteläpuolella kaswawat ne mälistä pieniksi
puiksi.

Kasmsto.

Lehtipuista on loimu, pohjolan puhdasmuotoi
nen kaunistus, yleisin, ja muodostaa usein laajoja
metsiä, maisinkin missä kaskenpolttoa on paljon har.
joitettu. Harmaa leppä kasmaa tamallisemmin
muiden puiden seassa, mutta syntyy siitäkin yksinänsä
paikoittain manhoilla kaskimailla isonlaisia lehdiköitii.
Harminaisempi on mustaviittainen, kiiltolehtinen ter-
maleppii, joka paljon muistuttaa eteliimaiden pyök
kipuuta, ja marsinkin sateisina kesinä, kun lehti eheiim.
min luonnistuu, on mallan komeana metsien koristeena.
Haapa on seuduttain hymin yleinen, saaden aikaan
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kaikkialla, missä sitä kasmaa, hauskan waihtelon koi
wujen seassa. Naita ja pihlaja lewittelewiit joka
paikassa tuuheita lehmiänsä ja tummia marjojansa mui
den soreampimartaloisten kesken. Tuomi ei ole tosin
yhtä yleinen kuin mastamainitut, mutta täyttää se kum
mintm monen seudun kemiiisiä ilmoja somien kukkiensa
ihanalla tuoksulla. Lehmus on mielä harminaisempi,
ja kasmaa melkein joka paikassa, missä se läänissä il
mestyy, enemmin waiwaisena, osaksi ehkäpä siitäkin
syystä, että piiäwartalo usein jo nuorena hakataan
poikki, se kun notkeana ja pitkänä monetsi tarwekaluksi
soweltuu.

Paitsi näitä marsinaisia puita on läänissä useita
lehtipensaita. Paju, heisi, paatsama, niisiiiis
pensas, ruusu, taikinamarja-, musta miina
marja ja punainen miinamarja- eli siestar.
pensas omat enemmin tahi wiihemmin yleisiä koko
läänissä, kuten myös ylen yleisiä owat warvukaswit
kanerwa ja pursu.

Marjoja on läänissä paljon ja joka paikassa.
Soissa, alamilla ja luimemmilla niittummlla, hietahar
jujen ja muorilumpujen rinteillä, metsien symyydessä
ja ahojen amonaisilla miereiuilla. paitsi yllämainittuja
pensasmarjoja owat seuraawat, suurimmaksi osaksi syö.
tiimat marjalajit tamallisimmat: puolukka, karpalo,
mustikka, juolukka, sianmarja, matukka, suo-
muurain, mesimarja ja mansikka.
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Luonnollisia heinä-, ruoho- ja yrttilajia on Mik-
kelin läänissä werrattain mähiin. Maan niukkaperäi-
syys ilmestyy tässä kohden kaikkein selmimmin. Oikein
rehemätii, hyösteistä luonnon kasmullisuutta ei tamat-
tane juuri missään kolo läänissä, kuin muutamissa
seuduin maan läänin lounaispuolella. Kuten jo ennen
on mainittu, omat laitumet yleensä huonoja, ja tämä
kasmullisuudeu tuimuus ilmestyy myös lajien miihyy-
dessii. Tamallisimpia heiniä omat: lauha, ahde
lauha, rölli, utonparta, niittynurmikka, sima-
te, kastitta, nataheinii, ruoko, mihmilä, kaisla
ja niittymilla. Läänin yrttilajeina omat yleensä
Suomen tamalliset kukkakasmit, kuten esim. silmä
ruoho, piiimiinkukka, apilas, suolaheinä, tei-
nitkö, ja erittäin Mikkelin tienoilla kylmiikukka.

Sitä paitsi on tietysti täälläkin sieniä, tattia, jä.
tiiliä ja sammalia, joista tamallisimpina mainittakoon:
Punertawa pilkkusieni, Ukonsieni, Peltosieni,
Siniwalmuska, Laukkasieni, Karmikas, Haa-
pasieni, Leppäsieni, Wahasieni, Keltasieni,
Herkkusieni, Woitatti, Hepotatti, Kimitatti
ja Pilkkutatti; Islannin jäkälä, Kimennuoho
sekä lopulta Rahkasammal ja Sudensammal.

Paitsi yllämainittuja kotimaisia ja miljelemiittii
laswawia tasmilajia on läänissä useita muualta tuo-
tuja ja wiljelykscn awulla kaswawia, joita joko hyö-
dyn tahi kauneuden tähden miljelliiän.
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Hedelmäpuista on tamallisin omenapuu, jota
useita lajia wiljelliiiin. Varsinaisia suurempia omena-
puistoja ei ole läänissä nimeksikään, mutta sitä mas-
toin kasmatetaan monessa paikassa, erittäinkin läänin
eteläosassa, puutarhoissa runsaanpuolisesti omenapuita.
Siten on esim. Heinolan kaupunki ja sen ympäristö
tunnettu tuuheista omenatarhoistansa. Rantakylän
kartanossa Mikkelin läheisyydessä harjoitetaan säännöt,
lista hedelmiipuitten kaswattamista, ja Harmassa pai-
kassa koko maassamme lienee saatu menestymään use-
ampia ja parempia omcnalajia kun siinä. Sitä paitse
tamataan pienempiä omenatarhoja useammassa suu-remmassa maakartanossa ympäri koko lääniä, jopa
nähdään mälistä pienemmiinkin talon seinustalla muu-
tama kappale näitä hyödyllisiä ja mahallakin hoidolla
niin helposti menestymiä puita.

Mdessii omenain kanssa miljclliiiin kirsikkäpui.
ta, tamallisesti hapankirsikka lajia. Niitä on kui-
tenkin yleensä wiihemmin kuin omenapuita, maikka hyöty
niistä läänin maanlajiin ja ilmanalaan katsoen möisi
olla mieläkin suurempi kuin miimemainiinistä.

Luonnon kaunistukseksi on paitsi sitä ihmisasun.
tojen läheisyyteen istutettu monellaisia etelä Suomen ja
ulkomaan puita ja pensaita, niinkuin: lehtikuusi, sa-
lama (paikoittain halamaksi kutsuttu), lehmus, jota
myös metsäpuuna opimme tuntemaan, wahtera, ja-
lawa ja joskus saarnikin, sekä koristuspensaina: si-
reeni, Siperian herne, tatarilainen kuusama.
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Kasmitarhoissa miljellään sen ohessa ruuan lait-
tamisessa tarpeellisia ja hyödyllisiä istutuskasmeja, jois-
ta tärkeimmät omat: soturi- ja silpoherne, Tur-
tinpapu ja ruusupapu, porkkana, punajuuri,
spinati, rabarberi, sallati, retiltä, rediisi,
ruohosipuli, punasipuli, pippurijuuri,
dilli, persilja, humala, setä istutuslawassa lur l
luja ja joskus melooneja ja turpitsejatin.

pajuangermo. Saksan heisi, Amerikan madel
m a ja useita muita, sen mukaan kuin mikin on halun-
nut ja ollut tilaisuudessa iloksensa kasmattaa.

Puutarhoissa omat sen ohessa täälläkin yleensä
tamallisia: karmiais- ja miinimarjapensaat,useita
lajeja, sekä istutettuja madelmia ja maan-
mansikoita.

Kaikkein enimmm ansaitsemat kuitenkin huomio-
tamme ne wiljellyt hyötykaswit, jotka warsinaisen maan-
wiljelyksen tuotteina antamat kansalle pääasiallisen ela-
tuksen, sekä osaksi omat karjanhoidon perustuksena. —

Tärkeimpinä niistä omat jymiilajit: ruis, ohra,
kaura, ja miihiissii määrin syysmehnii. Paitse
niitä mielii peltoherne, tattari, nauris, kupu-
kaali ja ennen kaikkia potaatti. Heiniinmiljelys ei
ole mielii läänissä yleinen, mutta on lemiiimiiiin päin.
Tamallisimmat peltoheinistä omat: puna- jamalko-
apila, puntarpiiii ja tiihkiiheinii.

Waatetuskaswien, pellawan ja hampun, wil-
jeleminen on werrattain warsin wähäinen.
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Verrattuna etcliimaiden runsauteen on Suomen
eläinkunta kyllä lajeista köyhä, mutta on kuitenkin riit-
tämiin asti monipuolinen todistaaksensa meille, niin-
kuin koko muukin ihana luomatarha, luojan tyhjenty-
mätöntii miisautta ja moimaa. Vähemmm riippumia
ilmanalasta ja maanlaadusta kuin kaswit omat elin
met, ja kun ne vaitse sitä mapaasti moimat liikkua
paikasta paikkaan, on helppo ymmärtää, että ne eimät
ole niin erityisiin paikkoihin rajoitetut, kuin useat kas-
wikunnan aremmista ja maahan sidotuista jäsenistä.
Seurauksena siitä on, että yleensä moimme sanoa Suo
men useain eläinlajien ilmestymän maan milt'ei kai
kissa eri osissa. Ia niin on asian laita tietysti myös
mitä Mikkelin lääniin tulee.

Eläimistö.

Karhu, metsien kuningas, oleskelee koko läänissä
suurempien metsien ja salomaiden symimmiissii symyy-
dessii. Se lamataan kuitenkin ehkäpä useimmin läii-
nm eteläisimmän osan sydänmaissa, Mäntyharjun ja
Valkealan synkän jylhillä, laajalta asumattomilla raja-
aloilla. Missä se maan lamataan, sunii sitä halulla
ahdistetaan, ja painuu siis tuon tuostakin metsästäjän
luodin lämistiimiinii mesikämmenen lemeii otsa meris-
sään maahan.

Susi liikkuu kyllä tamallisesti lem ottomana pai
kasta paikkaan, ja ilmestyy sentähden suuremmissa
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määrin mälistä toisissa seuduin, mälistä toisissa, mutta
näyttää se kumminkin syystä tahi toisesta enemmin
suosiman muutamia maamme seutuja, muille enemmin
rauhaa jättäen, ja ainakin wiime aikoina on se mie-
raissa käynnillään miihemmin maimannut Mikkelin lää-
niä kuin useimpia muita maamme osia. Kettu, kelta-
kylkinen rahanahka, liikkuu joka paikassa pyytiijiiinsii
kanssa sukkeluudessa kilpaelemassa, siffikun lopultakin
nälkäinen ruuanhalu, pettäen kamalan wi sautta, ripus-
taa sen pehmeän nahan iloisen martkinamiehen käsi
marrelle.

Etäämmällä metsien marjossa kuin kettu asuu il-
mes, noudattaen monasti karjan kesken suden pahoja
tapoja, mutta maksaen sekin usein taitamattomia tuho-
töitään täplkkäällä nahallansa.

Kärppä ja näätä rakentamat kimien koloon pie-
nen pesänsä, mutta ylhäällä kuusisessa linnassaan ma-
jailee oram a, tuuhcahäntii ja niippäriijalka, joka ul
kona käydessään lentämillii askelein hypähtää oksasta
oksaan ja puusta puulun; metsän latmoissa se asuu,
ruokansa sima ylhäällä hakee, mähiin milliä heilumalle
oksalle istahtaa pirteällä ritinällii nakertaaksensa pih-
kaista, tuoreenhajuista käpyä. Symiille maan sisään
on sitä mastoin mäyrä pesänsä rakentanut, ja mesien
waiheilla toimii soikea, meteliimartaloinen saukko. Pit
kiii käytiiwiii kaimaa itsellensä peltojen alle myyrä,
joka yleisenä oleskelee koko läänissä. Kilpaa sen kanssa
saattaa mahinkoa maanuehclle peltohiiri, jonka likei
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siä sukulaisia omat metsiihiiri ja pieni kotihiiri,
emäntien jokapiiimiiinen kiusaus. Suurimmaksi mas-
tukseksi on näistä kuitenkin iso rotta, joka on ylei-
nen kaikkialla, mutta erittäin kaupungeissa mälistä par-
mittainkin tawataan.

Tuoksuman metsän auringon säteille aukenemissa
lehdoissa hyppii iloisena poikinensa harmaaturkkinen
jänis, pitkäkorwa, määriisäiiri, ristisuu ja kierosilmä ;

tahi istuu tuo martain ja warowaisena aidan mar-
jossa talonpojan kauramaata hiljakseen meroittamassa.
Hiljakseen istuu ja nakertaa. Leukaluillaan ahkeraan
wiljansa jauhoittaa. Paltsasilmä kehrää ja korman
huippu niskassa lepää. Silloin se äkkiä kuuluu se kau
hea ääni, metsäkoiran julma haukunta. Kormat sa-
massa pystyyn ja jalat suorittelemaan harppauksia,
täysimittaisia jos jolloinkin. Lehtoja ja miikilöitä kier-
telemaan, siksikun kajahtaa armahimman mäkirinteen
kupeelta pyssyn minkeä pamahdus. Köyhkösenii tup-
ruelee hieno hai'un hattara sinistä taimasta kohden,
minkerii käry hajahtelee kuusiston pihkamaan tuoksuun,
mutta metsästäjän laukussa kulkee jussi wiimeistii mat
kaansa.

Jussi rukka, kaikkialla sinua ahdistetaan! Kateel
lisesti saat katsella kuinka paistinpalasista paras, le-

„Paltsasilmä paistimeksi,
Isännälle iltaseksi
Emännän eineheksi,
Tyttären wälipaloiksi,
Pojan puolipäiwäiseksi."
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Nisakkäitten joukosta mainittakoon mielä kiehku
ra is hylje, joka pulikoiden nuttaelee Saimaan sy-
myykstä, mälistä tamataan Pyhaselässä, jopa mielä
Samonlmnan pohjoispuolella Haapamedessäkin.

meiikylkinen hirmi rauhassa suurella turmalla ahnii
korsien mehcmä latma a, almi leimiskoittiun mitä
kadehditaan sinun pienoisilta leu ap'cliltiisi. Sen jä
lcstä kun m. 1868 n aiirätttm 200 markan uhkasakko
tappajalle, on hirmicn lukumäärä Mikkelinkin läänissä
tuntumasti lisääntynyt, joten niitä tuon tuostakin niih
diiiin pitkillä jaloillaan maltamasti astuman, farmien
komea kruunu korkealle kohonneena. Ani Harmoin on
sitä mastoin täällä huomattu peura, joka silloin on
aina maan tuokioksi tänne muualta eksynyt.

Suuren sulon tuot awat meille kewiiiillii marhain
wisertelewät marpuslajt, jotka melkein kallti raken-
tel mat pen n pesänsä ihmisrakennu^ten läheisyyteen.
Suloisimmat äänet kaikista mirittää satakielinen,
joka laululla ja riemulla pesänsä rakentaa suurempain
puutarhain tuuheaan pensastoon ihmisasuntojen likei
syydessä. Paljon yle^empänä kilpaelce säweltaidossa

Lukuisemp a omat seka lajiensa, että yksilöinsii
puolesta sip taijan ilman korkeissa saleissa liitelemiit
parmet. Toiset n istä pysyivät muoden umpeen lää-
nissämme, toset muuttamat talmeksi pois palataksensa
aikciscmmin tahi niyöhcmmm kemaällä takaisin.

Tawalliftmpna ma n tt koon täällä seuraamat:
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sen kanssa, jos tosin moitettuna aina, lehdoissa pesimä
laulurastas, mutta korkealla mainioiden yllä täyt-
tää leimonen kemiiisen ilman sameteilla niin kirk-
kailla, kuin omat ne anringon säteet, joiden matossa
liidellen se uiskentelee. Ahkerasti nuottiansa metclee
niinikään leppälintu milt'ei joka pihamaassa, sillä
aikaa kun mihreii marpunen kauempana kuusiston
yksinäisessä rauhassa wienosti wisertelee lempensä hel-
lintä kaipausta.

Laululahjoja mailla iiäntelewiit kuitenkin tana.
kasti punasiipirastas ja räkättirastas, Vii-
memainittu marsinkin joka suuremmassa lehdikossa, jossa
tukemat puut tarjoomat marmemman pesäpaikan. Sa-
maan sukuun kuulumat kimitasku ja pensastasku
sekä Suomen pienin lintu hippiäinen. Vieläpä
kerttujen, tiaisten ja miistiiriikkien lukuisat
lajit: lehtokerttu, hernekerttu ja harmaa-
kerttu; pakastiainen ja pyrstötiainen; miis-
tiiriikki, luotokirminen, metsäkirminen ja
muut pienet siipien siemistelijiit.

Näitkö mariksen koskaan, ja kuulitko laulun
sen, jota makeasti nauraa pitkää häntäänsä pilkallisesti
keikuttelema harakka. Ei paljon parempaa när hi-
laan pane, niireistön riihisemii asukas. Mi on kui-
tenlin laulajapoila näidenkin sorakurkkuisten sukulainen,
koristelema, helalanleltainen luhanleittäjä, joka
turhaan satakieleltä muutamat huilnnhelciit äänet ma
rasti.
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Tuttuja omat meille näiden ohessa sirkut ja
peipposet, tuttuja marsinkin kotimarpunen, sekä
kaunis, hieno ja lempeiiluontoinen pääskynen, joka
kaikista linnuista on suurimmalla luottamuksella ihmis
ten ystiimyyteen turmautunut, joiden asuntoihin se ra
kentaa soman, tarkkatekoisen pesänsä, ja joiden silmäin
edessä se poikiansa kasmattaa ja kotinsa suloisia aska-
reita suorittelee.

Ilman kotoa mallan-on sitä mastoin käkönen,
lemmen lintu, kultakieli, hopearinta, joka kemiiiin kai-
ken, yöt ja piiimiit pääksytysten, kaimellen liikahtelee
loppumatonta koti itämäänsä.

„Sai käköset kukkumahan,
Mi kukkui: lemmen, lemmen.

Kahlaajien lat/ossa omat seuraamat tamallisimmat:
peltokana, iso luomi, taimaanmuohi,harmaa^
jalka mikla, lehtokurppa ja heinäkurppa, ruis

Sukua käen kanssa omat: kiienpiika, tikat
ja palokärki.

Joka paikassa suhahtelee metsissä notkeasiipinen
kyyhkynen, joka ei ole kaukaista sukua kanalintujen
laholle. Siihen kuulumat seuraamat: iso metso,
jonka naaras koppeloksi sanotaan, teiri, pyy ja
metsäkana, joita kaikkia makean, termeelliscn lihansa
takia ahkerasti pyydetään.

Toinen kukkui: sulhon, sulhon.
Kolmas tukkui: auwon, auwon."
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Korkealla ilmassa liitelemiit, ruuan hankinnassa
kun oivat, kotkat ja useat haukat supiansa liikuttamatta
teriimillä silmillänsä tarkastellen alhaisia maita, siksikun
saaliinsa löytämät ja nuolen nopeudella heittäytyivät
sen kimppuun. Kotkan kynsiin joutumat usein jänikset
ja muut pienet nisäkkäät, mutta mälistä nostaa se
karitsankin ylhäiseen pesäänsä nälkäisten poikainsa
emiiäksi. Haukat sitä mastoin eliittämiit tamallisesti
itseänsä pienemmillä linnuilla setä hiirillä, käärmeillä,
sammakoilla ja muilla macmmatelijoilla.

riiiikkii, sekä isoin kaikista, notkeakaulainen, pitkäsää-
rinen kurki.

Kauhuna marsinkin pienille linnuille omat peto-
linnut, joista Mikkelin läänissä lamataan: nuoli-
haukka, mehiläishaukka, poutahaukka, torni-
haukka, kanahaukka ja marpuishaukta; maa-
kotka on yleinen, mutta marsin harminainen sitä
mastoin merikotka, joka rakentaa ison pesänsä Sai-
maan jyrkkien rantakallioin, yliireunaisiin rotkoihin.

Pöllöistä mainittakoon: iso huuhkaja, joka
„yleisenii niin pitkältä kuin metsää löytyy", usein täyt-
tää yön hiljaisuuden oudolla, kumealla huudollansa,
suopöllö, harminainen, helmipöllö, miirupöllö,
Harmoin lamattu sekin, sarmipöllö, hiiriiiispöllö,
yleisin piencmpiiin pöllölajien joukossa, sekä pienin
kaikista, harminainen marpuispöllö.
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Mikkelin läänissä, järmien ihannemaasfa, luulisi
oleman meftlintuja ylen runsaasti. Niin ei ole kui-
tenkaan asian lata. Osaksi, näet, omat useimmiten
järmien rannat täällä liian kimiset ja tuimat tarjoat
sensa suuremmassa määrin mestlmtujen rakastamia
h i äsa suojapaikkoja, osaksi miihtymiit useimmat mesi-
lm ulaj t mieluimmin meren amarilla aalloilla, kum
stsäjarmien piemllä aukoilla.

Paitsi ilman laajoilla selillä ja metsien marjoi-
sessa siimeksessä asuskelee suuri joukko lintuja mesien
alhaisilla ulapoilla, meren kaukaisilla rannikoilla, lehti
räntäisten järmien rauhaisissa lahdelmissa ja suloa
siintiimissii salmissa. Nämät, jotka kutsutaan m esi lin-
nuiksi, rakentelemat tamallisimmin pesänsä maahan,
alaman nutun miittiiäsen tahi pimeään kiivien koloon.

Joutsen, mesilnnuista sorein, ilmestyy Mikke
lm läänissä ainoastaan matkalintuna. Elämänä on
kerran, m. 1879, Säämingin Pullinlahdessa saatu pu-
nakaulainen hanhi, joka pesu Aasian pohjoisiin
missa maanosissa. Vakinaista kesäasuntoa laänissiim-
me pitämät sitä mastoin sinisorsa ja haapana
sekä puruurapiiincn jouh isotta. Telkkä on ylei
nen sisajiirmien asukas. Iso koskelo niinikään, jiir
mien ja mirtojen rannoilla harjoittaen omituista syt-
syi,tä nuotanmetoansa, jota mallan somaksi kehutaan.
Suuri koskcloparmi hajoaa rannan likisyydesfä pitkään
rimiin, joka hiljakseen uiskennellen rantaa tohti ehtinnseen sukeltamalla ja mettä sumillaan pieksämällä
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Ilman täyttämät laajalta kiljumalla parullaan
järmien maiheilla kalatiira ja selkälokki, korke-
alla mesien yllä kun pitkitin siipiensä kantamina kiertää
liitelemiit, amaria kehiänsä rakentelemat, ja teriimiillii
silmällään alhaisia aloja tarkastelemat, heittääksensä
yht'iikkiii nuolen nopeudella meden pintaa liihestymiiin
kalojen niskaan.

ahdistaa kalat matalalle, jossa nämät sitten helposti
nokalla pyydetään. Usein lamataan myös tuhka kos-
kelo.

Kau'emmas mielä, monen mirstan päähän, kaikuu
kaakkurin ja kuikan moniääninen kilpalaulu, jonka
wiisymiittömiillä innolla moikua mirittelemiit tyynen
kesäyön hiljaisuuuteen. Niiden sukua omat myös silk-
kikuikka ja mustakurkku uikku.

Meisin niistä on tumallinen sammakko, joka
kasteen aikana hyppiä kotsentaa joka paikassa. Har
minainen on peltosammakko; usein nähdään sitä mas
toin korpisammalko. — Harminainen ei ole niin
ikään mesilisko, ja aiman yleinen suklelakiiiintcinen,
miaton ja näppärän näköinen sisilisko. — Kammoa
herättämät joka paikassa maassa kamalasti luikertele-
mat käärmeet, joista ei ole kuitenkaan myrkyllisiä ja
hengenmaarallisia muut kuin kyykäärme. Sitä pa
hempi on tämä läänin kimistssä, lonkeroisissa maissa

Matelijoita ei ole pohjoismaissa useita lajeja,
Mikkelin läänissä sitä mähemmin.
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Useat Mikkelin läänin jiirmet omat marsin kala-
rikkaita. Ahmen on yleinen läänin kaikissa osissa.
Kuha saadaan useimmista läänin symemmistii ja sa-massa luotoisista jiirmistii. Kimikala on yleensä le-
minnyt, mutta on taloudelle armoton. Made oleske-
lee mieluisemmin matalammissa mutaisissa jiirmissii,
jos tosin mälistä symemmissii, komapohjaisissakin.
M er i h iirk ii ei ole tieten läänin rajoissa lamattu kuin
kerran Purumedessä, heinäkuussa 1869. Kimennuo-
tiainen rakastaa kirkasta, juokscmata mettä, ja oles
kelee parhaasta päästä mataloissa, kimikkopohjaisissa
puroissa, jossa se tamallisesti piileytyy kiivien alle.
Ruutana miihtyy parhaten mutapohjaisissa mesissä,
joissa on paljon mesikasmeja. Särki saadaan pai-
koittain hyminkin runsaasti. Saimaan syrjäselissä kas-
maa se mälistä hymin isoksi, jopa puolen kyynärän
pituiseksikin. S orm a tamattanee kyllä joka paikassa,
muttei missään suuremmassa määrin. Siiyniis on
yleinen koko läänissä ja saadaan paikoittain marsin
Miljalta. Saimaan mesissä paisuu se hyminkin isoksi
ja lihamaksi, ja pidetään siten parhaitten merroissa.
Sitä mieliikin parempana on lahna, joka lamataan
useimmissa symemmissii jiirmissä, erittäinkin semmoi

komin yleinen, paikoittain uskottomiin asti. Viatto-
mia omat kerrassaan pieni m askikäärme ja iso täp-
likäs tarhakäärme, joka muutamissa kohden lääniä
on enemmin harminainen.
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sissa, joissa mesi on kirkasta, kohtusymiiii, ja pohja
ruohoista liejukkoa. Ertttan tunnettu on Purumeden
lahna. Parkki on myös yleinen, waikk'ei sitä erit
täin suuressa määrin m ssaän saatane. Ulkomuodot
taan on se lahnan nä omen, mutta sen liha on mähä
armomen. Pieni salakka on yleisimpiä kalojamme, ja
käytetään yksinomaan syötiksi isommille kaloille. Muikku
on ehkäpä läänin yleisimpänä kalastuksen esineenä.
Makean, ruolasen lihansa tähden on se marsin armokas
ramitusaine. Muodoltaan ja ko'oltaan maihtelee se
paljon, ja lamataan mälistä milt'ei puolen kyynärän
pituisena. Kuoreita saadaan paikoittain kosolta, ja
mmkka kala on pieni, tekemät sen kuitenkin saaliin

runsaus ja lihan hymyys marsin tärkeäksi ruoka ameeksi.
Vallan yleinen on myös erittäinkin Saimaan mesissä
lihamalihainen siika, joka kuitenkaan ei koskaan täällä
suuruutensa ja lihamuutensa puolesta medä mertoja
meren suurempiin joki n nousemalle sii'alle. Harjus
on yleinen Saimani mesissä (Puumalassa, Purume
dessii, Samonlinnan seu mlla), ja saadaan paljon yl
liimainitusta Kalkkisten koskelta. Ertttä n armo kaita
omat nieriiiinen ja taimen, jotta pyydetään usei sa
Saimaan ja Päijänteen wcsistö' sä. Jaloin on kui
lenkin kaikista lohi. Paitsi Kymijoessa ja f n juoksun
tiellä olemissa jiirmissä pitää se asuntoansa Saimaan
symimmissä setissä. Voimallisella nopeudella mtttaelee
se siellä aaltojen alaisia symyyksiä, tahi nousee se ruuan
halussa muikkujeu ajeloon päimänpuolistlle pihoille
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Tarkkaapas kerran kun hiljakseen aamuyön tienoilla
soutelet Kiienniemen kalmon kirkkaalla kannella, tarkkaa-
pas silloin rasmatyyuenii uinailemaa ulapan pintaa!
Aliasi on mettä useitakin kymmeniä syliä. Tutkia et
symyyden salaisuuksia moi, sen elämää ei silmäsi käsit-
tämään kykene. Taimaan rannan takana miipyy au-
rinko mielä, mutta ihanan matonsa se edeltäpäin jo
lemittiiii hopeaisten sumujen, metsien ja jylhien muorien
yli, leivittää mipajamilla miirjenteillii pitkin mienojen
mesienkin amaria aloja. Nuolen nopeudella leikkautuu
silloin teriimii miimanen hämärän kiiltämään jiirmen
pintaan, ja toinen sen miereen, ja kolmas ja neljäskin
mielä. Hetkeksi maan, ja kaikki on jälleen sileätä ja
tasaista mallan. Lohi ei kauan selkäänsä näytä, het-
keksi maan. — Tamallisimpia keittokaloja ja marsin
suuressa armossa pidettämä on hauki, jota marsinkin
kemiiiseen aikaan Miljalta saadaan. Angerias on
Mikkelin läänissä harminainen. Pinjiinteenpuolella se
kuitenkin useammin ilmestyy. Saimaan mesissä on se
melkein tuntematon (m. 1869 saatiin yksi Sulkaman
Kuhajiirmestii, sitä ennen pari kertaa Samonlinnassa
ison sillan alta). Siliikin harminaisempi on nahki-
ainen.

Muista eläimistä, niistä, näet, jotta yhteisesti
luurangottomitsi sopii kutsua, mainittakoon täällä ai-
noastaan: ampiainen, mettiiiinen, hyttynen,
kärpänen, paarma, useita perhosia, kotisirkta.
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Russakoita ja muita epäsiisteyden säilyttiimiii on
sen pahempi paljon; hämähäkkiä. Lopulta iiy-
riiiinen eli krapu, jota paikoittain hymin runsaasti
saadaan.

Pääelinkeino on Mikkelin läänissä, Niinkuin useim
missa muissakiu Suomen osissa, maanwiljelys. Var
sinaisista miljalajeista on tärkein ruis, sekä sen ohessa
kaura, ohra, tattari, ja siellä täällä mähiin meh-
niiiikin. Sitä paitsi miljellään potaatteja, lant-
tuja, nauriita ja mähiin muitakin juurikasmia; kaa-
lia suuremmassa määrin ainoastaan poikkeuksena.

Elinkeinot.

Maanwiljelys on yleensä huonolla kannalla, johon
etupäässä omat syypäänä: laiskuus, huolimattomuus
ja tietämättömyys. Varsin kutettämänii poikkeuksena
tästä omat Päijänteen rantascudut, joissa maanmilje
lys osittain on erittäinkin hymiillä kannalla. Tään
kaltaisia ilahuttamia poikkeuksia on sen ohessa monessa
paikassa läänin keski- ja iloisemmissa osissakin. Ran-
tasalmen ja niinikään Joroisten pitäjät omat siten
tunnetut edistyneemmiistä maanmiljelyksestii, ja joka
seudussa on paitse sitä paremman tulemaisuuden en
teinä moni yksinäinen talo, j^ssa ponnella, taidolla ja
toimeliaisuudella asuminen on saatettu sangen etemiille
kannalle. Niin on asianlaita esim. Mikkelin pitäjässä,
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jossa useain muiden ohessa mainittakoon ainoastaan
Rantakylän talo, joka ehkäpä on kaikkein parhaten
hoidettu tila koko läänissä, ja marinaan moittanee monta
muidenkin liiiimen mallikartanoa.

Varsin moitittamana on kaskenpolton yleinen ja
marsin taidottomasti harjoitettu tapa, joka erittäinkin
sen kautta on »vahingolliseksi käynyt, että oikealle maan-
wiljelykselle soweltuwat laakson pohjat useasti on kas-
keksi poltettu, ja siten hiiwitetty se wiihiiinen ruoka-
multa, joka yleensä marsinkin läänin itäpuolella tar-
jona on.

Karjanhoito kulkee käsikädessä maanmiljelyksen
kanssa, ja siinä missä jälkimäinen on paremmalle kan-
nalle kohonnut, siinä on myös edellinen seurannut jä.
lestit, jos tosin myönnettiimii on, että karjanhoito
yleensä on merrannollisesti imeläkin huonommalla kan-
nalla kuin maanwiljelys. Luonnolliset heinämaat ja
marsinkin laitumet omat useassa paikoin kurjassa ti-
lassa, eitä ole heinäwiljelys mainiltamissa määrin
mielä tullut täytäntöön. Ruuan puute on siis miltei
sääntönä setä suivet että talwct. Karjanrotu onkin
yleensä huonoksi käynyt, ja parempia lypsylehmiä ei
ole melkein jäätalvissakaan paitsi läänin ennen maini-
tussa länsiosassa Päijänteen puolella, ja niinikään
edellä kerrotuissa Rantasalmen ja Joroisten pitäjissä,
missä karjanhoito wiime aikoina on suuresti edistynyt.

Karjanhoidon päiiesineenä on tietysti sarmikarja.
Sen ohessa kasmatetaan läänissä paljon hemosia myy-
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Metsästäminen ei ole missään marsinaisetsi
elinkeinoksi muodostunut. Sitä mastoin on kalasta-
minen paikottain hyminkin tuottama. Päijänteen puo-
lisissa jiirmissii saadaan paitsi muita kaloja paljon
muikkuja, ja Kymimirran lääniin kuulumissa osissa
lohta, taimenta ja siikoja. Saimaan ulapat
omat niinikään Pohjois-Samon järmien mastakohtana
marsin kalarikkaita, erittäinkin Haukiwesi ja warsinainen
Saimaa. Joroisten, Rantasalmen ja Säämingin pi
tiijissii, jotka rajoittumat ensinmainittuun jiirmeen, oli
saalis muonna 1881 ainoastaan mirallisten ilmoituksien
mukaan noin 738 tynnyriä muikkkuja ja 7,400 leimis
tää muita kaloja. Varsinaisen Saimaan rannoilla ole-
missa pitäjissä, paitsi Mikkelin pitäjässä, saatiin samana
muonna 1,030 tynnyriä muikkuja ja 10,400 leiwisM

Sekä maanmiljelyksestii että karjanhoidosta sopii
muutoin yleensä sanoa, että ne erittäinkin läänin maan-
miljelysseuran ja agronomin ahkerien ja taitamien toi-
menpitojen, sekä sen maaniviljelyskoulun maikutuksen
kautta omat miihitellen entisestään parantuneet, ja
monesta kohdasta moidaan päättää, että ne yhä owat
edistymiseen päin.

inistä warten. Lampaita pidetään jotenkin paljon,
mutt'eiwiit ole yleensä hymiiii rotua; muohia merraten
mähiin. Siipikarjan tuotteita ei mietäne mainittamasti
läänin ulkopuolelle.
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muita kaloja, jolloin kuitenkin on huomioon olettama,
että osa miimemainituista pitäjistä omat Mikkelin ra.
jojen ulkopuolella. — Ainoastaan muutamat läänin
laajoista mesistä omat kalastuksesta meroitetut.

Paitsi kaloja pyydetään paljon kr apuja, ja niitä
miedäiin runsas määrä muualle myytiimitsi.

Teollisuus ou Mikkelin läänissä mähempi kuin
missään muualla koko Suomessa.

Paitsi wiina- ja olutpolttimoita, joita ou liiaksikin,
omat seuraamat suurteollisuuden alaan luettawat tehtaat
tärkeimmät: Huutokosken sulatusuuni ja wa-
limo, Oramin ja Haapakosken sulatusuu-
nit, Porsaskosken tantorautatehdas; Kuus-
niemen, lärmikylän ja Ristiinan tiiliteh-
taat; liirmikyliin, Lahnalahden, Lahna-
mäen ja Taasiaisentauksen kalktitehtaat;
Saksalan, Vuokalan, Heinolan, Lehtinie-
men ja Niettulan höyrysahat; lärmikylän,
Vehmaisten ja Niemelän höyrymyllyt; Ker-
man, Palokin, Säynetkosken, Lohikosken,
Kuhakosken, Vuojalahden, Liisiikosken,
Tainakosken ja Putikon mesisahat; Mikkelin
nahkatehdas, Mikkelin nahka-, luujauho-
ja liimatehdas; Hankoniemen luujauho- ja
liimatehdas; Kissakosken samitamaroiden
tehdas; Samo-Karjalainen saippuatehdas.
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Käsiteollisuutta harjoitetaan parhaasta päästä eri
paikkakuntain tarpeitten täyttämiseksi.

Kotiteollisuus on hymin erilainen eri paikkakun
nissa. Villakankaita Valmistetaan jotenkin ylei
sesti, mutt'ciwiit ole parasta lajia. Parhaita malmis-
tettanee Mäntyharjulla. Niitä myydään parhaasta
päästä oman läänin markkinoilla. Parempia owat
läänissä walmistetut pellamakankaat. Erittäin
owat tunnetut Kangasniemen kuwauskutomukset.
Kauaskin läänin rajain ulkopuolelle mencmät kaupaksi
Pieksämäen ajopelit, sekä kärryt että rett; samassa
paikassa malmistctaan myyntiä marten moitynny
riä; Kerimäen ja Wuokalan mene et owat lewinneet
ympäri Saimaan mesiä; rukkasia malmistetaan run-
saasti erittäinkin Rantasalmella, mutta sen ohessa
myös Kangaslammilla ja Joroisissa; mumemainitussa
paikassa myös hemosmaljaita; erittäin kclivollisia
warputawaroita malmistetaan Kerimäellä; marsin
laajalla maassamme owat tunnetut Rantasalmen pin-
natuolit; ja taupakn menemiit hymin ainakin omilla
markkinoilla Mikkelin luokit.

Niinkuin suurin osa Mikkelin lääniä on S awo n
maata, niin on myös suurin osa sen asukkaista sa m o -

laisia. Samolaiset omat alkuansa karjalaisten
heimoa. Vuosisatojen kuluessa omat he muuttaneet

asukkaat.
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nykyisille asuinsijoilleen eteliistäpiiin. Ensimmäinen siir-
tyminen, joka tapahtui jo paljon toista tuhatta muoM
sitten, tuli Laatokan tienoilta. Sittemmin on miihi-
telien muualtakin lisäyksiä tullut, ja siten on karjalai-
seen alkuheimoon sekaantunut miihempi osa jiiiimi-
liiisiii. — Tämän heimon lapsia omat parhaasta
päästä läänin läntisen osan asukkaat. Nämät omat
hämäläisten suuren sumun itäisin parwi, joka on
sekin tullut eteliltä päin, Suomenlahden pohjoisran-
nikoilta. Koska siihen taas aikojen kuluessa on sekaan-
tunut karjalaisia aineksia, muodostamat siis Mikkelin
laänm sawolaiset ja hämäläiset sekä asumuksensa että
johtoperiinsä puolesta karjalaisen ja jiiiimiliiisen heimo-
jen äärimmäiset rajakansat, joilla ne likimmin lähesty-
ivät toisiansa.

Eroitus niiden mälillä on kuitenkin helposti tun-
tuma Sawolaiset käyttämät itäsuomen kielimurretta,
hämäläiset sitä mastoin länsisuomen. Sawolaiset owat
wakawaan maanwiljelykseen ja muuhun raskaasen työ-
hön wiihcmmin taipuwaisia, sekä antautumat sentähden
mieluummin kaupantekoon ja muuhun keinottelemisecn.
Hämäläiset owat sitä wastoin, jos tosin hieman hitai-
sta, kuitenkin perin sitkeitä työmiehiä, jonkatähden wa-
ralllsuus onkin paremmalla kannalla läänin länsipuoli
sessa osassa.

Sawolmsen mieli liikkuu parhaten niissä kuin li-
kinnä omat ja hetken antamissa asioissa, ja hän har-
rastaa sentähden mieluisemmin yksinomaa aineellisia ja
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yksityisiä asioitansa, tuin yhteishyödyllisiä ja isänmaal-
lisia. Tähän liencmiit kuitenkin enemmin syypäänä
historialliset olot, tuin kansan alkuperäinen luonne. Ia
kun nyt jo on olemassa kiitettiimiii poikkeuksia sekä yk-
sityisiin paikkakuntiin, että yksityisiin henkilöihin katsoen,
on toimottama, että aikamme tarjomat yhteistoiminnan
tilaisuudet tulemat miihitellen tempasemaan kansaa ylös
sen nykyisestä yleisestä horrostilasta, sekä antamaan
enemmin mirkeyttii ja pontta sen luonteelle. Hämäläi-
sissä on ammoisista ajoista asunut enemmin »valtiol-
lista harrastusta kuin muissa suomalaisissa heimoissa,
ja erittäinkin omat he nykyisissä kansallisissa harras-
tutsissamme osoittaneet miltasta osanottoa. liilelle
omat kuitenkin isosti siinä kohden jääneet Mikkelin lää-
nin hämäläiset, joten siis epäilemättä moidaan sanoa,
että kansallisuuden asia on tässä läänissä saamuttanut
kaikkein »vähimmän kannatusta.

Muutoin on kansa, marsinkin sawolaiset, enemmin
hiljaista ja taipumaista. Ainakin osaksi seurauksena
siitä moimme pitää sitä, että yleensä on ilman mas
tustamatta ryhdytty kansakoulujen perustamiseen. Näitä
on siten melkein joka seurakunnassa; toisissa kaksikin.

Muita siwistyslaitoksia on Mikkelin kaksikielinen
klassillinen lysei (ainoa lajissansa toto maassa, eht'ei
toto maailmassakin), Samonlinnan realilysei ja Heino-
lan neliluoktainen alkeiskoulu setä seuraamat yksityiset
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Lääni on jaettu neljään kihlakuntaan ja tolmeen-
kolmatta pitäjään sekä seitsemiiiinkolmatta seurakun-
taan.

tyttökoulut: suomalainen ja ruotsalainen Mikkelissä ja
suomalainen Samonlinnassa.

Maanmlljelytsen edistymisen hymätsi työskentelee
Otaman jo ennen mainittu maanmiljelyskonlu, ja eh-
dotettu on n. s. maanmiljelijä.kansanopisto.

Mikkelin lääniä ympäröimät: pohjassa ja idässä
Kuopion lääni, etelässä Wiipurin ja Uudenmaan setä
lännessä Hämeenlinnan läänit. Sen suurempi itäinen
osa on Samonmaata; pienempi, läntinen, Hiimeenmaata.

Rajoitus ja jako.


