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ehkä wallan-alaisena, on toki awaruudeltansa monta it-
senäistä waltakuntaa suurempi, sillä sen laweus, ynnä La-

pinmaan kanssa, on 6835 sarka-penikulmaa *). Lappi, -erikseen
luettuna, on noin 1200 penit, lawea.

Tällä suurella maan-alalla wiiestv ei kuitenkaan nouse yli
yhtä miljonaa ja seitsemän sataa wiisikymmentä tuhatta (1,750,000)
henkeä — jota tekee noin 250 henkeä sarka-penitulmalla. Isoosa maatamme on hallan-alainen, ja sentähden wiljeltäwälst kel-
wotoin; kätten puutteesta owat suuret jakelwollisetkin tienoot jää-
neet Viljelemättömiksi; pohjaisena maana, Suomi myöskin ei woi
elättää niin suurta wäestöä, kuin eteläisemmät. Paitsi sitä on
suuri osa Suomea wettä. Maamme on täynnä isompia ja pie-
nempiä jokia ja järwiä, mintähden se on saariston näköinen, kyl-
wettynä lukemattomilla saarilla ja luodoilla; järwet taas owat
yhdistetyt keskenänsä wirroilla, jokiloilla tahi kapeilla salmilla,
joissa on koskia ja putouksia. Kaikki niimät ja rikas moninai-
suus eteen pistäwiä niemiä, kallioita ja metstkko-rantoja waikutta-
wat, että Suomenmaassa on mitä kauniimpia näyntöjä ja iha-
noita paikkoja.

Korkeita wuoria Suomessa ei ole """), mutta kun wuoret
aina määrääwät wesien juoksun, owat ne sen wuoksi mainittawat.
Siitä wuoristosta, joka on Ruotsin ja Norjan rajana, lähtee
Tornion Lapissa wahwa selkonen itään päin, ollen ensinnä rajana
Norjan ja Suomen Lapin wälillä ja sitte tämän wiimeksi-maini-
tun läpi, jonka itä-puolella se kääntyy etelään itäisen Lapin ja
itäpohjaisen Pohjanmaan kautta, siksi kun wiimein katoopi Wenä-
jän-maahan. Tästä pää-selästä, jonka yleinen nimi on Maan-
selkä, lähtee kaksi isompaa haaraa Suomen sisustaan, joista toi-
nen, Suomenselkä nimeltä, eroittaa Pohjanmaan Karjalasta,
Sawosta, Hämeestä ja Satakunnasta ja wähän-kortuisena päät-
tyy Pohjanlahteen, toinen, Salftaus-selänne, Venäjästä tulee
Karjalaan ja siitä länteen päin käännyttyänsä kulkee läpi Sawon
ja Hämeen eteläisen setä Satakunnan keskimmäisen osan, kurmes
Vihdoin eteläpuolella Porin kaupunkia sekin Vähitellen katoaa sa-
man meren rantaa wasten. Nämä molemmat harjanteet owat
wielä keskenänsä yhdistetyt muilla eri haaroilla ja niiden wälinen

*) Kuin tahdotaan tietää erään maa-alan awaruuS, niin mitataan se yh-
täsiwuisilla nelikulmilla, ja niinmuodoin on nelikulmaisella penikulmallasama pituus ja leweys. Niinkuin muutoin lawallisesti maantieteissä,
on Saksalainen penikulma tässä mittana. Suomen penikulmain jälkeen
on maamme ala waan 3290 sarla-penit.

**) Lapissa on toti Peldoiwi ja pari muuta tunturia yli 2000 Maayli meren pintaa.



maa-ala, samatekuin myös itäinen osa Pohjanmaatakin, on Suo-
men ylä-maakfi katsottawa. Muista haaroista mainittakoon se,
joka kulkee läntisen Uudenmaan halki Hankoniemeen ja on rau-
tansa tähden arwoisa.

Näitten kaikkein harjujen kautta jakauupi Suomen wedet
luonnollisesti wiiteen wesi-kuntaan. 1) Ne wesijoukot, jotka Maan-
selän pohjaispuolella alkunsa saawat, juoksewat alas Jäämeren
lahtihin. lärwistä on siinä mainittawa tuo suuri Inarinjärwi
ja joista Tenojoki (raja Norjaa wastaan). 2) Maanselän ja
Suomenselän wälillä olewat, se on Etelä-Lapin ja Pohjanmaan
wesikulut, joissa on maamme suurimpia jokia, laskewat Pohjan-
lahteen. Niihin kuuluu: Tornion-joki ja siihen laskewa Muo«
Nion-joki, jotka tekewät rajan Ruotsia wastaan, Kemi-joki, Oulun-
joki, joka tuottaa wetensä Oulunjärwestä ja muista sen kanssa
yhdistetyistä Itä-Pohjanmaan järwistä, Kyrö-joki. — Sisämaan
suuret järwet, Suomenselän ja Salpaus-felän wälillä, tekewät
kolme eri wesi-jaksoa: 3) Satakunnasta jaLänsi-Hämeestä tuottaa
Kokemäen-joti suuria wesijoukloja Pohjanlahteen. Pyhä-järwi,
eteläpuolella Tamperetta, on siinä sydänjärwenä, johon laskewat
pohjasesta: Keuruunselkä, Ruowesi, Näsijärwi Y. m., sekä idästä:
Längelmälvesi, Roine, Mallaswesi, Wanajawesi y. m. 4) I-
tä-Hämeessä on tuo. suuri Päijänne sydänjärwenä, johon kokoon-
tuu westä monelta haaralta, esim. Wiitasaaren, Saarijärwen,
Rautalamme» ja muista pitäjistä, ja josta Kymi-joki (entinen
waltaraja) laskee Suomen lahteen. 5) Itä-Suomen wesistöön
kuuluu Saima ja muita Sawo-Karjalan wesiä, esim. Kallawesi,
Pielisjärwi, Oriwesi, Enonwesi j. m. Wuoksen-wirta, joka V2
penikulmaa Saimasta juostuansa tekee Imatran uljaan putouk-
sen, wiepi nämä wedet Laatokkaan (Europan suurin järwi, la-
weus liki 100 sarka-penik.) Wähemmistä joista owat nimitettä-
wät Aurajoki, lastien Turun kautta Itä-mereen, ja, Raja-joki,
joka, muinoin kauan aikaa rajana Wenäjän ja Ruotsin wälillä,
nyt eroittaa Suomen Wenäjästä.

Katsoen karttaan hawaitsee lukia helposti mitä rajoista wielä
on tarpeellista tietää. Suomen rajoihin koskewat: idässä Wenä-
jä, jossa Arkankelin ja Aunuksen läänit, niinmyös Laatokan meri
ja Inkerinmaa kohtaawat; etelässä Suomen Lahti, lännessä Poh-
jan Lahti, Ruotsi ja Norja. Lapin pohjoisimmasta kulmasta on
neljä penikulmaa Jäämereen.

Suurin pituus suoraan pohjasta etelään on 108; suurin
leweys idästä länteen 55 suomalaista penikulmaa.

Suomen suuriruhtinaan-maa on jo wanhuudesta ollut jaettu
9 maakuntaan, jotka owat: Warsinais-Snomi eli Turun lääni;
Satakunta eli Porin lääni; kreiwi-kunnat Ahwenanmaa (Oo-



Tämä maaherran lääni on pohjaista Pohjanmaata ynnä
Kajaanin kanssa ja Suomen Lappia. Awaruudeltaan on se mah-
dottoman iso (3098 saks. sarka-pen.) mutta asukkaita ei ole enem-
pää kun 56 sarla-penikulmalla. Koko tansasto on noin 170,000.
Lääni on jaettu 5kihlakuntaan : Kemin, Oulun, Kajaanin, Sa-
lon ja Lapin. Asujamet owat Suomalaisia alkuperältään, kie-
leltään ja tawoiltaan; waan on wielä Lappalaistakin. Kaupunkia:

Tornio, saarella Tornion wirran suussa, sat wapaisuuk-sensa wuonna 1621. Tornio on kaikista Suomen kaupungista
pohjaisin. Muualle wiedään lohia, woita, terwaa, lautoja ja la-
pin tawaroita. Kauppa on toki wähäarwoinen. Asujanten luku
on 750 henkeä. — 4 penit. Torniosta pohjaiseen on kuuluisa
Aawasaksan wuori, jonne liikkuu ulkomaalaisiakin sydän-öistä au»
rinkoa ihailemaan.Oulu, Oulun joen suussa, merikaupunki; läänin maaherran
istuin. Perustettiin w. 1605. Oulu on Suomen parhaita kaup-
pakaupunkia. Wiepi muualle samaa tawaraa kuin Torniokin.
Tässä on alkeis-opisto, meriloulu, kirjapaino ja muutamia teh-
taita. 6700 asujanta.

Kajaani, Paltamon pitäjässä, Vähäinen maakaupunki, Koi-
wukosken warrella. Perustettiin w. 1650. Asujamia waan 700
henkeä. Saarella koskessa oli ennen Kajaanin linna, joka häwi«
lettiin w. 1717.

lanti), Uusimaa, Häme ja Salvo; herttualunta Karjala, trei-
wikunta Pohjanmaa ja Lapinmaa. Kuinka nämät maakunnat
toinen toiseensa koskee, antanee kartta parahimman neuwon.

Venäläiset tekewät toisen jakauksen. Siitä ajasta, kuin
maa oli kahden Valtakunnan alaisena, on sen jakausta Wanhaan
(Wenaläiseen) ja Uuteen Suomeen harjoitettu. Edellisellä ni-
mellä merkitään se osa, joka oli Wenäjän alla wuoteen 1743
saakka; jälkisellä muuta maata. Kymi--wirta länteen päin ja eras
linja liki Sawonlinnaa pohjaseen päin owat tällä jakauksella ra-
joina pidettäwinä.

Mutta sisällisen hallituksen suhteen on maa jaettu 8 lää-
niin: 1 Oulun ja Kajaanin; 2 Waasan; 3 Turun ja Porin
ynnä Ahwenanmaan kanssa; 4 Uudenmaan; 5 Hämeenlinnan;
6 Mikkelin; 7 Kuopion, ja 8 Wiipurin lääniin.

Tämä jakaus, jota meidän on seuraaminen, ei sowi yhteen
siihen jakaukseen, jota maakuntien mukaan tehdään. Useammat
pitäjätkin owat nyt kahta lääniä, josta syntyy monta sekoitusta.

1. ZVulun ja Kajaanin Lääni.

Brahen tahi Salosten kaupunki Salon kihlakunnassaMerikaupunki, perustettu w. 1649. Sai nimensä kreiwi Brahenmuistoksi. 2600 afnj.; hywä kauppa ja suuri laiwasto.



sisältää eteläisen Pohjanmaan ynnä osia Satakuntaa ja Hämeen-
maata. Kihlakunnat owat wiisi: Korsholman pohjainen, Kors-
holman keskinen, Korsholman itäinen, Kuortaneen ja Lan-
kaan. Asujanten luku on noin 300,000. He owat osittain Suo-
malaisia, osittain myös jälkisiä Ruotsalaisista siirtolaisista, jotka
muinoin owat asettauneet pitkin meren rantaa. Kaupungit owat:

Kokkola, meren-lahden rannalla, perustettu w. 1610; mel-
koinen kauppa, yli-alkeiskoulu, 1900 asuj.

Pietarsaari, merikaupunki. Hywä satama ja kauppa. A-
fujanten luku on 1900 henkeä. Perustettiin w. 1653 Jaakko de
la Gardien leskeltä. Paloi tuhaksi w. 1836.

Joensuu, Lapua-joen suulla, penikulma mereltä, sai wa-
paisuuksensa 1617. Paloi tuhaksi tammikuussa w. 1888. Asu-
janten luku lienee yli tuhatta henkeä.

Waasa, Mustasaaren pitäjässä, merenlahdella. 4100 asuj.
Perustettu w. 1606. Wahwa kauppa. Tässä on maaherran ja
howioikeuden istuin, alkeisopisto, reali-koulu, merikoulu, kirjapaino
ja muutamia tehtaita, joissa pumpulitehdas. Elokuussa 1882
paloi Waasa perinpohjin ja muutettiin w. 1862 likemmäksi me-
ren rantaa Nikolain kaupungin nimellä.

Kaskinen, meren saaressa, jolla on kaunis sia ja hywä
Hamina. Tekee toki pientä kauppaa. Perustettiin w. 1783.
700 asuj.

Ristiina, niemellä Lapftfjerdin pitäjässä; perustettu 1649.
Mukawa Hamina ja.suuri kauppa. 2300 henkeä.

Iywäskylä, perustettu w. 1837 Päijänteen pohjaiseen pää-
hän; kanfakoulun-seminari, suomenkielinen alkeisopisto: 1200 asuj.

Lapissa ei ole kaupunkia. Tämä maakunta on jaettu kah-
teen latviaan pitäjääsen, Sodankylään ja Utsjokeen, ynnä niiden
alla olewien, Kittilän ja Inarin kappelien kanssa. KansaSto on
muuttelemia Lappalaisia. On kuitenkin suomalaisiakin siirtolaisiapaikottain kokenut Viljellä maata ehkä Vähällä menestyksellä.

2. Waasan Lääni

Tässä eroitetaan tawallisesti kolme pääosaa, jotka owat:
Warsinais-Suomi eli Turunmaa, Satakunta eli Porin lääni
ja Ahwenanmaa. Satakuntaa kuuluu toli suuri osa Hämeen
ja Waasan lääneihin. Kihlakuntia on 10: Mä-Satakunnanyläpuolen, Ylä-Satakunnankeskinen, Mä-Sataknnnan ala-

3. Turun ja Porin Lääni ynnä Ahwe-
nanmaan kanssa.



puolen, Ala-Satakunnan, Wehmaan, Mynämäen, Maskun,
Piikkiön, Halikon ja Ahvenanmaan kihlakunnat. Asukkaat o-
wat Suomalaisia, waan Turun saaristolla ja koko Ahwenan-maassa Ruotsalaisesta suwusta, jotka myös owat pitäneetkin ruot-
sin kielen ja tawat. Wäkiluku noin 320,000 henkeä. Kaupun-
git owat:

Pori (Björneborg), Kokemäen joen warrella, kolme peni-
kulmaa joen suusta. On maakunnan suurimpia kauppa-paikloja.
Suurin osa paloi w. 1832, mutta on jo uudesti rakennettu. On
kohta kentiesi olewa Suomen kauniimpia kaupunkia. Kaupaltansa
Pori on erittäin arwokaS. Siinä on yli-alkeiskoulu, muutama
Vapriikki ja suuri masiina-tehdas. Pori on Suomen Vanhimpia
laupungeita, jonka perustusaikaa on työläs määrätä. 6330 asuj.

Rauma, Vanha kaupunki, meren rannalla. Sai jo wuon-
na 1441 wapaisuutsensa. Wuodesta 1830 lähtien on sillä wä-
hentämätöin merikaupungin wapaisuus. Wiepi muualle kaikenlai-
sia puukaluja ja myypi kotomaassa taitawasti kudottuja rihma-
pitsiä. Tämä taitawaisuus on ainoa muisto Raumalla ennen
olleesta naisluostarista. 2800 asujanta.

Uusikaupunki, warakas kaupunki, meren rannalla. Perus-
tettuna w. 161? sai se w. 1830 wähentämättömän merikaupun-
gin oikeuden. Mutawa satama ja suuri kauppa puukaluilla j.
n. e. Paloi suureksi osaksi 1846 ja 1883, mutta on taas toin-
tunut entistä kaupunkia kauniimmaksi. 3100 asuj.

Naantali (Nädendal), wanha, mutta nykyjään köyhtynyt
merikaupunki, jolla ei ole wapaatakan merikulun oikeutta. Naan-
tali on tuttu sukka-kutomisestaan, joka warmaan tietään perin-
nöksi tässä muinaan kutoistawasta luostarista. Asujamia waan 500.

Turku (Abo), Aurajoen suulla, Suomen kuuluisin ja wan-
hin kaupunki, jonka alkua ei enää taideta tartaan määrätä. En-
nen w. 1819 Suomen pääkaupunki ja ennen 1828 Atademian
istuin. Paloi melkein kokonaan 4—5 päitvinä syyskuuta w. 1827.
Nykyinen kaupunki on entistä sekä awarampi että kauniimpi.
Turku on maaherran, howioikeuden ja arkkipispan istuin. Tuo-
miokirkko on uljas; torni kortein Suomessa. Turussa on myös
sorea greettalais-tirkko ; gymnast ja monta koulua, raamatun- ja
ewangeliumillinen seura, Suomen Talouden-seura , 2 kirjapainoa,
yksi tiwipaino, laiwan tekopaikkoja, 2 masiina-tehdasta, useampia
wapriikia, 1 sokeriruutki j. n. e. Turku on ollut ja on wie la-
ki n Suomen paras kauppapaikka. Asujamia on, paitsi linjasota-
wäkeä, noin 22,000 henkeä.

Kaupungin rajalla: Kupittaan lähde, jonka wedellä
Henrikki pispa lasti Suomalaisia Kristuksen oppiin. PikiVolma, Turun
satarna; Ruissalo, saari, kuuluisa tammlstoltansa ja luonnonsa ihanaifuu-
desta. Niemellä Aurajoen suulla, heti kaupungin wieressä: Vurun wanha
linna, kuuluisa Suomen historiassa. Tassa luninlas Erilki XIV elesteli
jonkun ajan wanlina. Linna on nykyjään »varustamaton.



Tämä oli wuoteen 1831 asti Hämeenlinnan lääniin yhdis-
tetty. Se sisältää Uudenmaan ja jonkun osan Hämettä. Kihla-
kunnat owat 4: Raseporin Läntinen, Rasep orin Itäinen,
Helsingin ja Pernajan. Asujame.t Hämeen osassa owat suoma-
laisia; Uudellamaalla owat he osaksi Ruotsalaisia; lukunsa noin
163,000 henkeä. Kaupungit:

Ekttäs tahi Tammisaari, wanha kaupunki niemellä, jossa
ei enää kaswa ainoaakaan tammea. Sai kaupunki-oikeuden w.
1846. Kaupunki on ahdas ja fäännötöin. Sen kilohailit ja sor-
mikkaat owat mainittawia. Kauppa ei ole mitätöntä. Pmpäristö
on sangen kaunis ja paikka terweellinen. Eknäs on ainoa kau-
punki etelä-Suomessa, johon ei kolera milloinkaan ole koskenut.
Asujanten luku 1300.

Lähellä Tammisaarta on Hankoniemi, Suomen eteläisin
niemi; tässä oli pieniä sotawarustuksia, jotka 1884—1886 sodan
aikana wenäläifet häwittiwät.

Helsinki, meren rannalla ,
jossa on kaksi hywää satamaa.

Suomen pääkaupunki, kenraali-kuwernöörin, maaherran ja sisälli-sen hallituksen istuin. Keisarillinen senaati muutettiin tänne w.
1819, ja Turun palon jälkeen myös Suomen Akatemia, jonka
nimi nyt on: Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto Suomessa.
Monesta tässä olewasta seurasta on mainittawa Suomen Kirjal-
lisuuden seura, jonka waikutukset owat suuret ja ilahuttawat.
Helsingissä on monta koulua, 3 kiwi- ja 7 kirjapainoa, setä muu-
tama wapriikki. Suuri kaupan liikunto. Suomen sotalaiwasto
on tähän asetettu. Monella muhkialla rakennuksella koristettuna
on Helsinki myös säännöllinen ja pidetään kaupunkia kauniimpa-
na Suomessa. Sen näyntö merenpuolelta on jalo ja kuuluisa.
Paitsi linja-fotawäkeä, nousee asujanten luku 32,000 hengen paikoille.

Helsingistä penikulmaa on tuo luja Viaporin linna,

Muut perustetut uudet kaupungit Turun ja Porin lää-
nissä: Salo, Uskelan pitäjässä, ennen kaupungin muotoinen kylä
(köping), sai w. 1888 kaupungin oikeuden. Sia waan muutetaan
Vähä pohjaiseen päin. Kolmas uusi kaupunki läänissä on perus-
tettu Ikaalisten kirkkokylään.

Turun lääni sisältää myös Ahwenanmaan ison luodon jasen ympäristöllä olewat pienemmät saaret. Niitut owat lihawat;
Ahwenanmaan juusto kehuttawa. Muutoin asujamet elättäwät
itsensä kalastamisella, hylkeen pyydöllä ja kaupalla. Wäkilukunousee nom 16000 henkeen. Ahwenanmaalla on yksi kaupunki,
Maarianhamina Jomalan pitäjässä, perustettu w. 1889.
200 asuj.

4. Uudenmaan Lääni.



perustettu w. 1749, seitsemälle saarelle. V. 1855 häVitettiin se
osaksi Vihollisten tuli-pummeilla, mutta wäkiwallalla Wiaporia ei
Vielä ole w.lloitettu. Paitsi sotawäleä 1000 asujanta.

Porwoo, Porwoon joen warrella. Wanha kaupunki, jonka
ikä tuntematoin. Sai w. 1830 täydellisen meritaupunti-oikeuden.
Täällä on alkeis-opisto, kuuro-mykläin-koulu, Porwoon vispan
istuin, kirjapaino; joltinenkin ultokauppa. Wanha osa kaupun-
kia on ahdas, mäkinen ja mutkailewa. Asujanta on 3400.

Lowiisa, meren lahdella, perustettu 1745. Sen parhain
osa paloi Viimeisen sodan aikana. Ultokauppa on keskin-kertai-
nen, yli-alkeiskoulu. Asujanten luku 2400 henkeä.

sisältää isoimman osan Wanhaa Suomen, eli sen osan Karja-
laa ja Sawoa, joka jo ennen Haminan rauhaa (w. 1809) oli
Wenäjän alla. Lääni on jaettu 9 kihlakuntaan, jotka owat: Ky»
min, Rannan, Lappiweden, Jääbkeen, Äyräpään, Käkisal-
men Eteläinen, Käkisalmen Keskinen, Sortawalan ja Sal»
men kihlakunnat. Asujamet owat Suomalaista, waan heidän jou-
kossa on Saksalaisia ja Venäläisiäkin. Wäkiluku nousee 266,000
henkeen. Kaupunkia ja muita merkillisiä paikkoja:

Hamina, eräällä niemellä Suomen lahdessa, warustettu
merikaupunki Ynnä kolmen pienen esikaupungin kanssa. Nykyisen
nimensä sai se w. 1723 Ruotsin kuninkaasta Fredrik I:sestä; en-
nen sitä aikaa mainitaan sitä jonkun kerran Vehkalahden ni-
mellä. Tähän muutettiin w. 1821 Suomen Kadetti-koulu Haa-
paniemestä. Paloi tuhaksi w. 1840. Nykyinen kaupunki on so-
masti rakennettu sateen-warjostimen muotoon. 3100 asuj.

3. Wiipnrin Lääni

Wiipuri, wanha, hywin Varustettu merikaupunki Wiipurin
lahdella. Esikaupungit ("Wiipurin ja Pietarin lopotit", niinkuin
niitä siellä lopotellaan) owat melkein yhtä suuret kun waltakau-
punkikin. Wiipuri on howi-oikeuden jakuwernöörin istuin. Täällä
on lukio, kouluja, 2 kirjapainoa, suom. kirjallisuuden seura, ta-
louden seura, 6 kirkkoa, muutama wapriikki. Suuri kaupankäyn-
ti, ehkä tawallisesti Vierasten toimittama. Saiman kanawan
w. 185? awattua, on Wiipurinlin oma laiwasto hywin karttunut.
Erittäin kuuluisa historiassa on tuo Wiipurin pamaus w. 1495.
Sittemmin rakennettu linna on wielä jälellä, kauniina rauniona.
Wiipurissa leiwotaan erinomaisen hywiä rinkilöitä. Kielten suh-
teen on tässä kaupungissa suuri sekasorto, sillä asukkaat, noin
12,000 luwultaan, owat Suomalaisia, Venäläisiä ja Saksalaistenja Ruotsalaisten jältistä. Tätä kielten häiriötä pilkaten, sano-
taan Viipurilaisesta, että hän on kotosin "kaks mil von »»Sz-pr^"
(kaksi penikulmaa Viipurista).



Wiipurin lähellä: Mon repos (luetaan mongrepoo), kuu-
luisa puutarha eli ilometsä kaikella tawoin koristettu. Paitsi
monta muuta merkillistä on täällä myös nähtäwä Wäinämöisen
marmorinen wartalo-kuwa.

Lappeenranta (Willmanstrand), Vähänen maakaupunki Lap-
piweden rannalla, perustettu noin w. 1656. Asujanta on 1300.
Tassa on kuritushuone waimoille. Näynnöltänsä on kaupunki
ikäänkuin esikaupunkina läsnä olewalle saman nimiselle linnalle.
— Lauritsala vn lastaus-paitta likellä kaupunkia, Saiman ka-
nawan pohjaisessa päässä.

Käkisalmi (Kexholm) perustettiin 1617. Lähellä oli mui-
noin Vähänen linnoitus, josta keskiaikana kylläkst taisteltiin. Ny-
kyinen linna rakennettiin w. 1310. Kaupunki on saarella läsnä
Wuotsen lastua Laatokkaan. 1600 asuj.

Kälisalmelaiset ja ympäristöllä asuwaiset (esim. munkit läSna olemista
luostareista) lalasteliwat Wuotsen suilla, tuoden siitä monta lohta ja siikaa;
mutta nyt on uusi juoksu Vuokselle w. 135? awattu. Tämä wirta juoksee
nyt Suwannon järwen lautta suoraan Laatokkaan.

Sortawala, Laatokan meren pohjaisella rannalla. Perus-
tettiin 1617. Asujanten luku on 700 henkeä. Kesällä pidetään
täällä markkinoita, joihin paljon Väkeä kokoupi.

Neljä penikulmaa Sortawalasta on Laatokassa Walamon-
saari, jolla on Greekkalainen, arwoifa mies-luostari. Käkisalmen
lähellä on taas Konewitsan saari, jolla myös on samankaltainen
luostari ehkä Vähemmässä arwossa pidetty.

sisältää pohjoispuolen Sawoa ja entisen Ruotsin Karjalan. Kih-
lakunnat owat 6, nimittäin: Pielisjärwen, Ilomantsin, Lipe-
rin (Liebelitz), lisalmen, Kuopion ja Rautalammin. Asukkaat
owat selwiä suomalaisia ja heidän lukunsa on yli 210,000 hen-
keä. Kaupunkia ei ole tuin kaksi:

Kuopio, niemellä, joka jakaa Kallaweden kahteen lahteen.
Maaherran ja visvan istuin. Tässä on 5 koulua, gymnast, kir-
japaino. 5000 asujanta. Ennen maakaupunkina, on Kuopio,
Saiman Kanawan awattua, saanut täydellisen meritaupunki-oi-
keuden ja sen aluksia on jo ollut Milläkin merituikuilla. Sen
ympäristö on ihana; lähellä olewa Pujon-mäli kutsutaan Kuo-
pion kauniimmaksi helmeksi.

Joensuu, Pielis-joen suulla, Liperin pitäjässä. Perus-
tettu w. 1848 on myös Joensuu nykyjään saanut täydellisen
merilullu-oikeuben. 900 asuj.

O. Kuopion Lääni



sisältää suurimman osan Hämettä ja osan itäistä Satakuntaa.
Kihlakunnat owat 3: Ylä Hollolan, Ala Hollolan, Ylä-Säkö-
mäen, Ala-Säksmäen ja Satakunnan kihlakunnat. Asukkaat
owat Suomalaisia kieleltään, tawoiltaan ja elämälaadultaan.
Lukunsa nousee noin 163,000 henkeen.

Hämeenmaan pitää moni Sawoa wielä kauniimpana. Kuu-
luisat uljaalta ja laajalta näkyalalta owat esim. Kangasalan ja
Hattelmalan harjut; myöskin Wermaswuori, pari penikulmaa Hä-
meenlinnasta pohjaiseen päin. Kaupunkia on läänissä kaksi:

Hämeenlinna, perustettu wuonna 1630, waan 1778 muu-
tettu nykyiselle siallensa, ihanalla paikalla, Wanajaweden rannalla.
Maaherran istuin; ylä-alteis-toulu ja gymnast, kirjapaino. Kau-
pungin suurin osa paloi wuonna 1831, waan nyt se on uudesta
somasti ratettu. ' Maaherran asunto-howi on suurin rakennus.
Wäkiluku nousee 3100 henkeen.

Kaupungin lähellä on linna, jonka Birger Jarl w. 1249
perusti. Siinä ci enää ole sotawarukteita. Sopii so kuitenkin
sotamiesten'asunnoksi ja kuritushuoneeksi (miehille).

Heinola, Iyrängön wirralla Heinolan pitäjässä eli kappe-
lissa itä eteläisessä Hämeessä. Maakaupunki, jota w. 1839 sai
kaupunki-oikeuden. Asujanten luku nousee noin 1000 henkeen.
Yli-alteistoulu.

Mikkeli, Saiman lahden rannalla, perustettu w. 1838.
Maaherran ja läänin hallituksen nykyinen istuin. Kirjapaino.
Nom 900 henkeä.

Sawonlinna (Nyslott), saarilolla Haukiweden ja Pihlaja-
weden wälillä. Lähellä kaupunkia, toisella saarilolla, on linna,
perustettu 1475 ja silloin kutsuttu Dlaittporiksi (Olofsborg).
Kaupunki sai wasta w. 1816 oikeutensa. Mä-alteis-koulu ja
1000 henkeä.

Tämä lääni, joka sisältää pienen osan itäpohjaista Hämet-
tä, osan keskistä ja eteläistä Sawva, on niin ritas järwistä että
harwat paikat toto maassamme owat siihen werrattawat. Koko
tämä paikkakunta on ikäänkuin yksi ainoa ääretöin saaristo. Mar-
sinkin kauniita näkö-aloja ei puutu. Kihlakuntia on 4: Ranta-
salmen, luwan (lockas), Mikkelin ja Heinolan kihlakunnat.
Asujamet owat Suomalaista ja heidän lukunsa on 146 tuhatta henkeä.

8. Hämeenlinnan Lääni

7. Mikkelin Lääni.

Tampere' eli Tammerkoski (Tammerfors), maakaupunki,
ihanalla paikalla Messukylän pitäjässä. Suomen paras waprii-
kilaupunki. Sataa jalkaa korkia koski tuottaa tassa Näsijärwen



wettä Pyhäjärween. Uljaat Vapriikit Virran Varrella. Suo-
menkielinen yli-alkeiskoulu. Noin 5300 asuj. Perustettiin 1779,
ja sai 1821 suuret Vapaakaupungin oikeukset.

Suomen maanlaatu, ilma, tulot, elatuskei-

Suomi ei ole niitä onnellisia maita, joissa ruoka lentää
suuhun ilman ihmisen työttä ja ansiotta, mutta ei se toki ole on-
nettomimpiakaan, sillä

"Laiho kaswaa kyntäjälle,
Onni työnsä täyttäjälle",

niinkuin runoniekkamme Juteini wiisaasti lauloi.
Peltomaa on paikottain hywää ja tulokasta. Kowa pohjainen

talwi tekee peltomaan kuohkeaksi, jota warten niin monia kyntämistä,
kuin esim. Saksassa ja Englannissa, ei tarwitakaan Suomessa.

Viljelysmaata on kyllä. Paitsi emäpeltoja on suuri joukko
soita, jotta useammiten owat soweliaat wiljeltäwitst. Soiden tui-
wattua, nmuttuupi ilmakin lauhkeammaksi ja hallat, maamme pa-
himmat Viholliset, pakenewat.

Niitut kaswattawat kyllä kaikenlaisia elättäwiä heinälajia,
mutta paremmalla kannalla heinä-saalis olisi, jos niitut jollakin
tawalla hoidetaisiin. Suurimmassa osassa Suomea unhotetaan
tuo wanha sanan-lasku: "niittu on pellon äiti."

Metsistä sopii sanoa melkein samaa kuin nutuista. Met-
sän-hoitoa harwat herrasmiehet ymmärtäwät; talonpoika luulee
metsän istutuksen mitättömäksi. Suurimmassa osassa sisämaata
onkin wielä kyllin honkia, kuusia ja koiwuja sekä rakennus-aineiksi
että kaluiksi ja polttopuiksi, mutta pitkin meren rantoja ja kau-
punkien tienoilla owat metsät yleisesti lirweellä pahoin häwitetyt.
Olisi siis aika ruweta miettimään neuwoja metsäen parantamiseen.
Maan yleisten metsäin hoitoa warten on eri wirasto asetettu.

Ehkä karjan-hoito on jotenkin huononlainen, tulee siitä kui-
tenkin ei ainoastansa maan tarpeeksi waan myytäwäksikin. Anta-
win on sarwiraawas. Hewoiset owat wähäiset mutta wireät ja
kestäwät. Hämeen ja Sawonmaissa hoidetaan hewot hywin; jonka
tähden niitä mieluisesti ostetaan Venäjäänkin. Lapin hyödyllisin
eläin on peura (jota kesytettynä poroksi kutsutaan). Tästä lap-
palainen saapi elatuksensa ja mitä enintä tarwitsee waatteekst ja
muiksi kaluiksi.

Mehiläisiä (metiäistä) pidetään waan länsi-eteläisessä Suo-messa (Turun ympäristöllä), sillä talwi on siinä sekä lauhkeempi
että lyhyempi, kuin muualla.

Tärkiä elatusleino niillä, jotka asuwat meren rannalla (eli
jämien ja Virtain rannikoilla) on kalastaminen. Eräillä saare»

not, wäkilukn j. n. e.



laisilla ei olekaan muuta keinoa elättäitälsensä. Meressä on st-
lahka- ja pohjaisissa wirroissa lohi-saalis woitollisin. Sisä-maanjärwissä on muikkuja. Krapuja ei löydy pohjaisemmalla paikkaa,
kuin eteläisimmän Pohjanmaan westssä.

Suomen pohjaisissa ja sisämaissa metsästäminen ei ole hyö-
dytöntä työtä. Metsän eläwistä owat mainittawat: majawa, kar-
hu, orawa, janes, kärppä, ahma (osmo), ilwes, kettu (musta kettu
harwoin nähty), susi. Turktinahoista saadaan usein paljonkin
rahaa. — Hirwi on wuost wuodelta harwemmin nähty.

Hylkeen pyyntö on saaristolaisilla edullinen, mutta waikea
ja Vaarallinen toimitus.

Ilma on arwattawasti sillä awaruudella, jota Suomella on,
Varsin epätasainen. Etelu-puolessa on ilma lauhkeampi ja läm-
peämv.i, enemmiten pitkin meren rantaa ja saaristossa; pohjais-
puolessa maata taas paljoa kylmempi. Edellisessä on yö, kesä-
päiwän seisaus-aikana, ainoasti neljän tunnin hämärä, kuitenkin
niin waloinen, että nähdään lukea; mutta jälkimäisessä on samaanaikaan melkein alinomainen päiwä, ehkä aurinko, paitsi pohjai-
simmilla paikoilla, Vähäksi hetkeksi laskee. louluaikana taas on
pohjais-Suomessa melkein alinomainen hämärä, silloin kuin ete-
läisessä toki on noin kuuden tunnin päiwä. Koko maan keskilu-
wutsi sopii määrätä talwen 7 kuukaudeksi, tahi lokakuun keskeltä
toukokuun testupaikkaan. On kuitenkin wielä mainittawa suuri
eroitus eteläisen- ja pohjaisenpuolen wälillä. Saaristossa Turun
seuduilla testäwät kewä, suwi ja syksy yhteen 7 kuukautta, jolloin
Kajaanissa, Torniossa ja pohjaisilla mailla eiwät kestä kuin 4
kuukautta (pohjaistmmassa Lapissa ainoasti 3); sillä siinä owat
kewät ja syksy niin lyhyet, että muutos talwesta kesään, ja ke-
sästä talween, tapahtuu melkein yht'äktiä.

Suomen elatusteinoja on maanwiljelys etewin. Tätä har-
joitetaan myös Inarijärwen etelä-rantaan asti. Wiljawlmvina
maina pidetään Varsinais-Suomi ja Uusmaa ynnä osa saaris-
toa; etelä-puolet Hämettä, Satakuntaa ja Pohjanmaata. (Vaa-san seutuja kiitetään noista sadoktaista "Vaasan rukiista".) Sitte
seuraawat Sawo ja Karjala. Huonointa on Oulun ja Kajaanin
lääni, jossa hietakankaat wuorottelewat sywien soitten kanssa.
Mutta muutamissa paikoissa, joissa edistyneempi maanwiljelys-
keino on opettanut näistäkin wiimekst mainituista saamaan hywät
riistat, ja muuttamaan ne kaswattawitst pelloiksi ja niituiksi, o-
wat suot ja hietakankaatkin Voittona pidettäwinä.

Enimmästi kylwetään rukiita; pohjaisessa maanosassa enim-
miten ohria. Etelässä menestyy nisu; kauroja ja tattaria taswa-
tetaan itä-eteläisessä Suomessa.

Mitä siemenen tiheyteen tulee, kylwetään monella tapaa;
Hämeessä, Sawossa ja Karjalassa hamaan, mintähden niissä
maakunnissa kymmeneneö jywä ei Pidetä tawattoman rikkaana



satona. Turun ja Uusmaan lääneissä jälleen kylwetään tiheesen;
siinä kymmenes jywä pidetään warsin hywänil tulona. Meisem
sopii sanoa, että ne, jotka kylwäwät taajempaan, woittawat enem-
min, sillä jos tynnyrin alaan maata kylwetään tynnyri ja saa-
daan waan kahdeksas jywä, on saalis 7 tynnyriä; jos samaanalaan paiskataan waan kolmannes tynn. ja saadaan kahdestym-
meneskin jywä, on woitto kuitenkin 20 kappaa entistä wähempi.

Pellawia kaswatetaan koko eteläpuolessa maatamme; kiitet-
täwät Malvastaan owat muutamat pitäjät keski Hämeessä, esim.
Längelmäen, Orihweden ja Lammin pitäjät.

Ohria, nauriita ja perunoita kaswatetaan koko Suomessaja wielä Lapissakin. Perunat menestyivät toki parhaiten länsi-etelässä, jossa niitä enimmästi istutetaankin. On laskettu, että
koko Suomessa wuostttain saadaan noin puolitoista miljonaa tyn-
nyriä perunoita, samaten ohria, liki miljonan tynn, kauroja ja
yli kahden miljonan tynn. rukiita. Tästä näkyy että tulo ta-
wallisesti täyttää maan tarpeen; toisinaan on Viljaa ulkomaille-
kin myydä.

Eteläisessä Suomessa menestywät aiwan hywin muutamat
eteläisemmät puun-lajit, niinkuin tammi, olakoiwu, jalawa, saar-
ni, wcchtera, pähkinäpuu, niinipuu j. m. Ali koko maan kaswa-
wcit petäjä, kuusi, koiwu, leppä, katawa, pihlawa, tuomi j. n. e.
Hedelmäpuita, esimerkiksi: omena-, päärona- ja tirsimarja-puita
kaswatetaan eteläpuolessa melkein joka paikassa. Näistä kaswaa
omenapuu wielä Ristiinan kaupungin seuduilla, mutta keski Poh-janmaassa eiwät omenat enää tuleennu. Marjapensaat (niinkuin
wiini-, siestain- ja pistomarjat) hyötywät pohjaisimmillakin tie-
noilla. Siestainpensas sanotaan kaswawan istuttamatta Lapissa.
Marjoja kaswaa joka laadusta: mansikoita, waapukoita (water-
mia), mustikoita, juowukoita, suomuuraimia on yltälyllä. Poh-
jaisissa paikoissa kaswawat nuot hywän- makuiset mesi-mansikat
eli maamuuraimet.

Suomesta myydään ja wiedään muualle paljo Voita, lihaa,
talia ja nahkoja; niin Vielä lautoja, hirsiä ja muita rakennus-
aineita, temaa, kalaa, ja jonkun wähän metsän-antamaa. Rau-
dan teko on wuost wuodelta ollut nousemassa. Maassamme on
noin 30 wuoren kaiwantoa (ruuhua), 20 maasuunia, 32 kanki-
rautatehdasta ynnä 50 ahjon kanssa. Suurin osa näitä on itä-
puolessa Varsinais-Suomea ja läntisessä Uutta-maata. Usiam-
mat maasuunit lietsoivat wielä Ruotsalaista eli järwi- ja hölmä-
malmia; waan hywiä kaiwantoja on Tuorilassa, Sillböle'ssä, Malm-
berg'issä, Ojamossa, Vihiniemessä, Kulonsuomäellä j. m. jossa
myös tehdään työtä rotowasti. Rautalammit monessa muussa
paikassa owat koetellessa näyttäneet warsin hywiltä. Orijärwen
waskikaiwanto Kiskon pitäjässä on sywä, awara ja rikas; sen
malmi sutataan Kosken, Kärkelän ja Fiskarin tehtaissa. Hy-



wän-laatusia waskisuonia löytyy siellä ja täällä; mutta ne hopia-
malmit, joita paikoittain on hawaittu, lienewät niin wähänantoi-
sia ettei niitä ole ruwettu sulattamaankaan. Iwalonjoessa La-
pinmaassa on Viime wuosina kulta-suonia löydetty, mutta mistä
arwosta lienewättään ei wielä tiedetä.

Sahoja on ylimaassa iso joukko. Klasiruukit, werka-teh-
taat ja hienompien kankaitten kutomutset owat wuosi wuodelta
enenneet. Erittäin on kehruuta ja palttina-kutomusta ahkeruu-
della harjoitettu. Tama lienee osaksi Talouden-seuran waikutta-
maa, sillä se kokee palkinnoilla ja muulla tapaa kehoittaa koto-
maan keinollisuutta. Talonpoikainen kansa myypi paljon karkiam-
pia willa- ja pellawa-kankaita sekä sukkia.

Noin 40 wuotta tästä ulotetut ja hallituksen kustannuksella
toimitetut kosken-pertautset owat olleet hyötyiset maalle; ne owat
ensiksi kuiwanneet uusia niittu- ja peltomaita ja toiseksi lauhen-
taneet ilman.

Ilma on joksikin terweellinen, erittäin metsäpaikoilla ja saa-
ristossa. Täällä luetaan wuoteensa yhden hengen kuolewan 40:stä
ja ylipäätä 5 lasta syntymän jota parikunnasta. Keskiluwutsi
yli koko maan on laskettu yhden hengen kuolewakst 37:stä ja 4
lasta syntywäksi joka awioliitosta. Tämä luku kuitenkin lienee
liian eduksi Suomelle, sillä wiimeisen kymmenen wuoden kuole-
waisuus-taulu, jonka tohtori Rabbe on walmistanut, näyttää,
keskimäärin yhden hengen kuolleen 30:stä. Tämän suuren kuole-
waisuuden syynä oli kolera ja muut taudit ynnä nältäwuosien
kanssa, mutta todenmukaista lienee, jos arwellaan yli koko maan
yhden hengen kuolewan 35:stä ja neljä lasta syntywän joka awio-
liitosta. On myös sanottu, Rymättylän ja Taiwassalon pitä-
jissä, yhden kuolewan 25:stä hengestä ja ainoasti 3 lasta synty-
wän parikunnasta, waan tätä puhetta ei ole toteen näytetty, eikä
uskottawa, etenkin kuin molemmat pitäjät owat tuota terweellise-
nä niin kiitettyä Turun saaristoa*).

Suomenmaan koko wäkiluku nousee, niinkuin jo mainittu
on, yhden miljonan ja 750 tuh. hengen paikoille, eli lähemmin
250 henkeen joka saksalaiselle sarka-penikulmalle. Kuitenkin on
tämä wäkiluku maan erinäisillä tienoilla warsin epätasaisesti jaettu.
Niin on Oulun läänissä waan 57 henkeä sarka penikulmalla,
Waasan läänissä 370, Turun ja Porin läänissä 620, Uusmaan
664. Viipurin 340, Kuopion 260, Mikkelin 360 ja Hämeen
läänissä 455 henkeä sarka-penik. Tawallisesti on. wäen lisään-
tyminen nousnut 20;000 henkeen wuoteensa.

Tawallisesti elää Suomen talonpoika säästäwäisesti ja myyfti
ennen tawaransa, kuin itse nauttii sitä. Muuten owat Suoma-

*) Merkillistä waan totta on, että kuolewaisuus Turun saaristossa »viimei-
sinä wuosina on ollut suurempi luin muualla Suomen maata. Tämä
tullee toki sattumuksesta. Tekijän muistutus.



Mutta jos niillä on awuja, onhan puutteitakin. Puhdas
Suomalainen on aiwan miettiwä ja halutoin, erittäin kaikkeen
uuteen; esi-isäinsä tapaa, ehkä älytöntä, ei tahdo jättää. Mutta,
alun kerran saatuansa erääseen toimitukseen, kyllä hän siinä sitte
on testäwä ja harras. Muutoin Suomalainen lienee yksipäinen,
josta muukalaisissa on syntynyt sananlasku: "yksipäinen kun Suo-
malainen."

Näistä wirheistä poitteewat yleensä ne, jotka meren lähellä
asuwat. Niin owat Turun läänin asukkaat mainittawat uutte-
ruudeltaan ja Vireydeltään. Pohja-pohjalaiset (alkuperältään
Karjalaisia) owat rohkiat ja toimitkaat; etelä-ftohjalainen taas on
halullinen oppimaan ja erittäin taipuwainen kaikenlaisiin käsitöi-
hin. Muutoin on hän wapaamielinen ja watainen, mutta myös
närkäs ja tulinen. Uusmaalainen on merimiehenä ja
maanwiljeliänä telwollinen, mutta käsityössä huono; tawoiltaan
on hän jotenkinkerskuri ja ylpeä waan luonnoltaan weltto.
Karjalaisista ei ole paljoa sanomista. He owat saaneet monta
waitutusta Venäläisiltä setä kieleltä että tawoilta. Olkoon tämä
sanottu erittäin Viipurin seuduista. Muuten talonpoika Viipu-
rin läänissä, kuluttaen aikansa kuormien kuljettamisella pitkin
maata, lyö pellon- ja maanwiljelyksen laimin. Viimeisinä wuo-
sina, sitte tuin sekä Saiman kanawa että rautatie Helsingin ja
Pietarin wälillä on wahentänyt tätä kuljettamista, on kuitenkin
maanwiljelys ollut nousemallansa.

laiset ahkeraa ja kestäwää kansaa, Varustettu wahwoilla jäsenillä,
jotka elämälaatu sekä ilma Vielä enemmin wahwistaa. He owat
wakamieliset, waaroisfa ja hädissä urhoolliset, miehuulliset sodas-sa ja uskolliset hallitstaa ja esiwaltaa kohtaan.

Suomen kieltä haastetaan selwimmästi sisämaassa, noin
Tampereen, Iywästylän ja Kuopion seuduilla. Turun paikoilla
sanat lyhennetään eli typistetään; myös on ruotsalaisia sanoja ja
lauseita tunkeunut sisään ja selwän suomen siaan, saattaneet uu-
den, suututtawan, melkein tuntemattoman kielen. Karjalan kieleen
on taas wenäläisiä sanoja fukeltunut, waikuttaen melkein Yhtä
häiriötä kun ruotsalainen kieli länsietelässä. Pohjanmaassa haas-
tetaan joksikin selwää karjalaista kieltä, erittäin pohjapuolessa.

Viimeisinä aikoina on Suomen kieltä . koetettu edistyttää,
niin että se joskus pääsisi orjuudestaan kansan siwistys- ja y-
leensä waltakieleksi. Kansakoulujen luku on enenemistään enennyt
ja opettajia walmistetaan Iywästylän seminarissa/ mutta kor-
keemman opin edistämistä warten suomen kielellä on hywin wä-
hää wielä tehty, waitka 1863 wuoden arm. asetus säätää että
wiimeistäänki 1883 wuoden lopussa kaikissa wirkakunnissa suo-
men kielellä pitää oleman samat oikeudet kuin ruolstllakin.

Lappalaisten kieli on kyllä Suomen sukua; waan on siitä



kuitenkin niin paljon eroawa, että Suomalainen paljon helpom-
min selittää Viron kieltä, kun Lapin.

Lappalaiset, joita Suomen rajain sisällä ei ole kun noin
kuusisataa henkeä, owat lyhynkokoifet laweilla kaswoilla, nykerällä
nenällä ja mustilla hiwulsilla. He wiettäwät aiwan toisenkal-
taista elämää kun toiset maan asukkaat. Heillä ei ole ensinkään
maan Viljelystä, eikä Varsinaisia afunpaitkoja, waan siirtäwät
itsensä sinne ja tänne Lapin metsissä ja wuoristoilla. Ainoa
rikkautensa on poro, joka Vetää heidän kuormiansa ja jonka se-
lässä he ajelewat. Rikkaalla Lappalaisella on noin 500 poroa;
köyhimmälMin on noin 15. Asuntomajansa rakentawat he niin
että pitkiä puita lyödään pystyyn maahan eli lumikinokseen; lat-
wat niotaan Yhteen ja koko tämä teonmuotoinen yksinkertainen
rakennus peitetään sitte voron Vuodilla.

Lukia kysynee, millä tawalla poro Lappalaisen elättää. Sel-
Van Lappalaisen elewin rawinto on poron maito, juusto ja liha,
joista monenlaista ruokaa Valmistetaan; poron Vuodista tehdään
turkkia, kenkiä (lapikkaita) ja peittoja, poron samista saadaan
lusikoita, nappia ja liimaa, sen luista silmii-neuloja, suonista oh-
jaksia. Poro kantaa noin kuusi leiwistää, jota enemmin tawalli-
nen lappalainen ci puinakaan. Poron Vetojuhdaksi asetettua, kuor-
ma ci saa painaa yli 18 leiwiskää, mutta tätä Vetäessä woifti
hän juosta 11 penikulmaa wuorokauteenfa, ja 8 penit, lepäämättä.
Häntä ohjataan yhdellä ohjalla, joka paiskataan sille puolelle,
johon poron on kääntyminen. Reki eli "ahkjo" on wähänen, ma-
tala ja weneen-mukainen. Talwella syö poro jäkäliä, joista kah-
takin kyynärää korkean lumen läpitse saavi wainun, suwella taas
ruohoa ja lehtiä.

Niin tauwan kuin Lappalaisella on poroja kylliksi, ei hän
kaipaakaan toista elatusta. Mutta häwiölle tullut ja köyhtynyt,
asettaupi hän jämien ja wirtain rannoille taikka metsämaihin,
pyytäen elätellä henkeänsä metsästämisellä ja kalan pyynnöllä.
Wälisten on tapahtunut, että Lappalaista on mennyt Suomalais-
ten yhteyteen, ja tottuneet maanwiljelykseen ja Varsinaisiin asun-
topaikkoihin.

Hinta: 20 penniä.


