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jtflkulause.

Tämä oppikirja on aiottu edes osaksi poistamaan sitä
tuntuvaa puutetta, mikä on olemassa kuuromykkäin ope-
tusta varten sopivan oppikirjallis uuden alalla maassamme.
Kirja on tarkoitettu otettavaksi käytäntöön näitten koulu-
jen Vmnellä luokalla, jolloin valmistava maantieteen ope-
tus katsotaan päättyneeksi. Tämän luokan ennätys käsit-
täisi Suomea koskevan osan. Seuraavalla luokalla opitaan
muut Euroopan maat: Vllnnellä luokalla luetaan loppuun
muut maanosat: VllLnnelle luokalle kuuluisi yleinen
maantiede ja koko kurssin kertaus. Jos tässä ehdotettu-
ennätys käytännössä osottautuisi liian laajaperäiseksi, niin
voipi opettaja tarpeen mukaan jättää vaikeatajuisimpia y.
m. kohtia lukematta. Ne sopii sitten viimeisellä luokalla
kerrattaessa huomioon ottaa. Toiselta puolen on opettajan
selityksillä täydennettävä moniaita kohtia, joihin kirjassa
on vaan lyhyesti viitattu. Muutamia paikkoja voidaan lu-
kea sisälukukappaleina.

Toivoni on, että kirjani edes jonkun verran helpot-
taisi ja edistäisi sekä opettajain että oppilaitten työtä Suo-



men kiiuromykkäinkouluissa. Siinä toivossa olen uskalta-
nut sen julkisuuteen lähettää.

Turussa 11 p:nä syyskuuta 1899.

Tekijä.



I. Eurooppa.
Eurooppa on maan-osa. Euroopassa on monta

maata ja valtakuntaa. Pohjoisessa on Suomenmaa eli
Suomi.

Suomi.

Rajat. Suomea rajoittaa kaakkoispuolella Laa-
tokka, eteläpuolella Suomen lahti, lounaispuolella Itämeri
ja länsipuolella Pohjan lahti.

Suomi rajoittuu lännessä Ruotsiin, pohjoisessa Nor-
jaan, idässä ja kaakossa Venäjään. — Venäjä, Ruotsi ja
Norja ovat Suomen naapurimaat. Norjan pohjois-
puolella on Pohjoinen Jäämeri.

Rannikko. Suomenmaan rannikko on mutkikas.
Rannikolla on paljo lahtia, niemiä ja saaria. Näytä
niitä kartalta! Itämeressä on suuri joukko saaria eli
saaristo. Myöskin Pohjan lahdessa on saaristo. Suo-
men lahdessa on yksinäisiä saaria.

Maanpinta. Suonien maanpinta on epätasaista.
Siinä on paljo kallioita, mäkiä, harjuja, selkiä ja vuo-
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ria. Mäkien ja kukkulain välissä on laaksoja ja järviä.
Suomi on korkein pohjoisessa ja koillisessa osassa. Maan-
pinta alenee meriin päin. Vesien rannoilla maa on sa-
vimaata. Laajimmat savimaat ovat Suonien lahden
ja Pohjan lahden rannoilla. Muualla maanpintaa peit-
tää karkea sora. Soramaassa kasvaa hyvin metsä,
mutta huonosti vilja. Savimaa on hyvää peltomaata.
Näytä kartalta, niissä on savimaata ja missä soramaata,
missä on suuria metsiä, missä laajoja peltoja! Monessa
paikassa maanpinta on märkää ja vesiperäistä. Vesi-
peräinen maa on suo eli neva.

Vuoret. Isoimmat vuoret ovat maan pohjoisessa
osassa eli Lapissa. Suomen korkein kukkula on

Haldishok (1,250 m.) luoteisessa, lähellä Norjan rajaa.
Muita vuoria pohjois-Suomessa on:
Ounastunturi.
Pallastunturi (950 m.).
Saariselkä, Venäjän rajalla.
Pyhätunturi.
Aavasaksa.
Kivalonselkä.

Etelä-Suomessa ovat:
Salpausselkä, joka on sorasta ja hiekasta muodos-

tunut pitkä ja leveä harju.
Punkaharju.
Lohjan selkä.
Hämeenkangas.
Pohjankangas.
Kangasalan harju.
Tiirismaa, joka on etelä-Suomen korkein kukkula,

Vesijärven rannalla.
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Kivilajit. Suomessa tavataan monenlaisia kivi-
lajeja. Tavallisimmat kivilajit ovat graniitti ja gneissi.
Maassamme on lukuisasti graniitti-vuoria ja -kallioita.
Graniitti on harmaata, joskus myös punaista kiveä. Se
on lujaa ja kestävää, jonkatähden sitä käytetään raken-
nus-aineeksi. Kaakkois-Suomessa on rapakiveä. Se mu-
renee hiekaksi, jolla tasoitetaan maanteitä. Lounais-
Suomessa tavataan valkoista kalkkikiveä, josta poltetaan
kalkkia. Länsi-Suomesta löydetään mustaa marmoria
sekä hiekkakiveä, josta tehdään tahkoja ja myllynkiviä.
Itä-Suomessa on vuori, jossa on valkoista marmoria. —

Suomessa on myöskin vähäisen metalleja, nimittäin rau-
taa, vaskea, tinaa ja kultaa.

Vedet. Suomi on hyvin vesirikas maa. Sitä sa-
notaan senvuoksi „tuhatjärvien maaksi". Järvet yhty-
vät toisiinsa jokien, salmien ja koskien kautta. Kun
monta järveä yhtyy, muodostuvat haarat eli reitit. Kun
monta reittiä yhtyy, muodostuvat vesistöt. Vesistöt las-
kevat jokien kautta mereen. Näytä järvi, salmi, reitti,
vesistö ja joki!

Jokia laskee kaikkiin meriin, joita on Suomen
lähellä.

I. Pohjoiseen Jäämereen laskevat:
Paatsjoki, joka tulee Inarin järvestä. Inarin järvi

on suuri järvi, joka on täynnä niemiä ja saaria. Sen
eteläosaan juoksee Ivalon joki.

Tenojoki, joka on rajana Suomen ja Norjan välillä.
11. Pohjan lahteen laskevat:
Tornion joki, joka lähtee Tornion järvestä Ruotsista.

Siihen laskee lisäjoki, jonka nimi on Muonionjoki. Nä-
mät joet ovat rajana Suomen ja Ruotsin välillä.



4

Kemijoki, joka virtaa kauniin Kemijärven läpitse.
Kemijoki on Suomenmaan pisin joki, sillä se on 500
kilometriä pitkä. Sen lisäjoki on Ounasjoki.

lijoki.
Oulun joen vesistö, jossa keskusjärvenä on Oulun

järvi. Tähän järveen laskee kaksi reittiä: koillisesta
tulee Hyrynsalmen reitti, idästä päin Sotkamon reitti. Ou-
lun järvestä vesi virtaa Oulun jokea myöten Oulun lah-
teen. Oulun joessa on suuria koskia. Suurimmat kos-
ket ovat Niskakoski, Pyhäkoski jaMerikoski. Oulun joen
koskista lasketaan tervaveneillä alas. Koskenlaskijat
ovat taitavia ja uskaliaita miehiä. — Oulun lahden edus-
talla on saari nimeltä Hailuoto.

Siikajoki.
Kalajoki.
Lapuan joki.
Kyrön joki, joka laskee Meren kurkkuun. Meren

kurkku on Pohjan lahden kapein osa. Siinä on Vaasan
saaristo.

Kokemäen joen vesistö, jonka vedet yhtyvät Pyhä-
järvessä. Siihen laskee pohjoisesta Näsijärvi Tammer-
kosken kautta. Näsijärven pohjoisessa osassa on Ruo-
vesi, johon laskee kolme reittiä: Ätsärin reitti, Pihlaja-
veden reitti ja Keuruun reitti.

Pyhäjärveen yhdistyy kaakkoisessa Rautun selkä.
Siihen laskee etelästäpäin Vanajan reitti, jossa on Vana-
javesi, ja pohjoisesta Mallasvesi. Mallasveteen laskee
kaksi reittiä: koillisesta Längelmäen reitti ja idästä
Hauhon reitti.

Kun kaikkien reittien vedet ovat yhtyneet Pyhä-
järvessä, juokseevesi Nokian virtaa myöten länteen päin.
Nokian virta on lyhyt virta, joka päättyy Kokemäen jo-
keen. Pohjoisesta liittyy Kokemäen jokeen Ikaalisten
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reitti, jonka suurin järvi on Kyrösjärvi. Kaakkoisesta
se saa lisäjoeksensa Loimijoen. Kokemäen joki purkaa
vihdoin vetensä Pohjan lahteen.

111. Itämereen laskee Aurajoki.
Itämeressä on kaksi suurta saaristoa: Turun saa-

risto ja Ahvenan saaristo. Ne eroittaa toisistaan meren
selkä nimeltä Kihti. Suurin saari Ahvenan saaristossa
on Ahvenanmaa.

IV. Suomen lahteen laskevat:
Vantaan joki.
Kymijoen vesistö, jonka suurin järvi on Päijänne.

Päijänteeseen laskee monta reittiä. Pohjoisesta tulevat
Saarijärven reitti, Viitasaaren reitti jaRautalammin reitti.
Viitasaaren reitissä on suuriKeitele. Idästä päin tulee Sys-
män reitti. Etelästä laskee Päijänteeseen Vesijärvi. Sen
eteläpuolella on Tiirismaa, joka on etelä-Suomen korkein
kukkula.

Päijänteestä vesi virtaa Kymijokea myöten Suo-
men lahteen. Kymijokeen yhtyy pohjoisesta Mäntyhar-
jun reitti, jossa on iso Puulavesi. Kymijoessa on useita
koskia. Suurimmat niistä ovat Kuusankoski ja Anjalan
putous. Edellinen on siinä paikassa, jossa Kymijoki
kulkee Salpausselän poikki. Kymijoki laskee mereen
viidellä suuhaaralla.

Rajajoki, joka on kaakossa rajana Suomen ja Ve-
näjän välillä.

V. Laatokkaan laskee:
Vuoksen vesistö, johon kuuluu kaksi suurta reittiä,

jotka yhtyvät Haukivedessä. Ne ovat: 1) Pielisen reitti
ja 2) Kallaveden reitti.
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1. Pielisen reitissä on ensiksi suuri Pielis-
järvi. Siitä vesi laskee Pielisjokea myöten Pyhäselkään.
Pyhäselästä tullaan Oriveteen, josta vedet laskevat Ori-
virtaa myöten Haukiveteen.

2. Kallaveden reitti tulee Haukiveteen poh-
joisesta päin. Kallaveteen laskevat pohjoisesta lisalmen
reitti ja Nilsiän reitti. Kallavesi kulkee etelään päin kah-
den puolen Soisalon saarta. Saaren länsipuolella on Var-
kauden koski, jonkakautta Kallaveden reitti laskee Hauki-
veteen. Saaren itäpuolella on Suvasvesi.

Haukivesi laskee Pihlajaveteen, joka on yhteydessä
Puruveden kanssa. Puruveden ylitse menee luonnon-
ihana Punkaharju. Pihlajavedestä vesi kulkee Puuma-
lan salmen kautta Saimaaseen. Saimaa on suuri, saari-
kas järvi. Saimaasta vedet laskevat Vuoksen kautta Laa-
tokkaan. Siinä paikassa, missä Vuoksi murtaa tiensä
Salpausselän läpitse, on Imatran koski. Laatokka on
Suomen suurin järvi. Se on hyvin syvä, sillä se on
syvempi kuin Suomen lahti. Sen pohjoisessa osassa on
kaunis Valamon saari, jossa on venäläinen luostari. Laa-
tokasta vesi laskee Nevajoen kautta Suomen lahteen.
Nevajoki on Venäjällä.

Saimaasta kulkee Viipurin lahteen Saimaan kanava.
Se on kaivettu senvuoksi, että laivat voisivat kulkea
Saimaasta Suomen lahteen.

Vesistöt. Suomenmaassa on monta jokea ja jär-
veä sekä neljä suurta vesistöä. Mitkä ne ovat? Suo-
men järvet ovat kauniita. Niitä kaunistavat korkeat
rannat ja metsäiset saaret. Pitkin järvien pintaa liik-
kuu veneitä ja laivoja. Mutta Suomen jokia myöten
eivät laivat voi kulkea, syystä että ne ovat hyvin kos-
kisia. Joet ovat koskisia siitä syystä, että maanpinta
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on epätasainen. Muutamien koskien lähelle on laivakul-
kua varten kaivettu kanavia, joissa on vesiporttia eli
sulkuja. Koskiin rakennetaan myllyjä ja tehtaita. Suo-
men suurin koski on Imatra. Siinä vesi pauhaa suurella
voimalla. Se on vaahdosta valkoinen. Paljo ihmisiä
käy ihailemassa mahtavaa Imatraa. — Keväällä vedet
paisuvat yli äyräittensä, kun lumi ja jää sulavat. Tul-
vavesi peittää usein suuret alat jokivarsia. Se hävit-
tää myllyjä, siltoja, latoja ja vahingoittaa viljapeltoja.

Ilmanala. Ilmanala Suomessa on kylmä. Se on
lämpimämpi etelä-Suomessa,kylmempi pohjois-Suomessa.
Meren rannikolla ilma on leudompi, kuin sisämaassa lä-
hellä Venäjän rajaa. Syksy on tavallisesti sateinen ja
pitkä. Talvi on luminen ja kylmä. Maat ovat silloin
suurien lumikinoksien peitossa ja vedet ovat jäässä.
Päivät ovat lyhyet ja pimeät. Talven jälkeen tulee ke-
vät, jolloin jää ja lumi sulavat. Puihin puhkee lehtiä
ja maa rupeaa viheriöimään. Kevättä seuraa kesä, joka
on lämpöisin vuodenaika. Aurinko paistaa korkealla
taivaalla. Päivät ovat pitkät ja yöt valoisat. Luonto
kukoistaa. Usein kesä on sateinen. Syyskesällä ja syk-
syllä niitetään heinä ja korjataan pelloilta elo.

Kasvikunta. Soramaalla kasvaa hyvin metsä. Sen-
vuoksi on Suomenmaassa paljon metsiä. Metsät ovat
havumetsiä, lehtimetsiä ja sekametsiä. Havumetsissä kas-
vavat havupuut: mänty (petäjä eli honka) ja kuusi; lehti-
metsissä lehtipuut: koivu, haapa, leppä, pihlaja, tuomi:
sekametsissä kasvaa havupuita ja lehtipuita sekaisin.
Paitsi puita, kasvaa metsissä myöskin katajapensaita.
Niituilla kasvaa pajupensaita.

Koska ilmanala etelä-Suomessa on lämpimämpi kuin
pohjois-Suomessa, niin on myöskin kasvullisuus etelä-
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Suomessa rikkaampi, kuin pohjoisessa osassa maaca.
Etelä-Suomessa menestyvät monet kauniit lehtipuut,
niinkuin tammi, saarni, vaahtera, lehmus, jalava, päh-
kinäpuu; sekä hedelmäpuut: omenapuu, luumupuu, kir-
simarjapuu. Kaukana pohjoisessa ilmanala on niin
kylmä, että siellä viihtyvät ainoastaan mänty ja vaivais-
koivu.

Metsissä puitten juurella kasvaa sammal, kanerva
ja pohjoisessa peuranjäkälä; sekä marjat: puolukka ja
mustikka. Muut marjat ovat: mansikka ja vaarain eli
vadelma, jotka kasvavat kivisillä mailla; mesimarja, joka
kasvaa niituilla ja ojien pyörtänöillä; muuran ja karpalo,
jotka kasvavat suoperäisillä mailla.

Viljelyskasveista ovat tavallisimmat, viljalajit: ruis,
ohra, kaura, vehnä ja tattari. Vaatctuskasveja ova,t: hamppu
ja pellava. Tärkeimmät juurikasvit ova,t: peruna, lanttu,
nauris ja porkkana. Monenlaisia kukkia ja vihanneksia
sekä hedelmäpuita ja marjapensaita viljellään puutar-
hoissa. Heinää kasvatetaan karjan ruuaksi.

Eläinkunta. Eläinkuntaan kuuluvat: kotieläimet,
metsäelävät, linnut, vedenelävät, matelijat ja hyönteiset.

Kotieläimet asuvat ihmisten luona. Metsäeläimistä
muutamat ovat petoja: karhu, susi, kettu, ilves, saukko,
ahma ja kärppä. Karhu on Suomen suurin petoeläin;
se asuu synkissä metsissä. Susi on hyvin raatelevainen
peto, joka joskus syö lapsiakin. Kettu, jonka pesä on
maanalaisissa luolissa, syö jäniksiä, lintuja, joskus lam-
paita. Kärppä on pieni hyvin raatelevainen eläin, joka
asustaa kivilouhikoissa. Metsissä on myöskin eläi-
miä, jotka eivät ole petoja: hirvi, jänis ja orava. Hirvi
on iso, harmaa eläin ja sen päässä on monihaaraiset
sarvet.
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Linnuissa eroitamme: pikkulinnut, melsälinnut ja
vesilinnut. Muutamat pikkulinnut, kuten leivo, peippo-
nen, laulurastas ovat laululintuja. Pääskynen javarpu-
nen tekevät pesänsä ihmisasuntojen läheisyyteen. Mai-
nittavimmat metsälinnut ovat: metso, teeri, pyy, metsä-
kana. Muutamat ovat petolintuja, kuten esim. kotka,
haukka ja pöllö. Ne pyytävät ja syövät toisia lintuja.
Vesilintuja ovat: joutsen, hanhi, sorsa. Ne. uivat ja su-
keltavat vedessä.

Vedeneläviä ovat kalat: silakka, muikku, siika, lohi,
ahven, hauki, lahna, kilohaili. Meressä, ynnä Saimaan
ja Laatokan vesillä uiskentelee iso vedenelävä, hylje. Se
ei voi kulkea maalla, mutta se ui ja sukeltaa erinomai-
sesti. Se syö kaloja.

Asukkaat. Suomessa asuu nykyään 2,500,000
(2 y2 milj.) asukasta. Suurin osa asukkaista on suoma-
laisia, joiden lukumäärä on 2 milj. 100 tuh. Mutta Suo-
messa asuu myöskin lukuisa ruotsalainen väestö, nim.
350 tuh. henkeä. Ruotsalaisia asuu Meren kurkun ran-
nalla, Suomen lahden länsi-rannikolla, sekä Ahvenan
saaristossa. Maassamme asuu vähäinen määrä muita-
kin kansallisuuksia: venäläisiä, saksalaisia, mustalaisia
ja juutalaisia. Ne asuvat pääasiallisesti kaupungeissa
ja harjoittavat kauppaa. Mustalaiset kuleksivat ympäri
maata ja harjoittavat hevoskauppaa. Maan pohjoisim-
massa osassa, Lapimaassa, asuvat lappalaiset.

Suomen kansa jakaantuu kahteen pääheimoon, hä-
mäläisiin ja karjalaisiin. Niiden välinen raja kulkee
melkein suorana viivana Kokkolasta Haminaan. Hämä-
läisten ja karjalaisten sukua ovat: varsinaissuomalaiset,
pohjalaiset ja savolaiset.

Hämäläiset ovat lyhyitä ja tanakoita. Heillä on
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vaaleat silmät ja vaaleankeltainen tukka. Luonteeltaan
he ovat vakavia, hiljaisia ja hitaita. He viljelevät huo-
lellisesti maata ja ovat kestäviä työmiehiä.

Karjalaiset ovat pitkiä, ruskeatukkaisia. He ovat
luonteeltaan vilkkaita ja iloisia, ystävällisiä ja puhe-
liaita. Karjalaiset rakastavat kaupankäyntiä, mutta pel-
tojansa he viljelevät huolimattomasti. Kun he ansait-
sevat rahaa,,eivät he osaa olla säästäväisiä, vaan elävät
ylellisesti. Sitten he taas kärsivät puutetta.

Suomen ruotsalaiset ovat pitkiä ja solakoita. Luon-
teeltaan he ovat, kuten karjalaiset, iloisia ja puheliaita,
mutta säästäväisempiä ja työssä kestävämpiä. Lappa-
laiset ovat kooltaan pieniä. Heidän kasvonsa ovat leveät
ja litteät, heidän tukkansa musta ja karhea. Luonteel-
taan he ovat hitaita ja raskasmielisiä. Muukalaisia koh-
taan he ovat vierasvaraisia.

Suomi on harvaan asuttu maa. Tiheimmin asut-
tuja ovat rannikkoseudut. Ylängöllä on asutus harva-
lukuisempi, sillä maa on siellä hedelmätöntä. Harvim-
min asuttu on pohjois-Suomi.

Suomessa on yhdeksän maakuntaa:
Ahvenanmaa, Häme,
Varsinais-Suomi, Satakunta,
Uusimaa, Pohjanmaa,
Karjala, Lapinmaa.
Savo,

Uskonto ja sivistys. Suomalaiset olivat ennen
pakanoita. Mutta sitten kääntyi Suomen kansa kristin-
uskoon. Se tunnustaa luteerilaista uskontoa. Suurin osa
Suomen kansaa kuuluu luteerilaiseen valtiokirkkoon.
Valtiokirkon ylimmäinen kaitsija on piispa. Piispa val-
voo uskonnollista elämää hiippakunnassa. Suomessa on
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neljä piispaa ja siis myöskin neljä hiippakuntaa. Hiippa-
kunnat ovat:

Turun hiippakunta, Porvoon hiippakunta,
Savonlinnan hiippak., Oulun hiippakunta.

Turun piispa on Suomen arkkipiispa ja Turun hiip-
pakunta arkkihiippakunta. Hiippakunnissa on seurakun-
tia eli pitäjiä, joissa kussakin on kirkko japappi. Suu-
remmissa seurakunnissa on useampia pappia, esim.
kirkkoherra ja kappalainen.

Paitsi luteerilaisia, on Suomessa myös muita us-
kontunnustuksia. Venäläiset ja osa karjalaisia tunnus-
tavat kreikkalais-katolista uskontoa. Suomen kreikkalais-
katolista kirkkoa hoitaa venäläinen piispa, joka asuu
Viipurissa. Se, joka kerran on kastettu kreikkalais-
katoliseen oppiin, ei saa muuttaa toiseen uskontunnus-
tukseen. Suomessa on myöskin noin 500 henkeä, jotka
tunnustavat roomalais-katolista uskontoa. Sen korkein
päämies on paavi, joka asuu Roomassa.

Kansanvalistus on Suomessa jokseenkin hyvällä
kannalla. Melkein kaikki ihmiset osaavat lukea, monet
myöskin kirjoittaa. Sivistyksen eli valistuksen edistä-
miseksi on maassamme paljo kaikenlaisia kouluja. Sekä
maalla että kaupungeissa löytyy kansakouluja, joissa lap-
sille opetetaan tietoja, taitoja ja hyviä tapoja. Kansa-
koulun opettajia valmistetaan seminaareissa. Suomensa
on monta kansakoulunopettaja-seminaaria. Kaupungeissa
on oppikouluja: lyseo, tyttökoulu ja yhteiskoulu. Am-
mattikouluja ovat: maanviljelyskoulu, teollisuuskoulu,
merikoulu, kadettikoulu, metsäopisto. Suomessa on myös-
kin aistivialliskouluja kuuromykkiä, sokeita ja tylsä-
mielisiä ihmisiä varten. Korkeimmat oppi- ja sivistyslai-
tokset ovat yliopisto japolyteknillinen opisto. Yliopistossa
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valmistetaan opettajia, pappeja, tuomareita, lääkäreitä.
Polyteknillisessa opistossa opiskelevat ne, joista tulee
insinöörejä, arkkitehteja ja maanmittareita.

Valistusta levittävät myöskin kirjallisuus ja sano-
lehdet. Niiden painamista varten löytyy kaupungeissa
kirjapainoja. Monessa paikassa on lukusaleja ja laina-
kirjastoja. Myöskin harrastetaan maassamme taiteita:
maalaustaidetta, kuvanveistotaidetta jarakennustaidetta.
Kuulevat ihmiset harrastavat innokkaasti säveltaidetta:
laulua ja soittoa.

Elinkeinot. Suomen asukkaat harjoittavat mo-
nenlaisia elinkeinoja. Elinkeinot Suomessa ovat seu-
raavat: maanviljelys, karjanhoito, metsänpitely, metsästys,
kalastus, teollisuus, kauppa ja liike.

Maanviljelys. Maanviljelijät muokkaavat peltoja ja
kylvävät niihin viljaa. Paraimmat viljapellot ovat Suo-
men lounaisessa osassa Kymijoesta Meren kurkkuun. Mo-
nessa paikassa on maanviljelys hyvällä kannalla: maan-
viljelijät hankkivat monenlaisia koneita ja viljelevät
peltojansa huolellisesti ja taitavasti. Mutta monessa pai-
kassa on maanviljelys vielä huonolla kannalla. Mitkä
ovat Suomen viljalajit ja viljelyskasvit? Enin osa vil-
jelyskasveista käytetään ihmisten ja kotieläinten ra-
vinnoksi. Mutta osa niistä myöskin myydään ulko-
maille. Varsinkin viedään ulkomaille paljo rukiita ja
kauroja.

Niillä seuduilla, missä maa on soraista ja pelto-
maaksi huonoa, harjoitetaan kaskenpolttoa. Se tapahtuu
sillä tavalla, että hakataan kappale metsää japoltetaan
tuhaksi. Tuhkaan kylvetään kaksi tai kolme kertaa
viljaa, joka siinä kasvaa erinomaisen hyvin. Sitten
kaskimaa muuttuu ahoksi, jossa kasvaa heinää sekä
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koivuja ja leppiä. Kaskenviljelys on kuitenkin siitä
syystä vahingollista, että se hävittää metsää. Kasken-
viljelystä harjoitetaan etenkin keski-Suomessa, Savossa
ja Karjalassa. Suo-seuduilla harjoitetaan suo-viljelystä.
Soihin kaivetaan ojia, niin että ne kuivavat. Sitten
suo poltetaan. Kun vesiperäiset maat tulevat kuivatuiksi,
niin häviää kylmä halla, joka usein kesällä turmelee
viljan. Suoviljelystä harjoitetaan etenkin etelä-Pohjan-
maalla.

Karjanhoito. Jokaisella maanviljelijällä on myös-
kin karjaa: lehmiä, härkiä, lampaita ja sikoja, joista saa-
daan maitoa, voita, juustoa, lihaa, nahkaa ja villoja sekä
lantaa pelloille. Karjanhoitoa harjoitetaan nykyään hy-
vin runsaasti Suomessa. Voin valmistamista varten on
kaikkialla meijereitä. Ulkomaille viedään vuosittain suuri
määrä voita. Vetojuhtana on hevonen. Uudellamaalla
käytetään vetojuhtana myöskin härkää. — Lapissa on
poro tärkein kotieläin. Sillä lappalaiset ajavat ja siitä
he saavat maitoa, lihaa ja nahkaa. — Siipikarjaa: ka:
noja, hanhia ja ankkoja hoidetaan myöskin maassamme.
Muut kotieläimet ovat koira ja kissa.

Metsänpitely. Metsät tuottavat suomalaisille mo-
nenlaista hyötyä. Metsänpitely on senvuoksi tärkeä
elinkeino. Metsästä saadaan rakennusaineita,\poltto-
puita eli halkoja ja työaineita. Joka vuosi kaadHaan
paljon metsää. Suuria hirsiä eli tukkeja uitetaan ve^i|i
myöten sahoihin, joissa niistä sahataan lankkuja ja lau-
toja. Niitä myydään vuosittain suuret määrät ulko-
maille. Puista poltetaan suurissa uuneissa tervaa, jota
myöskin viedään ulkomaille. Tervaa poltetaan varsin-
kin nuorista männyistä. Puitten kuoria eli parkkia vie-
dään nahkatehtaisiin.
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Suomen metsissä harjoitetaan metsästystä. Varsin-
kin syksyllä ja talvella pyydetään paljo metsänriistaa,
kuten lintuja, joista saadaan höyheniä ja lihaa, jänik-
siä, oravia ja petoeläimiä, joidenka nahkaa käytetään
turkeiksi ja lakeiksi. Petoeläimiä ammutaan myöskin
siitä syytä, että ne ovat vahingollisia. Yleisimmin har-
joitetaan metsästystä itä-Suomen suurissa metsissä. Ve-
sien läheisyydessä ja meren saaristossa ammutaan vesi-
lintuja.

Kalastus. Vesien läheisyydessä harjoitetaan kalas-
tusta. Se on saaristolaisten tärkein elinkeino. Run-
saimmin pyydetään silakoita ja siikoja. Silakka elää
ainoastaan meressä, vaan ei järvissä. Mutta järvistä
saadaan lukuisasti muikkuja, joita sisämaan asukkaat
käyttävät ravintonaan. Suurista, koskirikkaista joista
(Tornion, Oulun, Kokemäen, Kymi- y. m. joista) pyyde-
tään lohia. Joista saadaan myöskin rapuja. Saaristo-
laiset harjoittavat talvisin myöskin hylkeen ampumista
kaukana meren jäällä.

Suomesta viedään vuosittain ulkomaille paljon sekä
metsästyksen että kalastuksen tuotteita. Kaloja viedään
varsinkin Venäjälle.

Teollisuus. 1. Kotiteollisuus. Maalaisväestö
tekee monenlaisia käsitöitä eli harjoittaa kotiteollisuutta.
Naiset kehräävät ja kutovat, miehet valmistavat työ- ja
huonekaluja y. m. Muutamissa paikoin harjoitetaan ko-
titeollisuutta niin paljon, että sen tuotteita myöskin kau-
pataan. Taitavimpia kotiteollisuuden harjoittajia ovat
etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan asukkaat. Vähimmin
harjoittavat kotiteollisuutta kreikanuskoiset karjalaiset.

Mutta kaikkia tarpeita, kuten esim. rautaa, pape-
ria y. m. s., ei voida kotona tehdä. Niitä valmistetaan
tehtaissa monenlaisilla koneilla, joita käytetään osaksi
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veden voimalla, osaksi höyryn voimalla. Muutamissa,
esim. myllyissä, on käyttövoimana tuuli.

2. Tehdasteollisuus. Tehdasteollisuutta har-
joitetaan Suomessa nykyään melkoisesti. Rautatehtaissa
tehdään rautaa rautamalmista. Rautamalmia saadaan
vuorista sekä Savon järvistä. Järvien pohjasta noste-
taan mutaa, jota viedään rautatehtaisiin, niissä se puh-
distetaan raudaksi. Paitsi rautamalmia, löydetään muu-
tamista vuorista muitakin metalleja: vaskea, tinaa ja
hopeaa. Maamme vuoret ovat kuitenkin metalleista
köyhiä. Senvuoksi on vuorityö vähäpätöistä. Vuorista
louhitaan paraastaan rakennuskiveä. Suomen kiveä vie-
dään myöskin Pietariin rakennuksia varten. Valkoisesta
kalkkikivestä poltetaan kalkkia, etenkin lounais-Suo-
messa. Arvokkain metalli, jota maassamme löydetään,
on kulta. Kultasantaa on Ivalon joessa kaukana Lapin-
maalla. Siellä sitä huuhdotaan „Kultalassa". Kulta-
santa viedään Helsinkiin, jossa kultasepät sen puhdis-
tavat kiiltäväksi metalliksi.

Suuressa määrässä harjoitetaan Suomessa paperi-
teollisuutta. Maassamme löytyy monta paperitehdasta,
joissa paperia valmistetaan puusta, olista ja lumpuista.
Suurimmat paperitehtaat ovat Hämeessä. —Liinateh-
taissa tehdään pellavasta ja hampusta sekä lankaa että
kankaita. — Puuvillatehtaissa valmistetaan puuvillasta
lankaa ja kankaita. — Villakehruutehtaissa valmistetaan
lampaanvillasta lankaa. Verka- ja kangastehtaissa kudo-
taan pukukankaita. Villoja ei saada Suomesta riittä-
västi, vaan niitä tuodaan tehtaisiin ulkomailta. — Muita
tehtaita Suomessa ovat: konepajat ja laivatehtaat, sokeri-
tehtaat, lasitehtaat, nahhatehtaat, posliinitehdas y. m. Useim-
mat ja suurimmat tehtaat ovat Tampereella, Helsingissä
ja Turussa.
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Vaikka Suomessa on paljo tehtaita, tuodaan maa-
hamme kuitenkin ulkomailta suuri määrä teollisuuden
tuotteita, kuten koneita, kankaita, kalosseja y. m. s. Suo-
men teollisuus on vielä niin vähäistä, että se ei tyydytä
maan kaikkia tarpeita.

Kauppaa harjoitetaan ahkerasti sekä kaupungeissa
että maaseuduilla. Mutta suurinta kauppaa harjoitetaan
kuitenkin niissä kaupungeissa, jotka sijaitsevat meren
rannalla. Niissä harjoitetaan ulkomaankauppaa. Ulko-
maille viedään suomalaisia tavaroita ja Suomeen tuo-
daan ulkomaiden tavaroita. Tärkeimmät vientitavarat
ovat: vilja, voi, karja, puutavara ja metsänriista. Tär-
keimmät tuontitavarat ovat: nisujauhot, kahvi, sokeri,
viini ja koneet. Tärkeimmät kauppakaupungit ovat
Helsinki, Turku ja Viipuri. Helsinki harjoittaa suurinta
tuontikauppaa. Viipuri suurinta vientikauppaa.

Kaupankäyntiä edistää liike: laivaliike, rautatie-
liike ja liike maantiellä.

Laivaliikettä harjoitetaan sekä merillä että järvillä.
Merellä kulkevat isommat laivat, sisävesillä pienemmät.
Suuret kauppalaivat: parkit, fregatit ja kuunarit, pur-
jehtivat pitkiä matkoja suurien merien ylitse muihin
maihin. Nykyään ovat useimmat laivat raudasta teh-
tyjä höyryaluksia. Mutta runsaasti löytyy myöskin pur-
jelaivoja. Rannoilla on hyviä satamia joihin laivat tu-
levat ja joissa niitä lastataan. Useimmat laivat ovat
Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen asukkaitten omat.
— Suonien rannikolla on tiheässä karia jakallioita, joi-
hin laiva saattaa törmätä. Mutta karien lähelle on ase-
tettu meriviittoja ja rakennettu majakoita. Majakka on
korkea torni, jonka merimiehet näkevät kauas merelle.
Pimeässä loistaa majakasta tuli. Suurin on Bogskärin
raudasta tehty majakka Itämeressä. Sisävesien laiva-
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liikettä haittaavat kosket, joita Suomen vesitöissä paljo
löytyy. Senvuoksi on kaivettu kanavia, joita pitkin lai-
voja kuletetaan, niinkuin portaita myöten ylös ja alas.
Suurin kanava on Saimaan kanava.

Maantieliike on myöskin hyvin vilkasta. Maassamme
risteilee paljo maanteitä kaupunkien ja pitäjien välillä.
Suuressa määrässä edistävät liikettä rautatiet, joita myö-
ten junat nopeasti kulettavat matkustajia ja tavaraa.
Pisin rautatielinja kulkee Helsingistä Ouluun. Siitä eroaa
monta haaraa. Näytä Suomen rautatiet!

Asukkaat voivat ilmoittaa ajatuksensa toisilleen
pitkän matkan päähän postin, sananlennättimen ja tele-
foonin avulla. Kirjeitä ja sanomalehtiä kulettaa posti.
Rautatien vieressä ja maantien varsilla kulkee sanan-
lennätin, jolla nopeasti voidaan tietoja lähettää. Kau-
pungeissa ja maalla on telefooni, jonka avulla voidaan
joutuun puhua pitkän matkan päähän.

Suomen yhteiskuntalaitos. Suomen suuriruhti-
naskunta on Venäjän valtakunnan yhteydessä. Venäjän
keisari on Suomen suuriruhtinas. Suuriruhtinas hallit-
see Suomea perustuslakien mukaan. Korkeinta hallintoa
hoitavat keisarin nimessä kenraalikuvernööri ja keisaril-
linen senaatti. Senaatti on myöskin maan korkein tuo-
mioistuin. Alempi tuomioistuin on hovioikeus. Hovioi-
keuksia on kolme: Turun hovioikeus, Viipurin hovioi-
keus ja Vaasan hovioikeus. Alimmat tuomioistuimet
ovat: kihlakunnanoikeus maalla ja raastuvanoikeus kau-
pungissa. Lakia säädetään ja veroja määrätään valtio-
päivillä. Valtiopäivät pidetään Helsingissä ja niille ko-
koontuvat säädyt: aatelissääty, pappissääty, porvarissääty
ja tcdonpoikaissääty. Valtiopäivillä tehdään päätöksiä ja
keisari vahvistaa valtiopäivien päätökset. Laki turvaa
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ja suojelee jokaista kansalaista, mutta jokaisenkansalai-
sen tulee myöskin lakia noudattaa ja totella.

Suomen suuriruhtinaskunta on hallintoa varten
jaettu kahdeksaan lääniin, joita kuvernöörit hallitsevat:

Uudenmaan l. Mikkelin l.
Turun ja Porin l. Kuopion l.
Hämeen l. Vaasan l.
Viipurin l. Oulun l.
Lääni on jaettu kihlakuntiin ja pitäjiin.
Suomessa on monta pataljoonaa sotaväkeä isänmaan

ja valtaistuimen turvaamiseksi. Sotapalvelus eli asevel-
vollisuus kuuluu kaikille nuorukaisille, jotka ovat täyt-
täneet 21 vuotta ja jotka asevelvollisiksi arvalla valitaan.

Suomen läänit.

Uudenmaan lääni.

Uudenmaan lääni on Suomen lahden rannikolla.
Mitkä sitä rajoittavat? Rannikolla ja varsinkin länti-
sessä osassa on kallioisia mäkiä. Itäinen osa on suuri
tasanko, joka on hedelmällistä savimaata. Mitkä har-
jut kulkevat läänissä? Läntisessä osassa, joka on mä-
kistä, on järviä, joista suurin on Lohjan järvi. Itäi-
sessä osassa, joka on tasankoa, on jokia. Rannikolla on
paljon niemiä ja lahtia. Suurin niemi on Hankoniemi.
Suomen lahden yksinäisistä saarista on suurin korkea-
vuorinen Suursaari. Suurin osa Uudenmaan lääniä kuu-
luu Uudenmaan maakuntaan. Koilliskulma kuuluu Hä-
meeseen. Koko lääni kuuluu Porvoon hiippakuntaan.
Uudenmaan lääni on hyvin tiheään asuttu. Väestö on
osaksi suomalaista, osaksi ruotsalaista. Kaupungeissa
asuu myös muitakin kansallisuuksia.
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Läänin elinkeinot ovat maanviljelys, kalastus, teol-
lisuus ja kauppa. Maanviljelys sekä karjanhoito ovat
hyvällä kannalla. Ilmanala läänissä on lauhkea ja maa-
perä hedelmällistä. Hedelmäpuut ja monenlaiset lehti-
puut menestyvät hyvin. Maa on sangen hyvin viljelty.
Kalastusta harjoitetaan runsaasti rannikolla ja saaris-
tossa. Mitä kalaa pyydetään Kymijoesta? Teollisuus
on suurta. Läänissä on useita tiilitehtaita ja kivenveis-
tämöitä. Myöskin löytyy monta rautatehdasta ja sahaa.
Rautatehtaista mainittakoon Fiskars.

Uudenmaan läänissä on viisikaupunkia, jotkakaikki
ovat meren rannalla. Läänin pääkaupunki on

Helsinki (80,000 asuk.), joka on myös Suomen pää-
kaupunki. Helsinki on komeasti rakennettu. Siellä on
paljon upeita rakennuksia, monta kaunista puistoa ja
kuvapatsasta, sekä 12 toria. Komein on senaatintori,
jonka vieressä on Nikolainkirkko, senaatti ja yliopisto;
torin keskellä on keisari Aleksanteri II:n kuvapatsas. Hel-
singissä on kenraalikuvernöörin asunto ja keisarillinen
linna. Muita rakennuksia ovat ritarihuoneja sääty-
talo, joissa valtiopäiviä pidetään. Kaupungissa on suuri
joukko kouluja, m. m. sokeainkoulu. Helsinki on suuri
teollisuuskaupunki ja siellä on paljo tehtaita. Mainitta-
vimmat tehtaat ovat: sokeritehdas, posliinitehdas, asfaltti-
tehtaat ja konepajat. Myös harjoittaa Helsinki suurta
kauppaa, varsinkin tuontikauppaa. Kaupungilla on iso
kauppalaivasto ja laivaliikettä varten löytyy neljä sa-
tamaa.

Helsingin edustalla kahdellatoista saarella on Via-
porin linnoitus (1,000 asuk.), jossa on venäläistä sota-
väkeä.

Porvoo (4,700 asuk.) sijaitsee Porvoon joen suulla.
Siellä on Porvoon hiippakunnan piispanistuin. Vanha
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tuomiokirkko. Ruotsinkielinen puhekoulu kuuromyk-
kiä varten.

Loviisa (2,000 asuk.) harjoittaa vilkasta laivaliikettä.
Kylpylaitos.

Tammisaari (2,300 asuk.) on pieni vanha kaupunki,
jossa on ruotsinkielinen naisseminaari. Tammisaaren
kilohailit ovat kehuttuja.

Hankoniemi (3,600 asuk.), Suomen eteläisin kau-
punki, sijaitsee Hankoniemen käressä. Siellä on talvi-
satama, jota pitää koko talven avoinna jäänsärkijälaiva.
Kaupunki harjoittaa suurta vientikauppaa; ulkomaille
viedään etenkin voita ja silakoita. Hankoniemen kautta
matkustaa paljo suomalaisia Amerikkaan. Kaupungissa
on suuri kivenveistämö. Kylpylaitos.

Turun ja Porin lääni.
Turun ja Porin lääni on Suomen lounaisessa osassa.

Mitkä sitä rajoittavat? Lääni käsittää Ahvenanmaan,
Varsinais-Suomen ja osan Satakunnan maakuntaa. Se
kuuluu Turun hiippakuntaan. Lääni on suurimmaksi
osaksi tasankoa, joka on hedelmällistä savimaata. Ete-
läisessä osassa on kallioita ja mäkiä. Pohjoisin osa on
epätasaista. Mitkä vuorenselänteet siellä ovat? Mikä
reitti on läänin koillisessa osassa? Kokemäen joen etelä-
puolella on kaksi järveä, Köyliön järvi ja Pyhäjärvi. Ne
laskevat Eurajokea myöten Pohjan lahteen. Mitkä saa-
ristot ovat Itämeressä? Mikä ne eroittaa toisistaan?
Huomattavimmat saaret Turun saaristossa ovat Ruissalo,
Kuusisto, Parainen, Rymättylä jaKemiö. Mikä suuri saari
on Ahvenan saaristossa?

Asukkaat ovat osaksi suomalaisia, osaksi ruotsalai-
sia. Kaupungeissa asuu muitakin kansallisuuksia. Lääni
on tiheästi asuttu. Elinkeinot ovat maanviljelys, karjan-
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hoito, kalastus, teollisuus, merenkulku ja kauppa. Maan-
viljelys ja karjanhoito ovat Turun läänissä hyvällä kan-
nalla. Ilmanala on leuto ja maa hyvin viljeltyä. Kalas-
tusta harjoitetaan suuressa määrässä. Mitä kaloja saa-
ristolaiset enimmän pyytävät? Mitä kaloja saadaan Ko-
kemäen joesta? Saaristolaiset harjoittavat myös vilkasta
merenkulkua. He ovat hyviä ja rohkeita merimiehiä.
Laivoillansa he kulettavat kaloja, kalkkia, halkoja y. m.
Teollisuus on vilkasta. Läänissä löytyy monta tehdasta
sekä kaupungeissa että maalla. Myöskin käsiteollisuus
on hyvällä kannalla.

Turun ja Porin läänissä on kuusi kaupunkia ja
kaksi kauppalaa.

Turku (35,000 asuk.), läänin pääkaupunki, sijait-
see Aurajoen varrella lähellä Itämeren rantaa. Tu-
russa asuu arkkipiispa ja läänin kuvernööri. Siellä on
hovioikeus ja Suomen talousseura. Turussa on paljon
kouluja: lyseoita, tyttökouluja, yhteiskoulu, teollisuus-
koulu, merikoulu sekä suomalainen puhekoulu kuuro-
mykkiä varten. Turku on tärkeä teollisuuskaupunki.
Siellä on puuvillakehruutehdas, sokeritehdas, tupakka-
tehdas, korkkitehdas, konepajoja ja laivaveistämöitä.
Turku on Helsingin jälkeen Suomen tärkein kauppa-
kaupunki. Laivaliike on hyvin vilkasta. Turku on
Suomen vanhin kaupunki, ja siellä löytyy monta van-
haa rakennusta. Joen suulla on Turun linna, joka
on Suomenmaan vanhin rakennus. Siellä on nykyään
historiallinen museo. Unikankarin kummulla kohoaa
mahtava tuomiokirkko, jossa on vanhoja hauta-
kappeleita. Tuomiokirkon vieressä on kaunis puisto,
jossa on kaksi kuvapatsasta. Kaupunkia kaunistavat
monet puistoiset mäet, kuten Vartiavuori, Samppalin-
nan vuori ja Kakolan vuori. Kakolan vuorella on
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suuri rangaistusvankila pahantekijöitä varten. Kaupun-
gin vieressä on Kupittaan puisto ja lähde. Lähellä
kaupunkia on Ruissalon kaunis saari, jossakasvaa tam-
mimetsää ja jossa on paljon huviloita.

Naantali (700 asuk.) on varsin pieni kaupunki lä-
hellä Turkua. Kaupungin kirkko on vanha luostari.
Kylpylaitos.

Uusikaupunki (4,000 asuk.) harjoittaa suurta puu-
astiain kauppaa. Kaupungista lähtee merenalainen säh-
kölennätinlanka Ruotsiin.

Rauma (4,200 asuk.) on vanha kaupunki. Suuri
kauppalaivasto. Vilkas kauppakaupunki. Kansakoulun-
opettaja-seminaari.

Pori (12,800 asuk.), Kokemäen joen suulla, har-
joittaa suurta kauppaa ja laivaliikettä. Ulkomaille vie-
dään varsinkin puutavaraa ja kauroja ja sieltä tuodaan
viljaa ja kivihiiliä. Kaupungissa on iso laivatehdas ja
kaupungin läheisyydessä suuria sahalaitoksia. Kaupun-
gin edustalla on Reposaari, jossa, on Porin ulkosatama.

Maarianhamina (750 asuk.) on Ahvenanmaalla. Har-
joittaa suurta laivaliikettä varsinkin Ruotsiin. Kylpy-
laitos.

Kauppalat ovat: Salo, Salon lahden pohjukassa ja
Ikaalinen Kyrösj arven rannalla.

Turun läänissä on Suomen vanhimmat kivikirkot,
nim. Nousiaisissa ja Maariassa eli Rantamäellä. — Tu-
run läänin tehtaista mainittakoon Paalin rautatehdas
Kemiössä, Littoisten verkatehdas, Loimaan naulatehdas
ja Kyröskosken paperitehdas.

Hämeen lääni.
Hämeen lääni sijaitsee sisämaassa. Mihin läänei-

hin se rajoittuu? Mitkä vedet ovat Hämeen läänissä?
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Hämeen lääni on soraista ylänköä. Mutta läänin kes-
kellä kulkee hedelmällinen alanko. Mikä harju ja mikä
kukkula on Hämeen läänissä?

Lääni kuuluu Hämeeseen; luoteisosa kuuluu Sata-
kuntaan. Mihin hiippakuntaan se kuuluu? Asukkaat
ovat hämäläisiä. Elinkeinot ovat maanviljelys, karjan-
hoito, metsänpitely ja teollisuus. Maanviljelys on vielä
muutamin paikoin huonolla kannalla. Kaskenpolttoa
harjoitetaan ylängöllä. Alangolla on viljelys edistynyttä.
Pellavaa viljellään läänissä runsaasti ja myydään Tam-
pereelle. Karjanhoito on paremmalla kannalla, kuin
maanviljelys. Hämeen läänissä on Mustialan maanvil-
jelysopisto Tammelan pitäjässä, sekä Evon metsänhoito-
opisto lähellä Hauhon reittiä. Teollisuutta harjoitetaan
läänissä paljon. Hämeen läänissä löytyvät Suomen suu-
rimmat tehtaat.

Läänissä on kaksi kaupunkia ja yksi kauppala.
Hämeenlinna (5,300 asuk.), Vanajan reitin varrella,

on läänin pääkaupunki. Siellä on vanha, tiilestä raken-
nettu linna, joka nykyään on vankilana rikollisia naisia
varten. Kaupungin lähellä on Perttulan kasvatuslaitos
tylsämielisiä lapsia varten. Huomattava on kaunis Karl-
bergin kartano kaupungin läheisyydessä.

Tampere (30,000 asuk.), Tammerkosken rannalla
Näsijärven ja Pyhäjärven välillä, on suuri tehdaskau-
punki. Useimmat tehtaat käyvät kosken voimalla. Tär-
keimmät tehtaat ovat puuvillakehruutehdas, liinatehdas,
villakehruutehdas, verkatehdas, konepaja, paperitehdas
ja tulitikkutehdas. Kaupungin vieressä on Pyynikin
harju, joka on osa Kangasalan harjua.

Lahden kauppala sijaitsee Vesijärven etelärannalla.
Hämeen läänin muita tehtaita ovat: Nokian paperi-

tehdas, Valkiakosken paperitehdas ja Tervakosken paperi-
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tehdas, Forssan puuvillakehruutehdas ja Nuutajärven
lasitehdas Urjalassa.

Viipurin lääni.

Missä sijaitsee Viipurin lääni? Mitkä sitä rajoit-
tavat? Mitkä ovat vedet? Viipurin lääni on suurim-
maksi osaksi alankoa. Laatokan pohjoispuolella on kor-
keita ja jyrkkiä vuoria. Monessa paikassa on hiekka-
harjuja. Läänin luoteisosassa kulkee kaksi pitkää har-
jannetta: Suuri salpaus ja Pieni salpaus.

Viipurin lääni kuuluu suurimmaksi osaksi Karja-
lan maakuntaan; läntinen osa on Uuttamaata, luoteinen
Hämettä ja Saimaan seudut Savoa. Mihin hiippakun-
taan lääni kuuluu? Läänissä on paljon kreikkalais-
katolisia, joita varten on piispa Viipurissa. Asukkaat
ovat karjalaisia. Kaakkois-osassa asuu venäläisiä. Lää-
nin itäosassa vaeltelee mustalaisia paikasta toiseen.

Tärkeimmät elinkeinot ovat maanviljelys, kauppa
ja teollisuus. Maanviljelys on huonolla kannalla, samoin
myöskin karjanhoito. Karjalaiset eivät harrasta maan-
viljelystä. He harjoittavat mieluummin kauppaa ja rah-
dinajoa. Heillä on nelipyöräiset vankkurit, joilla he ku-
lettavat tavaraa Pietariin ja Pietarista takaisin maalle.
Kun he ovat hyvin usein matkoilla, jäävät pellot hoita-
matta. Viljaa saadaan Viipurin läänissä vähän. Karja-
laiset asuvat suurissa kylissä. Suurimpia kyliänsä he
kutsuvat kauppakyliksi.

Kotiteollisuus on huonolla kannalla, mutta tehdas-
teollisuutta harjoitetaan melkoisesti. Läänissä on paperi-
tehtaita (esim. Kuusankoski) ja sahoja sekä muutamia
rautatehtaita. Pitkärannassa on vaski- ja tinakaivos
sekä punamultatehdas. Ruskealassa on marmorilouhos.
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Läänistä viedään paljon kiveä Pietariin rakennusai-
neeksi.

Viipurin läänissä on kuusi kaupunkia. Suomen
lahden rannalla ovat:

Viipuri (25,000 asuk.), Viipurin lahden pohjukassa,
läänin pääkaupunki. Viipurissa on hovioikeus jakuver-
nöörin asunto. Kaupungissa on useita oppikouluja. Vii-
puri on tärkeä kauppakaupunki ja harjoittaa suuren-
moista vientikauppaa. Ulkomaille viedään etenkin
puutavaraa ja kaloja. Useampia tehtaita. Viipuri on
Suomen vanhimpia kaupunkeja ja siellä on ikivanha
linna. Kaupungin lähellä on kaunis puisto nimeltä
Monrepo.

Hamina (3,200 asuk.). Kaupungissa on kadetti-
koulu, jossa upseereja valmistetaan.

Kotka (5,000 asuk.) sijaitsee eräällä saarella Kymi-
joen itäisen suuhaaran rannalla. Harjoittaa suurta saha-
liikettä. Kaupungista viedään senvuoksi paljo lautoja
ja lankkuja ulkomaille. Laivaliike on vilkas.

Laatokan rannalla ovat:
Käkisalmi (1,500 asuk.), joka sijaitsee eräällä saa-

rella Vuoksen pohjoisen suuhaaran rannalla. Käy kaup-
paa Pietarin kanssa. Kaupungissa on vanha linnoitus.

Sortavala (2,000 asuk.) on vilkas kauppakaupunki.
Siellä pidetään vuosittain suuret hevosmarkkinat. Kau-
pungin vieressä on Kymölän seminaari kansakoulunopet-
tajia varten. Sortavalan seudut ovat luonnonihanat.

Saimaan rannalla on
Lappeenranta (2,300 asuk.) lähellä Saimaan kana-

vaa. Harjoittaa vilkasta laivaliikettä. Lappeenrannassa
on rakuunarykmentti. Kaupungin lähellä on kenttä,
jossa sotamiehet kesäisin pitävät sotaharjoituksia. Kyl-
pylaitos.
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Suurimmat kauppakylät ovat Lahdenpohjaan Kurki-
joki. Kurkijoella on maanviljelysopisto.

Laatokan saarilla on kaksi kreikanuskoista luos-
taria Valamo ja Konevitsa.

Mikkelin lääni.

Selitä Mikkelin läänin asema! Mihin lääneihin se
rajoittuu? Mitkä ovat vedet? Mihin maakuntiin se kuu-
luu? Mihin hiippakuntaan? Kts. kartasta.

Maanpinta on suurimmaksi osaksi hiekkaa ja soraa.
Savimaata on vähän. Läntinen osa on korkeampi kuin
itäinen. Lääni on täynnä jyrkkiä kallioita ja sorase-
länteitä. Asukkaat ovat savolaisia. Elinkeinot ovat maan-
viljelys, karjanhoito ja kalastus. Maanviljelys on huo-
nolla kannalla, koska maa on kivistä ja hedelmätöntä.
Kaskenpoltto on yleistä. Karjanhoitoa harjoitetaan pal-
jon. Lääni on hyvin vesirikas. Järvistä saadaan run-
saasti kaloja, varsinkin muikkuja. Senvuoksi harjoite-
taan läänissä ahkerasti kalastusta. Kotiteollisuus on
jokseenkin hyvällä kannalla. Mutta tehdasteollisuutta
harjoitetaan vähän. Läänissä on pari rautatehdasta ja
muutamia sahoja. Järvillä harjoitetaan vilkasta laiva-
liikettä. Maantiet ovat mäkisiä ja huonoja. Läänin lä-
pitse käy Kuopion rata.

Mikkelin läänissä on kolme kaupunkia.
Mikkeli (3,000 asuk.), Saimaan rannalla, on läänin

pääkaupunki ja kuvernöörin asuntopaikka. Kaupungin
lähellä on iso nahkatehdas. Mikkelissä on suomalainen
kuuromykkäinkoulu, jossa opetetaan kirjoittamaan ja
sormiaakkosilla viittomaan.

Savonlinna (2,000 asuk.) sijaitsee eräällä saarella,
joka on Haukiveden ja Pihlajaveden välillä. Kau-
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pungissa on Savonlinnan hiippakunnan piispanistuin.
Kaupungin vieressä on vanha linna, Olavinlinna. Kyl-
pylaitos.

Heinola (1,600 asuk.) on pieni kaupunki Jyrängön
kosken rannalla. Kansakoulunopettajatar-seminaari. Kyl-
pylaitos.

Kuopion lääni.

Kuopion lääni on sisämaassa kaukana merestä.
Mitkä sitä rajoittavat? Mitkä reitit ovat läänissä? Mikä
suuri järvi on läänin itäosassa? Mikä saari on läänin
eteläosassa?

Kuopion lääni on suurimmaksi osaksi kivistä ja
soraista ylänköä. Monessa paikassa on suuria soita ja
rämeitä. Sellainen suuri räme on Egyptinkorpi Pielis-
järven itäpuolella. Järvien ympäristöillä on korkeita
mäkiä ja kukkuloita. Kuopion läänissä ovat talvet kyl-
miä, mutta kirkkaita. Kesäpäivät ovat aurinkopaistei-
sia, mutta kesäyöt usein kylmiä.

Mihin maakuntiin kuuluu Kuopion lääni? Asuk-
kaat ovat karjalaisia ja savolaisia. Länsiosa kuuluu
Oulun hiippakuntaan, itäinen osa Savonlinnan hiippa-
kuntaan. Useat karjalaisista kuuluvat kreikkalais-kato-
liseen kirkkoon. Tärkein elinkeino on maanviljelys.
Järvien rannoilla hoidetaan peltoja huolellisesti. Muualla
harjoitetaan kaskenpolttoa ja suoviljelystä. Usein tur-
melee halla viljan, niin että ihmisten täytyy syödä pettu-
leipää. Karjanhoito on hyvällä kannalla. Läänissä on
runsaasti syöttömaita eli ahoja vanhojen kaskien jälkeen.
Metsänpitely on tärkeä tulolähde asukkaille, sillä lää-
nissä on paljon metsiä. Tukkia kaadetaan joka vuosi
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suuret määrät ja kuletetaan vesiä pitkin sahoihin. Met-
sänriistaa pyydetään runsaasti. Itäosassa harjoitetaan
karhun metsästystä. Kotiteollisuus on huonolla kan-
nalla. Naiset kehräävät ja kutovat. Mutta miehet ta-
vallisesti ovat laiskoja ja huolimattomia. Läänissä on
suuri paljous itsellisiä eli loisia. He ovat köyhiä. Heillä
ei ole omaa kotia, vaan he asuvat talollisten luona tai
kuleskelevat ympäri lääniä. Tehdasteollisuuskin on vä-
häpätöistä. Enimmäkseen on läänissä rautatehtaita, sillä
Savon järvet ovat hyvin malmirikkaita. Rautatehtaita
ovat Värtsilä, Varkaus, Juvankoski jaKarttula. Läänissä
löytyy myöskin monta sahalaitosta.

Läänissä harjoitetaan vilkasta laivaliikettä, jota
edistävät lukuisat kanavat. Niistä mainittakoon Taipa-
leen kanava Varkauden lähellä, Konnuksen kanava Lep-
pävirroilla, Ahkiolahden kanava ja Nerkoon kanava lisal-
men reitissä.

Kuopion läänissä on kolme kaupunkia ja yksi
kauppala.

Kuopio (10,000 asuk.), Kallaveden rannalla, on lää-
nin pääkaupunki jakuvernöörin asuntopaikka. Kaupunki
on kauniilla paikalla. Sen lähellä on korkea Puijon-
mäki, jonka tornista on laaja näköala Kallavedelle.
Kaupungin vieressä on ihana puisto Väinölänniemi. Kuo-
pio harjoittaa vilkasta laivaliikettä ja kaappaa. Vuosit-
tain pidetään isot hevosmarkkinat. Ulkomaille viedään
voita ja pajunkuorta. Teollisuus on vähäpätöistä. Kau-
pungissa on iso höyrymylly. Kuopiossa on lyseo, tyttö-
koulu, kaksi yhteiskoulua, teollisuuskoulu ja kauppa-
koulu, sekä kaksi aistivialliskoulua: kuuroniykkäinkoulu
ja sokeainkoulu. Kuuromykkäinkoulussa opetetaan pu-
humaan suomalaisia kuuromykkiä. Kaupungin lähellä
on Niuvanniemcn sairashuone mielenvikaisia varten.
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lisalmi (1,200 asuk.) on nuori kaupunki. Sieltä
viedään ulkomaille pajunkuorta, halkoja ja voita.

Joensuu (3,200 asuk.) harjoittaa vilkasta laiva-
liikettä. Kaupungista viedään ulkomaille puutavaraa,
pajunkuorta ja voita. Joensuun lähellä on suuria
sahoja.

Nurmes on kauppala Pielisjärven pohjoisrannalla.

Vaasan lääni.

Missä sijaitsee Vaasan lääni? Mitkä sitä rajoittavat?
Läänin itäinen osa on kivistä ja soraista ylänköä.

Läntinen osa on tasaista ja hedelmällistä savimaata.
Meri on matalaa. Sen vesi alenee alinomaa ja ranta
kohoaa. Meren pohja muuttuu vähitellen rannaksi, jota
ruvetetaan viljelemään. Meren kurkussa on iso saaristo.
Mikä on sen nimi? Mitä jokia tunnet Vaasan läänissä?
Mitä reittejä? Mihin vesistöihin ne kuuluvat?

Mihin maakuntiin kuuluu Vaasan lääni? Länsi
osa kuuluu Turun hiippakuntaan, itäosa Porvoon hiippa-
kuntaan.

Vaasan lääni on hyvin väkirikasta. Asukkaat ovat
hämäläisiä ja pohjalaisia. Rannikolla ja saaristossa asuu
ruotsalaista väestöä. Itäosassa harjoitetaan kaskenpolt-
toa, karjanhoitoa, metsänpitelyä ja metsästystä. Länsi-
osassa on maanviljelys tärkein elinkeino. Se on hyvällä
kannalla. Jokien varsilla on hyviä peltoja. Suovilje-
lystä harjoitetaan suuressa määrässä ja taitavasti. Ran-
nikolla ja saaristossa harjoitetaan silakan ja hylkeen
pyyntiä, sekä vilkasta laivaliikettä. Jokivarsilla on suu-
ria kyliä. Ne ovat hyvin rakennettuja. Puutarhoja on
yleisesti. Jokivarsien asukkaat ovat hyvin taitavia kai-
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kenlaisissa käsitöissä. He valmistavat puukkoja, kir-
veitä, huonekaluja, puuastioita, läkkiastioita, rukkeja y.
m., joita kuletetaan kaupaksi. Myöskin naiset harjoit-
tavat ahkerasti käsitöitä. Tehdasteollisuus sitävastoin
on vähäpätöistä. Läänissä on muutamia pieniä rauta-
tehtaita, joista mainittakoon Orismala. Muita tehtaita
ovat Mäntän paperitehdas Keuruun reitin varrella, Lohi-
kosken paperitehdas Jyväskylän vieressä ja Grönviikin
lasitehdas Vaasan pohjoispuolella.

Vaasan läänin rannikkoväestö matkustaa usein vie-
raisiin maihin rahaa ansaitsemaan. Varsinkin on yleistä
Ameriikkaan matkustaminen eli siirtolaisuus. Siirto-
laiset lähettävät Amerikasta rahaa kotimaahan. Muuta-
man vuoden perästä he tapaavat palata kotimaahansa
takaisin.

Vaasan läänissä on seitsemän kaupunkia. Meren
rannalla ovat:

Vaasa (12,300 asuk.) eli Nikolainkaupunkijoka on
läänin pääkaupunki. Siellä on kuvernöörin asunto ja
Vaasan hovioikeus. Vaasa on hyvin rakennettu, kaunis
kaupunki, jossa on monta puistokatua ja sieviä raken-
nuksia. Kaupungissa on useita oppikouluja. Vaasa on
tärkeä kauppa- ja teollisuuskaupunki. Kaupungissa on
suuri puuvillatehdas, höyrymylly, saipuatehdas ja so-
keritehdas. Ulkomailta tuodaan viljaa, kahvia ja kivi-
hiiliä. Ulkomaille viedään ruista, kauroja, tervaa, kar-
jaa, voita ja puolukoita. Vaasalla on kaksi ulkosatamaa
Vaskiluoto ja Brändö. — Kaupungin lähellä on Vanha
Vaasa. Se oli ennen kaupunki, mutta tulipalo on sen
hävittänyt. Siellä on Korsholman linnan rauniot.

Kaskinen (900 asuk.) on kalastajakaupunki ja omis-
taa hyvän sataman.
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Kristiinankaupunki (3,000 asuk.) on Vaasan läänin
eteläisin kaupunki. Sieltä viedään ulkomaille kauroja
ja puutavaraa.

Uusikaarlepyy (1,300 asuk.) on pieni kauppakau-
punki Lapuan joen suulla. Seminaari.

Pietarsaari (2,400 asuk.) harjoittaa kauppaa ja teol-
lisuutta. Siellä on iso tupakkatehdas. Kaupungissa on
ruotsalainen viittomakoulu kuuromykkiä varten.

Kokkola (2,500 asuk.) on Vaasan läänin pohjoisin
kaupunki. Harjoittaa melkoista kauppaa. Kaupungin
läheisyydessä on iso konepaja.

Sisämaassa on
Jyväskylä (3,000 asuk.), joka sijaitsee Jyväsjärven

rannalla, joka on yhteydessä Päijänteen kanssa. Kau-
pungissa on lyseo sekä seminaari kansakoulun opettajia
varten. Jyväskylässä on myöskin suomalainen viittoma-
koulu kuuromykkiä varten.

Oulun lääni.
Oulun lääni on Suomen pohjoisin lääni. Mitkä sitä

rajoittavat? Oulun lääni on hiekkaista ylänköä. Pohjan
lahden rannalla on savista alankoa. Ylängöllä on kor-
keita tunturia ja kukkuloita. Mitä vuoria tunnet? Mitkä
vedet ovat tässä läänissä?

Ilmanala on ankara. Kesä on lyhyt, talvi pitkä ja
kylmä. Senvuoksi on kasvullisuus köyhänlaista.

Mihin maakuntiin Oulun lääni kuuluu? Mihin
hiippakuntaan? Oulun lääni on Suomen suurin lääni,
mutta se on hyvin harvaan asuttua. Tärkeimmät elin-
keinot ovat maanviljelys, karjanhoito, metsänpitely, met-
sästys ja kalastus. Tavallisin viljalaji on ohra. Maan-
viljelys ei anna hyvää satoa, koska maaperä on hedel-
mätöntä ja halla usein turmelee viljan. Leipään sekoi-
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tetaan monessa paikassa petäjän kuorta. Karjanhoito
on edullisempaa. Läänissä on suuria niittyjä, esim. Li-
mingan niityt.

Läänissä on Suonien suurimmat metsät ja niistä
hakataan suuri määrä tukkeja, joita jokia myöten uite-
taan mereen. Asukkaat polttavat paljo tervaa. Met-
sissä vilisee runsaasti metsäeläviä, kuten karhuja, susia,
ahmoja ja oravia. Metsästystä harjoitetaan senvuoksi
ahkerasti. Kalastusta harjoitetaan suuressa määrässä,
varsinkin kalastetaan lohia läänin suurista virroista.
Lohia pyydetään koskiin rakennetuista lohipadoista. Koti-
teollisuus on huonolla kannalla. Kuitenkin valmistetaan
hyviä suksia. Myöskin tehdasteollisuus on vähäpätöistä.
Muutamia suuria tehtaita ja sahoja kuitenkin löytyy.
Asukkaat matkustavat kesäisin venheillänsä jokia myö-
ten ja he ovat hyvin taitavia koskenlaskijoita.

Oulun läänissä on viisi kaupunkia. Meren ran-
nalla ovat:

Oulu (14,000 asuk.), Merikosken partaalla Oulun
joen suulla, on läänin pääkaupunki ja kuvernöörin asun-
topaikka. Oulussa asuu Oulun hiippakunnan piispa.
Kaupungissa on suuri nahkatehdas, konepaja, sekä monta
myllyä ja sahaa. Kaupungista viedään ulkomaille nah-
kaa, tervaa, puutavaroita, lohta ja marjoja. Usein ke-
väällä Oulun joki tulvii, niin että kaupunki on vaarassa.
Oulussa on useita kouluja, m. m. suomalainen puhekoulu
kuuromykkiä varten.

Raahe (3,500 asuk.). Tässä kaupungissa on kaup-
pakoulu ja naisseminaari.

Kemi (950 asuk.) on pieni kaupunki.
Tornio (1,500 asuk.) on Tornion joen suulla ja har-

joittaa lohi- ja peuranlihakauppaa. Tornion lähellä on
ruotsalainen kaupunki Haaparanta.
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Kajaani (1,200 asuk.) Ämmäkosken partaalla. Siellä
pidetään suuret talvimarkkinat. Turkis- ja suksiteolli-
suutta. Kaupungin lähellä on Kajaanin linnan rauniot.

Lapinmaassa asuvat lappalaiset. Minkä näköisiä he
ovat? Minkälaisia he ovat luonteeltaan? Heidän asun-
tonsa on kota, joka on poronnahasta tehty. He elättä-
vät itseänsä poron hoidolla ja kalastuksella. Rikkailla
lappalaisilla on monta tuhatta poroa, köyhillä on vaan
muutamia satoja poroja. Poro kaapii peuranjäkäliä lu-
men alta. Kun lappalaiset paimentavat poroja tuntu-
reilla, niin on heidän apunansa viisas lappalaiskoira.
Köyhät lappalaiset, joilla on vähä poroja, harjoittavat
kalastusta. Kalastajalappalaisilla ei ole pysyväistä asuin-
sijaa, vaan he muuttelevat paikasta toiseen.

Ivalon joessa on kullanhuuhdonta-paikka Kultala.
Kalajoella on iso konepaja.

Venäjä.

Asema. Venäjän valtakuntaa rajoittavat P:ssa
Jäämeri, L:ssä Norja, Suomi, Itämeri, Saksa, Unkari
ja Rumaania, E:ssä Mustameri, Kaukaasia ja Kaspian
meri, I:ssä Aasia.

Pohjoisessa Jäämeressä on iso lahti Vienan meri.
Itämeri muodostaa Riian lahden, Mustameri Asovan me-
ren ja Krimin niemen.

Pinnanmuodostus. Venäjä on suuri ja laaja ta-
sanko, Itä-Euroopan tasanko. Siinä kohoaa muutamia
matalia harjuja. Huomattavin on Valdain ylänkö, josta
lähtee monta suurta jokea. Itä-Euroopan tasangolla on
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suunnattomat alat peltoja ja ruohoa kasvavia aroja.
Vuoria löytyy ainoastaan tasangon reunoilla. Itäreunalla
kulkee pitkä vuorijono Urali. Se ei ole korkea vuoristo.
Etelässä on Kaukaasian vuoristo. Lounaisrajaan koskee
Karpattien vuoristo.

Joet. Venäjän suurella tasangolla on vähä järviä,
mutta paljo suuria jokia ja virtoja. Suurin joki on
Volga, joka lähtee Valdailta ja laskee Kaspian mereen.
Volga on Euroopan pisin virta. Siihen laskee monta
suurta lisäjokea. Volgalla harjoitetaan vilkasta laiva-
liikettä. Sen rannalla on suuri joukko kyliä ja kau-
punkeja. Volga on jokien ja kanavain kautta yhtey-
dessä Laatokan ja Suomen lahden kanssa. Laivat voi-
vat siis kulkea Venäjän läpitse Kaspian merestä Suo-
men lahteen. Valdailta lähtevät myöskin Väinäjoki,
joka laskee Riian lahteen, ja Dnjepr, joka laskee Mus-
taan mereen. Asovan mereen laskee Don. Koska maan-
pinta Venäjällä on tasaista, niin joet virtaavat tasai-
sesti, eikä niissä ole koskia. Ne ovat laivakululle so-
pivia. Laivaliikettä varten on kaivettu paljo kanavia.

Ilmanala. Meren rannoilla on ilmanala lauhkeata.
Mutta sisämaassa vallitsee manner-ilmasto: talvi on
pitkä ja kylmä, kesä kuuma; sadetta tulee vähä, jonka-
vuoksi kuivuus on suuri. Pohjois-Venäjä on autio ja
kylmä. Mustanmeren rannoilla on ilmanala leuto, talvi
on lyhyt ja kesä hyvin lämmin.

Aukkaat. Venäjällä asuu 103 milj. asukasta.
Suurin osa on venäläisiä eli slaavilaisia. Keskisen Vol-
gan varsilla ja koillis-Venäjällä asuu suomalaisia
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heimoja. Suomalaisia s. o. virolaisia asuu myöskin Suo-
men lahden rannalla. Itämeren rannalla asuu saksalaisia.
Kaakkois-Venäjällä asuu tataareja. Juutalaisia asuu ym-
päri maata. Venäläiset ovat iloista ja vilkasta kansaa.
He rakastavat soittoa, laulua ja tanssia. He ovat ah-
keria ja tyytyväisiä ihmisiä. Myöskin ovat he vieraan-
varaisia, mutta samalla epäluotettavia. Heidän asun-
tonsa on korkeakattoinen ja pyöreistä hirsistä raken-
nettu. Venäläisten mielijuoma on tee. Sitä juodaan
köyhimmässäkin mökissä. Ruokanansa he mielellään
käyttävät hapankaalia, sipulia ja kurkkua.

Uskonto. Venäläiset tunnustavat kreikkalais-ka-
tolista uskontoa. Heillä on suuri joukko kirkkoja ja
luostareita ja he ovat hyvin hartaita jumalanpalveluk-
sessa. Mutta kuitenkin on heissä vielä paljo raakuutta
ja taikauskoa. Kansanvalistus on hyvin alhaisella kan-
nalla. Venäjällä on paljo ihmisiä, jotka eivät taida lu-
kea eikä kirjoittaa.

Elinkeinot. Pääelinkeinot ovat maanviljelys ja
karjanhoito. Keski-Venäjällä on laaja alue, jota sano-
taan mustanmullan seuduksi. Se on hyvin hedel-
mällistä maata. Siinä kasvaa vilja sangen hyvästi. Ve-
näläiset ovat kuitenkin taitamattomia maanviljelijöitä.
He muokkaavat huolimattomasti maatansa. Etelä-Venä-
jällä on avaroita metsättömiä aroja, joillakasvaa ruohoa.
Siellä hoidetaan suuria karjalaumoja, varsinkin hevosia
ja lampaita. Kaakkois-Venäjä on hiekkaista maata, jossa
löytyy suolajärviä. Kalastusta harjoitetaan Volgassa
ja Kaspian meressä. Metsästys on tärkeänä elinkeinona
pohjoisissa seuduissa, niissä löytyy turkkieläimiä (kar-
huja, susia, kärppiä y. m.). Vuorityötä harjoitetaan Ura-
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lissa, josta löydetään jaloja metalleja, kuten platinaa,
kultaa ja hopeaa. Keski-Venäjältä saadaan kivi-
hiiliä. Teollisuuden tuotteista ovat mainittavimmat
juhtinahka ja köysiteokset. Myöskin harjoitetaan
ahkerasti kotiteollisuutta. Kauppa on tärkeä elinkeino.
Venäläiset ovat innokkaita kauppamiehiä. Sisämaan
kaupungeissa pidetään joka vuosi suuria markkinoita,
joihinkauppaakäyviä venäläisiä saapuu joukottain. Myös-
kin käyvät venäläiset suurta ulkomaan kauppaa. Ulko-
maille viedään viljaa, pellavaa ja tupakkaa.

Hallitus. Venäjän valtakunnan hallitsija on itse-
valtias keisari eli tsaari. Hänellä on rajaton valta. Ve-
näjällä ei pidetä valtiopäiviä, vaan keisari itse säätää
lakia. Sotaväki on suuri ja voimakas. Venäjä kuuluu
Euroopan suurvaltoihin.

Venäjä jaetaan maakuntiin ja kuvemementteihin.
Kuvernementteja eli lääniä on 60. Maakunnista mai-
nittakoon Itämeren maakunnat (Inkerinmaa, Vironmaa y.
m.) ja Puola.

Kaupungit. Pietari, Nevan rannalla, on Venäjän
pääkaupunki. Siellä on keisarin asunto ja monta ko-
meaa rakennusta, esim. talvipalatsi ja lisakin kirkko.
Pietari on Venäjän tärkein kauppakaupunki. 1 1/2 milj.
asukasta. — Rääveli, Suomen lahden rannalla vastapäätä
Helsinkiä, on vanha saksalainen kaupunki. — Riika vil-
kas merikaupunki. Asukkaat ovat etupäässä saksalai-
sia. — Moskova sijaitsee keskellä Venäjää. Asukaluku
on 850 tuhatta. Moskova on Venäjän suurin tehdaskau-
punki. Siellä on monta sataa kirkkoa sekä keisarillinen
linna Kreml, jossa Venäjän keisarit kruunataan. Mos-
kova oli ennen Venäjän pääkaupuuki. — Nishnij-Nov-



37

gorod on suuri markkinakaupunki. Markkinoille saapuu
300,000 ihmistä. — Kijef on venäläisten pyhä kaupunki.
Siellä on kuuluisa luostari. — Puolassa on Warsova, vil-
kas kauppa- ja tehdaskaupunki. — Odessa, joka sijaitsee
Mustanmeren rannalla, harjoittaa suurta viljakauppaa.
— Astrakan, Volgan suulla, harjoittaa kalakauppaa. —

Kasan Volgan varrella. Sieltä lähtee kauppatie Uralin
yli Siperiaan. Kaupungissa asuu lukuisasti tatarilaisia.

Venäjä omistaa suuria alusmaita Aasiassa.

Skandinaavian niemimaa.

Asema. Skandinaavian niemimaa on Suomen län-
sipuolella. Sitä ympäröivät meret ja meren lahdet.
P:ssa on Pohjoinen Jäämeri, L:ssä Atlantin meri sekä
Pohjan meri ja sen lahdet, E:ssä Itämeri, I:ssä Itämeri
ja Pohjan lahti.

Rannikko. Itäisellä rannikolla on vähä niemiä,
lahtia ja saaria. Huomattavin saari on Gotlanti Itäme-
ressä. Mutta länsirannikko on meren rikkiuurtama.
Niemet ja saaret siellä ovat kallioisia ja jyrkkiä; lah-
det ovat pitkiä ja kapeita, Niitä kutsutaan vuonoiksi.
Kalliorantaiset vuonot ovat sangen kauniita. Näytä kar-
talta vuonoja!

Pinnanmuodostus. Skandinaavian niemimaan
läntinen ja pohjoinen osa on vuorista ylänköä. Länsi-
rannikko on jyrkkää. Maa alenee loivasti Pohjan lah-
teen päin. Itäpuolella eli Ruotsissa on pohjoisessa osassa
metsäisiä harjuja. Etelämpänä on Keski-Ruotsin alanko.
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Niemimaan eteläisimmän osan nimenä on Skänen ta-
sanko. Niemimaan läpitse kulkee suuria vuoriryhmiä.
Pohjoisesta eteläänpäin kulkee Köli. Lounaisessa osassa
on muita korkeita vuoria. Skandinaavian korkein vuori
on 2,500 m. korkea. Useita vuoria peittää ikuinen jää
ja lumi. Länsi-Norjassa on Euroopan suurin lumiaavikko.
Korkeilta vuorilta vierii joskus laaksoon suuria lumi-
palloja, jotka hautaavat allensa asuntoja, ihmisiä ja
eläimiä.

Vedet. Tuntureilla on paljo järviä, joihin tulee
vettä vuorien jäästä ja lumesta. Näytä tunturijärviä!
Näistä järvistä lähtee monta jokea. Useimmat joet juok-
sevat Pohjan lahteen, koska maa kallistuu sinne päin.
Huomattavimmat joet ovat Tornion joki, joka tulee Tor-
nion järvestä, Angerman joki ja Daljoki. Joet ovat hy-
vin koskisia. Minkätähden?

Keski-Ruotsin alangolla on suuria järviä, joista mai-
nittakoon Molari, Vetter ]nVener. Veneristä laskee Göta-
joki, jossa on Trollhättanputoukset. Skandinaavian niemi-
maan pisin joki on Glommen, joka lähtee Norjan tun-
tureilta ja virtaa etelään päin.

Ilmanala. Koska niemimaa on suurien merien
lähellä, on siellä meri-ilmasto. Talvet ovat lauhkeat,
kesät viileät ja sateiset. Länsirannikkoa lämmittää läm-
min merenvirta, joka juoksee Atlantin meressä. Sen-
vuoksi ei vesi siellä talvellakaan jäädy. Itäpuolella tal-
vet ovat kylmemmät, kesät lämpöisemmät. Pohjan lah-
den satamat jäätyvät talvisin. Niemimaan eteläosassa
ilmanala on leuto. Itämeri ei koskaan jäädy.

Valtiot. Skandinaavian niemimaalla on kaksi
valtakuntaa: Ruotsin kuningaskunta ja Norjan kunin-
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gaskunta. Molemmilla valtakunnilla on yhteinen ku-
ningas.

Ruotsi.

Asema. Skandinaavian niemimaan itäinen osa
on Ruotsi. Mitkä sitä rajoittavat?

Asukkaita Ruotsissa on 5 milj. Asukkaat ovat
suurimmaksi osaksi ruotsalaisia. Pohjoisosassa asuu suo-
malaisia ja lappalaisia. — Uskonto on luteerilainen ja
kansanvalistus korkealla kannalla.

Elinkeinot. Tärkeimmät elinkeinot ovat maan-
viljelys ja karjanhoito. Keski- ja etelä-Ruotsissa on var-
sin hedelmällisiä seutuja. Siellä viljellään samoja vilja-
lajeja, kuin Suomessakin. Metsänpitely on tärkeä elin-
keino, varsinkin pohjois-Ruotsissa. Siellä on suuria metsiä
ja sieltä viedään hyvin paljon puutavaraa ulkomaille.
Vuorityö on hyvällä kannalla. Ruotsin vuorista saadaan
hyvää rautaa. Teollisuuden tuotteista ovat mainittavia
varsinkin rauta- ja teräskalut. Kauppa on vilkasta.
Tärkeimmät vientitavarat ovat puutavara, voi, rauta y. m.
Tärkeimmät tuontitavarat: vilja, kivihiili ja kahvi.

Hallitus. Valtakuntaa hallitsee kuningas, jolla on
rajoitettu valta. Lakia säädetään valtiopäivillä. Hallin-
toa varten on Ruotsi jaettu 24 lääniin, joita hallitsevat
maaherrat.

Kaupungit. Pääkaupunki on Tukholma, kauniilla
paikalla. Siellä on kuninkaallinen linna ja paljo muita
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kauniita rakennuksia. Melkoinen kauppa- ja tehdas-
kaupunki. 250,000 asukasta. — Upsala on vanha kau-
punki, jossa on yliopisto ja kuuluisa tuomiokirkko. —

Göteborg, Götajoen varrella, on Ruotsin tärkein kauppa-
kaupunki. — Malmö, etelä-Ruotsin tärkein kauppa- ja
tehdaskaupunki. — Sundsvall on vastapätä Kristiinan-
kaupunkia. Suuria sahalaitoksia. — Haaparanta, vasta-
päätä Torniota.

Norja.

Norja on alaltaan pienempi kuin Suomi. Mitkä
sitä rajoittavat?

Asukkaat ovat norjalaisia. He ovat ruotsalaisten
sukulaisia. Pohjoisessa asuu suomalaisia ja lappalaisia.
— Uskonto on luteerilainen. Kansanvalistus on hyvällä
kannalla. Asukasluku on 2 milj. — Valtakuntaa hal-
litsee Ruotsin kuningas, jonka valta on rajoitettu. Maa
on jaettu 20 lääniin.

Elinkeinot. Koska Norja on vuorinen maa, niin
siellä harjoitetaan vähä maanviljelystä. Maahan tuo-
daan joka vuosi paljo viljaa ulkomailta. Tärkeämpi
elinkeino on karjanhoito. Tuntureilla on hyviä laitumia,
joilla hoidetaan lampaita, lehmiä javuohia. Sisämaassa
harjoitetaan myös metsänpitelyä. Tuottava elinkeinoNor-
jan rannikolla on kalastus. Tärkeimmät kalalajit ovat
turska ja silli. Turskaa pyydetään Lofotin saaristossa
monta viikkoa kevättalvella. Osa turskista kuivataan
kapakaloiksi. Merenkulkua harjoitetaan runsaasti. Tär-
keimmät vientitavarat ovat kalat ja puutavarat.
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Kaupungit ovat: Kristiaania, Kristiaanian vuonon
rannalla, on valtakunnan pääkaupunki. 150 tuh. asu-
kasta. — Trondhjem, Trondhjemin vuonon rannalla.
Vanha tuomiokirkko. — Hammerfest, Jäämeren rannalla,
on maailman pohjoisin kaupunki.

Tanska.

Tanska on osa Keski-Eurooppaa. Se käsittää Jyl-
lannin niemimaan pohjoisosan ja Tanskan saaret.

Tanska on metsätöntä alankomaata. Saaret ja
Jyllannin itäinen osa ovat hedelmällisiä ja hyvin viljel-
tyjä. Kylät ja talot ovat lähellä toisiansa, japellot ovat
hoidettuja niin, kuin puutarhat Suomessa. Länsi-Jyl-
lanti on hedelmätöntä kanervakangasta. Ilmanala on
lauhkea meri-ilmasto. Metsissä kasvaa enimmäkseen
pyökkiä ja tammia. Havupuita istutetaan. Pääelinkei-
not ovat maanviljelys ja karjanhoito, jotka ovat sangen
hyvällä kannalla. Ulkomaille viedään paljo viljaa ja
voita.

Tanska on alaltaan pienempi kuin Vaasan lääni.
Asukkaita on yli 2 miljoonaa. He ovat samaa sukua,
kuin ruotsalaiset ja norjalaiset. Uskonto on luteerilai-
nen. Kansanvalistus on korkealla kannalla. Tanska-
laiset ovat ahkera ta ja säästäväistä kansaa. — Valta-
kuntaa hallitsee kuningas.

Kaupungit. Pääkaupunki on Kööpenhamina Juu-
tinrauman rannalla. Suuri kauppakaupunki. Yliopisto
ja taidekokoelmia. 400 tuh. asukasta. — Muut kau-
pungit ovat pieniä.
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Tanskalla on muutamia alusmaita, joista huomat-
tavin on Islanti, iso, vuorinen saari kaukana Atlantin
valtameressä. Saarella on tulivuoria jakuumia lähteitä.
Tuntureita peittävät laajat lumi- ja jääaävikot. Asuk-
kaat elävät karjanhoidolla, kalastuksella ja linnusta-
misella.

Brittein saaret.

Brittein saaret ovat: Iso Britannia ja Irlanti, sekä
muutamia pienempiä saaria ja saaristoja. Ison Britan-
nian eteläinen osa on Englanti, pohjoinen osa on Skot-
lanti. Brittein saaria ympäröi itäpuolella Pohjanmeri,
eteläpuolella Englannin kanaali, länsi- ja pohjoispuolella
Atlantin meri. Rannikolla on syviä lahtia, joihin joet
laskevat.

Pinnanmuodostus. Ison Britannian itäranta on
matala ja tasainen, länsi- ja pohjoisranta vuorinen. Eng-
lanti on epätasaista alankoa, jonka vuorissa on runsaasti
rautamalmia ja kivihiiliä. Skotlanti on suurimmaksi
osaksi vuorista ylänköä. Irlannin länsiranta on vuorista,
mutta muuten on maanpinta alhaista tasankoa, jossa
löytyy viheriöitä niittyjä.

Joet. Englannissa on useita lyhyitä jokia. Ne ovat
kuitenkin syviä ja vesirikkaita ja senvuoksi laivakululle
sopivia. Huomattavin on Thames (tems), joka laskee
Pohjan mereen. Skotlannissa on monta järveä.

Ilmanala. Brittein saarilla vallitsee meri-ilmasto.
Ilma on hyvin sumuista ja sateista. Kesät ovat viileät
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ja pilviset, talvet ovat niin lauhkeat, että satamat eivät
koskaan jäädy. Karja käy laitumella talvellakin, sillä
alituinen sade kasvattaa ruohoa.

Asukkaat. Brittein saarilla asuu 40 milj. asu-
kasta. Maa on hyvin tiheään asuttu. Englantilaiset
ovat uutteraa, käytännöllistä ja kestävää kansaa. He
ovat lainkuuliaita ja pyhittävät lepopäivän, niin että he
eivät sunnuntaina huvittele eivätkä tee työtä. Englan-
tilaiset rakastavat urheilua, niinkuin ratsastusta, kilpa-
soutua y. m. Vieraita kohtaan he usein ovat tylyjä ja
ylpeitä. He ovat maailman etevin kauppakansa. Muu-
tamat ihmiset Englannissa ovat äärettömän rikkaita,
muutamat elävät suuressa köyhyydessä ja kurjuudessa.

Uskonto. Englannissa ja Skotlannissa tunnuste-
taan reformeerattua oppia. Kansanvalistus on yleensä
huonolla kannalla. Työväki on hyvin tietämätöntä. Irlan-
tilaiset ovat katolisia. He elävät suuressa kurjuudessa
ja ovat raakoja ja taikauskoisia.

Elinkeinot ovat sangen korkealla kannalla. Maan-
viljelys ja karjanhoito ovat hyvin edistyneet. Kaikkialla
näkyy hyvin viljeltyjä peltoja ja puistoja. Mutta koska
maa on varsin tiheään asuttu, ei oma vilja ja voi riitä,
vaan niitä täytyy tuoda ruusaasti ulkomailtakin (esim.
Suomesta). Vuorityö ja teollisuus tuottavat Englannille
suurimmat rikkaudet. Englannista löydetään kivihiiliä
ja rautaa enemmän, kuin mistään muualta. Englan-
nissa on muutamin paikoin niin paljon tehtaita, että
niiden savu peittää koko seudun. Tehtaissa valmiste-
taan varsinkin rauta- ja terästeoksia, villa- ja pumpuli-
kankaita y. m. Englannin kauppa ja liike ovat suurim-



44

mat maailmassa. Englannin laivat purjehtivat kaikilla
merillä ja kulettavat tehdastavaroita jakivihiiliä ympäri
maailman. Englannilla on monta siirtomaata Aasiassa,
Amerikassa ja Afrikassa, joista tuodaan siirtomaan ta-
varoita, niinkuin puuvillaa, kahvia, sokeria, maustimia,
väriaineita y. m.

Hallitus. Brittein valtakunta on kuningaskunta.
Kuninkaan valta on rajoitettu. Kuninkaana voi myös-
kin olla nainen. Englanti on Euroopan suurvaltoja *).

Sillä on mahtava sotalaivasto, mutta pieni maa-armeija.

Kaupungit. Englannissa on paljo ja väkirikkaita
kaupunkeja. Useat ovat suuria tehdaskaupunkeja. Niissä
on tehtaitten savutorvia niin tiheässä kuin puita met-
sässä. Pääkaupunki on Lontoo, Thames-joen varrella,
maailman suurin kaupunki, jossa on 5Y2 mdj. asukasta.
Se on 4 penink. pitkä ja 2 penink. leveä. Siellä on
20,000 katua ja 600 kirkkoa. Kaupungissa kulkevat
rautatiet osaksi ilmassa kattojen ylitse, osaksi Thames-
joen alle kaivetuissa tunneleissa. Ihmisliike kaduilla
on äärettömän suuri. Sumua on joskus niin paljon, että
katulyhdyt palavat pitkin päivää. Kaupungissa on monta
museota; yksi niistä on raudasta ja lasista rakennettu
ja kutsutaan Kristallipalatsiksi. — Muut kaupun-
git ovat: Liverpool (liverpuul), joka on vilkkaassa yh-
teydessä Amerikan kanssa. — Hull (höll), joka käy
kauppaa Suomen kanssa. — Manchester, suuri tehdas-
kaupunki, joka on täynnä puuvillatehtaita. — Skotlan-

Euroopan suurvallat ovat: Venäjä, Englanti, Ranska, Saksa,
Itävältä-Unkari ja Italia.
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nin pääkaupunki on Edinburgh (ednbooro), joka sijait-
see kauniilla paikalla. — Irlannin pääkaupunki on Dub-
lin (döblin).

Keski-Eurooppa.

Asema. Keski-Eurooppaa rajoittavat P:ssa Itä-
meri, Pohjan meri ja Englannin kanaali, L:ssä Biscayan
(biskajan) lahti, E:ssä Välimeren lahdet, Lssä Musta-
meri. Idässä Keski-Eurooppa on Itä-Euroopan tasangon
yhteydessä. P:ssa siihen liittyy Jyllannin niemimaa ja
E:ssä Etelä-Euroopan kolme niemimaata.

Pinnanmuodostus. Keski-Euroopan maanpinnan
voi jakaa kolmeen osaan

1) alankomaa, joka kaaren muotoisena kulkee pit-
kin rannikkoa ja on jatkona itä-Euroopan tasangolle;

2) Keski-Euroopan ylänkö, jonka muodostavat Kar-
patit Lssä, Saksan ylänkö keskellä ja Ranskan ylänkö
L:ssä. Tällä ylängöllä kulkee monta pitkää vuorijonoa.
Saksan vuoret ovat hyvin metsäisiä.

3) Alpit, jotka ovat ylängön eteläpuolella.
Alanko on hedelmällistä ja hyvin viljeltyä seutua.

Ylängöllä on paljon metsäisiä vuorenharjuja ja mäkiä.
Niiden välissä on laaksoja ja tasankoja, joista suurin
on Tonavan laakso ja Unkarin tasanko, jotaKarpatit ym-
päröivät. Alpit ovat Euroopan korkeimmat vuoret. Ne
ulottuvat pilvien yläpuolelle ja niiden harjaa peittää ikui-
nen lumi ja jää. Alppien korkein huippu on Mont Blanc
(mon blan), joka löytyy Alppien länsi-osassa. Se on
4,800 m. korkea. Alppien ja myös muiden korkeain
vuorien läpitse on hakattu tunneleita rautateitä varten.
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— Keski-Euroopan vuoret ovat suurimmaksi osaksi gra-
niittia, hiekkakiveä ja kalkkikiveä.

Joet. Useimmat joet juoksevat ylängöltä alangolle
päin. Itämereen laskee Veiksel, joka juokseePuolan lä-
pitse. Pohjanmereen laskevat Elbe ja Rein. Rein läh-
tee Alpeilta ja virtaa ensin Saksan ylängön läpitse. Sen
rannat ovat senvuoksi kallioiset ja korkeat. Alangolla
sen rannat ovat matalat. Kuuluisat ovat kauneudes-
taan Reinin liuskavuoret. Niiden rinteitä peittävät vii-
nitarhat ja niiden huipuilla on vanhojen linnain rau-
nioita. Rein on komea virta, joka saa monta suurta
syrjäjokea. Sitä pitkin harjoitetaan vilkasta laivaliikettä.
Molemmin puolin Reinin rantoja kulkee rautatie. Kanaa-
liin laskee Seine (seen). Biscayan lahteen laskee .Loire
(loar). Molemmat nämät virrat saavat alkunsa Rans-
kan ylängöltä. Välimereen laskee Rhone (roon), joka
lähtee Alpeilta. Mustaan meree laskee Tonava, joka
pitkä virta lähtee Saksan ylängöltä ja saa monta suurta
lisäjokea.

Keski-Euroopan joet ovat laivaliikkeelle sopivat.

Ilmanala. Keski-Euroopan itäosassa vallitsee man-
ner-ilmasto. Talvet ovat lumiset ja kylmät, niin että
vedet jäätyvät, kesät hyvin lämpimät. Länsi-osassa val-
litsee meri-ilmasto: talvet ovat lauhkeat, lumettomat ja
jäättömät, kesät ovat pitkät. Sateentulo on länsi-osassa
runsas, itäosassa niukka. Unkarin tasangolla usein val-
litsee kuivuus. Alppiseuduilla sataa usein lunta.

Kasvi- ja eläinkunta. Keski-Euroopan alangolla
on vähän metsiä. Enimmäkseen siellä kasvaa lehti-
puita, tammia ja pyökkiä. Viime aikoina siellä on istu-
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tettu mäntymetsää. Omituinen lehtipuu Keski-Euroo-
passa on poppeli, joka kasvaa tien vierissä ja on kor-
kea ja hoikka puu. Ylänkö ja Alpit ovat hyvin met-
säisiä. Siellä kasvaa suuria kuusimetsiä. Etelämpänä
kasvaa kastanja. Hedelmäpuita viljellään kaikkialla.
Viinirypäleitä viljellään vuorien rinteillä. Tavallisim-
mat viljalajit ovat: ruis, kaura, vehnä ja maissi. —

Kotieläimet ovat pääasiallisesti samat kuin meillä. Koi-
raa käytetään vetojuhtana. Metsäeläimistä huomatta-
koon saksanhirvi ja gemsi, joka hyppii korkeilla
Alpeilla. Unkarin aroilla elää puhveli.

Valtiot. Keski-Euroopassa on 8 valtakuntaa: Saksa,
Itävalta-Unkari, Ranska, Sveitsi, Hollanti, Belgia, Tanska
ja Rumaania.

Saksan valtakunta.

Saksa rajoittuu Lssä Venäjään, E:ssä Itävaltaan
ja Sveitsiin, L:ssä Ranskaan, Belgiaan ja Hollantiin,
P:ssa Pohjan mereen, Tanskaan ja Itämereen.

Luonto. Minkälaista on maanpinta pohjois-Sak-
sassa? Minkälaista etelä-Saksassa? Mitkä joet virtaa-
vat Saksassa? Maa on hyvin viljeltyä ja tiheään asuttua.

Asukkaat. Saksassa on 52 milj. asukasta. Enin
osa on saksalaisia. He puhuvat saksankieltä, joka on
ruotsinkielen sukua. Tiheimmin asuttu seutu on Rei-
nin laakso. Pohjois-saksalaiset ovat luteerilaisia, etelä-
saksalaiset tunnustavat roomalais-katolista oppia. Kan-
sanvalistus on hyvällä kannalla, varsinkin luteerilaisessa
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osassa. Valtakunnassa on monta yliopistoa ja paljo kai-
kenlaisia kouluja, niinpä esim. kuuromykkäinkouluja on
lähes 100. Saksalaiset ovat lahjakasta kansaa. He ovat
ahkeria ja taitavia kaikilla aloilla.

Elinkeinot. Maanviljelys on pääelinkeino ja sitä
harjoitetaan suurella huolella. Peltoja on paljon. Run-
saasti viljellään vehnää. Sentähden syövät saksalaiset
tavallisesti vehnäleipää. Eteläosassa jaReinin varsilla kas-
vatetaan viiniköynnöksiä. Humaloita viljellään oluen
valmistusta varten, sillä Saksassa käytetään runsaasti
olutta. — Vuorityö tuottaa kivihiiliä jarautaa sekä monen-
laisia metalleja, joista valmistetaan teollisuuden tuotteita
monissa tehtaissa. Saksan teollisuus on hyvin edistynyt.
Maassa on lukuisasti kangastehtaita, sekä rauta- ja
terästehtaita, joissa valmistetaan koneita, ratakiskoja,
pyssyjä y. m. s. Kauppa ja liike on vilkasta. Rauta-
teitä risteilee joka suunnalle. Sitäpaitsi edistävät lii-
kettä joet ja kanavat. Suurin kanava on Kielin kanava
Pohjanmeren ja Itämeren välillä. Saksalla on suuri
kauppalaivasto ja saksalaiset ovat taitavia kauppamiehiä.

Hallitus. Saksan valtakunnan muodostaa monta
pienempää valtiota, jotka ovat liitossa keskenään.
Valtakunnan hallitsijana on keisari, jonka valta on ra-
joitettu. Lakia säädetään valtiopäivillä. Saksa on Eu-
roopan suurvaltoja. Sillä on suuri ja hyvin harjoitettu
sotavoima, jonka perustuksena on yleinen asevelvolli-
suus. Sotaväen ylläpitäminen on Saksan asukkaille
hyvin rasittava. Saksan pikku valtioista mainittakoon
Preussi, Saksi ja Baijeri.

Kaupungit. Preussin ja koko Saksan pääkau-
punki on Berlin, suuri ja muhkea kaupunki, jossa on
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2 milj. asukasta. Keisarillinen linna. Kuuluisa yliopisto,
taidekokoelmia ja museoita. Berlin on vilkas kauppa-
ja tehdaskaupunki. — Muut kaupungit ovat: Breslau,
joka on suuri tehdaskaupunki. — Dresden, kauniilla pai-
kalla Elben rannalla, on Saksin pääkaupunki. Suuria
taidekokoelmia. — Leipzig, jossa on yliopisto ja suuria
kirjapainoja. Tässä kaupungissa on Saksan vanhin kuu-
romykkäinkoulu. — Köln, kuuluisa „Kölnin vedestä".
Kaupungissa on ihana tuomiokirkko, jossa on kaksi
hyvin korkeaa tornia. — Munchen, Tonavan syrjäjoen
rannalla, on Baijerin pääkaupunki. Rakennettu kau-
niisti. Suuria oluttehtaita. — Strassbiirg, tunnettu ko-
measta tuomiokirkostaan. — Saksassa on myös kolme
vapaata kaupunkia eli valtiota: Hampuri, Elben var-
rella, on Keski-Euroopan suurin merikaupunki. Ij 2
milj. asuk. — Lilbeck, Itämeren rannalla, on vanhan-
aikuinen haupunki. — Bremen harjoittaa vilkasta lai-
valiikettä.

Saksalla on siirtomaita Afrikassa ja Austraaliassa.

Itävalta-Unkari.

Asema. Itävalta-Unkari sijaitsee Keski-Euroopan
kaakkoisessa osassa, keskisen Tonavan ympärillä. Sen
rajat ovat L:ssä Sveitsi ja Saksa, P:ssa Saksa jaVenäjä,
Lssä Venäjä ja Rumaania, E:ssä Balkanin niemimaa,
Adrian meri ja Italia. Adrian meri on ainoa meri, jonka
rannalle Itävalta-Unkari ulottuu. Muuten se on sisä-
maan valtio.

Luonto. Läntinen osa on vuorista. Idässä on suuri
Unkarin tasanko. Tämän tasangon eroittavat Itä-Euroo-
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pan tasangosta Karpatit. Valtakunnan läpitse virtaa
mahtava Tonava, jolla on monta syrjäjokea, esim. Teiss.
Laaksot ovat hedelmällisiä ja hyvin viljeltyjä. Vuorien
rinteillä kasvaa muhkeita pyökki- ja tammimetsiä. —

Ilmanala on manner-ilmasto: talvi on kylmä, kesä kuuma.
Unkarin tasangolla sataa harvoin. Siellä on sentähden
suurian aroja eli pustoja. Välimeren rannalla vallitsee
lauhkea ilmanala.

Asukkaat. Tässä maassa asuu monta eri kan-
sallisuutta. Lännessä asuu saksalaisia, idässä magyareja
(madjareja) eli unkarilaisia ja pohjoisessa slaavilaisia
kansoja. Nämät kansakunnat ovat eripuraisia keske-
nään ; sentähden on Itävalta-Unkari heikko valtio. Magya-
rilaiset ovat samaa sukua kuin suomalaiset. He ovat
kookkaita ja voimakkaita ja luonteeltaan vilkkaita ihmi-
siä. He rakastavat loistavia pukuja, musiikkia jatanssia.

Uskonto Itävalta-Unkarissa on katolinen. Kan-
sanvalistus on huonolla kannalla, kuten yleensä katoli-
sissa maissa. Saksalaisten keskuudessa se on parempi.
Asukasluku on 44 milj.

Elinkeinot. Maanviljelys on pääelinkeino. Tasan-
got ja laaksot ovat hedelmällisiä, niin että niistä saa-
daan hyvä sato. Unkarissa viljellään paljo maissia,
tupakkaa ja viiniä. Karjanhoitoa harjoitetaan var-
sinkin alppiseuduilla ja Unkarin pustoilla. Viime mai-
nituilla hoidetaan suuria lammas- ja hevoslaumoja. Un-
karissa on kotieläimenä puhvelihärkä. Vuorityö on tuot-
tava elinkeino, sillä vuorista löydetään monenlaisia me-
talleja, niinkuin rautaa, kultaa, elohopeaa, sekä kivihiiliä
ja suolaa. Teollisuutta harjoitetaan myöskin, vaikka se
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ei ole niin edistynyttä täällä kuin Saksassa. Kauppa
on vilkasta ja liikettä edistävät monet rautatiet ja joet.

Hallitus. Itävallan keisarikunta ja Unkarin kunin-
gaskunta muodostavat liittovaltion. Niillä on yhtei-
nen hallitsija, joka on Itävallan keisari ja Unkarin ku-
ningas. Kummallakin valtiolla on omat valtiopäivänsä.
Itävalta-Unkari on suurvalta.

Kaupungit. Itävalta-Unkarin kaupungit eivät ole
suuria. Suurimmat ovat: pääkaupunki Wien (viin), To-
navan varrella, on komea kaupunki, täynnä kauniita
rakennuksia. Keisarillinen linna. Yliopisto. Monta mu-
seota. Vilkas kauppa- ja teollisuuskaupunki. Kaupun-
gissa risteilee Tonavan kanavia. Wien on Euroopan
suurimpia kaupunkeja. IY2 milj- asukasta. — Prag,
Böhmin maakunnan pääkaupunki, on vanha kaupunki.
Siellä on kapeat javäärät kadut. Prag on varakas kau-
punki. — Triest, Adrian meren rannalla, on valtakun-
nan tärkein merikaupunki ja harjoittaa vilkasta ulko-
maan kauppaa. Asukkaat ovat enimmäkseen italialai-
sia. Unkarin pääkaupunki on Buda-Pest Tonavan mo-
lemmilla rannoilla. Tonavan yli kulkee komea ketju-
silta. Y2 milj - asukasta.

Hollanti eli Alankomaat.

Luonto. Hollanti on Reinin suulla Pohjanmeren
rannalla. Se on alaltaan pienempi kuin Vaasan lääni.
Maa on alhaista tasankoa. Muutamin paikoin se on me-
ren pintaa alempana. Senvuoksi on rannoille raken-
nettu lujia rantapatoja eli sulkuja. Maa on sittenkin
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vetistä ja kosteata, jonkatähden on kaivettu kanavia,
joihin vesi juoksee. Kanavista vesi pumputaan pois
tuulimyllyjen avulla. Hollanissa näkee siitä syystä lu-
kuisasti tuulimyllyjä. Länsiosa on hedelmällistä, mutta
idässä on muutamin paikoin soita. Ilma on kostea ja
sumuinen meri-ilmasto.

Asukkaat ovat samaa sukuperää, kuin saksalai-
set. He ovat rehellistä, ahkeraa ja säästäväistä kansaa.
He rakastavat siisteyttä ja puhtautta. Varallisuus on
hyvä ja kerjäläisiä voi Hollannissa tuskin koskaan ta-
vata. Asukasluku on 5 milj.. Uskonnoltaan hollantilai-
set ovat osaksi reformeerattuja, osaksi katolisia. Kan-
sanvalistus on hyvällä kannalla. Valtio on kuningas-
kunta.

Elinkeinot. Hollannissa harjoitetaan yleisesti puu-
tarhan viljelystä ja karjanhoitoa. Varsinkin viljellään
kukkakasveja (esim. hyasintteja) ja vihanneksia. Hol-
lannissa on hyviä lehmiä. Voita, juustoa ja teuraseläi-
miä myydään ulkomaillekin. Sillin kalastus Pohjan me-
restä on tärkeä elinkeino. Teollisuuden tuotteista tär-
keimpiä ovat „Hollannin palttina" ja purjekangas.
Kauppa ja liike on hyvin vilkasta, sillä hollantilaiset
ovat eteviä kauppiaita. Hollannilla on Aasiassa siir-
tomaita, joista tuodaan kahvia, sokeria, riisiä ja tu-
pakkaa.

Hollannin pääkaupunki on Amsterdam, jossa on
480 tuh. asukasta. Kaupunki on täynnä kanavia, sillä
maa on hyvin vesiperäistä. Talot ovat rakennetut paa-
luille, joita on maahan lyöty. Amsterdam harjoittaa
vilkasta kahvin ja tupakan kauppaa.
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Belgia.

Belgian kuningaskunta on Alankomaiden, Saksan
ja Ranskan välillä. Rannikko on loivaa ja tasaista.
Kaakkoinen osa on metsäistä vuorimaata, josta saadaan
runsaasti kivihiiliä ja rautaa. Tasanko on viljelty niin
hyvin, kuin puutarha. Kaikkialla näkee tehtaita ja lii-
kettä. Teollisuuden tuotteista huomattavimmat ovat
kankaat, matot, pitsit ja lasitavarat. Belgia on Euroo-
pan tiheimmin asuttu maa. Vaikka se on alaltaan pie-
nempi kuin Vaasan lääni, on siellä enemmän kuin 6
milj. asukasta. Uskonto on katolinen. Kansanvalistus
on huonolla kannalla. Suuri osa väestöstä ei osaa lukea.

Pääkaupunki on Briissel, keskellä maata. Komeasti
rakennettu. Teollisuuskaupunki.

Belgialla on suuri siirtomaa Afrikassa.

Sveitsi.

Sveitsi on alppimaa, joka ei ulotu mereen. Alal-
taan se on Vaasan läänin suuruinen. Sitä ympäröivät
Saksa, Itävalta, Italia ja Ranska.

Sveitsin luonto on hyvin ihana. Maa on täynnä
korkeita alppiharjanteita ja kukkuloita jotka ulottuvat
pilvien yläpuolelle. Alppien harjoja peittää ikuinen lumi,
joka auringon paisteessa kauniisti kimaltelee. Vuorien
välillä on viljavia laaksoja, joissa kasvaa hedelmäpuita
ja viiniköynnöksiä. Muutamin paikoin on kirkkaita
alppijärviä, joiden vuorirannat ovat jyrkkiä jakorkeita.
Sveitsissä on paljon maanteitä ja rautateitä. Ne kul-
kevat laaksoissa tai vuorien kupeilla. Mutta useita rau-
tateitä varten on porattu tunneleita vuorien läpitse.
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Pisin tunneli on S:t Gotthardin tunneli, joka on 15 km.
pitkä. Korkeille kukkuloille on rakennettu hammas-
ratoja.

Ilmanala tuntureilla on kylmä, mutta puhdas ja
terveellinen. Sentähden asukkaat ovat voimakkaita ja
terveitä. Asukasluku on 3 milj. Pohjoisosassa asuu
saksalaisia, lännessä ranskalaisia ja etelässä italialaisia.
Useammat kuin puolet ovat uskonnoltaan reformeerat-
tuja, muut ovat katolisia. Kansanvalistus on erinomai-
sen hyvällä kannalla.

Elinkeinot ovat maanviljelys, karjanhoito, teollisuus
ja matkustajaliike. Karjanhoitoa harjoitetaan hyvällä me-
nestyksellä, sillä ylhäällä Alpeilla on paljo hyviä laitu-
mia. „Sveitsin juusto" on kuuluisaa. Viinin ja he-
delmäin viljelystä harjoitetaan runsaasti, mutta vilja-
peltoja Sveitsissä on vähän. Tärkeimmät teollisuuden
tuotteet ovat kellot ja silkkikankaat. Sveitsissä
käy vuosittain paljo matkustajia ihailemassa kaunista
alppiluontoa. Silloin ansaitsevat sveitsiläiset matkusta-
jilta hyvät rahat. Monen sveitsiläisen pääelinkeinona
on matkustajaliike.

Hallitus. Sveitsissä ei ole hallitsijaa, vaan halli-
tusta hoitavat liittokokous ja presidentti, joka
valitaan vuodeksi. Maassa on 25 pientä valtiota eli kant-
toonia. Ne ovat keskenään liitossa. Sveitsi on siis
liittotasavalta.

Kaupungit. Pääkaupunki on Bern. Muita kau-
punkeja on Zurich, joka on maan suurin kaupunki.
Siellä on mainioita kouluja. Suuria silkkitehtaita. —

Basel, Sveitsin tärkein kauppakaupunki, on vanhanai-
kuinen rakennustavaltaan.
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Ranska.

Asema. Ranska on keski-Euroopan läntinen osa.
Siihen koskevat Välimeri, Biscayan lahti ja Englannin
kanaali. Etelässä se rajoittuu Espanjaan, idässä Italiaan
ja Sveitsiin, koillisessa Saksaan ja Belgiaan. Ranskaan
kuuluu myöskin Korsikan saari, joka on Välimeressä.

Luonto. Pohjoinen ja läntinen osa on hedelmäl-
listä ja hyvin viljeltyä alankoa. Siellä on laajoja peltoja,
kyliä ja kaupunkeja. Lännessä pistäytyy mereen vuo-
rinen niemimaa. Alangolla virtaa useita jokia, joista
huomattavimmat ovat Seine ja Loire. Itäinen ja kaak-
koinen osa on vuorista ylänköä, joka myöskin on hyvin
viljeltyä. Ylängöllä virtaa Rhone. Ilmanala on alan-
golla lauhkea ja kostea meri-ilmasto. Sisämaassa ja
vuoriseudussa se on kylmempi. Välimeren rannalla il-
masto on lämmin ja ihana.

Asukkaita on 38 milj. Ranskalaiset ovat ahkeria
ja säästäväisiä ihmisiä. He tekevät työnsä huolellisesti
ja aistikkaasti. Käytöksessään he ovat kohteliaita ja
hienoja, mutta usein myöskin huikentelevaisia ja turha-
maisia. Uskonto on katolinen. Kansanvalistus ei ole
hyvällä kannalla, mutta tieteet ja taiteet kukoistavat.

Elinkeinot. Maanviljelys on hyvällä kannalla; vil-
jalajeista tärkein on vehnä. Suuressa määrässä har-
joitetaan hedelmäin ja viinin viljelystä. Ranska on
maailman etevin viinimaa. Teollisuus on hyvin edisty-
nyt Ranskassa. Ranskalaiset teollisuuden tuotteet ovat
siroja ja kauniita, jonkatähden niitä paljo ostetaan ulko-
mailla. Niistä ovat huomattavimmat silkkiteokset, pit-
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sit, hansikkaat, posliiniteokset y. m. s. Silkinviljelystä
harjoitetaan etenkin etelä-Ranskassa, jossa kasvaa silk-
kiäispuita. Silkkiperhonen elää silkkiäispuun leh-
dillä ja kutoo ympärilleen samanlaisen verkon, kuin hä-
mähäkin verkko on. Tämä verkko otetaan pois ja siitä
kehrätään silkkilankaa, josta sitten kudotaan kankaita.
Ranska harjoittaa suurta kauppaa. Liikettä edistävät
monet rautatiet ja kanavat, joita on jokien välille kai-
vettu.

Valtiomuoto. Ranska oli ennen keisarikunta,
mutta nyt se on tasavalta. Hallitusta hoitavat pre-
sidentti ja ministerit. Maa on jaettu departement-
teihin (lääneihin). Ranskalla on suuri sotajoukko ja sota-
laivasto. Ranska on Euroopan suurvaltoja.

Kaupunkeja. Ranskassa on paljo ja suuria kau-
punkeja. Pääkaupunki on Pariisi, joka sijaitsee Seinen
varrella. 2Y2 milj. asukasta. Pariisi on Lontoon jäl-
keen Euroopan suurin kaupunki. Se on komea ja hy-
vin rakennettu. Siellä on kallisarvoisia taidekokoelmia
ja siellä on tarjona monenlaisia huvituksia. Pariisi on
kuuluisa etenkin aistikkaista muotitavaroistaan, joita
siellä valmistetaan ja myydään kaikkiin maihin. Kau-
pungissa oleskelee alituisesti paljo matkustajia. Liike
kaduilla on hyvin vilkasta. Pariisissa on maailman van-
hin kuuromykkäinkoulu. — Bordeaux (bordoo) on kun-
luisa viinikaupastaan. — Marseille (marsej), Välimeren
rannalla, on Ranskan tärkein merikaupunki. Se on hy-
vin vanha kaupunki. — Nizza sijaitsee ihanassa seu-
dussa Välimeren rannalla. Siellä vallitsee lauhkea ja
terveellinen ilma, jonkatähden sairaat matkustavat sinne
terveyttään hoitamaan. — Lyon (lion), Rhönen varrella,
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on suuri ja kaunis kaupunki, jossa on kuuluisia silkki-
ja samettitehtaita.

Ranskalla on alusmaita Afrikassa ja Aasiassa.

Rumaania

on kuningaskunta Tonavan pohjoispuolella. Se on he-
delmällistä tasankoa, jolla harjoitetaan maanviljelystä.
Asukkaita on 6 milj. ja he tunnustavat kreikkalais-
katolista oppia. Kansanvalistus on hyvin alhaisella kan-
nalla.

Pyreneitten niemimaa.

Pyreneitten niemimaa on läntisin Etelä-Euroo-
pan kolmesta suuresta niemestä. Sen eroittavat Keski-
Euroopasta Pyreneitten vuoret. Ne ovat korkeita ja jyrk-
kiä kallioseiniä, joiden välissä on syviä rotkoja. Näiden
vuorien ylitse on vaikea päästä. Niemimaata ympäröi
itäpuolella Välimeri ja länsipuolella Atlantin meri. Näi-
den välillä on Gibraltarin salmi. Niemimaa on suurim-
maksi osaksi autiota ylätasankoa, joka alenee länttä
kohden. Sen poikki idästä länteen kulkee muutamia
vuorijonoja. Vuorien välissä on kuivia aroja, joiden lä-
pitse virtaa jokia. Useimmat joet ovat laivakululle so-
pimattomia, syystä että niissä on paljo koskia ja vähä
vettä.

Ilmanala ja kasvikunta. Sisämaassa vallitsee
mannerilmasto. Talvet ovat kylmiä, kesät kuumia. Sa-
detta tulee hyvin harvoin. Siellä on suuria metsiä



58

sekä aroja, joilla kasvaa pitkää heinää. Välimeren ran-
nalla vallitsee n. s. Välimeren ilmasto. Se on alati
ihana ja lämmin, siitä syystä että Välimeren vesi on
aina lämmintä. Kesät ovat lämpimät, talvet lauhkeat
ja sateiset. Siellä menestyvät monet arvokkaat kasvit,
kuten viiniköynnös, appelsiini, sitroona, laa-
keri, palmu, korkkipuu y. m. Pyreneittein nie-
mimaan eteläinen osa on kuumin seutu Euroopassa. Siellä
menestyy puuvillapensas, sokeriruoko ja kak-
tuskasvi. Siellä elää myöskin apinoita. — Kotieläi-
menä käytetään m. m. aasia ja muulia.

Elinkeinot. Suurin osa asukkaista elää maan,
hedelmäin ja viinin viljelyksellä. Maanviljelys ei kuiten-
kaan ole hyvällä kannalla. Monessa paikassa kastellaan
maata vesijohtokanavien avulla. Lampaanhoitoa har-
joitetaanylängöllä. Vuorityö on huonolla kannalla, vaikka
Espanjan vuoret ovat rikkaita metalleista. Vuorista saa-
daan runsaasti lyijyä, hopeaa, elohopeaa, vaskea, sink-
kiä, rautaa ja kivihiiliä. Arvokkaita kivilajeja, kuten
marmoria, on myöskin runsaasti. Myöskin teollisuus on
huonolla kannalla. Kauppa on ruvennut edistymään.
Tärkeimmät vientitavarat ovat viini, lyijy, hedel-
mät, korkki ja suola. Suolaa saadaan sillä tavalla,
että suolaista merivettä johdetaan lammikkoihin, joissa
aurinko sen kuivaa suolaksi.

Valtiot ovat: Espanjan kuningaskunta ja Porttu-
galin kuningaskunta.

Espanja oli ennen hyvin mahtava, mutta nyt se
on sangen heikko. Valtakunnassa on 18 milj. asukasta.
Espanjalaiset ovat ylpeitä ja vilkkaita, vaan laiskoja ja
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turhamielisiä. Uskonto on roomalais-katolinen. Kansan-
valistus on hyvin huonolla kannalla. Asukkaat ovat
peräti tietämättömiä. Useat heistä eivät osaa lukea
eikä kirjoittaa. Heidän huvejansa ovat härkätaistelut.
— Espanjan pääkaupunki on Madrid, joka on autiolla
ylätasangolla keskellä maata. Se on komeasti raken-
nettu. Kesät ovat siellä polttavan kuumat. Kaupun-
gin lähellä on suuremmoinen linna ja luostari Esco-
rial. — Sevilla (sevilja) on suuri tehdaskaupunki; siellä
on varsinkin tupakkatehtaita. — Kadiz, vanha kau-
punki, harjoittaa Suomen kanssa kauppaa, varsinkin
suolakauppaa. — Malaga vie ulkomaille viiniä, rusinoita,
viikunoita ja appelsiineja. — Granada sijaitsee ihanalla
paikalla. Sen lähellä on komea linna Alhambra. —

Barcelona, Välimeren rannalla, on Espanjan tärkein teh-
das- ja kauppakaupunki.

Gibraltarin salmen rannalla on Gibraltar, luja lin-
noitus, joka on englantilaisten hallussa. Tätä linnaa kut-
sutaan „Välimeren avaimeksi".

Porttugalin asukasluku on 5 milj. Pääkaupunki
on Lissabon, jolla on hyvä ja suuri satama. Vilkas kaup-
pakaupunki. V. 1755 hävitti kauhea maanjäristys suu-
rimman osan tätä kaupunkia. — Oporto harjoittaa viini-
kauppaa.

Italia.

Asema. Italia on keskimmäinen Etelä-Euroopan
niemimaista. Se on pitkä niemimaa, jonka eroittavat
Keski-Euroopasta Alpit. Sitä ympäröivät Välimeri ja
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sen lahdet. Niemimaan itäpuolella on Adrian meri.
Niemimaa haaraantuu kahteen pienempään niemeen.
Italiaan kuuluvat myös Sicilian ja Sardinian saaret.

Pinnanmuodostus. Pohjois-Italia käsittää laajan
ja hedelmällisen tasangon, jonka läpitse Po ja sen syr-
jäjoet virtaavat. Pitkin niemimaata kulkee metsäisiä
selänteitä, nimeltä Apenninit. Eteläinen osa on tulipe-
räistä, jossa löytyy tulivuoria jakuumia lähteitä ja usein
tapahtuu kauheita maanjäristyksiä. Neapelin lahden
rannalla on tulivuori Vesuvius ja Siciliassa Etna. Vesu-
vion ympärillä on pieni tasanko. Samoin niemimaan
kaakkoisessa osassa. Sicilia ja Sardinia ovat vuorisia
ja metsäisiä saaria.

Ilmanala. Italiassa on Välimeren ihana ilmanala.
Pohjois-Italiassa joskus sataa lunta. Mutta etelässä on
melkein aina kesä. Taivas on tummansininen ja ilma
kirkas. Muutamin paikoin rannikoilla on rämeitä, joista
nousee epäterveellisiä kaasuja. Etelä-Italiassa puhaltaa
joskus kuuma ja myrkyllinen tuuli.

Kasvi- ja eläinkunta. Italiassa kasvaa monen-
laisia jalojahedelmiä, kuten viiniköynnös, manteli-,
viikuna- ja appelsiinipuu. Apenninien rinteillä
kasvaa kastanjapuu, jonka hedelmiä paistetaan ja
syödään leivän asemasta. Monet kauniit kasvit, niin-
kuin sypressi, myrtti, palmu ja laakeri, joita
Suomessa kasvatetaan ruukuissa, menestyvät Italiassa
pelloilla. Viljalajeista ovat tavallisimmat veh n ä, m aissi
ja riisi. — Kotieläimenä käytetään m. m. aasia ja puh-
velihärkää.
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Asukkaita Italiassa on 31 milj. Italialaiset ovat
tummaihoisia ihmisiä. Heillä on mustat silmät ja musta
tukka. He ovat älykkäitä, vaan myöskin epävakaisia
luonteeltaan. He ovat eteviä rakennustaiteen, kuvan-
veistotaiteen ja maalaustaiteen harjoittajia. Italiassa on
paljo köyhiä ihmisiä ja kerjäläisiä. Heidän tavallinen
ravintonsa on maissi, kastanjanhedelmät, makarooni ja
vedellä sekoitettu viini. Kuitenkin he ovat aina iloisia
ja tyytyväisiä. Italiasta muuttaa suuret joukot kansaa
muihin maihin. Useat kulkevat ympäri maailmaa po-
setiivinsoittajina.

Uskonto on roomalais-katolinen. Katolisen kirkon
päämies on paavi, joka asuu Roomassa. Häntä kun-
nioittavat kaikki katoliset syvästi ja pitävät häntä Ju-
malan maaherrana. Kansanvalistus on huonolla kan-
nalla. Raakuus on kansassa vielä suuri. Murhia ja
rosvoamisia tapahtuu usein. Korkeampi sivistys on ku-
koistavassa tilassa. Maassa on 21 yliopistoa ja mai-
nioita taidekokoelmia.

Elinkeinot. Pääelinkeinona on maan, viinin ja
hedelmien viljelys. Pon ja Neapelin tasanko ovat san-
gen hedelmällisiä, joissa pelloista korjataan monta satoa
vuodessa. Karjanhoito on tärkeä elinkeino Pon laak-
sossa. Kalastusta harjoitetaan rannikolla ja tuottaa se
maukkaita kaloja. Vuorityö tuottaa etenkin valkoista
marmoria. Teollisuudentuotteista tärkeimmät ovat silkki-
tavarat ja fajanssiteokset. Ulkomaille viedään enimmin
silkkiä, öljypuun-öljyä ja viiniä. Keski-Euroop-
paan kulkee rautateitä alppitunnelien läpitse.
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Hallitusmuoto. Italia on kuningaskunta. Kunin-
kaan valta on rajoitettu. Italia on Euroopan pienin
suurvalta.

Kaupungit ovat hyvin vanhoja. Rooma Tiberin
varrella on Italian pääkaupunki, sekä kuninkaan ja paa-
vin asuntopaikka. Paavin palatsissa Vatikanissa on
enemmänkuin 10,000 huonetta. Kaupungin kirkoista mai-
nittakoon Pietarin kirkko, joka on maailman suurin
kirkko. Rooma on vanha kaupunki. Se oli ennen maail-
man pääkaupunki. Siellä on paljo vanhojen rakennusten
raunioita. 470 tuh. asukasta. — Neapeli, joka sijaitsee
ihanalla paikalla Vesiviuksen juurella, on Italian suurin
kaupunki. — Milano, Pon tasangolla. Silkkitehtaita.
Komea, valkeasta marmorista rakennettu tuomiokirkko.
— Venetsia eli Venedig on siitä merkillinen että se on
rakennettu monelle saarelle. Useimmat kadut ovat ka-
navia ja niitä pitkin kuletaan veneillä, Kaupungissa
on monta kaunista rakennusta.

Balkanin niemimaa.

Luonto. Balkanin niemimaa on itäisin Etelä-
Euroopan niemimaista. Balkanin niemimaata ympäröi-
vät Adrian meri, Välimeri, Egeian meri ja Mustameri.
Pohjoisessa sen rajana on Tonava ja sen syrjäjoki Save.
Egeian meren ja Mustanmeren välillä on Hellespontin
salmi, Marmarameri ja Bosporin salmi. Rannikolla on
pitkiä lahtia ja vuorisia niemiä, sekä suuri joukko saaria.
Huomattavin saari on Kreeta eli Kandia. Niemimaa on
vuorista ylänköä. Pohjoisessa, lännestä itään, kulkevat
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Balkanvuoret. Siitä eteläänpäin kulkee Pindusvuori. Joet
ovat pieniä ja laivakululle sopimattomia. Jokien laak-
sot ovat hedelmällisiä. Ilmanala on Balkanin eteläpuo-
lella Välimeren ihana ilmasto. Pohjoispuolella on usein
niin kylmä, että Tonava ja Mustanmeren satamat jää-
tyvät. Balkanin niemimaa on metsistä rikas. Tasan-
got ovat erittäin hedelmällisiä. Vuorien rinteillä kas-
vatetaan ruusuja, joista saadaan ruusuöljyä. Eteläisissä
vuoriseuduissa pidetään lampaita, pohjoisempana hoide-
taan suuria sikalaumoja.

Asukkaat. Balkanin niemimaalla asuu useita eri
kansallisuuksia. Senvuoksi siellä myöskin on monta
valtiota. Pohjoisessa asuu slaavilaisia kansoja, jotka
tunnustavat kreikkalais-katolista oppia. Turkissa asuu
turkkilaisia, Kreikassa kreikkalaisia.

Turkki. Asukaluku on 5 1j2 milj. Turkkilaiset ovat
Eurooppaan tulleet Aasiasta. Miehillä on väljät vaat-
teet ja päässä heillä on punainen lakki. Naiset peittä-
vät ulkona kasvonsa. Turkkilaiset ovat uskonnoltaan
muhamettilaisia. Muhamettilaiset uskovat, että on
olemassa yksi Jumala, Allah, jaMuhametti on hänen pro-
feettansa. Muhametti oli Arabialainen saarnaaja, joka
kuoli v. 632. Muhamettilaiset ovat sodassa urhoollisia,
mutta jokapäiväisessä elämässä velttoja ja toimettomia.
He elävät moniavioisuudessa. Turkkia hallitsee sulttaani.
Hänen valtansa on rajaton, samoin kuin Venäjän kei-
sarin. Sulttaanikunnan pääkaupunki on Konstantinopoli,
ihanalla paikalla Bosborin rannalla. 900 tuh. asukasta.
Rakennuksista kuuluisin on Sofian moskea eli kirkko.
Kaupungin kadut ovat ahtaat ja likaiset.
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Turkin valtakunta on nykyään heikko ja voima-
ton. Turkilla on alueita Aasiassa ja Afrikassa.

Kreikka eli Hellas on Balkanin niemimaan ete-
läisin osa sekä joukko saaria. Kreikkalaiset ovat kau-
nista väkeä ja he pitävät koreata kansallispukua. Pää-
kaupunki on Ateena, sangen vanha kaupunki, jossa löy-
tyy vanhain temppelien raunioita. Kreikkaa hallitsee
kuningas.



11. Aasia.
Asema. Aasia on suurin maanosa. Se on Euroo-

pan itäpuolella. Sitä ympäröivät kolmelta puolelta suu-
ret valtameret. P:ssa on Pohjoinen Jäämeri, Lssä Iso
valtameri eli Tyynimeri ja E:ssä Intian meri. L:ssä se
on yhteydessä Euroopan kanssa.

Rannikko. Aasian rannikolla on paljo suuria lah-
tia, niemiä ja saaria. Pohjois-Jäämerestä tullaan Itä-
niemen ympäri Beringin salmen kautta Isoon valtame-
reen. Siihen pistäytyy kaksi suurta niemimaata Kam-
tshatka ja Korea. Kamtshatkan itäpuolella on Ohotan
meri, josta alkaa Jaappanin saaristo. Saariston ja man-
nermaan välissä on Jaappanin meri. Siitä tullaan Korean
niemimaan ympäri Keltaiseen mereen. Etelään päin on
suuria saariryhmiä, nimittäin Filippiinit ja Itä-Indian
saaristo.

Etelä-Aasiassa on kolme suurta niemimaata: Toka-
Intia, Etu-Intia ja Arabia. Taka-Intian eteläisin niemi
on Malaka. Filippiinien ja Taka-Intian välillä on Etelä-
Kiinan meri. Tästä tullaan Malakan salmen kautta Ben-
galin lahteen ja siitä Ceylonin saaren ohitse Arabian me-
reen. Tämä meri muodostaa Persian lahden ja Punai-
sen meren. Punaisen meren ja Välimeren välillä on
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Suezin kanava. Lännessä on Vähän Aasian niemimaa,
jonka edustalla on suuri saaristo.

Pinnanmuodostus. Aasiassa ovat maailman kor-
keimmat vuoret ja syvimmät alangot. Aasian voi ja-
kaa kahteen osaan: luoteiseen alankomaahan ja kaak-
koiseen ylänkömaahan. Raja kulkisi silloin Itäniemestä
lounaista kohden.

Ylänkö. Aasian ylängön voi jakaa 1) Keski-Aasian
ylänköön ja 2) Länsi-Aasian ylänköön.

1) Keski-Aasian ylänkö. Täällä on suuria ja
korkeita ylätasankoja, joita mahtavat reunavuoret ym-
päröivät. L:ssä on Pamirin ylätasonko. E:ssä on kor-
kea ja lumipeitteinen Himalaja, jonka korkein huippu
Gaurisankar on 8,800 m. korkea. Lssä on Kiinan alp-
pimaa, P:ssa Ticnshan ja Altai. Näiden vuorien välissä
sijaitsee Tibet, joka on maailman korkein maa, ja sen
pohjoispuolella Gobin suuri erämaa. Näiden välillä kul-
kee vuorijono Kuenlun. Vuorien ja ylänköjen välissä
on laaksoja, jotka ovat meren pintaa alempana ja ovat
ennen olleet suurena sisämerenä.

2) Länsi-Aasian ylänkö käsittää seuraavat
ylängöt: Iraan, jota joka puolella ympäröivät reunavuo-
ret; Armenia, jossa on vanha tulivuori Ararat; Kauka-
sus, joka on täynnä jylhiä, teräviä harjuja, ja Vähä
Aasia, johon liittyy Syrian ylänkö. Arabian niemimaa
on aava hiekkaylänkö. Etu-Indian niemimaalla on De-
kanin ylänkö.

Alangot. Laajimmat alangot ovat: Kiinan alanko
Keltaisen meren rannalla, Hindustanin alanko Himalajan
juurella, Mesopotamian alanko Eufrat ja Tigris jokien
ympärillä, Siperian alanko ja Turanin alanko.
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Joet ja järvet. Aasiassa ovat maailman suurim-
mat joet ja järvet.

Pohjoiseen Jäämereen laskevat: Ob, Jenisei ja, Lena
(ljenaa). Nämät joet ovat sopivia laivakululle ja kalas-
tukselle. Ne ovat paljoa suuremmat kuin Volga.

Tyyneen mereen laskevat: Amur, Ho-ang-ho eli
keltainen joki, Jang-tse-kiang eli sininen joki. Ho-ang-hon
vesi on likaista ja sameankeltaista. Siitä syystä on
myöskin Keltaisen meren vesi sameata.

Intian mereen laskevat: Brahmaputra, Ganges, Euf-
rat ja Tigris.

Sisämaassa on monta suurta järveä, joihin jokia
juoksee. Suurimmat järvet ovat Arai järvi, Kaspian meri
ja Kuollut meri. Kuolleeseen mereen laskee Jordan
virta. Kuolleessa meressä vesi on niin suolaista, että
siinä ei mikään eläin voi elää. Sen pohjasta pulppuaa
maapihkaa ja asfalttia.

Ilmanala. Pohjois-Aasiassa on ilmanala hyvin
kylmä. Lenan suulla on usein 50 asteen pakkanen ja
maa aina roudassa. Keski-Aasiassa vallitsee manner-
ilmasto; kesät siellä ovat hyvin kuumat ja talvet jää-
kylmät. Siellä sataa vähän, jonkatähden maa on muut-
tunut aroksi. Etelä-Aasiassa vallitsee troopillinen ilman-
ala, joka on koko vuoden sekä kesällä että talvella
kuuma. Aurinko siellä paistaa melkein suoraan pään
päältä. Intiassa on paljo vesiperäisiä maita, joissa kos-
teus ja kuumuus tuottavat tarttuvia tauteja esim. kole-
raa ja ruttoa. Nämät kulkutaudit levenevät täältä jos-
kus muihinkin maihin.

Kasvikunta. Pohjoisessa Jäämeren rannikolla on
autioita tundroja, joilla kasvaa ainoastaan sammalia,
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jäkäliä ja vaivaiskoivuja. Etelämpänä on suuria metsä-
seutuja. Keski-Aasiassa on ruohoa kasvavia maita; mutta
siellä löytyy myöskin laajoja hiekka-erämaita. Etelässä
on kasvullisuus hyvin rikas. Täällä kasvaa paljo hyö-
dyllisiä kasveja, niinkuin palmuja, leipäpuu, teepensas,
kahvipuu, sokeriruoko, puuvillapensas, pippuri, kaneeli,
inkivääri y. m. Monet kasvit on Eurooppaan tuotu
Aasiasta, niinkuin vehnä, ohra, pellava ja appelsiinit.

Eläinkunta. Aasian kotieläimet ovat samat kuin
Euroopan, mutta sen lisäksi vielä seuraavat: kam e eli
ja norsu. Intiassa asuu pelottavia petoeläimiä: tii-
keri, krokotiili, sekä myrkyllisiä käärmeitä (esim. lasi-
silmäkäärme). Itä-Intian saarilla elää iso orangutangi
eli „metsäiliminen". Muuten ovat metsäeläimet saman-
laisia kuin Euroopassakin, s. o. karhuja, susia j. n. e.
Aasiassa löytyy myöskin villejä hevosia, härkiä ja lam-
paita. Linnuista ovat huomattavimmat koreat riikin-
kukot ja fasaanit.

Asukkaat. Aasiassa on noin 830 milj. asukasta.
Enin osa on pakanoita; kristityltä on vaan noin 10 milj.
Suurin osa Aasian kansoja kuuluu mongolilaiseen ro-
tuun. He asuvat Aasian pohjois- ja itäpuolella. Heillä
on kellahtava iho ja musta tukka. Heidän silmänsä ovat
pienet ja vinot; nenä on matala ja suu leveä. Mala-
kalla ja Itä-Intian saarilla asuu malaijilaisia. Etelä- ja
lounais-Aasiassa asuu indoeurooppalaisia kansoja: india-
laisia, armenialaisia, persialaisia y. m. Arabialaiset kuu-
luvat semiittiläiseen rotuun.

Suurin osa Aasiaa on Euroopan valtain alusmaita.
Mutta on myöskin olemassa kotimaisia valtioita. Aasian
sopii senvuoksi jakaa alusmaihin ja kotimaisiin valtioihin.
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A. Alusmaat.

Aasiassa omistavat alusmaita Venäjä, Turkki, Eng-
lanti, Alankomaat, Espanja ja Ranska.

1. Venäjän alueet.

Venäjän valtakuntaan kuuluva alue on suurempi
kuin koko Eurooppa. Venäjän Aasian pääosat ovat: Si-
peria, Tiiraani ja Kaukaasia.

1. Siperia on sangen harvaan asuttu maa. Maan
alkuasukkaat ovat mongolilaisia kansoja. He elättävät
itseään kalastuksella ja metsästyksellä. He asuvat tel-
toissa ja muuttavat paikasta toiseen. Vetojuhtina käy-
tetään koiria. Useimmat näistä kansoista ovat vielä
pakanoita. Suurin osa Siperian asukkaista on venäläi-
siä, jotka ovat Siperiaan muuttaneet. Siperiaan viedään
myös rangaistusvankeja Venäjältä, Puolasta jaSuomesta.
He harjoittavat vuori työtä ja kauppaa. Sen ohessa har-
joitetaan myöskin maanviljelystä ja karjanhoitoa. Si-
periassa on laajoja metsiä, joissa vilisee arvokkaita turk-
kieläimiä. Vuorista löydetään runsaasti kultaa, hopeaa
ja rautaa, ynnä grafiittia, josta tehdään lyijykyniä. Ny-
kyään rakennetaan rautatietä, joka tulee kulkemaan
Venäjältä Siperian läpitse Tyynen meren rannalle. Kun
se valmistuu, tulee Siperian kauppaliike ja teollisuus
varmaan suuresti edistymään.

Siperian suurin kaupunki on Irkutsk (50,000 asuk.)
joka käy kauppaa Kiinan kanssa.

2. Turoani on Araljärven ympärillä oleva maa.
Se on suurimmaksi osaksi aavaa aroa. Muutamin pai-
koin jokien varsilla löytyy laaksoja, joita kastelemalla
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tehdään hedelmällisiksi. Asukkaat ovat kirgiisejä,
jotka elävät paimentolaisina. Heidän tärkeimmät koti-
eläimensä ovat kameeli, lammas ja hevonen. He tun-
nustavat muhametin uskoa.

3. Kaukaasia on vuorinen maa Kaspian meren ja
Mustan meren välillä. Kaukaasialaiset ovat kauneudes-
taan ja sotaisuudestaan kuuluisia. Kaupungeista mai-
nittakoon Baku, Kaspian meren rannalla. Harjoittaa
suurta petrooleumin vientiä.

2. Turkin alueet.
Turkin Aasia käsittää seuraavat alueet: Vähä Aasia,

Armenia, Syria, Mesopotamia ja Arabian rannikot.
Vähä Aasia on korkeaa, hedelmätöntä ylänköä, sa-

moin kuin Pyreneitten niemimaa. Rantaseudut sitävas-
toin ovat hedelmällisiä ja siellä kasvatetaan etelänhedel-
miä, varsinkin rusinoita ja viikunoita. Rannikolla asuu
eurooppalaisia, muualla turkkilaisia kansoja. Kaupunki
Smyrna, Egeian meren rannalla, harjoittaa suurta hedel-
mäkauppaa.

Armeenia on iso ylänkö. Asukkaat ovat kristityltä
ja turkkilaiset heitä sentähden usein kauhealla tavalla
rääkkäävät.

Syrian läntistä osaa sanotaan Palestinaksi. Kau-
punki Jerusalem on muistoistaan mainio, mutta nykyään
se on pieni, köyhä kaupunki.

Arabia on suuri erämaa, jonka rannikot ovat he-
delmällisiä. Siinain niemellä on kuuluisa Siinain vuori.
Arabialaiset elävät paimentolaiselämää. Heidän hevo-
sensa ovat kauniita ja kestäviä. Kaupungeista on huo-
mattavin Mekka, muhamettilaisten pyhä kaupunki, jossa
Muhametti on syntynyt.
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Mesopotamia on hedelmällinen maa Eufrat ja Tigris
virtojen ympärillä. Täällä löytyvät vanhojen kaupun-
kien Niniven ja Babylonian rauniot.

3. Englannin alueet.
Englanti omistaa suurimman osan Etu-Intiaa ja

Taka-Intiaa ynnä muutamia saaria. Englannin kunin-
gatar on „Intian keisarinna". Etu-Intian pääkansana
ovat hindulaiset. Mutta nykyään on sinne muutta-
nut paljo englantilaisia.

Hindulaiset tunnustavat Brahmanuskoa. Brah-
manuskoiset luulevat olevan monta jumalaa, mutta yli-
jumala on Brahma. Heidän pyhä jokensa on Ganges
ja sen aaltoihin moni hindu upottaa itsensä tullakseen
autuaaksi. Brahmanuskoiset jakavat ihmiset kastei-
hin eli säätyihin. Kukaan ei saa muuttaa kastista toi-
seen, vaan jokaisen täytyy koko elinaikansa pysyä siinä
kastissa eli säädyssä, jossa isä on ollut. Papin pojan
pitää olla pappi, sotilaan pojan sotilas j. n. e.

Intian ilmanala on lämmin ja suopea, joten kas-
vullisuus siellä on hyvin runsas. Jokivarret, varsinkin
Gangeslaakso, ovat erinomaisesti viljeltyjä. Täällä kas-
vaa monenlaisia jaloja kasveja: riisi, puuvillapen-
sas, kahvi- ja teepensas, sokeriruoko, indigo-
kasvi, josta saadaan sinistä väriä, kaneeli ja pip-
puri. Muutenkin on maa luonnontuotteista rikas. Vuo-
rista saadaan jaloja kiviä, timanttia ja rubiinia; me-
restä löydetään kallisarvoisia helmiä. Kaikkia näitä
luonnontuotteita kuletetaan Eurooppaan. Kaupan pää-
paikka on Kalkutta. 1 milj. asuk.

Myöskin Taka-Intiassa on hedelmällisiä jokilaak-
soja. Ilmanala täällä on niin kuuma, että erooppalaiset
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eivät voi sitä kestää. Suurin osa väestöstä tunnustaa
Buddan uskoa. Buddalaisilla on paljo pappeja, luos-
tareita ja komeita temppeleitä ja heidän jumalanpalve-
luksensa ovat loistavia. He eivät ja'a ihmisiä kastei-
hin, kuten brahmalaiset, vaan heidän mielestään kaikki
ihmiset ovat samanarvoisia ja jokaisen tulee rakastaa
toistansa. Kansanvalistus on hyvä. Malakan salmen ran-
nalla syaitsee Singapur, jonka ohitse kulkee kaikkien
maiden kauppalaivoja, sillä siellä yhtyvät suuret meritiet.

4. Alankomaiden alueet.

Alankomaat omistavat useita Itä-Intian saaria. Suu-
rimmat ovat Java ja Bomeo. Täällä asuu malaijilaisia
kansoja. Javan saaren asukkaat ovat valistuneita, mutta
Borneon saarella asuu julmia merirosvoja ja ihmissyöjiä.
Saaret ovat vuorisia ja tuliperäisiä. Javalla on 45 tuli-
vuorta. Kasvullisuus on rikas.

5. Espanjan alueet.

Espanjan hallussa on Filippiinit. Täältä viedään
Eurooppaan sokeria, tupakkaa ja hamppua n. s. „Mani-
lan hamppua".

6. Ranskan alueita

ovat muutamat paikat Taka-Intian itäosassa.
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B. Kotimaiset valtiot.

Aasiassa on myöskin alueita, joita eurooppalaiset
eivät ole valloittaneet. Ne ovat Persia, Kiina ja Jaappani.

1. Persia

sijaitsee Kaspian meren ja Persian lahden välillä jakä-
sittää suurimman osan Iraania. Valtakuntaa hallitsee
sjahi, jolla on rajaton valta. Asukasluku on 9 milj.
Uskonto on muhamettilainen. Sivistys on alhaisella kan-
nalla. Persialaiset teollisuuden tuotteet ovat kiitettyjä,
varsinkin matot, saalit ja silkkikankaat. Pääkaupunki
on Teheran.

2. Kiina.

Kiinan valtakunta käsittää sisäisen ja itäisen osan
Aasiaa. Varsinainen Kiina sijaitsee Tyynen meren ran-
nalla. Se on hyvin viljelty ja hedelmällinen maa. Siellä
on vähä metsiä ja niittyjä, mutta kaikkialla näkee pel-
toja ja puutarhoja. Kiinaa hallitsee keisari, jota kiina-
laiset kutsuvat „taivaan pojaksi". Kansa tottelee hänen
käskyjään nöyrästi. Alamaiset eivät koskaan saa nähdä
keisaria.

Kansa. Kiina on hyvin tiheästi asuttu maa. Asu-
kasluku on 360 milj. Kiinalaiset kuuluvat mongolilai-
seen rotuun. He puhuvat kieltä, jossa on yksitavuisia
sanoja. Kiinalaiset ovat sangen uutteria, tyytyväisiä ja
säästäväisiä ihmisiä. Käytöksessään he ovat kohteliaita,
mutta heidän sanaansa ei ole luottamista. He noudat-
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tavat esi-isäinsä vanhoja tapoja ja halveksivat kaikkea
vierasta, jonkatähden heillä on monta omituisuutta. Mie-
het palmikoivat tukkansa. Naiset puristavat jalkansa
ahtailla kengillä. Rikkaat pitävät pitkiä kynsiä ja käyt-
tävät punaista tai viheriäistä silkkipukua. Kiinalaisten
tavallisena ruokana ovat riisi, liha ja tee. Teetä juo-
vat Kiinassa kaikki ihmiset monta kertaa päivässä.
Köyhäin täytyy syödä myöskin heinäsirkkoja ja käär-
meitä. Syödessään kiinalaiset istuvat matolla. Koska
maassa on peräti vähä metsiä, polttavat kiinalaiset olkia,
heiniä ja puunjuuria. Kiinalaiset ovat taitavia maan-
viljelijöitä, käsityöläisiä ja kauppiaita. Teepensaan ja
silkin viljelys ovat yleisiä. Kiitettyjä ovat Kiinan pos-
liinitavarat, puuleikkaukset, puuvilla- ja silkkikankaat.
Tehdasteollisuus ei ole edistynyttä. Merenkulku on eu-
rooppalaisten hallussa.

Uskonto. Kiinan kansa tunnustaa Buddan uskoa.
Luku- ja kirjoitustaito on yleinen. Kiinalaiset pitävät
tietoa suuressa arvossa.

Kaupungit. Kiinassa on paljo suuria kaupunkeja.
Pääkaupunki on Peking. Sen keskellä on keisarin pa-
latsi, joka täyttää kokonaisen kaupungin osan. IY2
milj. asuk. — Sanghai on tärkeä merikauppakaupunki.
Harjoittaa suurta silkin ja teen vientiä.

Ennen eivät kiinalaiset sallineet eurooppalaisten
tulla maahansa. Ainoa kaupunki, jonne eurooppalaiset
laivat saivat saapua, oli Kanton. IY2 milj. asuk. Ny-
kyään on pääsy sallittu moneen satamaan.

Kiinan alusmaita ovat Mongolia, Mandshuria
ja Tibet. Ne ovat hyvin harvaan asuttuja.
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3. Jaappani.

Asema. Jaappanin valtakuntaan kuuluu viisi suu-
rempaa ja tuhansittain pienempiä saaria. Saaret ovat
hyvin vuorisia ja tuliperäisiä. Vuorista saadaan arvok-
kaita metalleja. Ilmanala on lauhkea meri-ilmasto. Kas-
vikunta on rikas ja maa hyvin viljelty. Vuorien rin-
teillä kasvaa komeita metsiä. Laaksoissa viljellään rii-
siä, teetä, sokeria ja silkkiäispuita.

Asukkaat. Jaappanilaisetkin ovat mongolilaista
rotua. He ovat monessa suhteessa kiinalaisten kaltai-
sia, mutta ovat ruvenneet harrastamaan eurooppalaisia
tapoja ja keksintöjä, joten he ovat paljon edistyneem-
mät kuin kiinalaiset. Heidän maassaan on rautateitä,
sananlennätin, sanomalehtiä, postilaitos y. m. s. Heidän
kielensä on monitavuinen taivutuskieli. Asukasluku on
43 milj. Uskonto on Buddan oppi. Kouluja on paljon.
Kristinoppi on saanut vähä sijaa. Elinkeinot ovat maan-
viljelys, kalastus, teollisuus ja kauppa.

Valtakuntaa hallitsee keisari eli mihado. Pääkau-
punki on Tokio, Niponin saarella. 1 milj. asuk.



lE. Afrikka.

Asema. Afrikan maanosa on kolme kertaa niin
suuri kuin Eurooppa. Sitä ympäröivät joka taholla me-
ret. P:ssä on Välimeri, L:ssä Atlantin meri, E:ssä Intian
meri ja Lssä Punainen meri.

Rannikko. Afrikan rannikko on suora. Se on
köyhä niemistä ja saarista. Länsipuolella on suuri Gui-
nean lahti ja itäpuolella Somalin niemimaa. Luoteisran-
nikolla on Kanarian saaret ja Azorit. Intian meressä
on Madagaskarin saari.

Pinnanmuodostus. Afrikassa on yksitoikkoisia
ylänköjä, joita reunavuoret ympäröivät. Luoteisella ran-
nalla on korkea Atlas-vuoristo. Siitä etelään päin on
maailman suurin erämaa, Sahara. Tässä erämaassa on
vuosikausia satamatta. Se on sentähden kuivaa, ilman
kasvullisuutta, ilman jokia ja järviä. Tämä erämaa on
täynnä keltaista hiekkaa, kivikkoja ja alastomia kal-
lioita. Tuuli usein kulettaa hiekkaa suuriksi kummuiksi.
Erämaassa matkustetaan kameeleilla suurin joukoin, joita
sanotaan karavaaneiksi. Muutamin paikoin erä-
maassa löytyy kosteita paikkoja, keitaita, joissa ih-
miset voivat harjoittaa viljelystä.
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Keski-Af rikassa löytyy suuria metsiä jaruohotasan-
koja. Punaisen meren rannalla on Abessinian alppimaa,
jossa löytyy korkeita, metsäisiä tuntureita. Päiväntasaajan
seuduilla on korkeita vuoria, joita lumi peittää. Täällä
on Afrikan korkein vuorenhuippu Kilima-Ndjaro. Ete-
lässä vuoret alenevat rannikolle päin.

Vedet. Itä-Afrikassa on suuria ja syviä järviä.
Suurimman nimi on Ukereve. Tästä järvestä alkaa Niili,
joka laskee Välimereen. Guinean lahteen laskee Niger.
Atlantin mereen laskevat Kongo ja Oranje, Intian me-
reen Sambesi.

Ilmanala. Afrikka on kuumin maanosa. Afrikan
kuumimmissa osissa on päivällä niin paahtavan kuuma,
että muna voi paistua hiekassa. Mutta yö on kirkas ja
kylmä. Afrikan pohjoisimmassa ja eteläisimmässä osassa
ilmanala on samanlainen kuin Euroopassa, s. o. lauhkea.
Kuumissa seuduissa, varsinkin vuoriseuduissa ja Guinean
lahden rannoilla, sataa runsaasti. Muutamissa paikoissa
sisämaata, esim. Saharassa, ei sada vuosikausiin.

Kasvikunta. Siellä, niissä sateentulo on runsas,
on mahtavia aarniometsiä. Keski- ja etelä-Afrikassa on
laajoja ruohotasankoja. Niillä kasvaa niin korkea heinä,
että suurimmatkin eläimet voivat kätkeytyä sen suojaan.
Afrikassa kasvaa runsaasti monenlaisia arvokkaita kas-
veja ja hedelmäpuita. Mainittavimmat puulajit ovat
öljypalmu, josta saadaan palmuöljyä, guniiniakaa-
sia puu, jonka pihkaa sanotaan arabikumiksi, apinan-
leipäpuu, joka on niin suuri, että sen korkeus on 50
metriä ja sen oksat niin vahvat kuin tammen rungot.
Se voi elää 1000 vuotta.



78

Eläinkunta. Afrikassa elää suuria eläimiä. Kuu-
missa seuduissa asustavat norsu eli elefantti, sarvi-
kuono ja virtahepo. Norsua pyydetään torahampait-
ten tähden. Guinean lahden pohjukassa asuu suuria
apinoita. Heinätasankojen eläimiä ovat antilooppi,
seebra ja giraffi. Saharan erämaassa elää nopea-
jaikainen strutsi eli kameelik ur k i. Suurimmat pe-
toeläimet ovat jalopeura, leopaartti ja hyeena.
Virroissa vilisee krokotiileja. Ilmassa lentelee myr-
kyllisiä kärpäsiä ihmisten rasituksena. Tärkeimmät ko-
tieläimet ovat yksikyttyräinen kameeli eli dromedaari,
sarvikarja, lammas ja kanat.

Asukkaat. Afrikka on harvaan asuttu maanosa.
Asukasluku on noin 170 milj. Pääväestönä ovat nee-
kerit. Heidän ihonsa on musta, otsa taaksepäin kalteva,
nenä on lyhyt ja leveä, huulet paksut, tukka lyhyt
ja villamainen. Afrikkaa kutsutaan usein „mustien maan-
osaksi". Neekerit ovat tavallisesti alasti. Asuntonsa he
tekevät savesta, puunkuorista ja olista. Luonteeltansa
neekerit ovat lapsellisia. Iloisina ollessaan he hyppivät,
tanssivat ja laulavat, mutta kun he tulevat surullisiksi,
niin he huutavat, repivät tukkaansa ja piehtaroivat
maassa. Suuri osa neekereistä on vielä pakanoita. Muu-
tamat heimot ovat niin alhaisella kannalla, että he syö-
vät ihmisiä. Neekerien luo on matkustanut lähetyssaar-
naajia, m. m. Suomesta. Moni heimo onkin jo käänty-
nyt kristinuskoon. — Etelä-Afrikassa asuu kaffereja ja
hottentotteja. He ovat pienikasvuisia rumia ihmisiä. —

Afrikassa asuu, etupäässä rannikolla, lukuisasti muita-
kin kansoja, kuten eurooppalaisia, arabialaisia ja juu-
talaisia.
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Afrikka voidaan jakaa kolmeen osaan: Pohjois-
Afrikka, Keski-Afrikka ja Etelä-Afrikka. Useat Afrikan
valloista ovat Euroopan valtioiden alusmaita. On myös-
kin muutamia kotimaisia valtioita.

Pohjois-Äfrikka.

Pohjois-Afrikan maista on huomattavin Egypti, Nii-
lin varrella. Se on Saharan erämaan jatkoa. Mutta
Egypti ei kuitenkaan ole hedelmätön erämää, sillä Niili
tekee sen hedelmälliseksi. Vesi tässä virrassa paisuu
ja tulvii kerran vuodessa, niin että koko maa silloin
näyttää suurelta järveltä. Kun vesi on laskenut, jää
maahan hedelmällistä mutaa, johonkylvö tehdään. Egypti
on vanha valtio. Ennen se oli mahtava valtakunta, jota
faaraot hallitsivat. Nykyään Egypti kuuluu Turkille,
vaan sitä hallitsee oma varakuningas, jota nimitetään
kediviksi. Asukkaat ovat osaksi kristittyjä, osaksi mu-
hamettilaisia. Elinkeinot ovat maanviljelys ja kauppa.
Kaupankäyntiä edistää Suezin kanava, joka on aivan
Egyptin vieressä. Asukasluku on 7 milj. Pääkaupunki
on Kairo, joka on Afrikan suurin kaupunki. 380 tuh.
asuk. Sen läheisyydessä löytyy suunnattoman suuria
kivirakennuksia pyramiideja, jotka ovat muinaisten
faaraoiden hautoja. — Tärkein merikaupunki on Alek-
sandria, Välimeren rannalla.

Pohjois-Afrikassa sijaitsevat myöskin:
Marokko, joka on muhamettilainen valtio
Algeria (alsheeria), hyvin viljelty maa, jokakuuluu

Ranskalle.
Tunis, joka myöskin on Ranskan alusmaita.
Näiden maiden eteläpuolella on Saharan erämaa.
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Keski-AMkka

alkaa Saharan eteläpuolelta ja käsittää Afrikan kuu-
mimman eli troopillisen osan. Sen pääosat ovat: Su-
dan, Abessinia ja Kongo.

Sudan on iso metsäinen ylänkö. Tärkein kaupunki
on Timbuktu, sisämaassa Nigerin varrella. Se on ka-
ravaaniteiden yhtymäpaikka. Guinean rannikko on ma-
talaa, joten sieltä puuttuu hyviä satamia.

Kongo-valtio on nuori valtio, joka on Belgian alai-
nen. Maasta saadaan palmu-öljyä, norsunluuta, gum-
mia y. m.

Abessinia on vuorinen maa, jonka laaksoissa vil-
jellään puuvillaa ja kahvia. Maan asukkaat harjoitta-
vat rosvoamista, joten Abessiniassa kulkeminen on tur-
vatonta.

Etelä-Afrikka

on itäpuolella kostea ja hedelmällinen, mutta länsipuo-
lella kuiva ja hedelmätön. Eteläisimmän osan nimi on
Kapmaa, jossa paljo eurooppalaisia asuu. Siellä harjoi-
tetaan hedelmän viljelystä ja vuorityötä, joka tuottaa
kultaa ja timantteja.

Tärkein kaupunki on Kapkaupunki Tyynen meren
rannalla. Sen ohitse kulkee vuosittain lukematon pal-
jous laivoja, jotka käyvät Intiassa.



IV. Amerikka.

Amerikka on pisin kaikista maanosista. Sitä sa-
notaan myöskin Uudeksi maailmaksi, syystä että
Amerikka vasta uudempana aikana on tullut tunnetuksi.
Eurooppaa, Aasiaa jaAfrikkaa sitävastoin kutsutaan van-
haksi maailmaksi. Amerikan löysi v. 1492 Kristofer
Kolumbus, joka oli Italiasta syntyisin. Amerikan maan-
osa jakaantuu kahteen pääosaan, Pohjois-Arnerikkaan ja,
Etelä-Amerikkaan, jotka toisiinsa yhdistää Panaman kan-
nas. Etelä-Amerikka on, samoin kuin Afrikka, suuri
kolmikulmainen maa, jonka rannikolla on vähäisen lah-
tia ja niemiä. Pohjois-Amerikan rannikko sitävastoin
on meren rikkiuurtama. Amerikan läpitse luoteisesta
kaakkoon kulkee pitkiä vuorijonoja, ikäänkuin Ameri-
kan maanosan selkärankana.

Amerikan alkuasukkaat ovat intiaanit eli punai-
nen kansa. He ovat Amerikkaan tulleet Aasiasta Be-
ringin salmen ylitse. Myöhemmin on Amerikkaan muut-
tanut lukuisasti asukkaita Euroopan maista, sekä Afri-
kasta jaKiinasta. Amerikan asukasluku on nykyään 134
milj. Se on valkoisista, punaisista, mustista ja keltai-
sista ihmisistä (eurooppalaisista, intiaaneista, neekereistä
ja kiinalaisista) muodostunutta sekakansaa.
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Pohjois-Ämerikka.

Asema ja rannikot. Pohjois-Amerikkaa rajoittaa
P:ssa Pohjois-Jäämeri, joka muodostaa monta lahtea ja
niemeä, sekä suuria saaria. Suurin saari on Grönlanti.
Itäpuolella on Atlantin valtameri, joka muodostaa suu-
ren New-Founälanäin (nju funien d) saaren kalarikkaassa
paikassa. Siitä etelään päin on Floridan niemi, jonka
länsipuolella on Mexikon lahti (mejikon). Mexikon lah-
den vesi on lämmintä ja se juoksee nopeana virtana
Atlantin mereen ja lämmittää Euroopan länsirannikkoa.
Tämän merenvirran nimi on Golfnvirta. Floridan nie-
men edustalla on Länsi-Intian saaristo, jonka tärkeim-
mät saaret ovat Kuha, Haiti ja Jamaica. Pohjois-Ame-
rikan länsipuolta huuhtoo Iso valtameri, johon pistäytyy
Kalifornian niemi.

Pinnanmuodostus. Pohjois-Amerikan länsiosa on
ylänkömaata, itäosa on alankoa. Länsipuolella kulkee
luoteisesta kaakkoon kaksi vuorijonoa: läntiset nimeltä
Kordillerit (kordiljerit), itäiset nim. Kalliovuoret. Ete-
lässä on Mexikon yllitasanko. Pohjois-Amerikan vuoret
ovat rikkaat jaloista metalleista, kullasta ja hopeasta.

Järvet ja joet. Isoon valtamereen juoksevat Co-
lumbia sekä Colorado, joka laskee Kalifornian lahteen.
Atlantiin laskee Sankt Lorensjoki, jonka kautta viisi
suurta järveä purkaa vetensä valtamereen. Nämät jär-
vet ovat: Yläjärvi, Michigan (mishigen), Huron (juuren),
Erie (iiri) ja Ontario (ontärio). Kahden viime mainitun
järven välillä on maapallon suurin vesiputous Niagara
(neijagara). Mexikon lahteen laskee Missisippi, jonka
lisäjoki on Kalliovuorilta tuleva Missouri. Nämät kaksi
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jokea ovat maailman pisimmät joet, sillä ne ovat yh-
teensä 6,500 km. pitkät. Kalliovuorten länsipuolella on
Suuri suola järvi.

Ilmanala. Pohjoisessa on kylmä ilmanala. Grön-
lanti on melkein kokonaan jään ja lumen peittämä.
Tyynen meren rannikolla vallitsee leuto ilmasto. Etelä-
rannikolla ja Länsi-Intian saarilla vallitsee lämmin il-
masto, joka monessa paikassa on epäterveellinen ja syn-
nyttää tautia n. s. keltakuumetta.

Kasvikunta on jokseenkin samanlainenkuin van-
hassa maailmassa. Länsi-Intian saarilla viljellään kah-
via, sokeria ja tupakkaa. Missisipin varsilla viljellään
vehnää, maissia ja puuvillaa. Sen länsipuolella on laa-
joja heinätasankoja, joita nyt on ruvettu muokkaamaan
pelloiksi. Kalliovuorten seuduilla kasvaa laajoja havu-
metsiä. Kaliforniassa kasvaa aina vihannoivia lehtipuita,
sekä jättiläismäntyjä, jotka voivat kohota aina 100 m.
korkuisiksi.

Eläinkunta. Pohjois-Jäämeressä on runsaasti hyl-
keitä, valaita ja jääkarhuja. Havumetsissä vilisee pesu-
karhuja, majavia y. m. turkkieläimiä. Petoeläimiä ovat
harmaakarhu ja jaguaari. Märehtijöistä on tärkein muh-
kea biisonhärkä. Missisipissä asuu krokotiili. Aroilla
matelee myrkyllinen käärme, kalkkalokäärme.

Asukkaat. Pohjoisimmassa osassa asuu eskimo-
laisia. He pyytävät hylkeitä ja valaita. Heidän ainoa
kotieläimensä on koira. Osa eskimolaisista on kristit-
tyjä, muut ovat vielä pakanoita. Intiaaneja, jotka ovat
Amerikan alkuasukkaat, löytyy Pohjois-Amerikassa ny-
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ky ään vaan vähäinen määrä, sillä he vähenevät vähe-
nemistään. Heidän ihonsa on punaisenruskea, silmät
pienet, iso nenä, leveä suu, hiukset mustat ja karkeat.
He elävät metsästämisellä ja kalastamisella. Muutamat
heimot harjoittavat maanviljelystä. Heillä on erinomai-
sen tarkka näkö ja kuulo. Luonteeltaan he ovat hitaita
ja harvapuheisia sekä vieraanvaraisia, mutta viholli-
siansa kohtaan he ovat julmia ja kostonhimoisia. He
ovat pakanoita. Jumalanpalveluksessaan he rajusti tans-
sivat. — Pohjois-Amerikan pääväestönä ovat maahan
muuttaneet eurooppalaiset. He ovat muodostaneet liitto-
valtion Pohjois-Amerikan Yhdysvallat. Joka vuosi saapuu
Yhdysvaltoihin lukuisasti siirtolaisia Euroopan maista:
Saksasta, Skandinaaviasta, Suomesta j. n. e. Suoma-
laiset harjoittavat paraastaan metsä- ja kaivostöitä. Yh-
dysvalloissa asuu suuri määrä myöskin neekereitä sekä
mulatteja, jotka ovat eurooppalaisten ja neekerien jälke-
läisiä. Yleisenä kielenä on Englannin kieli. Tiheim-
min asuttuja ovat itäiset ja eteläiset seudut.

Grönlanti on Tanskan alusmaa. Pääelinkeino on
hylkeen pyytäminen. Englanti omistaa Amerikan poh-
joisimman osan, jossa huomattavin on suuri Kanadan
valtio. Siellä asuu enimmäkseen eurooppalaisia siirto-
laisia harjoittaen maanviljelystä.

Pohjois-Amerikan Yhdysvallat muodostaa 45
valtiota, jotka ovat yhtyneet liittovaltioksi. Tätä
liittovaltiota johtaa presidentti, joka valitaan neljäksi
vuodeksi. Kutakin valtiota hallitsee kuvernööri. Maa
on luonnontuotteista rikas. Kaikki elinkeinot ovat hyvin
kehittyneet. Yhdysvaltalaiset ovat työnhaluisia ja uut-
teria ihmisiä. Pääelinkeino on maanviljelys, joka on
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erinomaisen hyvällä kannalla. Amerikan pelloilla kyn-
netään, kylvetään, leikataan ja puidaan koneilla. Ylei-
nen kotieläin Yhdysvalloissa on sika. Kauppa, meri-
liike ja tehdasteollisuus ovat mainiolla kannalla. Vuo-
rista saadaan rautaa ja jaloja metalleja, sekä vuoriöl-
jyä. Tärkeimmät vientitavarat ovat: vilja, puuvilla, liha,
petroleumi, tupakka ja koneet. Kauppalaivasto on Eng-
lannin jälkeen suurin maapallolla ja rautateitä löytyy
paljon ja hyvin pitkiä. Joet ovat laivakululle sopivia.

Uskonto. Yhdysvalloissa ei ole valtiokirkkoa, vaan
kullakin uskonlahkolla on oma kirkkonsa ja pappinsa.
Kansanvalistus on korkealla kannalla, sillä kouluja on
paljon.

Kaupungit. Suurimmat kaupungit Yhdysvalloissa
ovat: New-York (nju-jork), Amerikan suurin kaupunki.
Enemmän kuin 10,000 tehdasta. 3 milj. asuk. — Wa-
shington (uoshington), Yhdysvaltain pääkaupunki, jossa
asuu presidentti. — Chicago (tshikago), suurin kauppa-
kaupunki sisämaassa. Sieltä viedään etenkin viljaa ja
sianlihaa. Kaupungissa on 15—20-kerroksisia asuinra-
kennuksia. Siellä asuu paljo suomalaisia. — San Fran-
cisko sijaitsee Tyynen meren rannalla ihanalla paikalla
kultarikkaassa seudussa.

Yhdysvaltain eteläpuolella on on Mexikon jaKeski-
Amerikan tasavallat. Tärkeitä vientitavaroita ovat ho-
pea, kahvi ja mahonki. Länsi-Intian saarilla harjoite-
taan suurta tupakan viljelystä. Kuban saarella on kau-
punki Habana, jossa valmistetaan hyviä ja kalliita Si-
kaareja.
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Etelä-Amerikka.

Etelä-Amerikan ulkomuoto muistuttaa Afrikasta.
Rannikko on suoraa ja ilman saaristoja. Etelässä on
Tulimaan saari.

Pinnanmuodostus. Läntinen osa on korkein.
Siellä kulkevat pohjoisesta etelään korkeat Andesvuoret.
Niissä on useita tulivuoria ja siellä tapahtuu hyvin usein
maanjäristyksiä. Itäosassa on Brasilian ylänkö. Vuoret
ovat hyvin metallirikkaita. Keski-osassa on suuri alanko,
joka jokien varsilla ulottuu Atlantiin asti. — Ilmanala
on kuuma ja sateentulo runsas, jonkatähden kasvulli-
suus on rehottava.

Joet. Atlantiin laskevat Amazonjoki ja Parana.
Nämät joet saavat monta lisäjokea. Amazon on maa-
pallon levein ja vesirikkain joki. Sen suu on leveä kuin
meren lahti. Amazonin varsilla maa on tasaista ja he-
delmällistä. Satojen kilometrien alueella ei löydy ainoa-
takaan kiveä. Täällä kasvaa suuria aarniometsiä, joissa
puita on niin tiheässä, että metsässä ei voi kulkea ilman
kirvestä. Aarniometsissä asuu apinoita, papukaijoja,
kauniinvärisiä kolibreja, jaguaareja, jättiläiskäärmeitä,
krokotiileja y. m. Paranajoen ympärillä on laajoja ruo-
hotasankoja, joilla käy suuria karjalaumoja. Etelä-
Amerikasta on peruna kotoisin. Muut tärkeät viljelys-
kasvit ovat kahvi, sokeri, kaakao ja mahonkipuu.

Asukkaat. Etelä-Amerikka on harvaan asuttua.
Tiheimmin asuttuja ovat rannikot, harvimmin asuttuja
aarniometsät ja ruohotasangot. Asukkaat ovat intiaa-
neja, neekerejä ja eurooppalaisia. Vallitsevana kielenä
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on Espanjan kieli ja uskontona roomalais-katolinen oppi.
Kansanvalistus on alhainen.

Valtiot. Etelä-Amerikassa on 10 tasavaltaa. Ne
ovit eripuraisia ja käyvät usein sotaa keskenään. Suu-
rin valtio on Brasilia. Siellä harjoitetaanrunsaasti kah-
vin viljelystä. Sisämaasta saadaan kultaa ja timantteja.
Pääkaupunki on Rio Janeiro (shaneiro), joka harjoittaa
suurta kahvikauppaa.



V. Austraalia.

Austraalia on pienin kaikista maanosista. Sitä
ympäröivät suuret valtameret. Se jaetaankahteen osaan:
Austraalian manner eli Uusi Hollanti jaAustraalian saa-
ret eli Polyneesia.

Austraalian manner.

Luonto. Austraalian rannikko on köyhä lahdista
ja niemistä, niinkuin Afrikka ja Etelä-Amerikka. Ran-
nikolla on ylätasankoja, mutta sisämaassa on laajoja
aroja ja erämaita. Austraalian korkein huippu on 2,200
m. korkea. Maa on köyhää vedestä, syystä että ilma
on kovin kuiva ja sadetta saadaan harvoin.

Kasvi- ja eläinkunta. Tavallisin puu on guni-
inipuu, joka on korkeampi kuin kirkon torni. Metsissä
ei kasva pensaita. Itärannalla on ruohoisia tasankoja.
Eurooppalaiset ovat Austraaliaan tuoneet hedelmäpuita
ja viljalajeja. Austraalian eläinkunta on köyhä. Suurin
ja merkillisin eläin on kenguru. Sen etujalat ovat
pienet, mutta takajalat ja häntä voimakkaat, ja niiden
avulla se hyppii. Myrkyllisiä käärmeitä on paljon. Ääre-
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tön kaniinien paljous on maan vaivana. Eurooppalaiset
ovat Austraalian tuoneet kotieläimiä.

Asukkaat. Austraalian alkuasukkaat ovat Aus-
traalian neekerejä. He eroavat Afrikan neekereistä sen
kautta, että edelliset ovat ruumiiltaan heikompia, kuin
Afrikan neekerit, heidän tukkansa on tuuheampi ja par-
rankasvu on hyvä. He ovat pakanoita ja hyvin alhaisella
sivistyskannalla. Heillä ei ole minkäänlaisia asuntoja
eikä vaatteita. He kuleksivat paikasta toiseen, syövät
kaikenlaista ravintoa, niinkuin kasvinjuuria, hyönteisiä,
matoja, sisiliskoja, käärmeitä, jopa ihmisen lihaakin.
Heidän työkalunsa ja aseensa ovat puusta tai kivestä
tehdyt. Austraaliaan muuttaa paljo eurooppalaisia ja
alkuasukkaat vähenevät vähenemistään. Austraalia on
Englannin hallussa ja siellä puhutaan Englannin kieltä.
Elinkeinona harjoitetaan maanviljelystä ja karjanhoitoa.
Etenkin hoidetaan lampaita, ja paraita vientitavaroita
ovat villat. Vuorityö tuottaa runsaasti kultaa ja kivi-
hiiliä. Asukasluku on 6 milj.

Kaupunkeja on vähä. Austraalian suurin kaupunki
on MeTbourne (melbörn).

Polyneesia

käsittää monta tuhatta saarta Tyynessä meressä. Useat
saaret ovat korallisaaria. Nämät muodostuvat siten,
että pienet korallieläimet rakentavat kalkkiryhmiä me-
ren pohjaan. Kalkkiryhmät kohoavat vedenpinnalle asti.
Silloin niihin meri kulettaa heiniä, hiekkaa, y. m. s.
niin että niistä vähitellen kasvaa saaria. Saarilla vallit-
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see ihana ilmasto. Niiden kasveista ovat huomattavim-
mat kokospalmu ja leipäpuu. Kokospalmuissa kas-
vaa suuria pähkinöitä, joita syödään. Leipäpuun hedel-
mät ovat myöskin hyvää ruokaa. Asukkaat ovat poly-
neesialaisia japapuaskansoja. Polyneesialaiset, jotkakuu-
luvat malaijirotuun, ovat kookkaita ihmisiä, joilla on kel-
taisenruskea iho ja mustat hiukset. He tatuoivat ruu-
mistansa. Polyneesialaiset ovat paljoa sivistyneemmät,
kuin papuasrotu, jolla on musta iho ja tuuhea tukka.
He ovat rosvoilevia ja raakoja ihmissyöjiä.



Maapallo.
Maan ympäri on monta kertaa purjehdittu. Siitä

tiedämme, että maa on suuri pallo. Se on maailman
avaruudessa. Avaruudessa on paljo muitakin suuria pal-
loja. Semmoisia ovat aurinko, kuu ja tähdet. Niitä
sanotaan taivaankappaleiksi. Aurinko on hehkuvaa, kuu-
maa ainetta ja se lämmittää avaruutta. Se on paljoa
suurempi kuin maa. Maapallon sisässä on hehkuvaa
ainetta eli tulta, joka joskus syöksyy ulos tulivuorien
kautta.

Aurinko on liikkumaton taivaankappale. Mutta
maapallo ja monet tähdet liikkuvat auringon ympäri.
Maan akseli on suora viiva, joka ajatellaan kulkevan
maapallon läpitse pohjoisesta etelään. Akselin päitä sa-
notaan navoiksi: pohjoisnapa ja etelänapa. Maa pyörii
akselinsa ympäri kerran vuorokaudessa ja auringon ym-
päri kerran vuodessa. Maapallon ympäri liikkuu kuu
kerran kuukaudessa. Kuupallo on 50 kertaa pienempi
kuin maa.

Sitä paikkaa maapallolla, jossa aurinko paistaa
kohtisuoraan maahan, sanotaan ekvaattoriksi eli päivän-
tasaajaksi. Kartalla se merkitään viivalla. Kartalle on
piirretty myöskin 90 leveys-astetta päiväntasaajan kum-
mallekin puolelle. Niiden avulla tiedetään, kuinka kau-
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kana jokin paikka päiväntasaajasta on. Pohjoisnavalta
etelänavalle on piirretty pituus-asteita. Joka paikassa sa-
man pituus-asteen kohdalla on kello yhtä paljon, esim.
12. Siitä itään päin on kello enemmän ja länteen päin
vähemmän.

Valtameret ja maanosat.

Maapallolla on sekä vettä että maata. Vettä sen
pinnalla on 3 kertaa enemmän kuin maata. Suuria
nieriä sanotaan valtameriksi. Valtameriä on viisi: Poh-
joinen Jäämeri, Eteläinen Jäämeri, Atlantin meri, Intian
meri ja Iso valtameri. Meristä on syvin Iso valtameri.
Se on niin syvä, että siihen uppoasi maapallon korkein
kukkula Gaurisankar. Pohjoisessa ja Eteläisessä Jää-
meressä uiskentelee alituisesti suuria jäävuoria. Meri-
veden väri on sinivihreä. Merivesi maistuu suolaiselta,
syystä että siihen on paljo Luonnut suolaa.

Suuria maita sanotaan maanosiksi ja mantereiksi.
Maanosia on viisi: Eurooppa, Aasia, Afrikka, Amerikka
ja Austraalia. Mantereita on kolme: Vanha manner
(Eurooppa, Aasia ja Afrikka), Uusi manner (Amerikka)
ja Austraalian manner. Maapallon korkein vuoristo on
Himalaja Aasiassa. Sen ylhäisin huippu Gaurisankar on
8,800 m. meren pintaa korkeammalla. Sitten seuraavat
Etelä-Amerikan Andesvuoret, joiden korkein huippu on
6,800 m. Sen jälkeen tulevat Pohjois-Amerikan vuoret
ja sitten Afrikan vuoret. Euroopan korkein vuoren-
huippu on ainoastaan 4,800 m. korkea ja Suomen kor-
kein kukkula Haldishok 1,250 m. Maapallo on niin
suuri, että sen pinnalla Himalaja on kuin hiekkajyvä-
nen suurella pallolla.
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Ilma, tuulet ja sade.
Ilma. Maapallon ympärillä on ilmaa, jota ei voi

nähdä, vaan ainoastaan tuntea. Ilmapiirin ulkopuolella
avaruudessa on äärettömän kylmä. Ilma saa lämpönsä
maanpinnasta, jota aurinko lämmittää. Maa lämpenee au-
ringon paisteesta pian, mutta auringon laskettua se myös-
kin pian kylmenee. Vesi lämpenee auringosta hitaasti,
mutta kylmenee myöskin hitaasti. Sentähden merien
läheisyydessä ilma kesällä on viileä ja talvella lauhkea.
Sitävastoin siellä, niissä ei ole suuria vesiä, kesät ovat
kuumia, talvet kylmiä. Vaikka esim. Tornio on paljoa
pohjoisempana kuin Moskova, on talvi Moskovassa kui-
tenkin kylmempi kuin Torniossa. Ja vaikka Pariisi on
etelämpänä kuin Moskova, on kesä Moskovassa lämpi-
mämpi kuin Pariisissa. Kaikki tämä johtuu siitä, että
Moskova on kaukana merestä laajalla manterella. Maa-
pallon kuumimmat seudut ovat kuumassa vyöhykkeessä
s. o. päiväntasaajan tienoilla. Kylmimmät ovat napa-
seudut, jotka ovat kylmässä vyöhykkeessä. Pohjoisia
seutuja, esim. Norjaa, lämmittää kuuma merenvirta, Gol-
finvirta, joka nopeasti juoksee Atlantin meressä. Kor-
keilla vuorilla ilma on kylmää.

Tuulet. Kylmä ilma on raskaampaa kuin läm-
min ilma. Kun lämmin ilma ja kylmä ilma yhtyvät,
syntyy tuuli. Auringon paisteella maa lämpenee joutu-
sammin kuin meri. Silloin lämpenee myöskin maan
kohdalla oleva ilma enemmän kuin meren kohdalla oleva
ilma. Keveä lämmin ilma kohoaa ylöspäin maasta.
Siitä seuraa että raskaampi ilma alkaa mereltä virrata
eli tuulla maalle päin. Yöllä jäähtyy maa nopeammin
kuin meri. Silloin tuuli rupeaa puhaltamaan maalta
merelle päin.
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Sade. Maanpinnalta nousee alituisesti ilmaan vettä
näkymättömänä kaasuna. Ilmassa se muodostuu su-
muksi ja pilviksi. Kun ilma jäähtyy, niin vesi putoaa
sateena, lumena ja rakeina maahan takaisin. Vesi on
siis alituisessa kiertokulussa: joskus se on maan pinnalla,
joskus ilmassa. Jos maassa on suuria vesiä, kohoaa
ilmaan runsaasti vesikaasua. Meriseuduissa senvuoksi
sataa usein. Niin esim. Norjan ja Englannin rannikolla.
Mutta siellä niissä vesiä on vaan vähän taikka ei ollen-
kaan, ei ilmaan myöskään nouse vesikaasua. Sade-
määrä senvuoksi on vähäinen. Niin esim. Afrikan erä-
maissa on vuosikausia satamatta.

Ihmisrodut.

Alussa loi Jumala ensimmäisen ihmisparin. Siitä
ovat kaikki maapallon kansat ja ihmisrodut lähteneet.
Minkätähden maapallolla on niin monenlaisia ihmisro-
tuja? Sentähden että ihmiset ovat asuneet erilaisessa
ilmastossa, käyttäneet erilaista ravintoa ja tehneet eri-
laista työtä. Ihmiset saatetaan jakaa seuraaviin eri ro-
tuihin, kun ihonväri otetaan huomioon:

kaukaasialainen 1. indoeurooppalainen rotu (valkoiset),
mongolilainen „ (keltaiset),
malaijilainen

., „ (ruskeat),
intiaanilainen „ (punaiset),
neekerirotu „ (mustat).
Kansat voidaan jakaa elintapoihinsa nähden sen

raavasti:
metsästäjä- ja kalastajakansat (esim. eskimot, intiaa-

nit ja Austraalian neekerit);
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paimentolaiset (esim. lappalaiset, arabialaiset jakir-
giisit);

maataviljelevät kansat (esim. suomalaiset, saksalai-
set j. n. e.).

Maataviljelevät kansat ovat sivistyneimmät. He
eivät harjoita ainoastaan maanviljelystä, vaan myöskin
muita elinkeinoja: karjanhoitoa, teollisuutta, kauppaa ja
liikettä.

Maapallolla on seuraava määrä asukkaita:

Aasia. 850 milj.
Eurooppa . 375 „

Afrikka . . . . 170 „

Pohjois-Amerikka
Etelä-Amerikka

96 „

38 „

Austraalia . 6 „

Yhteensä 1,535 milj.


