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Alkulause ensimmäiseen painokseen.

Isänmaan maantiede on epäilemättä kansakoulun tärkeim-
piä oppi-aineita, sillä kansalainen, waikk'ei hauen yhteiskunnal-
linen ja »valtiollinen maikutukseusa ulottuisikaan laajemmalle
oman kuntansa rajoja, ei moi johdonmukaisesti harrastaa maansa
yhteistä parasta tietämättä jotakin sen yleisestä laadusta ja
nykyisistä yleisistä oloista. Mutta kuu someliasta tämän aineen
oppikirjaa kansakouluille ei ole entuudestaan säätämissä, ja kun
yksinään kartan johdolla oppiminen, sanottakoou muutoin mitä
tahansa, on marsin hankalaa sekä maimaloista, miu on allekir-
joittanut uskaltanut ryhtyä tämän kirjasen toimittamiseen siinä
toimossa, että siten poistaisi jonkun puutteeu meidän nuoresta
kansakoulukirjallisuudestamme. Kokemus on osoittama, missä
määrässä toimeeni tulemat toteutumaan ja tämä kirja tarkoitus-
taan »vastaamaan. — Kirjan lameus nimenomaan kansakoulun
oppikirjaksi kenties näyttää hiukan liialliselta, mutta minun ma-
kuutukseni on, että jokaisen korkeamman kcmsakoulun läpikäyneen
simistyneen kansalaisen tulee ainakin seu merta tuntea isänmaa-
tausa, sen oloja ja laitoksia, kuin tässä kirjasessa on esitettynä.
Tätä paitsi olen uskaltanut luulla, että kirja möisi toistaiseksi
tulla käytettämäksi myöskin maamme seminaareissa ja keuties
alkeisopistoissakin, sillä sopimaa isänmaau maautieteen oppi-
kirjaa ei niitäkään oppilaitoksia marten ole ilmaantunut sitten,
kuu A. G. I. Hallsten'»» »u. 1859 suomenkielellä paiuosta tullut
teos, jota monien kiitettämäin ominaisuuksiensa ohessa sopii jo
uykyään pitää »vanhentuneena. Scntähdcn ja kuu kausakouluu-
opetuksessa ei muutamain kohtain poisjättämisestä — jos nimit-



täin joku kunnioitcttama opettaja pitäisi lyhentämisen tarpeellisena
— sanottamaa häiriötä syntyne, olen antmmt kirjan ilmaantua
tämän kokoisena. — Historiallisen maantieteen olen, mastoin
ennen käytettyä tapaa, asettanut kokonaan erilleen »valtiollisesta.
Syynä tähän »nenetykseeui on ollut se ikämä kokemus, että pienet
oppilaat eimät »valtiollisen maautietceu yhteydessä luettuna moi
mitenkään saada muistissansa pysymään historiallisesti merkil-
lisiä paikkoja, jota mastoin ne eri tuuneilla opetettuina näyttä-
mät oleman maantieteen helpoimpia kohtia.

Symästi tuntien kirjani puuttcellisuudeu pyydän saada
sulkea sen kunnioitettamain opettajain suosioon.

Kiihtelysmaaralla, Syyskuulla 1881.

Kirjoittaja

KlKulause nmdenteen painokseen.

Ensimmäinen painos tästä oppikirjasta ilmestyi jo 14
muotia sitten, eikä seuraamiin ole tehty mitään muutoksia. Kun
nyt miides painos on toimitettama, katsottiin tarpeelliseksi kor-
jauttaa, mitä kirjassa oli »vanhentunutta. Tätä korjaustyötä ei
kumminkaan tekijä ole suorittanut, maan on se ollut uskottuna
toiselle miehelle, siitä syystä, että tekijä asuu kaukana ja kirjan
julkaiseminen on nmatinut kiirettä.

Helsingissä, heinäkuulla 1805.

Kustantajat



Suomen Suuriruhtinaanmaa.
374 tul), neliökilom. laaja. 2^ milj. asukasta.

Luonnollinen maantiede.
Asema ja rajat. Suomenmaa on noin 60" ja 70"

mälillä pohjaista lemeyttä eli pohjaiseen päin päimäntasaajasta
sekä 38" ja 50" mälillä itäistä pituutta eli itääupäin ensimmäi-
sestä puolipäimän piiristä. Maamme on siis pohjaisen lauhkean
»vyöhykkeen pohjaisessa osassa, onpa osa siitä pohjaisessa kyl-
mässäkin »vyöhykkeessä. Suomeumaan pituus pohjaisesta etelään
on 115 uutta Suomeu peninkulmaa, ja lemeys lännestä itään
61 peninkulmaa.

Suomeulahti, Itämeri ja Pohjanlahti ympäröimät Suo-
mea etelä- ja suureksi osaksi länsipuolellakin. Muutoin meidäu
maa rajoittuu lännessä Ruotsiin, pohjaisessa Norjaan ja idässä
Norjaan sekä Wenäjään.

Raja kulkee Pohjanlahben pohjaisesta päästä Tornio- ja Muonio-
jokea myöten tviimemllinitun lähteelle. Siitä se tekee lyhyen mutkan koilli-
seen päin Norjan Kölitvuoria seuraten Haltiotunturiin asti. Pohjaisessa
raja jatkuu tuntureita pitkin kaakkoista suuntaa Peltotunturiin saakka ja
kulkee sen toisella puolen koilliseen päin Tenojokea myöten, kunnes tähän
joteen tulee pohjaisesta pieni puro nimeltä Stoarre, jonka suusta raja kään-
tyy etelää tohben. Idässä kulkee raja etelään, taattoon ja taas etelään
päin Laatokan rannalle. Tästä se käy lounaiseen halki Laatokan, jonka
läntisen rannan se kohtaa lähellä Wuoksen eteläisintä suuhaaraa. Pieni
Siestarjoki johtaa ivihboin rajan Suomenlahben rantaan.

Rannikko. Suomen mutkikas ranuikko muodostaa suu-
reu paljouden uiemiä ja lahtia, ja sen edustalla on lukematto-
mia saaria ja luotoja.
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Lahdelmista on Wiipurinlahti »uuita isompi. Suomen-
lahden ja Itämeren rajalle muodostaa Lohjanselän pää pitkäu
Hankoniemen, joka on Suomen eteläisin kärki. Suomenlahden
keskellä on muutamia isompia Suomeen kuulumia saaria, joideu
joukossa Suursaari. Laajin saaristo on Pohjanlahden etelä-
osan, eli Raumanmeren, ja Itämeren millissä. Se jakaantuu
pitkän Kihti-nimiseu mcrcnselän kautta Warsinais-Suomen saa-
ristoon, jossa iso Kemiö, ja Ahwenan saaristoon. Viimemaini-
tussa on Ahwenanmaa suurin saari. Tämä on muodoltaan nelis-
kulmainen, ja sen raunikot omat symälle maahan pistämien
lahtien uurtamat. Toinen iso saaristo on Merenkurkussa eli
Pohjanlahden kapeimmassa osassa. Sen saarista mainitta-
koon Raippaluoto. Muutoin Pohjanlahden rannikot eimät ole
niin pitkälahtisia cimätkä niin saarisia kuin Suomen etelä-
ranta. Hailuoto, suurin Pohjanlahdeu saarista, on Oulun-
lahden suulla.

Laatokan luoteisranta on louhinen ja rikkiuurrettu samalla
tamoin kuin Suomenlahdenkin. Ulompana rannasta kohoaa
ryhmä kallioisia saaria, joista Walamo on mainittamin.

Meren rannoilla on meidän maassa huomattu se omitui-
nen ilmiö, että maa Vähitellen nousee merestä eli niin sanoak-
semme kasmaa, jonka muoksi meri yhä enemmän mataloituu.
Pohjanlahden ranta ylenee siten noiu 1 metrin sadassa muo-
dessa, mutta Suomenlahden rannikolla maa nousee ainoastaan
H metriä yhtä pitkän ajan kuluessa.

Maanpinta. Suomi on »verrattain alhaista maata.
Pitkiä ja korkeita »vuorijonoja ei täällä tamata ensinkään.
Waikka meidän harjujen ja kumpujen ohuen maapeitteen alta
koma kallio usein pistää esiin, niin ne tuskin ansaitsemat muor-
ten nimitystä. — Lapin tunturimuoria lukuun ottamatta, saat-
taa Suomen, pinnan muodostukseen katsoen, jakaa kahteen pää-
osaan, nimittäin pohjaiseen tasankoon ja eteläiseen mäkimaahan.
Tasaisen ja mäkisen osan raja käy jokseenkin suoraan Kuusa-
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mosta Siipyyn niemeen, joka pistää Pohjanlahteen Kristiinan
kaupungin eteläpuolella.

I. Pohjainen tasanko alenee pohjaisesta ja idästä Poh-
janlahtea kohden. Sen pohjaisin osa, Inarijärmen ympärillä,
micttää kumminkin Pohjaiseen Jäämereen päin, jonne medetkin
sieltä kulkemat. Maanselkä, eli »vedenjakaja, joka erottaa Jää-
mereen ja Wienanmereen juoksemat medet niistä, jotka laskemat
Pohjanlahteen, on pohjaisemmassa osassaan ainakin 450 metriä
merenpintaa korkeammalla, maikka se useissa paikoin on metis-
ten soiden ja rämeiden peitossa. Etelämmässä, Wenäjän rajan
tieuoilla, on Maanselkä keskimäärin noin 300 metriä korkea
merenpinnasta lukien. Etelä-Pohjanmaan ja mäkisen sisämaan
mälillä olema »vedenjakaja, jota on rumettu nimittämään Suomen-
seläksi, on noin 180 metriä ylempänä merenpintaa. Matalalta
mereurannalta kohoaa maan pinta tasaisesti ja »verkalleen sisä-
maahan päin.

Waikka maakamara Lapissa ja Pohjanmaalla ylimalkaan
on tasaista, kohoaa lakeilta siellä täällä maan pohjaisosassa
sekä yksinäisiä tuntureita että muoriryhmiä. Niitä on pidet-
täviä Norjan korkeiden muorten jatkoina. Lapinmaan luotei-
nen kulma on Suomen korkein osa. Siellä nähdään useita
laajoja tunturimuoria, joista mainittakoon Haltiotunturi, Suo-
men korkein kukkula. Sen huippu on 1,255 metriä ylempänä
merenpintaa. Muoniojoen mutkau kohdalla kohoaa kaksi muori-
ryhmää : Ounastunturi setä Pallastunturi, jonkakorkein huippu
ou runsaasti 850 metriä merenpinnasta. Niiden jatkona saat-
taa pitää eteläisempää, Kittilän ja Kolarin mälissä olemaa
Mästunturia. Inarijärmen pohjaispuolella olemassa Suomeu-
maan osassa on paljo metsättömiä tunturikukkuloita. Lännessä-
päin Inarijärmestä tunturimuoret yhtymät lumeiksi ryhmiksi,
joista Muotkatunturi on suurin ja korkein. Toinen laaja ja
jylhä muoriryhmä, Saariselkä nimeltään, kohoaa Suomen itä-
rajalla, noin 5 peninkulmaa etelään Inarijärmestä. Etelämmässä
tunturit seisomat enemmän yksinänsä. Niistä mainittakoon:
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Pyhätunturi Kemijärwen pohjaispuolclla. Napapiirin kummalla-
kin puolella on Kemi- ja Torniojoen mälillä mäkinen seutu.
Lähellä Torniojokea kohoaa siellä Aawasaksll-niminen muoren-
kukkula, jolla käypi joka muosi Juhannuksen aikoina paljo mat-
kustamaisia sekä omasta maasta että ulkomailtakin keskiyön
aurinkoa katsomassa. Tämä »vuorenhuippu, 230:n metrin kor-
kuinen, on nimittäin cteläisimpiä paikkoja Euroopassa, jossa
aurinko näkyy kesäpäimän seisauksen aikana »vuorokauden lä-
peensä. Kiwalo'n nimellä tunnetaan eräs muoriharjanne, joka
Kemijoen alisen juoksun eteläpuolella käy koillisesta lounaaseen.
Sen alastomat kukkulat näkymät etäälle ympäristöön. — Kuu-
samo on kuuluisa monista »vaaroistaan ja järmirikkaudestaau,
jouka tähdeu sitä ou nimitetty Suomen Smeitsiksi. Se on,
Lapin jälkeeu, Suomen ylhäisin seutu. lärmicn kalmo on
siellä 240 metriä merenpintaa korkeammalla. Kuusamon kor-
keilta metsättömiltä kukkuloilta, jotka suurimman osan muotta
omat lumen ja jään peitossa, näkyy Juhannuksen aurinko useat
»vuorokaudet umpeeusa. Eteläisin niistä ou liwaara (465 met-
riä). Kuusamosta haarautuu muoria luoteesen ja länteen niin-
kuin eteläänkin Mu. Sen saattaa jo lukea Suonten epätasai-
seen osaan kuulumaksi.

Suot ja nemat peittämät suuren osau Lapin ja pohjaism
Pohjaumaan tasangosta, toisin paikoin tamataan siellä laajoja,
kimisiä hiekkakankaita. Etelä-Pohjanmaa sisältää useampia pit-
kiä ja kapeita jokilaaksoja, jotka tamallisesti omat samiperäisiä
ja miljmvia. Niideu mälillä on kankaita tai soita.

11. Eteläinen mäkimaa on täynnä kumpuja, muoria ja
harjanteita. Kankaita, notkoja ja soita tamataan myös mähä
mätiä. Laaksojen pohjia peittämät tuhannet järmet ja lammit.
Maa on siis hymin epätasaista ja »vaihtelemaa ulkomuodoltaan.
Se alenee mähitcllen pohjaisesta Pohjanlahden, Suomenlahden
ja Laatokan rannoille päin. Smvon ja Karjalan pohjaisimmat
seudut omat 240 metriä, Kcski-Suomi Päijänteen ympärillä
noin 100 tai 120 metriä yli mereupinnan. Tähän minne-
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mainittuuu korkcutce»» maanpiitta on kohonuut jo s:n tai toisin
paikoin 10:n pminkubnan päässä Suomcnlahdeu pohjais-
raunasta.

Wuoret jakukkulat omat yleensä mataloita. Niiden huiput
harmoiu ylenemät 100 »netriä yn»pärillä olemasta maasta.
Muutamat maarat kuluinmkin kohottamat päälakensa kaikkia
ympärillä olemia kukkuloita korkeammalle ja tarjoomat siten kat-
sojalle monien pcninkulmaiu näköalan särmien ja metsien yli.
Semmoisia omat seuraamat:

1) Wuotatti -uimisen »vuoriselänteeu kukkulat .Kajaanista
kaakkoon päin.

2) Koliwaara lounaispuolella Pielisjärmeä.
3) Pisawuori Symärin järmen kaakkoisrannalla Nilsiän

pitäjäässä. Sen kukkulan sanotaan kohoaman ainakin 180 met-
riä läheisten järmicn pinnan yli. Wuori ou merkillinen luo-
listansa, joiden sentissä on tamattu suuria ja kirkkaita muori-
kiteitä.

4) Puijonmiiki, jonka juurella on Kuopion kaupunki ja
jouka kukkulalta on tamattoman lmvea näköala maiden, järmieu,
saarteu ja salmien yli.

5) Mäntänwuori Keurusselän etelärannalla.
6) Tiirismaa Wefijärwen eteläranllalla, torkciu mitattu

muori Etelä-Suomessa (223 »netriä merenpinnasta).
Hiekkaharjut omat toistu paikoin jyrkkärinteisiä ja min

kapeita, että maantie tuskin sopii uuden päälle, toisin paikoin
paljon leiveämpiä. Niistä mainittakoon:.

1) Karjalanselkll, joka on hiekasta, sorasta, mukula- ja
»vicrinkimestä muodostunut multaharju.

2) Punkaharju, joka 8:n kilometrin pituisena luonuollisma
siltana käy Purumedeu poikki. Se ou aiuoastaau 20 tahi kor-
keintaan 80 metriä lcmeä, ja kasmaa sekaisiu uhkeata lehti- ja
hawumetsää. Punkaharju on merkilliuen ihmeellisestä luouuou-
kauneudestaan, se kun tarjoo ihania näköaloja molemmin puo-
lin olemille saarisille selille päin.
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3) Kangasalan harjut Etelä-Hämeessä omat nekiu kuu-
luisat kauniista näköaloistaan.

4) Salpausselkä, pisin kaikista Suomen harjanteista, muo-
dostaa sisämaau suurille särmille luonnollisen sulun, jonka ai-
noastaan kaksi suurempaa mirtaa lämistaä. Se alkaa Koitereeu
järmeltä, joka on Kuopiou lääniu itäosassa, ja kulkee kaaremasti
lounaita ja länttä kohden, koskien Saimaan ja Wesijärwen etelä-
rantaan. Tiirisiuaasta se kääntyy Lohjanselän nimellä taas
lounaaseen päin ja päättyy Suomcnlahdeu ranualla Hanko-
niemeen. Toincu, pohjaisetnpi hietaharju käy samaan suuntaan
kuiu Salpausselkä, uoiu kahden peuinkulman matkalla siitä, ja
loppuu setut mereen, Proomarmin kappelissa. Salpausselän
rinnakkais h arjuu katkaisemat muutantat järmct, joihin se tekee
niemiä ja saaria.

5) Hämeenkangas on pitkä lemeä harjanne, joka Tam-
vereeu seuduilta ulottuu luodetta kohti Kankaanpään kirkolle
saakka. Sieltä se Pohjankankaan uimisena kääntyy pohjaiseen
päin ja alenee mihdoin eteläisen Pohjanmaau tasankoon.

Salpausselän eteläpuolellakin maa ou epätasaista Suo-
menlahteen ja Laatokkaan asti. Mutta Suomen kaakkoisimmissa
osissa, Laatokan koillis- ja lounaispuolella, tasoittuu maa Wc-
näjän suuria lakeuksia kohdeu.

Suomenlahden saaret yleensä eimät ole ylhäisiä, maikka
kallioisia. Poikkeuksena siitä ou kuitenkin Suursaari, joka ou
sangen muorinen. Ahmenanmaan saari on epätasainen. Sen
pinnalla maihtelec matalia kallioita tai ohuella multakerroksella
peitettyjä kunnaita ja miljamia peltomaita. Merenkurkun saa-
ret ja Hailuoto omat matalia.

Suotuen muorct omat euimmäksecu harmaata kimeä, jota
tmvataan kahta lajia, kraniittia ja kneissiä. Rapakimi on ylei-
nen laajalla alalla Wiipurin lahdesta länteenpäin. Paitsi näitä
muorilajeja, löytyy Suomessa liuskiota, jota on erittäinkin
Karjalassa (Laatokan pohjaispuolella) ja Lapissa sekä Tampe-
reen kaupungista itäänpäin. Hietakimeä on Kokemäeujoen etelä-
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puolella. Kalkkia saadaan Paraisista, Kemiöstä ja Finbystä,
jotka omat Warsinais-Suomen saaria, sekä muutamista Itä-
Suomcn paikkakunnista, mutta Keski-Suomcsta ja Pohjanmaalta
sitä ei ole paljon löydetty.

Maaperä ou mäissä ja kankaissa soraa ja hiekkaa, mutta
alangoissa tamallisesti samea tai suomutaa.

Wesistö. „Tuhatjär»viuen" Suomi on »vesistä rik-
kaampi kuin mikään muu Euroopan maa. Se onkin »verrat-
tain myöhäisiin aikoihin ollut meren alla, josta se yhä mielä
kohoamistansa kohoaa. lärmet omat keskenänsä yhteydessä sal-
mien tai jokien kautta ja muodostamat siten pitkiä mesijaksoja,
jotka suurempaa uurtaa myöten laskemat mereen. Jokiloissa
kosket mähä mäliä jouduttamat meden hiljaista kulkua. Niissä
jo'issa, jotka eimät tule isommista järmistä, on mesi useimmiten
sameata, esimerkiksi Pohjanmaalla; »uutta niissä uurroissa ja
jo'issa, joiden kautta sisämaan järmijaksot purkautumat, juoksee
puhdasta ja kirkasta mettä. lärmet, joiden pohjalle sami ja
muta laskeutuu meden seisoessa, »vaikuttamat siten isoina puh-
distus-altaina.

Wälkkywät medet ja kohisemat kosket antamat kesä-aikoina
Suomen maisemille miehättämän sulon, jota muukalaisetkin tu-
lemat tänne ihailemaan. — Kesällä monet järmet, joita kulje-
taan höyrylaimoilla ja muilla aluksilla, suuresti helpoittamat
liikettä, ja talmiseenkin aikaan, kun pakkanen on rakentanut jää-
sillat mesien ylitse, on niitä myöten mukama päästä paikkakun-
nasta toiseen.

Kaikkiiu ympärillä olemiin meriin juoksee mesiä Suomeu
rinteiltä.

I Pohjaiseen Jäämereen laskee:
1) Paatsjoen wesijatso, jonka suurin järmi ou männistöä

kasmamien hietakankaiden ympäröimä Inari. Tähän tulee lou-
naasta (Peltotunturista) Iwalojoki, jonka lietteestä miime »vuosi-
kymmeninä on huuhdottu kultaa mähin määrin, sekä lännestä
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lokienjoti, joka kokoaa mesiä useista järmistä. Inarijärmi las-
kee metensä Paatsjoet» kautta Warenkiwuonoon, joka on Norjan
rajain sisällä.

2) Tenojoki, joka saa lisäksensä etclästäpäin tuleman Uts-
joen, kulkee Suomen rajalla aluksi lakeitten tunturikankaideu
poikki, sitteu muorien ja sorariuttojen mälillä, ja laskee Norjan
»valtakunnassa olemaan Tenomuonoou. Tenojoesta pyydetään
paljo lohia.

Useimmat Kuusamon wedet laskemat Wieuanmcrcen, joka
on Jäämeren lahti.

11. Pohjanlahteen laskemat seuraamat isommat medet:
1) Torniojoki, rajamirta Ruotsia mastaan. Siihen yh-

tyy »vasemmalta : Muoniojoki — sekin rajamirta —ja Tengeli-
joki, joka tuo mettä järmirikkaasta, »vuorisesta seudusta.

2) Kemijoki, jonka lähteet omat Wenäjän rajalla, Saari-
selän kaakkoispuolella, saapi oikealta Luirojoen ja ryöppeän Kiti-
sen yhdistyneet medet, kulkee Kemijärwen läpi, yhtyy Roma-
ttiemeu kirkolla Euoutekiäisistä tulemaan, 28 peninkulman pitui-
seeu Ounasjokeen ja »nuodostaa mereen purkautuessaan joukon
saaria ja luotoja. Kemijoki ja muut Lapin mirrat, maikka kyl-
läkin koskisia, oivat kesällä tärkeitä kulkumäyliä, min kauan kuin
Lapin raukoilla rajoilla ei ole maanteitä. Mainion hymiä lohia
saadaan Kemijoesta ruusaasti.

3) Simojoki, lähtee Simojärwestä
4) lijoki, aitaa limaarasta.
5) Oulujoen wesijaksoon, jonka keskuksena on iso Oulu-

järwi, laskee mesiä kahdelta suuuualta. Koillisesta tulee Hy-
rynsalmen reitti, johou muidcu muassa kuuluu Kiantajiirwi.
Idästä purkautuu Sotkamon reitti Oulujärmceu Ämmänkostia
myöten. Suurimmat putoukset Oulujoessa omat Niskakoski,
Pyhäkoski ja Merikoski. Maikka Oulujoki ou hymin koski-
nen, kuljetetaan sitä myöten kuitenkin menhcissä paljon sisämaan
talvarata, ctenkiu tertvaa, Ouluuu. Tästäkin joesta saadaan
lohia.



13

Oulunlahden ja Merenkurkun mälillä laskee mereen ai-
noastaa»» pienc»npiä jokia, jotka kaikki juoksemat kaakosta luo-
teeseen päin. Suurimmat niistä omat: 6) Siikajoki, 7) Pyhä-
joki, joka lähtee Pyhäjärwestä, 8) Kalajoki, 9) Ahtäwänjoki,
joka alkaa Soinin »vuorista ja kulkee Alajärwen, Lappajärwen
ja Gwijärwen läpi, sekä 10) Lapuanjoki.

11) Kyrönjoki, eteläisen Pohjanmaan suurin mirta, juok-
see niiukuin »viimemaimtutkiu tasaisteu ja miljamain peltomaiden
»välitse. Eunenkuin styrönjoki tekee polmensa länteenpäin, yhtyy
siihen oikealta Seinäjoki. Kyrönjoki »vuodattaa metensä Meren-
kurkkuun, muodostaen sen rannalle matalau suistomaan. Saman-
laisia, maikka pienempiä suistomaita ou useiden muidenkin Poh-
janmaan jokien laskupaikoissa.

12) Kokemäenjoen wesijakso. Sen keskuksena on Tampe-
reen kaupungin lounaispuolella olema pienoinen Pyhäjärwi,
johon laskee mesiä sekä pohjaisesta että etelästä.

Pohjaisesta tulee kolme yhdistynyttä reittiä, nimittäin:
I Ätsärin ja Wirtain reitti, II Pihlajaweden reitti ja 111 Keu-
ruun reitti. Kaksi ensinmainittua reittiä yhtyy Tarjanne-niini-
sessä järmessä. Keuruun reitin suurin järmi on Keurusselkä,
josta »vedet »virtaamat Mäntänkoskea alas, yhtyen sitten Tar-
janteesta tulemiin mesiin. Iso Näsijärwi ottaa Muroleen kos-
ken kautta kaikki nämät medet uomaansa ja »vuodattaa ne mihdoin
Tammerkosken kautta Pyhäjärmeen.

Ne medet, jotka etelästäpäin tulemat Pyhäjärmeen, omat
myöskin yhtyneet kolmesta eri haarasta, joita on nimitetty Län-
gelmän, Hauhon ja TLanajan reiteiksi. I) Längelmän reitin
järmiä omat: Längelmäwesi, joka Roineen kautta laskee Mallas-
meteen, ja Pälkänewesi, joka niinikään purkautuu Mallasmeteen.
II) Hauhon reitin medet saamat alkunsa Lummeneesta, läheltä
Päijännettä, ja kulkemat Westjaon sekä Hauhon jiirwien kautta
Mallasmeteen. Mallasmesi laskee Walliakosken kautta Rau-
tunselkään, johon mielä yhtyy III) Wanajan reitti. Nautun-
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selästä medet juoksemat Kuokkalan kosken ja vienempäin järmien
kautta Pyhäjärmeen.

Pyhäjärmi purkautuu Nokianwirtaa myöten Kuloweteen,
joka miclä pohjaispuolelta saa lisäwcttä Kyrösjärwestä Kyrös-
kosken kautta ja sitten laskee Rautaweteen. Kokemäenjoki joh-
taa ensin näitä mesiä lounaita kohden, mutta saatuansa lisäk-
seen Tammelasta alkaman Loimijoen, kääntää se äkkiä suuntansa
luoteescn päin ja purkautuu mihdoin Rauman-mereen Porin kau-
pungin pohjctispuolella. Kokemäenjoen rannat omat toisin pai-
koin mesiperäisiä niittyjä ja meteliä soita, toisin paikoin taas
tiheään asuttuja »viljelysmaita. — Wanhemmista ajoista saakka
Kokemäenjoen lohen- ja siiaupyynti on ollut kuuluisa.

Kokemäenjoen isou mesijakson rannoilla ou paljon teh-
taita, rautaruukkeja ja sahoja, jotka käyttämät hymäkseen sen
koskien moimaa.

13) Eurajoki tulee isosta Pyhäjärmestä, joka on mainio
kirkkaasta medestänsä, ja laskee Raumanmereen.

Itämereen laskee aiuoastaan pieniä jokia. Niistä mai-
nittakoon muistorikas Aurajoki, jonka suulla Turuu kaupunki on.

111. Suomenlahteen laskee myös useita mähäisiä jokia.
Semmoisia oivat:

1) Mustionjoki, joka tulee Lohjansclän luoteispuolella ole-
mista särmistä ja juoksee Pohjan pitäMu lahteen. Mustionjoen
alue on »uyös tärkeä tehdaspiiri.

2) Vantaanjoki laskee mereen lähellä Helsinkiä.
3) Porwoonjoki alkaa Wesijärwcu lähiseuduilta.
Paitsi näitä mähempiä mesiä laskee Suomeulahteen iso
4) Kymijoen wesijakso. Kymijoki on Keski-Suomcn moni-

lukuisten järmien purkausmäylä. Suuri»» näistä ou Päijänne,
koko mesijakson keskus. Se on 13 pcmukulmaa pitkä, seu piuta
on 77 metriä merenpintaa korkeammalla, ja seu pohja on sy-
mimmissä paikoissa merenpintaa alempana. Päijäutccn suurten
selkien raunat omat suureksi osaksi jylhämuorisia ja metsäisiä,
mutta pitkien lahtien ympärillä on tamallisesti alhaisempia ja
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miljeltyjä seutuja. Päijäuteesen laskee mesiä neljältä ilman-
suunnalta.

Pohjoispuolella yhtyy kolme suurta mcsireittiä, nimittäin
1) Karstulan— Saarijärwen reitti, II) Wiitasaaren reitti ja
III) Rautalammin reitti. Wiitasaaren reitin suuriu järmi on
8 peninkulmaa pitkä, kalakas Keitele. Tähän juoksee mesiä kah-
delta taholta, mm. Kiwijärwen reitistä ja Pihtiputaan reitistä,
jouka särmiä on muikkurikas Kolima. Isoimmat järmet Rauta-
lammin reitissä omat Nilakkawesi ja kalainen Konnewesi. Kol-
meu reitin yhtyneet medet laskemat Kuhankosken, Leppäweden
ja Haapakosken kautta Päijäuteesen.

Idästä tulee Päijäuteesen Sysmän reitti, jouka tärkeim-
mät medet omat: Kyywesi, Puuta, Suontienjiirwi ja lääsjärwi.
Ison, kauniin Puulau enimmät medet purkautumat kumminkin
eräiden kaimantojen kautta eteläänpäin ja juoksemat Mäntyharjun
järmien läpi suorastaan Kymijokeen.

Lännen puolelta saapuu Päijäuteesen lisämettä Jämsän
reitistä setä Lummeuecsta ja Wesija'osta. Näillä miimemaini-
tuilla särmillä on, uiiukuiu edellä mainittiin, toinen lasku lou-
ltaaseu päin Hauhon reitin kautta.

Etelästä molempain Salpausselkäin mälissä olema Wesi-
järwi wuodattaa Wääksyn joeu ja kcmawcm tautia weteusä
Päijäuteesen.

Päijäuteesen kokoontuneet medet »virtaamat Kalkkistenkos-
ken kautta Ruotsalaisen järmeeu ja sitteu Kymijokea alas me-
reen. Tämä mahtama mirta inilloin ahdistuu kallioiden mäliin,
milloin laajenee melkoisiksi järmiksi. Siihen laskee idästä Mänty-
harjun reitti Wuohijärwen kautta, sekä Walkealan reitti, joka
on molempain Salpausselkäin mälissä ja alkaa Kiwijärwestä.
Kymijoen koskista omat Jyränkö ja tauuis Anjalau putous
mcrkillisimmät. Anjalan eteläpuolella Kymi jakaantuu kahteen
laskuhaaraan, joiden mälillä on iso Pyhtääu saari. Midestä
koskisesta suuhaarasta Kymi mihdoin syöksyy mereen. — Kymi-
joesta ja erittäinkin seu suuhaaroista pyydetään lohia.
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Kymijoen kautta laskemat suuret järmet omat hymin tär-
keitä kulkumäylinä, mutta teollisuuden hymäksi ei wesiwoimaa
Keski-Suomessa ole mielä käytetty läheskään niin paljo kuin
Kokemäenjoen alueessa.

IV. saatottaan laskee:
1) Wuoksen wesijakso, jonka alue on enemmän kuin '/«

koko Suomen pinta-alasta. Suuri Saimaa on Haukiweden
kanssa tämän laajan mesistön keskus. Haukiwettä saattaa ni-
mittäin pitää Saimaan oscma; molemmat järmet omat samalla
tasapinnalla (76 metriä merenpintaa ylempänä), ja kolme sal-
mea yhdistää ne toisiinsa. Kaksi suurta mefireittiä purkautuu
Haukimeteen, mm. Pohjais-Samou ja Pohjais-Karjalan reitti.

I. Pohjais-Sawon reitissä yhtymät lisalmen haara Onki-
meden kautta ja Nilsiän haara, jonka järwistä Sywäri on mai-
nittamin, suureen Kallaweteen. Tämä laskee Haukimeteen kahden
puolen suurta Soisalon saarta. Soisalon länsipuolella kulkee
mesi Konnuskosken, Unnukkaweden ja Warkauskosken kautta.
Itäpuolella saarta on Sumaswest ja Kermajärwi, johon Ino-
järwi purkautuu pohjaisesta.

11. Pohjais-Karjalan reitin järwistä on 10 peninkul-
mau pituinen Pielisjärwi suurin. Tähän laskee idästä Lieksan-
joki, joka tuo mettä Wenäjän rajan takaa Lieksasta ja muista
järwistä. Kaakosta juoksee Pielisjärmen eteläpäähän Koitajoki,
jonka lähteet osaksi omat Wenäjän puolella ja joka wirrates-
saan läpi Ilomantsin pitäjään saapi lisämesiä useista järwistä.
Näistä Koitere on suurin. Pielisjcirwestä lähtemä Pielisjoki
kulkee autioiden mesiperäisten soiden ja synkkien hietakankaiden
poikki Oriweden koilliseen aukkoon, Pyhäselkään, johon puoleksi
kuiwattu Höytiäinen laskee 9:n kilometrin pituista kanamaa
myöten. Orimeteen purkautuu Wiinijärwi pohjaisesta ja Pyhii-
järwi Puhoksen kosken kautta etelästä. Pyhäselästä ja Ori-
medestä, alkaa pohjaisessa se suuri sisämeri, jota myöten laimat
moimat kulkea Joensuusta Lappeenrantaan ja Mikkeliin kohtaa-
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matta yhtäkään sanottamaa sulkua. Orimcsi yhtyy saaririkkaasen
Haukiweteen Oriwirran salmen ja muutamien järmenselkienkautta.

Warsiuainen Saimaa on koillispuolellaan yhteydessä kirk-
kaan Puruweden kanssa. Saimaan pohjaisosa muodostaa wä-
hempiä selkiä ja useita salmia, joista Puumalan salmi on huo-
mattamiu. Mutta eteläpuolella sitä saarijonoa, joka pohjaisen
Salpausselän jatkona jakaa Saimaan kahtia, aukenemat amarat
medet.

Saimaasen kokoontuneet medet purkautumat Wuoksen wirtaa
alas Laatokkaan. Wuoksi katkaisee Salpausselän muutamissa
koskissa, joista Imatra on maailman mainio. Imatra ci ole
19 metriä korkeampi, mutta tawatoiu wedcupaljous, joka maah-
toisena syöksyy sen kallioseinieu mälitse, tekee sm suuremuoiseksi.
Wuoksella, joka useissa paikoiu lamenee isoiksi särmiksi, on kaksi
suuhaaraa. Toineu niistä laskee Laatokkaau kahdella suulla
molemulill puoliu Käkisalmen kaupuukia, jota mastoin toinen,
eteläisempi ja isompi, tuo wctensä Laatokkaan erään kaiwanuon
ja Suwannonjärwen kautta.

Wuoksesta pyydctääu lohia ja Saimaasta muikkuja sekä
muita kaloja, mutta tämäu mesistön pohjaiset järwet eiwät yli-
malkaan ole kalarikkaita.

Koska Wuoksen wesijakson alue on erittäin mähän wiet-
tämä, niin seu järmet omat suureksi osaksi laimaliikkeelle sopimia.
Omatpa uäidcn järmieu rauuikot Sainiaan kanaman kautta wä-
littömässä yhteydessä ulkomaidenkin kanssa.

2) länisjoki alkaa Salpausselästä ja juoksee länisjärwen
kautta Laatokan pohjaispäähäu.

Suo-oja mie mettä Suojärwestä, jota on Suomen itäi-
simmässä samannimisessä pitäjäässä, Wcnäjälle Äänisjärmeen.
Tällä järmcllä on lasku Laatokkaan. Laatokasta, Euroopan
suurimmasta järmestä, medet kulkemat Nemajokea myöten Suo-
menlahteeu.

Kun enimmät Suomen uurroista omat koskiensa ja pu-

touksiensa muoksi sopimattomia laimain kulkemiselle, on tätä
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hankaluutta koetettu johonkiu mciäriu poistaa kauamaiu kaima-
misella. Siten on: 1) Saimaantanawa laimettu Sainlaan ete-

läisimmästä osasta Salpausselän poikki kaakkoon päin Viipu-
rin lahden perukkaau. Tämä maamme suuriu ja tärkein ka-
ttama, jossa on 28 sulkulaitosta, on s'/2 Suomen peninkulman
pituinen. Saimaankcmaman kautta oil suurin osa Samo-Kar-
jalan mesistöä yhteydessä Suomenlahden kanssa. 2) Pielisen-
kanawaa myöten päästään isosta Pielisjärmestä laimoilla kulke-
maan Pyhäselkään. Tämä kanama ou kaimettu koskisen Pielis-
joen putouksien ohitse, ja on siinä 9 sulkulaitosta.

3) Kottntttsettlltnatvli ja 4) Tnipaleentanawa yhbistäwät Kallaweben
Saimaasen. 5) Westjiirwen- eli Wäälsynlanawa tekee laiwatulun mahbollt-
sctsi Päijänteen yinpäristön ja Lahben kauppalan »välillä. 6) Kuoklalan-
ja 8) Waltinlostentanawlln kautta kuljetaan Pyhäjärvestä niille »vesille,
jotka tähän järween laskemat etelästä. 8) Muroleenlanawan kautta »välte-
tään Muroleen kosti. 9) Ämmän- eli Kajaaninlannwaa kuljetaan Ämmän-
kosken sitvuitsc Sotkamon järtvistä Oulujärwelle.

Hymin »nouet Suomen järmet omat aikojen kuluessa täyt-
tyneet rahkasammalella ja kuimuncet, muodostuen siten nemoitsi
ja soiksi. Mutta »vieläkin medet täyttämät cnemmäu kuin Vu»-u
Suomeu piuta-alasta. Soiden ja uemojcn ala tekee ehkä kaksi
scu mertaa kuin mesien.

Ilmanlaatu. Kun maamme asema ou miu ylhäällä
pohjaisessa, seuraa siitä, että ilmanala ylimalkaau on kylmä,
maikka Atlautin merestä tulemat lämpöiset tuulet sitä lauhdut-
tamatkin melkoisesti. Lämmön-määrä ou eri muodcnaikoiua hy-
min erilainen. Talmet omat pitkät ja kylmät. Wälistä jäätyy
elohopea lämpömittarissa, josta tiedämme, että silloin ou wä-
hiutäänkin — 40" s!. Kesällä taas nousee kuumuus mäliiu
marjossakin yli -s- 30" O. Tietysti oil lämpösuhteisin katsoen
suuri eroitus maamme pohjaisimman ja eteläisimmän osan »vä-
lillä. Etelä-Suomessa kestää talmea uoiu 5 tahi 6 kuukautta,
jota mastoin maamme pohjaisin osa pysyy lumeu peittämäuä
9:ttä kuukautta wuoteensa. Wuoden keskilämpö on etelässä
-s- 41//, pohjaisessa — 2. Suomessa sataa (mettä tai lunta)
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»verrattain usein. Etelä-Suomessa on laskettu keskimäärin 160
sadepäimää muoteensa. Kumminkaan ei muotuisen sademäärän
korkeus nouse täällä enempään kuin l/2'em metriin. — Maan-
miljelyksclle mahingollista ilmanlaadun komuutta on miime ai-
koina rumettu inuokkaasti lauhduttamaan soiden kuimaamisella
ja korpieu raimaamisclla, joten nämä marsinaiset „hallan pesät"
omat paikoin muuttuneet tuottamiksi »viljelysmaiksi. Muuten
ou ilma yleensä puhdas ja raitis, jonka tähden suurempia kulku-
tauteja tamallisesti liikkuukiu ainoastaan katomuosina, jolloin
uiihin syynä on termcellisen ruoan puute.

Kasvukunta. Merkillisimpänä ominaisuutena Suomenkasmi-
tunllassa omat seu laajat metsät, jotka ulottumat maan etelä-
osista aina pohjau perille. Tamallisimmat puulajit »iissä omat
mänty, kuusi ja koimu. Leppä ja haapa muodostamat myös
paikoittain pienempiä metsiä. Muiden puiden joukossa kasmaa
hajallansa pihlajia, tuomia, lehmuksia, maahteria, jalamia, saar-
neja ja pähkinäpuita. Tammilehtoja lamataan siellä täällä
Suomea etelärannikolla. Pensaskasmcista mainittakoon kataja
ja muutamat puulajit tamallisimpina.

Kuusimetsän pohjaiuen raja kulkee Ounastunturin etelä-
päästä itää» päiu ja sitten Imalojokea, Inarijärmen etelärantaa
ja Paatsjokea »nyöten. Tämän rajan pohjaispuolella on mänty-
myöhyke, jonka jäkäläkankailla kasmaa mäntymetsää. Inari-
järmi on mäntymyöhykkeen sisällä. Mäntymetsän pohjaisraja käy
Vtuotkatunturin juuritse koillista suuntaa. Kaikkein pohjaisim-
missa seuduissa kasmaa maan koimumctsää. Korkeimmilla tun-
tureilla ei ole muuta kasmullisuutta kuin malkoiseu harmaita
jäkäliä ja marpukasmcja (maimaiskoimuja, sianinarjapensaita),
jotka lcukoclemat maata pitkin, ikäänkuin hätien suojaa pakkasta
ja myrskyjä mastaan.

Heinäkasmit ja ruohot muodostamat Suomessa yhtenäisiä
nurmikoita ja luonuollisia niittyjä, jotka uekin omat omituisia
pohjaisille maille. Metisillä niityillä kasmaa saraheinää, kor-
ioissa ja soilla äärettömät määrät sammalia, kankailla tanermia.
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— Kun Suomessa on puute hedelmäpuista, on luonto antanut
meille kormaukseksi paljon ja monenlaatuisia marjakasmeja. Man-
sikoita, mustikoita, puolukoita, ivattuja ja mesimarjoja kasmaa
täällä kosolta. Wicläpä suotkin tahtomat tässä kohden olla
anteliaita, sillä soilla kasmaa karpalo ja tuo mehuisa lakka, jota
raaempana nimitetään muurameksi. Ruokasieniä saataisiin mei-
dän maasta runsaasti. Wahinko maan, ettei kansa yleensä ym-
märrä käyttää niitä raminnokseen.

Glinkeinot. Suomenmaan asutastcu tärkeimmät elin-
keinot omat: maanmiljelys, karjanhoito, kalastus, metsänhoito,
metsästys, metallinmalmistus, teollisuus ja kaupankäynti. Uu-
silla mapaamielisillä elinkeino-asetuksilla koetetaan edistää niiden
»vaurastumista. Seuraamassa tarkastamme erikseen kutakin äs-
ken mainituista elinkeinoista.

1) Maanwiljelys saa kieltämättä ensimmäiseu sijan kan-
samme elinkeinojen joukossa, sillä n. s. yhteisen kansan talou-
delliset pyrinnöt rajoittumat melkein yksinomaisesti tämän ynnä
sen likeisessä yhteydessä oleman karjanhoidon harjoittamiseen.
Maaumiljelyshallitus ja uoin parikymmentä hallituksen asettamaa
»virkamiestä antaa haluamille neumoja peltojen ja niittyjen pa-
rantamisesta sekä suoukuimaamisista ja järmenlaskuista. Uudem-
mauaikaista maanmiljelystä opetetaan nuorukaisille Suomen
yliopistossa, Mustialan maanmiljclysopistossa sekä useissa maan-
miljelyskouluissa.

Mustialan opisto on Tammelan pitäjäässä, Hämeen läänissä. Opis-
tossa on ylempi ja alempi maanmiljclysosnsto setä meijeriosasto, ja opet-
tajia siinä nykyään on 13.

Tärkeimmät maanmiljelystoulut omat:!
Söderkulla, Sipoon pitäjäässä. Uudenmaan läänissä.
Tttorllt, Piikkiön pitäjäässä
Osara, Hämeenkyrön pit. s Turun ja Porin läänissä.
Haaga, Ahmenanmaalla
Kttrtijoti, Kurkijoen pitäjäässä
Harju, Wirolahbcn pitäjäässä > Nupurin läänissä,

ainoa, jossa on erityinen talivikurssi. '
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Otawa, Mikkelin pit., Mikkelin läänissä.
Sitttllttattttitttti, Liperin pit. >

Peltosalmi, lisalmen pit. l "ämssä.
Korsholma, Mustasaaren pit.
Orismala, Ison-Kyrön pit. > Naasan läänissä.
Tarwaala, Saarijärwcn pit.
Koiwitto, Muhoksen pit., Oulun läänissä.
Ne »viljalajit, joita meidän maassa euimmän miljellääu,

omat: ruis, kaura ja ohra. Ruis, Suomen tärkein miljalaji,
kasmaa hymin aina napapiiriin asti. Muutamiun muosina
antaa se jominoisenkiu sadou mielä Sodankylässä jn Muonion-
niskassakin. Ohra mcuestyy mielä pohjaisemmassa; sitä tas-
matetaan luarijärmen ranteille saakka. Kaikkeni ylimmässä
pohjaisessa ei mikään miljanlaatu ota menestyäkseusä. Enem-
»nän kuin muuta »viljaa kylmetään meidän aikaua Suomessa
kauraa, ja se onkiu ainoa miljalaji, jota suuremmassa määrässä
miedään maasta ulos. Wehnää, joka meuestyytiu ainoastaan
Suomcu eteläisessä osassa, miljellääu maau »vähemmässä mää-
rässä. Samoin tattaria, jota miljellääu erittäinkin Samou ja
Karjalan kaskimaissa.

Kaksitahtoista ohraa lamataan Suonten lounais-osissct, kuusika h toi-
nen sitä mastoin on yleinen koto maassa. — Kauraa tasmatetaau toti-
eläimiä, marsintin hemosia »varten, mutta Itä-Suomessa tehdään siitä ruis-
jauhojen kanssa myöskin leipää, joka meretsenä on hymintin maukasta.
Ohran kanssa sekoitettuna kutsutaan kauraa sekalitsi. — Tattari ou hymiu
hallan-arka, jonka mnoksi se Harmoina muosina säästyy tylmämättä, mutta
silloin, tuu seu onnistuu päästä pakkasen käsistä, antaa se marsin runsaan
sadon, joitta tähden kansa sanookin: „Tattari taloksi tekee, tattari katotto-
maksi". Sitä käytetään pääasiallisesti ryyneiksi.

Paitsi ylempänä lueteltuja miljaulajeja, kasmatetactn Suomessa useam-
manlaatuisia juuri- ja palkotasmeja, joista yleisimmin kamattamat omat!
perunat, nauriit, lantut, herneet ja pamut. Perunoita »viljellään uykyään jo
jotenkin runsaassa määrässä ympäri koko maan Inariin asti, ja niiden tär-
keyttä »varsinaisten »viljakasmien rinnalla ei »voida liian suureksi armata.
Niitä ei käytetä ainoastaan ihmisten ramtnnotsi, »vaan myöskin loti-eläinten
ruoaksi. — Nauriita kylmetään myös, etenkin Itä-Suomessa, runsaasti, ja
täytetään enin osa niistä toti-eläinten talmiruoaksi. Niitä tasmatetacm lei-
mallisesti metsämaissa. — Wähemmän hoidetaan lanttuja, jotka »vaatimat
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wätewää ja tosteanpuolista maata setä kastelemista. Lanttuja pidetäänkin
jo ryytimaatasweina. — Paltotaswcja, herneitä ja papuja, on nykyisem-
pinä wuositylnmcninä rumettu enemmän »viljelemään niiden erittäin ivoima-
tasten rehu-aineiden tähden, joita näiden kasmien marsista saadaan. Hedel-
mät tietysti käytetään ihmisten ruoaksi.

Muista Suomessa wiljeltäwistä tasmeista mainittakoon wiclä pel-
lawll ja hamppu, joita tasivatctaan »vaatteiden walinistamista warten.
Edellinen näistä menestyy parahiten Kesti-Hämeessä, mutta sitä miljcllääu
melkein jokaisessa Suomen paikkakunnassa paitsi maan pohjaisimmissa osissa.
Jälkimäistä tasmatetaan myös hymin yleisesti.

Ryytimaatasweina miljelcmät talonpojat parhaastaan humaloita,
kaalia, sipulia ja tupakkaa, näistäkin ainoastaan miimemainittua jommoi-
sessakin määrässä. Muutoin saatetaan yleensä sanoa, että ryytimaan- ja
puutarhanhoito ei »vielä ole päässyt juurtumaan talonpoikaisiin »naamvil-
jeliöihin. Tosin ei kylinä ilmanalamme sallitaan tähän tatsoen päästä »ni-
hintään loistllmuuteen, mutta haluttomuus ja asian ymmärtämättömyys
saattamat sen edistymiselle suurempia esteitä tuin luonto. Hedelmäpuut
eimät tahdo menestyä muualla kuin maan eteläisessä osassa, sielläkin ainoas-
taan »nuutantat lajit. Niistä ntainttakoon omena-, tirsimarja-, päärynä- ja
luumupuut.

Niittyjen hoito on mielä yleensä huouolla kannalla, sillä
kausa, muusta muokkaamisesta ja lämmittämisestä puhumatta-
kaan, ci enimmäkseen tahdo niittyihin mitään kylmää, maan
ainoastaan niittää. Kuitenkin omat useat jo ottaneet nou-

dattaaksensa maanmiljelysnemoojain kehoituksia ja suurempani
kartanoiden omistajan: esimerkkiä niittymiljelyksen suhteeu. Ihä
useammat alkamat kyntää ja lannoittaa niittyjänsä sekä edistää
niiden heinänkasmua kylmösiemcuillä.

Maanlaatu on wiljawinta Suomen eteläisessä ja lottnaiseSsa osassa
setä eteläisellä Pohjanmaalla, joilla seuduin lamataan paljon samipohjaista
pelto- setä niittymaata. Laatokan luoteisrannikolla, jyrkkäin kalliokukkulain
»välisissä laaksoissa, löytyy myös paitottain hymää samiperäistä tviljelysmaata.

2) Karjauhoito on »nyöstiu erittäin tärkeä suomalaisten
elinkeiuo. Paitsi sitä, että se itscstääu tuottaa sllurta ja moni-
puolista hyötyä, tllwisi lnaalnviljclys maassamme karjanhoidotta
melkein mahdottomaksi. Peltojen lannoitus toimitetaan näet
melkein yksinomaisesti tarjanhoidou amulla. Suomutaa medc-
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tään kuitenkin useissa paikoin pelloille lannaksi, mutta sitä ei
kaikin paikoin saadakaan ja niissäkin paikoin, joissa se» saauti
ou helpompaa, ei se ole semmoisenaan oikein kclmollista, maan
täytyy sitä hapattaa lannan seassa. Waikka suomalaiset itse
tarmitscmat suuren osau karjansa tuotteista, omat karjan antimet
erittäin tärkeitä mieutitamaroita. Tanskaan ja Englantiin mie-
dään meidän maasta »vuosittain paljo woita, Wenäjälle wä-
hemlniu. Hallitus edistää myös karjanhoitoa, antaen palkinnosta
sekä hymästi hoidetuista uauta-eläimistä että niiden tuotteista.
Meijeri- ja karjakkokoulut, kiertämät karjakot, meijeriuäyttelyt,
maltiomcijcristit, yksityiset hemoisystämä-scurat y. m. laitokset
osoittancmat tarpeeksi, että tämäll elinkeinolt maurastumisesta
pidctääll huolta ja että tällä alalla eoistytääu.

Snoulalaisten tärteintntät koti-eläimet omat: nauta-eläimet, lampaat,
hemoset (ne omat parhaita Karjalassa ja Samossa), siat, »vuohet, koirat,
kanat, hanhet ja kyyhkyset. Maamme lounaisessa osassa hoidetaan paikoin
myöskin mehiläisiä. Lappalaisten armoisin toti-eläin on poro, jota täyttää
ruontseeu jäkälää ja on sentähden helppo hoitaa. Nauta-eläimiä eimät lap-
palaiset yleensä pidä, sillä niiden elatus tulisi heille pitkän taimen tähden
marsin maimaloiseksi.

3) Kalastusta harjoitetaan setä mercu raunikoilla että
sisämaau järmissä ja jo'issa. Merestä pyydetään etenkin sila-
koita eli hailia. Sisämaan järmieu tumalliset kalat omat: ahmcu,
hauli, kuha, tuore, lahua, made, muikku, siika, särki ja säyue.
Muutamissa järmissä ou myös ankeriaita. Pohjaiseu Pohjan-
maan sekä jossakin määriu muidcnkiu maaklmtaiu jo'ista saa-
daau lohia. Paitsi kaloja, pyydetääu Etclä-Suomeu järmistä
ja jo'ista rapuja. Kalaupyynti on paikoiu lucrensaariston asu-
kasteu paras elinkeino. Mimalkaan moidaall sanoa, että kalas-
tus säästää paljou karjautuotteideu kllluttamista totona, sillä
kalat omat marsin kclmollisia särpimeksi. Mutta uiideu saalis,
ctcntiu särmistä, käypi nmosi »vuodelta aiua iliukeunllnksi, johou
syyuä ou järjetön kalanpyyutitapa. Euinnnäll kaloja näet pyy-
detään ja saadaan juuri uiideu tutu-aikaua ja »vähää cnuen
sitä. Tätä luonuottonlMltta sekä pyyutikalujcu liikaliaista tihc-
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yttä on hallitus koettanut asetuksilla estää, mutta näitä asetuksia
ei säännöllisesti seurata. Wiimc aikoina ou hallitus rumennut
antamaan palkinnotta kalausiittämisestä.

4) Metsänhoito on maassamme mielä yleensä »varsin huo-
nolla kannalla, maikka metsäntuotteet omat hymässä armossa ja
niiden ulkomaille mienti autaa muosittaiu monta »niljoonaa
markkaa. Ainoastaan ruunun metsiä hoidctaall joukuulaisclla
huolella, jota mastoiu cnimpäin yksityisten metsänhoitoa moipi
suorastaan sanoa metsänhaaskaukseksi. Seurauksia metsäu tuh-
lauksesta alkaakiu jo paikoittain ilmaautua armeluttamassa inää-

rässä. Useissa rautamaiden paikkakultuissa ei metsiä euää löydy
tärkeinnniksi tarpeiksikaan, macm asukasten täytyy hankkia sekä
rakennusaiuect että polttopuut 10:n jopa 20:u peniilkultuau takaa.
Hallitus ou tosiu koettauilt laeilla ehkäistä järjetönltä metsäiu
hämittälnistä, kicltäutällä »neltein kokouaall tuon turmiolliscu
kaskenhakkuun, mutta kuu kansa yleensä ci mielä käsitä metsäu-
hoidon tärkeyttä ja kuu kaskenmiljelys on kansaaunue jo itnvan-
hoista ajoista juurtuuut tapa, miu harjoitetaan sitä mielä ylei-
sesti Itä-Suomessa. Myöskin useat tuktiasioitsijat omat edis-
täneet metsäiu hämittämistä siteu, että omat ostamistaan metsistä
myöucct tai hakkauttaueet pielmuinätkill puut. Tällä tmvoiu ou
suuri osa Keski-Suomcn eutisiä suuria ja rikkaita puumetsiä
joutuuut alastouliksi kaukaiksi.

Ntaamnte »netsäisi»nmät seudut omat nykyään pitkin Menäjän rajaa
Laatokan merestä alkaen pohjaiseen päin aina Lapinmaahan saakka eli
Pohjais-Karjalan itäinen osa ja pohjaisen Pohjanmaan sisäiset seudut.
Siellä löytyy mielä suuria maa-aloja, joissa kasmaa nttljoonittain isoja
honkapuita, jotta sieltä »vuosittain uitetaan sadoin tuhansin alempana, me-
ren kanssa liite-yhteydessä olemissa sahoissa sahattamiksi ja ulkomaille lähe-
tettämiksi. Oulujärmen ympäristön nteksistä poltetaan paljon kermaa, joka

sitte tynnyreihin laskettuna kuljetetaan »venheissä Oulujokea myöten Ouluun
ja sieltä ulkomaille.

5) Metsästys oli entisillä aitoilla hymmkiu tärkeä Suoma-
laistcu cliukciuo, mutta uykyääu alkaa mctsäuriista, osaksi maau
tiheännuäu asutuksen, osaksi sopimattoluan pyyutötamalt tähden
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mähetä. Hyödyllisten metsä-eläiuten wähcucinistä ou koetettu
estää rauhoituslaeilla ja metsästysseurojen perustamisella, maan
tumatonta metsästystä harjoitetaan kuitenkin jommoiscssatiu
määrässä marsinkiu maan itäisissä ja pohjaisissa osissa, joissa
muutoiu riistaa ou euimmäu saatamana. Vahingollisten peto-
eläiutcn hämittämistä taas cdistämät kunnat u. s. tapporahojen
antamisella. Mutta maikka metsänriista yleensä onkin mähene-
määu päiu, »viedään kuitenkin Itä- ja Pohjais-Suomesta muo-
sittaiu paljo metsälintuja ja pienempäin metsäeläintcn nahkoja
ulkomaille. Mcreu saariston asukkaille on kalastuksen ohessa
hylkeenpyynti ajoittani marsiu tuottoisa, maikka manvaloinen ja
»vaarallinen elinkeino.

Maamme mahingollisintmat peto-eläimet omat : karhu, ahma, ilmes ja
susi, jotta tekemät »vielä nykyäänkin suurta »vahinkoa karjalle. Onpa »Viime-
mainittu eläin uskaltanut käydä lastenkin kimppuun. Pienempiä peto-eläimiä,
joita pyydetään nahkansa »vuoksi, mainittakoon: repo, näätä, saukko ja kärppä.
Näinätin tekemät paljon »vahinkoa sekä pienennnille koti-eläimille että myös-
kin hyödylliselle metsänriistalle. Suonten hyödyllisiä metsä-eläimiä omat:
hirmi, peura, jänis ja ormva. Petolinnuista mainittakoon: totta, haukka ja
pöllöt, sekä kesyttömistä hyödyllisistä luutuista: metso, teeri, pyy, metsäkana,
peltopyy, kyyhtyuen, joutsen, hauhi ja sorsat.

6) MetalliMvalmistus jarautateollisuus. Wuorityötä har-
joitetaan Suomessa mähemmäu kuiu useammissa muissa maissa.
Harkkorautaa tehdääu maau itäisissä ja koillisosissa järmimalmista
sekä lounaisosassa Ruotsista tuoduista »vuorimalmista. Isommal
sulatustehtaat omat Wärtsiläu ruukki (Tohmajärvellä), Möhköu
ruukki (Ilonlalltfissa) ja Daaliu ruukki (Kemiössä). Suuriu
osa harktoraudasta sulatetaan omassa maassa ja muodostetaau
»valssaamalla tahi takomalla kankiraudaksi, mutta osa miedään
semmoiscnausa Wenäjälle. Wcnäjälle myödään lnyös »vuosit-
tain joku määrä kaukirautaa. Terästä walmistctaau Wärtsiläu,
Daaliu, Paukakoskeu ja Pohjan pitäjäu Äminnefors'in rmt-

kissa y. m.
Waskea saadami Pitkästärannasta, joka ou Laatokan poh-

jnisrauuikolla Impilahdeu pitäjässä. Pitkäranta ou muutoiu
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merkilliueu siitäkin, että se on ainoa tinan saantipaikka Wenäjäu
»valtakunnassa ja koko Pohjais-Euroopassa. — Kultaa on «mo-
desta 1870 alkaen muosittaiu huuhdottu Imalojoella, maikka
mähemmissä määrin.

Fistar'in ruukin pajoissa tehdään Englantiin teräksestä hienompia
taontatnluja, niinkuin »veitsiä, satsia y. m. s. Lapioita, tirmeitä ja muita
jyteitä työllseita malniistetaan teräksestä Pinjttisten ruukissa. Molemmat
mainitut ruukit omat Pohjan pitäjäässä. Maamviljelyskaluja, niinkuin
auroja, puimakoneita ja hemoisharamia sepitetään enimmäkseen raudasta
useissakin konepajoissa, joista mainittakoou Fiskariu, Perniössä sijaitsema
Matildan ja Turussa olema Crichton H Knmppanien konepaja. Raudasta
malniistetaan koneiden amulla myöskin nauloja muutamissa tehtaissa. Rauta-
lemyjä, joista suuriu osa tuodaan ulkomailta, täytetään laimojen ratenta-
miseeu useissa pajoissa, joista snnrimmat omat Crichtonin ja Kumppanieit
setä Wartatlden. Wiintemainittu runtti tekee itse raudan lemytksi teloilla.

Useita armollisia limilajeja löytyy Suomessa. Marmoria on saatu
paljonkin Sortawllllln tienoilta Rnstelllaota. Sitä »viedään Pietariin, jossa
lisakinkirtko ja Marmoripalatsi omat siitä rakennetut. — Kaunista har-
maata kimeä on useissa paikoin. Eräs yhtiö wctlmistaa Hanqon kaupungissa
hammasta timestä patsaita, pylmäitä ja muita teoksia. — Liuskiosta teh-
dään tomasimia Längelntäellä, Snistantossa ja Kontiolahdella. — Kalkin
saannista on jo edellä puhuttu (sim. !l).

7) Teollisuus edistyy ripeillä askelilla, maikka se minne
aitoihin saakka ei ole täyttänyt omau maau tarmetta. Niillkuiu
muitakiu eliukciuoja, o»l hallitus täläkill toiuta huolellisesti mau-
rastuttauut perustaen teollisuustouluja, tustautaeu käsitöiden
opettajia y. m. Käsitöitä opetetaan maamme useimmissa kansa-
kouluissakin. Wiimeifiiu muosiiu asti nututfissa ollut taide-
teollisuuskin ou osaksi hallituksen, osaisi yksityisteu toiluesta mir-
kistymääu päin. Suomemnaau suurinllllat tehdaskaupungit
oivat: Helsiuki, Tanlpere ja Turku. Paitsi euneu mainituua
rautatehtaita, on maassamme moueulaisia mutta tehdaslaitoksia,
joista suurimmat oivat: puumilla-, pelltnva-, »verka-, paperi-,
puuhiomo-, uahka-, sokeri-, olut-, tupakka-, lasi-, saippuatehtaat
sekä kirjapainot. Sahalaitoksia lautkujeu ja lautojen »valmista-
mista marteu löytyy paljon.



27

Weistämöitä puulaiwojcn rakentamista warten on perustettu moneen
paikkakuntaan, ja niissä tekemät talmiaitoina työtä »»työstin »naata-miljclcmät
miehet. Parhaita salmumiehiä omat Pohjanmaan talonpojat.

Kotiteollisuutta harjoitetaan menestyksellä etenkin eteläisellä Pohjan-
maalla ja Turun läänin läntisellä rantamaalla. Ahteinen kansa muissakin
maamme paikkakunnissa pitää enimmäkseen totona tubotuita maatteita ja
malmisina itse »uaanmiljelyskapineensa, mutta ue eimät aina ole tarkoituksen
mukaisia, jonka tähben kansan yleistä tätemyyttä ei »vielä somi juuri kehua.

8) Kaupankäynti. Kauppaliike edistyy Suomessa edis-
tymistänsä. Liikettä helpoittamat manhastaau hymässä kunnossa
pidetyt maantiet sekä rautatiet, joita paljon on rakennettu »vii-
meisinä muofikymmcninä. Waltiou rautateistä on se, joka yh-
distää Helsingiu ja Pietariu, erittäin tärkeä. Siitä eroaa poh-
jaiseen päin kolme päärataa, jotka päättymät Ouluun, Kuopioou
ja locnsuuhuu. Näiltä rautateiltä lähtee simuratoja Haukoou,
Turkuun, Poriin, Raumalle, Nikolaiukaupuukiiu setä Imatralle,
Lappeenrantaan ja Kotkaan y. m. Jopa ou rakcuuettu Oulun
ja Kuopiou ratojeu mälillc yhdistysrata Päijäuteeu pohjais-
puolitse, Iymästyläu kautta. Ponvooscu miemä haararata
on yksityisen osakeyhtiöu hallussa. — Suonten laimat käymät
etäisillä merillä tamaroita kuljettamassa. Ne kaupungit, joilla
on suurin kauppalaimasto, oivat Rauma, Helsinki, Nikolaiu-
taupunki, Turku, Wiipuri ja Uusikaupunki. Koko Suomeu
lauppalanvastossa on noin 2,500 lanvaa, joista cuemmäu kuiu
400 höyrylaimaa. Meidäu »naan höyryalukset mälittämät Pie-
tariu, Helsingiu ja Tutholiuall mäliliikcttä ja ue tekemät myös
sääunöllisiä muoromatkoja Saksaan ja Ellglantiin, käymätpä
Ranskassa ja Espanjassakin. Huugosta ue kulkemat taimella
jäänmurtajani mvulla. Sisäutaau järmillä ja kaltmvissa milisec
lnyös höyrylaitvoja, jotka kuljettamat ihmisiä ja tamaroita pai-
tasta toiseeu. — Merenkulkijani turmaksi on vitkiu Suomeu
ulkorannikkoja asetettu luotsiinajoja, malotorueja sekä reimareita,
koska purjehdus uäidcii raiitojcli läheisyydessä ou »vaarallista
luotojen ja salakarien tähden. — Tieteellistä opetusta tulemille
kauppiaille ja kirjanpitäjille auuetacm kauppakouluissa sekä meri-
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miehiksi aikomille merenkulkukouluissa. — Rahaliikettä mälittää
yksi maltiopaukti ja useammat yksityisten perustamat pankit.

Suomesta miebään ulkomaille enimmin puutamaroita sekä moita,
paperia ja paperin» emukettä, rautaa, karjaa, hemosia, metsäliutuja, nahkoja,
kermaa ja muutamain tehdasten tuotteita. Tärkeimmät tuoutitawarat omat:
miljllt, sokeri, kahmi, kankaat, rauta ja teräs, tupakka, uahta, pumpuli, suola
ja »viinit.

li, Valtiollinen maantiede.

Waltiollinen asema. Suomeumaau uykyineu maltiol-
liucll aselna oli perustettu m. 1809, jolloiu Suo»ui Ruotsista
eroitettiili ja yhdistettiin Suuriruhtinaskuunau niinellä ikuisiksi
ajoiksi Weiiäjän keisarikuutaau. Sentähdeu on Suomen suuri-
ruhtiuaskuuta sisällisissä oloissaaii itseuäiueu, Wenäjästä eril-
lääu olema »valtio, »uutta ulkouaisissa maltiollisissa keskuuksissa
illltaautuu Suonii yhteuä »valtakuntana Weuäjmi taussa. Tmnä
Suomeu maltiollilieli asema ou »uäärätty siinä »vakuutuskirjassa,
jouka Wenäjän Keisari Aleksautcri I edellä maiuittllua »vuotena
antoi Suomenmaan maltiosäädyille Ponvoou kaupuugissa ja
jouka kaikki häncu jälkeisensä hallitsijat omat uudistaneet. Siniä
mahmistetaau maamme uskonto ja perustuslait sekä ne etuudet
ja oikeudet, joita tukin sääty erikseen, ja kaikki asukkaat yhteisesti
omat perustustenllisesti nauttineet.

Kun Suonten Suuriruhttuas Wenäjäu keisarina asuu ulkopuolella
meibän maamme rajoja, miu tarmitaau erityisiä mirtamiehiä, jotka Suuri-
ruhtinaan luolia ajamat Suomeu asioita. Tätä marteu ou Wenäjän päi»°
knupuukiitt Pietariin asetettu Snotnen »valtiosihteerin »virasto, jossa esimie-
heltä on ministeri-maltiosthteeri. Kenraaliknmernööri, jonka tulee »virkansa
puolesta asua Helsingissä, olt Suuriruhtinaau ylimmäiseltä käskynhaltijana
ja luottainusmiehenä maassamme. Semmoisena hän on senaatin puheen-
johtaja, toimimallan päämies ja Suomessa olemien sotamoimain ylipäällikkö.
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Sisälliset waltiolliset olot. i) Perustuslait ja
edustuslaitos. Suomeu suuriruhtiuaskuuta on perustuslaillinen
»valtio. SuuriruhtiuaS säätää maltiosäätyjcn kanssa lakia ja
määrää »veroja, sekä hoitaa kenraalikumernöörin ja senaatiu
kautta hallitusta. Suomen perustuslait ja sisälliset »valtiolliset
olot omat osittaiu syutyneet Ruotsin mallau aikana, osittain myö-
hemmin säädetyt ja kehitetyt. Etemimmät perustuslait omat:
Hallitusmuoto muodelta 1772, Mdistys- ja Vakuutuskirja »v.
1789 ja Wciltiopäiwäjärjestys iv. 1869. Näissä laeissa »naa-

rataan hallitsijan ja kansan keskinäiset oikeudet ja »velmollisuudet.
Mainitun NialtiopäimäjärjeStytsen ntukaau kokoontumat Suonien sää-

byt Suuriruhtinaan kutsumuksesta mähintään jota miibeS »vuosi marsinaisille
maltiopäimtlle. Maamme ebtistuslaitosta sauotaau säätyebttStutsetsi, sillä
kansa on tähän asiaan katsoen jaettu neljään maltiosäätyyn, jotta omat: rita-
riSto ja aateli, pappissääty, pormarissääty ja talonpoikaiSsääty.

Suonten taltsalaiset omat yhdenmertaiset lain ebessä. Ei keltään
Suomelt kansalaiselta saa ottaa mapautta eitä omaisuutta, paitsi latu mää-
räämässä järjestyksessä ja laillisen »viraston toimenpiteestä.

2) Hallitus ja wirkakunnat. Maau korkeinta hallitus-
kuntaa »limitetään Keisarilliseksi Suomeu Seuaatiksi, jonka pää-
tettämäksi on jätetty kaikki, »uita maan oikeuden ja taloudeu
hoitooil kuuluu, paitsi niitä asioita, jotka lakien mukaau suo-
rastaan oivat Keisarillisen Majesteetin päätettämät. Seuaatin
kirjoitukset ja päätökset annetaan Keisarin uimcssä, jonta tähden
kaikkein senaattiiu lähetettämäiu hakeinusteu ja anoniuskirjaiu
tulee olla Keisarilliselle Majesteetille kirjoitetut. Scuaatin esi-
»niehenä ou Suomen kenraalikumernööri. Jäsenet (senaattorit)
nimittää hallitsija kolmeksi muodekfi kerrallaan.

Käsiteltämäin asiain eri laatua myöten on senaatti jaettu kahteen
osastoon: Oikeus-osastoou ja TalouS-osastoon. OikeuS-osasto on etupäässä
maamme korkeimpana tuomio-istuimena, ja semmoisena se ei kuulu hallitus-
kuntaan, mailta se on siihen yhbistetty ja sen jäsenet mirta-asemausa suh-
teen omat samalla kannalla kuin talousosastoon kuulumat senaattorit. Ta-
lousosaston tulee tarkastaa kaikki Suonten yhteistä talouben hoitoa koskemat
asiat. Hallitushoibon eri haarojen mukaan on se jaettu yhbeksään eri toi-
mituskuntaan, jotka omat: oikeus-, simiili-, maltiomarain-, kamari-, sota-
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asiain-, kirkollisasiain-, maanmiljelyS-, kulkulaitos- setä kauppa- ja teollisuuS-
toimituSkuntll. Korkeimpana kantajll-mirkantteheitä Suomessa on senaatin
prokuraattori, jonka tulee malmoa, että lakia ja asetuksia maan »virkakunnissa
noubatetaau ja ett'ei kenenkään oikeuksia sorreta.

Paitsi senaatin oikeusosastoa, o»i maassamme lakia ja oike-
utta käyttämässä useammanlaatuisia alempia oikeuskuntia. Mlcisiä
ala-oikeuksia omat maalla kihlakunnan-oikeudet ja kaupuugeissa
raastumau-oikeudet. Ileisiä yli-oiteutsia, joiden tnrkastettcnvaksi
saapi asiausa mctää, joll'ei ala-oikcuksicii päätöksiill tyydy, omat
homioikeudet, joita maassamme ou koline: Turussa, Waasassa
ja Wiipilrissa. Ensiniiiainituli piiriin kuulumat kaikki ala-
oiteudet Turuli ja Porin, Uudeulliaau ja Häiuceit lääneissä,
Waasan homioikeuden piiriin Waasan ja Ouluu lääliit sekä Wii-
purin homioikeuden piiriin Mikkelin, stuopiou ja Wiipuriu läänit.
Muutosta homioikeudclt tuomioihin saapi hakea senaatin oiteus-
osastossa.

Maakulltaili hallinuon suhtceu on Suomi jaettu lääneihin,
joita hallitsemat kumernöörit. Kukin lääui on taas jaettu kihla-
kuntiin ja kihlakunnat marssimisiin kunuallispiireihiu, joilla
kullcckiu on sisällisissä asioissaan jomllloinellkiii itsehalliunoli
mapaus.

Uskonnon hoito ou auuetlu Tilruu arkkipiispalle sekä Por-
»voou, Samonliunan ja Kuopiou piispoille, jouta nlukaan Suomi
kirkollisen hallinnon suhteen jakaantuu ueljään hiippakuntaan.
Piispaiu taitssa tarkastamat maamme kirkollisia asioita tuomiokapi-
tuleiksi nimitetyt mirkakunnat, joita on yksi kussakiu hiippakuunassa
ja joiden puheeiijohtajana on asiauomainen piispa. Hiippakuunal
jaetaan romastikuntiiu, joihin taas kuuluu useampia scurakuutia.

Kussakiu seurakmntassa ou kirkkoherra heugelliscu elälnäu pääkaitsi-
jaiia. Hiippakuiitaiu hallitukset kuulumat seuaatiu tirtollistoilttitus-

killmau alle. Kreikauus toisilla on onta piispansa Viipurissa.
3) Opettlslaitokset. Suoineilluaan korkeill oppilaitos ou

keisarillitieii Aleksanterin yliopisto Helsingissä, jolla on kokouaan
muista hallituskuuliista riippu»nato»i oina critytilen hallitukselisa.
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Muideu yleisteu koulujeu, niinkuin lyseoiden, naiskoulujcu ja
kansakoulujen, tarkastusta ja hallitusta hoitaa koulutoimen Ali-
hallitus. — Täydellisiä maltionlyscoita on 13, joissa suomi ou
opetuskielenä, ja 8, joissa opetetaau ruotsiksi. Msityislyseoita,
joiden kanuattamiscksi maltio antaa raha-apua, ou myös tuom-
aita. — Suomalaisia maltiou perustamia tyttökouluja ou 8,
ruotsalaisia 6. yksityisten kustantamia ja maltioamulla autet-
tuja tyttökouluja' ou useampia, sekä suomen- että ruotsinkielisiä.
Olipa perustettu yhteiskoulujakiu, joihin otetaan oppilaita mo-
lemmista sukupuolista.

Kansakoululaitos on »vakaantumaan Mu ja yleinen kau-
sallinen simistys kohoaa silmiunähtämästi. Semiuaareja kansa-
koulujen opettajain malmistamista marten löytyy kuusi suomen
kielistä ja kaksi ruotsiukielistä kansaa marteu. Kausakouluja oi»

jo perustettu jokaiseeu kaupunkiiu ja melkeili kaikkiiu maalais-
tuntiiu. Kansanopistoita, mapaita yhteistä kansaa marteu pe-
rustettuja korkeampia oppilaitoksia ou 20, joista 14 suomen-
kielistä ja 6 ruotsinkielistä. Ne omat pääasiallisesti yksityisten
kustantamia maltiou amustamina.

Näitä paitsi on maassamme mielä joukko ammattitoulnja, joista mai-
ltittatoon: tabettitoulu, polytetnillinen opisto, maanmiljelySopisto, metsäopisto
ja kauppakoulut. Tieteiben ebistämistä »varten löytyy joukko seuroja, joista
enimmät omat Helsingissä. Suomalainen kirjallisuusseura ou suuresti ebiS-
tänyt suotnlllaista tirjalltsuukta. KausanmaliStuSseura on toimittanut ja
lemittänyt helppotajuista kirjoja.

4) Sotawäki. Walta-istuilneu ja isäninaan puolustukseksi
jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asemelmollinen.
Maan sotamoimana on: a) Watinainen wäti, johon armanheitoii
tautia jota muosi kutsutaau tarpeellinen määrä ascmelmollisia,
21 muodcu »vanhoja miehiä, joiden palmelus marsiuaiscssa sota-
mäessä kestää rauhali-aikaua kolme muotta. Simistyffeu pe-
rusteella moidaaii kuitenkin mäkinaista palmelusaikaa lyhentää
aina yhteeu muoteeu asti. Mäkinaista sotamäkeä on noin 6,000
miestä, jaettuna 9:ään jalkamäcn tarkk'ampujapataljoonaau ja
yhteeu rakuunaryktncnttiin. Jalkamäcn pataljoonista nimitetään
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yhtä Heutimartiou tarkk'ampujapataljoouatfi ja toisia läänien
»nukaan, joiden pääkaupungeissa niiden kasarmit omat. Henti-
martiopataljoona eli kaarti on sijoitettu Helsinkiiu, rakuuna-
rykmeittti Lappeeurautaan. d) Reserwiin kuulumat kaikki kuna-
kin kutsuntamuotena 21 muotia täyttäucet lniehet, jotka eimät
astu makinaiseeu palmelukseeu, setä kaikki »vakinaisessa mäessä
valmelleet henkilöt, tuunes hcidäli palmelusaikansa moleniinissa
sotamäen lajeissa yhteeusä tekee miisi muotia. Tämä sotamäeu
laji kutsutaau palmclukseeii sodau syttyessä, ja kuuluu resermiill
uoin 35 tuhatta lliiestä; e) Nostowiikeen kiiulumat neljääii-
kymiueneeu ikämuoteeusa asti kaikki ue, jotka oivat resermissä
aikansa olleet. Nostomäkeä moidaan kutsua aseisin ailioastaan
silloiu, tuli »vihollinen ryntää maahau. Tätä sotamäen lajia
tulee olemaan uoiu 60 tuhatta miestä. Koko Suomeu ase-
melmollineu sotmvoima moipi siis sota-aitaua tehdä uoiu 100
tuhatta miestä.

5) Nllhlt. Suomella on oma raha, »uartta 1— franc), jota jaetaan
!W penniin. Ennen oli Suomella yhteinen raha Ruotsin ja sittemmin
Wenäjän kanssa, mutta kttn miinteksi mainituu maan raha-asiat joutuiwat
semmoiselle kannalle, että ne »vaikuttuvat häiriötä Suontenkin waltiopantille,
niin Suomelle sääbettiin eri rahansa. Tämä rahamnnutos tapahtui w.
1865, jolloin metalliraha, kulta ja hopea, julistettiin ainoaksi laillisesti tel-

paawaksi rahaksi Suomessa. Kuu sittemmin hopean armo Euroopan raha-
markkinoilla aleni, pantiin rahakannau perustukseksi yksinomaisesti tulta
<w. 1887).

Waltiollinen jako. Suomi jaetaau malliollisessa suh-
teessa kahdeksaau lääniin, jotka omat: Nudeumaan lääni, Turuu
ja Poriu lääili, Hälneen lääni, Wiipurin lääui, Mikkelin lääni,
Kuopion lääni, Waasan lääni ja Oulun lääiii. Lääuien suurulls
oii sekä piuta-alanii että mäkilukuuu katsoeii marfiii epätasainen.
Tätä paitsi omat toiset läänit »verrattoman tiheämmästi asutut,
tuiu toiset. Tiheimmästi asilttuja läänejä omat Uudenmaan
sekä Turun ja Porin läänit, harmimmin Ouluu lääni. Keski-
määriil asuu Suomessa noin 7 heukeä neliökilometrillä.
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Uudenmaan lääni.
Tämä on pienin Suomen lääneistä. (Mitkä maakunnat siihen kuu-

lumat ja mihin lääneihin f e rajoittuu?)
Maikka maanpinta on jotensakin epätasaista, on lääni parhaimmin

miljeltyjä koto Suomessa, sillä ilmanala on lauhkea ja maa laabultaan
enimmäkseen samipohjctista. Täällä menestyy myöskin mehnänmiljelys,
maikka sitä harjoitetaan mähemmässä määrässä. Maanmiljelytscn »vauras-
tumista ebistämät suuresti lukuisat herraskartanot, joissa tätä elinkeinoa
harjoitetaan uubenatkaisilla työkoneilla ja uudemman maanmiljelystieteen
perusteilla. Hebelmäpuita kasmutetaan jotenkin yleisesti ja ne menestymät
hywästi. Waahteria ja niinipuita tasmaa »viljelemättä metsissä. Tammia
tämäkään myös paikoittain. Karjanhoito ebistyy samassa suhteessa ja sa-
manlaisista syistä kuin ntllllnmiljelyskin. Kalastaminen Suomenlahbessa ja
Kymijoessa on tuottoisaa. Tammisaaren kilohailit ja Kymijoen lohi omat
kuuluisin. Metsistä on puute. Rautateollisuutta harjoitetaan menestyksellä.
Ihteisen kansan käsiteollisuus ei tässä läänissä ole kehuttamalla kannalla.

Useat paikat tämän läänin rantamaista omat luonnonihania, sillä
nuo lukemattomat niemekkeet ja maan sisälle sywääu tunkeutumat kaltaiset
mereulahbet tekemät näky-alan maihtelemaisetsi. Pitkin Suomeulahben ran-
nikkoa muobostuneet saaret ja luobot omat marsin mtehättämän näköisiä.
Näissä miettämät tesä-aikaansa useat mistä Helsingin asukkaista, jotka eiivät
ole tilaisuubessll muuttaa kesäksi „ tuhansien särmien" rannikoille Suotuen
sybiinmaihin.

Kaikki Uudenmaan läänin kaupungit sijaitsemat Suomen-
lahden rannalla.

1) Helsinki (80 tuhatta asukasta), Suomen pääkaupunki
ja samalla maamme »väkirikkain ja kaunein kaupunki, on meren-
niemektcellä puoli peninkulmaa lounaaseen päin Wantaanjoen
suusta. Tässä kaupungissa asuu Suomen kenraalikumernööri,
ja tänue omat sijoitetut maamme korkeimmat »virkakunnat, esim.
keisarillinen senaatti. Helsingissä on myös Uudenmaan läänin-
hallitus. Oppilaitoksista mainittakoou: Aleksanterin yliopisto ja
polytekuillineu opisto. Kaupungissa on useita komeita raken-
nuksia ja sinlie on pystytetty Keisari Aleksanteri 11:scu ja Rune-
bergin kumapatsaat. — Mitä kauppaau tulee, saa Helsinki ulko-
maantawarain tuontiin nähden ensimmäisen sijan Suomen kaupun-
geista. Helsingissä omat Suomen »valtiopankin sekä kansallispankin
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ja yhdyspankin pääkonttoorit. Tehtaita ou perustettu useampia,
joista mainittakoon: sokeritehdas, posliinitehdas, konepajat, laima-
tokka ja tupakkatehtaat. Maamme suurimmat kirjapainot omat
Helsingissä. Kaupungin ympäristöllä omat Kaisaniemen-, Ul-
riikaporin- ja Kaiwopuistot. Töölö ja Korkeasaari omat luou-
nonihania paikkoja »vähän lnatkaa kaupungista. — Söörniiästn
satama, josta micdään paljo puutamarata ulkomaille, ei ole sekään
Helsingistä kaukana.

2) Wiapori, erittäin mahma liuuoitus, oli rakennettu puoli
veniukulmaa Helsingistä »nerclle päin useille saarille. Tässä lin-
nassa asuu joukko »venäläistä sotamäkeä.

3) Pottvoo (4,400 asukasta), Pormoonjoen suulla, on piis-
pan asunto. Tässä kaupuugissa eli loppupuolen ikäänsä maamme
mainioiii runoilija lohau Ludwig Runeberg. Kaupuugin kauppa
on melkoinen.

4) Lowiisa (2,000 asukasta) ou itäisili kaupunki Uudeu-
maan läänissä. Siinä ou kylpylaitos.

5) Tammisaari (2,000 asukasta). Pohjan pitäjään lahdeu
ääressä, on tunnettu kilohaileistaan. Kaupungissa sijaitsee ruot-
sinkielille» seminaari kansakoulujen naisopettajien »valmistamista
marten.

6) Hankoniemi (3,000 asukasta) on maamme eteläisiä
kaupunki. Kun sen satama pysyy sulana suurimman osan »vuo-
desta ja kun sinne on rakennettu rautatie, uiin on sen liike
kasmanut sangen suureksi. Se on maamme suurin moin mienti-
paikka ja sieltä käy talmellakin säännöllinen höyrylaimaliike ulko-
maille. Kaupungissa on kimeuhakkuu-mersta ja maiuio kylpylaitos.

Fislariu ja Pinjaisten suuret tehtaat yllä mainitut.

Turun ja Porin limni.
Maakunnista ja rajoista kts. karttaa.
Narsinais-Suomen rantamaat omat muorista maata. Eteläinen ja

lounainen rantamaa tuhansine ihanine saarineen on Uudenmaan läänin
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ohessa Suomen parhaiten »viljeltyjä ja wätiritkainipia maakuntia. Täällä-
kin menestyy lvehnänmiljelys, ja eteläisellä rannikolla sekä muutamilla saa-
rilla löytyivät maamme suurimmat tammistot. Saaristolaiset tietysti har-
joittamat kalanpyyntiä. Kotiteollisuubessa omat tämän läänin asukkaat
etemiä. Turun ja Porin kaupunkien seubuilla tubotaan myötämätsi paljon
pump ulin,aatteita, ja Rauman sekä Uubenkaupungin tienoilla tehdään puu-
astioita. Tehdasteollisuutta harjoitetaan suuressa määrässä. Läänin etelä-
osassa on monta rauta-, lasi- y. »n. tehdasta.

Tähän lääniin kuuluma osa Satakuntaa on enilnniäkseen tasankoa
ja miljamaa maata. Pohjaisessa Satakunnassa löytyy kuitenkin paljon tui-
mia kankaita ja mesistä soita. Metsää oli ennen näillä seuduin marsin run-
saasti, mutta miimeisinä muosityinnieninä on suurin osa tukkimetsistä tullut
hämitetyksi. Monenlaisista hyödyllisistä timilajeista mainittakoon musta
marmori, jota saadaan Reposaarelta ja Kokemäenjoen suulta.

Ahmenamnllahllit kuuluu yksi suuri saari, Ahmenanmantere, ja noin
85 pienentpää asuttua saarta sekä suuri joukko asumattomia saaria, kallioita
ja luotoja. Ahlvenanmantereesen tekee meri niin pitkiä lahtia, että paikoin
ainoastaan kaltainen kannas eroittaa mantereen moleinmilta puolilta tun-
keutumat lahdet toisistansa. Maa on epätasaista ja kallioista, mutta osaksi
hyluizitin miljamaa. Saaren tiheän asutuksen »vuoksi tuobaan sinne kuitenkin
miljaa muualta. Kalastus ja huikeitten pyynti omat meren läheisyyden
tähden tärkeitä elinkeinoja. Tätä paitsi omat ahmenanmaalaiset hymiä ja
rohkeita merimiehiä, jotka matkustamat sekä omilla että Suomen »nantere-
laisten laimoilla kauppaa tekemässä ja kamaroita kuljettamassa kaukaisillakin
merillä.

Tainankin läänin kaupungit omat meren ranualla.
1) Turku (35 tuhatta asukasta), Suomen manhin kaupunki

sekä entiuen pääkaupunki on Aurajoen marrella. Turussa
asuu Suomen arkkipiispa, ja siellä on homioikeus ja läänin-
hallitus sekä useita oppilaitoksia. Tehtaista mainittakoon: kone-
pajat, iso puusepänmersta, merta- ja sokeritehdas, tupakka-
tehtaat sekä laimameistämö. Turun merkillisin rakennus on
manha tuomiokirkko. Porthanin ja Pietari Brahen kumapatsaat
kaunistamat kaupunkia, jonka lähellä on muistorikas Turun
linna. Turun edustalla, Aurajoen suussa, on ihaua Ruissalon
saari, jossa kasmaa paljon tammia ja pähkinäpuita. Luounon-
ihanuutta tässä saaressa edistämät turkulaisten rakentamat
humilat.
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2) Naantali (700 asukasta) on manha, nykyään mähäinen
kaupunki. Siellä »valmistetaan kankaita ja erittäin hymiä suk-
kia y. m. millakudoksia. Naantalissa on myöskin hymä kylpy-
laitos.

3) Uusikaupunki (4,000 asukasta) harjoittaa suurta puu-
astiain kauppaa. Kaupungilla on hymä satama ja jommoinen-
kin kauppalaimasto. Tehtaita on »nyös muutamia. Tästä kau-
pungista kulkee merenalainen sähkölennätinlanka Ruotsiin.

4) Rauma (4,000 asukasta), Pohjaulahden eli n. s. Rau-
manmeren rannalla eteläisessä Satakunnassa, harjoittaa suurta
laiwaliikettä ja tekee kauppaa puutamaroilla. Rauman pitsejä
pidetääu erinomaisina. Siellä on suomenkielinen mies-seminaari
ja suurenlainen nahkatehdas.

5) Pori (12,000 asukasta), Kokemäenjoen eteläisellä ran-
nalla, on Suomen suurimpia kauppakaupunkeja. Täältä mieoään
ulkomaille paljon vuutamaroita sekä karjantuotteita, etenkin moita.
Laimaliike on suurellainen. Tehtaista mainittakoou : suuri höyry-
saha, konepaja ja laimameistämö. Kaupungin ulkosatamaa nimi-
tetään Reposaareksi.

6) Maarianhamina (600 asukasta), pieni kaupunki Ah-
menanmaan etelärannalla. Kylpylaitos.

Slllo, kauppala Uskelan pitäjäässä. — Ikaalinen, kauppala, raken-
nettu Kyrösjärmen rannalle pohjaisen Satakunnan testipaikoille. — Dallli,
konepaja Kemiön saarella. — Littoinen, merkatehbas lähellä Turkua. —

Kyröskoski, pumpulitehbas Hämeenkyrössä.
Bogftiiritt »valotorni, samannimisellä merensaarella, on Suomen ete-

läisin paikkakunta.

Hämeen lääni.
Tämä ensinimäinen sisämaan lääni kuuluu jo tuohon runoissa ylis-

tettyyn mesirittaasen Suonien ylänköön, jonka luonnon ivaihtelemaisuus on
merraton. Suuret, tuhansilla saarilla ja salmekkeilla täytetyt sinertämät
järmet, kirkkaat ja kalarikkaat joet, maahtoamat kosket, lukuisat »vuorten kut-
kutat ja harjanteet — kaikki nämät tekemät matkustamaan miellyttämän
»vaikutuksen. Läänin pohjaisissa osissa oli pari muosikymmentä sitten suu-
ria tuktimetfiä, mutta miimeisen hurjan puuliitkeen ajalla hämitettiin suuri
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osa niistä. Maamviljelys luonnistuu parahiten Etelä-Hämeessä, jossa mil-
jelysmaa on hyivää ja miljaa kasmaa useampina »vuosina myötäiväksikin.
Erittäin sopimaa on maanlaatu pellaman miljelemifeen. Täsfä läänissä
tasmatetaankin Suomen parasta pellamaa. Karjanhoito on myöskin tärkeä
elinkeino ja se ebistyy yhä ajanmukaisemmalle kannalle. Kotiteollisuus ei
siebä ankarampaa arroostelua. Tehbasliikettä harjoitetaan sitä mastoin mar-
sin suuressa määrässä, sillä tässä läänissä, Tampereella, omat Suomen
suurimmat tehtaat. Myöskin maaseubuilla löytyy useita suurempia tehbas-
laitolsia, niinkuin rautaruukkeja, paperitehtaita, lasiruukkeja, sahoja, kutoma-
tehtaita y. m. Kauppaliikettä ebistämät sisämaassa useat tanamat sekä rauta-
tiet. Höyrylaimoja liikkuu kymineuittäin läänin mesillä.

Kuuluisin tässä läänissä taivaltamista luonnon-ihanuksista on Kan-
zasalattharjtt, Tampereen kaupungista kaakkoiseen päin, Längelmämeben
ja Roineen mälillä. Sitä pibetään lähinnä Punkaharjua Suomen luonnon
kauneimpana Ulotteena.

Hämeen läänissä on nykyään ainoastaan kaksi kaupunkia.
1) Hämeenlinna (5,200 asukasta), Wanajaweden ran-

nalla, on kumeruöörin asunto. Oppilaitoksista mainittakoon
kutomakoulu. Tämän kaupungin ja Helsingin millille rakennettiin
maamme ensimmäinen rautatie. Lähellä kaupunkia sijaitsee
»vanha linna, jossa nyt on mankeuslaitos.

2) Tampere (25 tuhatta asukasta), rakennettu ihanalle
paikalle Tammerkosken »varrelle, on suuri tehdaskaupunki. Teh-
taista muistettakoon marsinkin pumpuli-, merka-, liina-, millan-
kehruu-, paperi- ja kattohuopatehtaat. Useita oppilaitoksia.

Lahti, kauppala ja rautatien pysäyspaikta, Wesijärwen eteläpäässä.
- Forssa, pumpulitehblls Tammelassa. — Jokioinen, rautaruukki Jokiois-
ten kappelissa. — Nolia, puuhiomo samannimisen »virran ääressä. —

Terwatosli Janakkalassa ja Walteatosli Sääksmäellä, paperitehtaita. —

Nutttajiirtvt, lasitehbas Urjalan pitäjäässä. — Torttator, rullcttehbas Hollo-
lassa. — Mustiala, maanmiljelysopisto, Tammelassa. — Ewo, metsäopisto,
Lmnmin pitäjäässä.

Wnpurm lääni.
Maanlaatu on yleensä muorista, ja lameampia tasankoja löytyy ai-

noastaan Laatokan läntisellä rantamaalla Käkisalmen kaupungin seubuilla.
Luonnon-ihanuuksista ei ole puutetta. Tähän katsoen mainittakoon erittäin
Sllimaankanaman seubut ja mainio Imatran putous Wuoksenjoessa. Wiime-
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mainittua käymät ulkomaalaisetkin ihmettelemässä. Omituinen miehätys-
»voima on myöskin Laatokan lnotcisranniton symillä, jyrkkäin ja paljaiden
kallioiden »välisillä lahbilla ja mihertämillä lnaffoilla. Maanmiljelykfeen kat-
soen on maanlaatu yleensä timikkoa ja someropcräistä, mutta paikoin löytyy
myös jokseenkin hymää smvimaata. Wiimemainittua tapaa enimmän Laato-
kan rantamilla ja Kymijoen seubuilla. Muuten ei maanmiljelys, »varsin-
kaan karjalanpnolisessa läänin osassa, siebä kehumista. Miljan ei tamalli-
sinataan muosina saaba ebes omaksi tarpeeksi, maan sitä tuobaau suurissa
määrin Venäjältä. Maanlaabun huonouden, suurten soiben ja rämeibeu
ohessa omat maanmiljelyksen edistämistä estäneet tässä läänissä miiine ai-
koihin asti olleet suuremmat ja pienemmät lahjoitusmaat, joita Wentijän
hallitus täällä aitoinaan jakeli. Nyt on kuitenkin Suomen hallitus »vähi-
tellen ostanut nämä maat entisiltä omistajiltaan, joten maanmiljelys, kun
talonpojat saamat hallitukselta ostaa maatilkkunsa omikseen, alkaa mähitelleu
parantua. Karjanhoito on »nyös samoista syistä tässä läänissä kenties huo-
nommalla kannalla kuin missään toisessa maamme läänissä. Hemosia hoi-
betaan kuitenkin paikoittain hymiisti. Kalastus ou tuottoisaa etenkin Laato-
kassa, Saimaassa, Suomenlahbessa, Kymissä setä Nuotsenjoessa. Tär-
keänä elinkeinona on pibetty rahbintekoa, johon etenkin Wiipuriu ja Sor-
tamalan seutujen talonpojat omat tuiki taipuueita. Kaupunki- sekä maa-
tauppiaiben kamaroita kuljettamat he marsin mielellään paikasta toiseen,
maikka rahtipalkka useinkin on niin niukka, ettei se riitä miehen ja hemosen
elatukseksi ebes rahti-aitana. Täten jääpi hyminkin paljo luälttämättönitm-
piä maanmiljelystöitä tekemättä, puhumattakaan siitä hyöbystä, niitä »nies
möisi totonaan ollen konnullensa tehbä. Äliutta rahbiltteko on isäin tapa, ja
isäin lamoista ei kansa »nielellään luomu, maittapa ne olistmnt mahill-
ssollistllkin. Wiipnrin— Joensuun mälinen rautatie (Karjalcmrata), jota muu-
tamia muosia takaperin »valmistui, ou kuitenkin jo maikuttauut tässä asiassa
muutoksen parempaan päin. — Joltinenkin luku Wiipuriu laimin kaakkoisen
puolen marakkaammista talonpojista kulkee syksy- ja talmisaikoina ym-
päri Suomea maantamaran, niinkuin hemoisten, ramvaiben, moin, lintu-
jen, nahkojeu y. m. ostossa, joita sitte kuljettamat Viipuriin ja etenkin
Pietariin hymällit moitolla myöbäksensä. Köyhemmät kaupan-intoiset mie-

het kulkemat sami- ja posliiui-astiaiu setä rautapatain kaupalla ostae» sen
ohessa talonpojilta »vanhoja »vaatteita, n. s. „ri»ttiä", joita miemät joto
Suomen tai Pietarin paperitehtaisin. Nämä elinkeinot estinuät jossakin
määrin kotiteollisuubeu mallrastutnista, joka oukitt tässä limuissa mielä
uytyään »«elkein huonolla kannalla. Miehet, mutta etenkiu tiaiset, käymät
enimmäkseen ostetuissa maatteissa; ainoastaan liinamaattetta tvalinistetaan
jonkun merran kotona Tehtaita, marsinkin sahoja ja rautaruukkeja, löytyy

sitä mastoin runsaasti- Suomen suurimmat sahat omat tässä läänissä ja
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täältä miebäänkiu ulkomaille enemmän puutamaroita kuin mistään toisesta
Suonien läänistä. Rautamalmia saabaan runsaasti järmien pohjasta.

Wiipuriu lääuissä on kuusi kaupunkia, joista kolme sijait-
see Suomciilahdcu, kaksi Laatokan ja yksi Saimaan rannalla.

1) Wiipuri (25 tuh. asukasta), Wiipuriu lahden rannalla,
on suuri tamarau mientikaupunki, sillä tämän kautta micdään
ulkomaille euimpäin — kenties kaikkien — niideu mouilukuisteu
sahaili malmistamat puutamarat, jotka omat sijoitetut Saimaasen
laskemain metten raunoille Kuopion, Mikkelin ja Wiipuriu lää-
neissä. Tehtaita on useampia, niinkuin konepaja, saippuatehdas,
sähkötehdas, höyrymylly, tupakkatehtaat y. m. Wiipuriu lähis-
töllä on myös useampia tehtaita ja sahalaitoksia. Kaupuugissn
sijaitsee Pohjaismaiden osakepankin pääkonttoori. — Homioikeus
ja lääiiin hallitus sekä mouta oppilaitosta on Wiipurissa.
Wiipuriu kirjallisuusseura tunnetaan inuokkaista isänmaallisista
harrastutsistansa. Kaupungin ikimanha liuna »»»llistuttaa eu-
tisiä sodaliaitoja. Puoli peniukulmaa Wiipurista merelle päiu
on Uuras, suuri lautain lastauspaikka ja Wiipuriu ulkosatama.
Lähellä kaupunkia on erinomaiseu ihana Monrepoon puisto,
jossa sijaitsee Wäiuämöiscu tuwapatsas. Killi Wiipurissa asuu
paljon ulkomaalaisia kauppa-asioitsioita y. iii., miu puhutaan
siellä useampia kieliä, jonka tähden tätä kaupuukia ou sanottu
„Suomen Baabeliksi".

2) Hamina (3,600 asukasta), Suonieulahdcli rannalla
Uudellamaalla, ou mclkomeu kauppakaupunki ja uytyään muis-
tettama siitä, että sima sijaitsee maamme kadettikoulu, jossa »val-
mistetaan sotamäeu upseereja.

3) Kotka (4,100 asukasta), meren saarella Kymijoeu itäi-
sen suuhaaran kohdalla, on uusi kaupunki, muistettama suurista
sahalaitoksistaau, joissa lankuiksi ja laudoiksi tehdään emu osa
mistä miljoonista tukkipölkyistä, joita sinue ivuofittain tuodaan
Kymijokea myöteu sisämaista.

4) Käkisalmi (1,500 asukasta), Laatokan raanalla Wuot-
sen pohjaisten suilhaaraiii wiilillä olemalla saarella, on waulm
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kaupunki. Pietariin miedäan enimmäkseen parkkia sekä moita, ja
sieltä tuodaan jauhoja.

5) Sortawala (noin 2,000 asukasta) on Laatokan poh-
jaisessa päässä. Kauppaa tehdään samoilla tamaroilla kuin Käki-
salmessakin. Sortamalan markkinoilla myödään paljo Suomeu
hewosia Wenäjälle. Lähellä kaupunkia, Kymölässä, on täydel-
linen suomenkielinen seminaari kansakoulujen mies- ja nais-
opettajieu malmistamista marten. Sortamalasta on säännöllinen
höyrylaimakulku Käkisalmeen ja Pietariin. Lähistöllä Harmooni-
tehdas.

6) ziappeenranta (2,300 asukasta) sijaitsee Saimaau etelä-
rannalla puoli peninkulmaa länteeu päiu Saimaankanaman ylä-
päästä. Suomen ratsumäcn aseniapaikka ja kylpylaitos. Lähellä
kaupunkia on keuttä, jossa Suomen oma ja Suomeen sijoitettu
menäläineu sotamäti kesällä pitää harjoitusleiriä.

Pitkäranta, kylä Impilahbella, kupari- ja tinataimos setä lasi- ja
punamultatehbas. — Nustealassll on »ilarmorilouhos ja suurenlainen talkin
polttimo. — Lauritsala, lastauspaikka Saimaankanaman pohjaispäässii. —

Kymi ja Kuusankoski, paperitehtaita Valkealan pitäjässä. — Inkeroisten
tehdas, puuhiomo Sippolassa. — Walatno ja Konewitsa, treikcmuskoisten
luostareita samannimisillä Laatokan saarilla.

Mikkelin lääni.

Luonnon-ihanuubeu ja näky-alojen maihtelewaisuuben puolesta on
Mikkelin lääni täybellisesti Hämeen läänin »vertainen. Maanlaatu on »nä-
tistä ja hiekllnsckaistll, jonka tähben maamviljelys ei ivoi täällä menestyä
niin hymitsti tuin Etelä- ja Lounais-Suomesfa. Kaskenpoltolla ja suomil-
jelyksellä - peltomiljelyksen ohessa — saabaan kuitenkin useimpina muosilta
»viljaa omaa tarpeeksi. Kaskimaista otetaan tmvallisesti kaksi, joskus kolme-
kin Miljaa, jonka tähben maa sittemmin, muutamina »vuosina heinää tas-
mettuaau, ei kymmeniin »vuosiin sen perästä kykene metsittymään, ivaan
jiiäpi autioksi, hyöbyttömäksi ahoksi. Soiben iviljelys toimitetaan kuitenkin
järjellisemmällä tamalla. Niissä pibetään tamallisesti yksi milja, jonka jäl-
teen ne jätetään heinäntasmulle. Heinä menestyykin marsin hymin sem-
»noisissa soissa, joissa on wähän mutaa ja pohjalla sami. Paitsi talvalli-
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fimpia iviljalajeja, ruista, ohraa ja kauraa, kylmetään Kuopion ja Nu-
purin läänin rajaseuduilla myöskin tattaria. Karjanhoito on jommoisella-
kin kannalla. Erittäin hemofia ruokitaan ja taslvatetaan hymiisti, joten ne
melkein metämät merioja Karjalan hemosille. Kotiteollisuils on tyybyttii-
mällä kannalla. Kaikki työmaatteet tehbään omassa maassa tastvaneesta
liinasta ja pcllamasta sekä oma»l maan lampaiben Milloista. Maamiesten
malmistamat maamviljelyskapineet omat myös Samossa tarkoituksensa ntu-

kllifempill kuin monessa nttlussa maakunnassa. Kalastus ou hymin tärkeä
simu-elinteino. Useanlaatuisia järmi- ja jokikaloja faabaau paikoin jotenkin
rulisaasti. Suurimmissa Saimaan »vesistöön kuulumissa särmissä löytyy
myöskin pieniä mustia hylkeitä. Tehbasliikettä harjoitetaan lameasti; mar-
sinkin omat sahat ja rautatehtaat tärkeät. Kaupautäyliti ou »»työstin milt-
kaanpuolista etenkin sen tähben, että useat täinän läänin jänuet omat Sai-
maankllnllwau kautta yhteybessii meren kanssa.

Tässä läänissä, Purumebeu saarella, ou luomtouihanuubestaan maau
mainioksi tullut Punkaharju, ruunun puisto, jossa muosittain käypi paljoll
matkustawllisill ihailemassa merrattomia näky-aloja.

Kaupungit:
1) Mitteli (3,000 asukasta), erään pitkän ja taitaiseu

Saimacmlahden rannalla. Täällä sijaitsee lääninhallitus ja
muutamia oppilaitoksia. Lähellä kaupunkia ou suurenlaineu
nahkatehdas.

2) Sawonlinna (2,000 asukasta) ou ratenuettu Hauti-
medeu ja Pihlajameden Maliselle saarelle Säämingin pitäjäässä.
Oppilaitoksia. Lähellä kaupunkia, toisella Haapasalmessa olemalla
saarella, on manha linna, Olawinlinna. Saivoulinnan hiippa-
kunnan hallitus ja tärkeä kylpylaitos.

3) Heinola (1,500 asukasta) on Iyrängöntosten raunalla
Hämeessä. Kaupungissa on kylpylaitos.

Orawi, suuri maasttuni ja malssilaitos Rantasaltnella. — Haapa°
tosli, rautatehblls Pieksämäellä.

Kuopion lääni.
Tässä läänissä on samoin tuin Mikkelinkin läänissä paljon suuria

ja pieniä jiirmiä, jotka kuulumat Samo-Karjalan ja Keski-Suomen »vesistöihin.
Senpä tähben lamataan täälläkin marsin kauniita luonnon muobostamia
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näky-aloja. Kuitenkin löytyy täällä, etenkin läänin itä- ja pohjaisofissa,
meteliä soita ja autioita kankaita, joissa ihmiset kuljeksimat ainoastaan tukki-
puita uittaessaa» tai karhuja ja muita petoja metsästäessäiin. Maanlaatu
on enimmäkseen muorista ja kimiperäistä, mutta paikoin lamataan myöskin
hymänlaatuista samiperäistä »viljelysmaata. Sen mutaan menestyy maan-
miljelyskin paikoittain paremmin, paikoittain huono»nmin. Tässä sekä Vii-
purin läänissä »viljellään tattaria enemmän kuin maamme toisissa lää-
neissä. Muuten eimät täkäläiset talonpojat tee niin paljon työtä peltojensa
parantamiseksi tuin kaskien miljelemiseksi. Läänin itäisissä ja pohjaisissa
osissa saabllllntin kastista muosittain yhtä paljon »viljaa kuin pelloistakin.
Metsämaat omat kuitenkin muutamissa paikoin niin hyötyisiä, että ne moi-
baan kaskeksi kaataa pari, kolmetiu kertaa mies-iässii. Siinä tapauksessa ei
kuitcutaan saa myötäänsii tasmattaa enempää tuin kaksi miljaa. Suo- ja
uiittylviljelytset omat ebistymään päin. Talvallisina muofina saabaankin
miljaa olnatsi tarpeeksi, mutta katomuosilia on näillä seubuin maatamme
useinkin suurempi hätä kuin muissa paittatunuissa. Tähän syynä käynee
pitäminen maanmiljelijäin jokseenkin yleistä ivähämaraisuutta. Karjanhoito
on sangen hyöbyttämää. Täältä miebääu muosittain paljon raamas-eläimiä,
»voita ja hemosia ulkomaille. Ollin osa tarjanruoasta saabaan »viljellyistä
soista ja jokimarsi-niityistii. Heinää kasmaa myös paljon ästeniviljellyillä
puuttomilla kaskimailla eli u. s. ahoilla, mutta niitä on kimisyytensä muoksi
Hautala niittää. Kaloja pyybetään suurista jännistä ja jo'ista. Etenkin
oramain ja metsälintujen metsästystä Harjoitetaau yleisesti ja niiben tuot-
teet miebääu enimmäkfeeu Wenäjälle. Sanonlattomau silurta etua omat
iläihiu aikoihilt saakka antaneet suuret metsät, joista pölkkyjä uitetaau lukui-
siin sahoihin lankuiksi ja laudoiksi walmistettawaksi ja sitte Wiipuriu kautta
ulkomaille lähetettätvittst. Wielä nykyäänkin löytyy tämän läänin itäisessä
osassa sangen suuria tuttimetstä. Kotiteollisuus on mennyt ripeillä astelilla
eteenpäin. Talonpoikaiset naiset »valmistamat itse laitti sekä omansa että
miesten pitomaatteet; ainoastaan juhlapukuina täytetään ostokantaita. Mies-
ten tatemyyttä ei yleensä kannata kehua; kuitenkin malmistetaan Liperin
pitäjässä hymiä ajolärrejä ja retiä. Suurempia tehtaita löytyy useampia.
Tähän katsoen omat erittäin muistoon pantcuvat sahat ja rautatehtaat. Kuo-
pion läänin järmet omat rautamalmista rikkaimpia Suomessa.

Kuopiou läänin kaupungit omat:
1) Kuopio (10 tuh. asukasta), luoimou-ihanalla paikalla

Kallaivcdcn rammlla. Siellä asuu lääninhallitus ja Kuopion
hiippakunnan piispa. Oppilaitoksia oli useita. Kaupunkiin on
pystytetty Snellmauin tumapatsas. Kailpcmkäyuti ou miltäs.
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Ulkomaille »viedään erittäintiu moita, ja Kuopion markkinoilla
myödään mcnäläisillc paljo hymiä Karjalan ja Samon hemosia.
Puijonmäeltä on atvara ja kaunis näköala.

2) Joensuu (3,000 asukasta), Pielisjoeu suulla, Pohjais-
Karjalau ainoa ja sentähden hyminkiii tärkeä kauppakaupunki.
Kauppaa tehdään marsinkin vuutamaroilla, joita kaupungin lä-
histöllä olemat suuret sahat malmistamat laukuiksi ja laudoiksi.
Paljon micdään myöskin »voita, nahkoja y. »n. maantamaraa
Pietariiii ja ulkomaille. Muutamia oppilaitoksia.

3) lisalmi on hiljattain sammt kaupunginoikeudet.
Warlans, kauppala ja suuri konepaja Leppämirran pitäjäässä. —

Nurmes, kauppala Pielisjärmen pohjaispäässä. — Wiirtfilii, suuri rauta-
tehbas Tohntlljärwellä. — Möhtö, Pantalosti, Kuottatstenlosti, luwan'
tosli, rautatehtaita.

Vaasan lääni.
Paitsi lukuisin jiirmtii, ou tässä läänissä paljon jokia, jotta laskemat

Pohjanlahteen. Maanlaatu on Pohjanmaalla tasaista. Tämän läänin
keskisellä rantamaalla onkin maamme lcuvcin tasanko. Pohjanlahden ran-
nikko on matalaa ja saarckasta. Suurin saariryhmä on Nitolainkaupuussin
luoteispuolella Merenkurkussa. Maanmiljelys luonnistuu, marsinkin eteläi-
sellä Pohjanmaalla, hymästi, sillä »viljelysmaa on scuuiperäistä, tnvetöntä
ja paksumultaista. Täällä, Kyröltjoen rantamilla, löytyivät nuo maiuiot
peltomaat, joiden laajuus ou tullut sananlaskuksi. ") Suomiljelytsellä, jota
innokkaasti harrastetaan, saadaan erinomaisia niittymaita. Näillä seuduin
käyttämät jo talonpojatkin uudemman-aikaisia maanwlljelystyötaluja, ja
heiltimkllsmua koetetaan edistää kyllvy-siemenillä. Wiljaltlajeista kasma-
tetaan täällä ennumän maan mainioksi tullutta ,Maasan ruista". Tämält
ohessa »viljellään tietysti muitakin maassamme tumallisia miljalajeja. Kar-
jaa hoidetaan huolellisesti. Sekä tarme- että polttopuista on Pohjanmaan
tässä osassa puute, jota mastoin itäisissä maakunnissa o» mielii nykyäänkin
tarpeeksi metsää, maitta sitä on siellä hirmeästi haaskattu. Meren ranni-
koilla harjoitetaan hyödyttäwäii silakankalastusta ja hylkeenpyyntiä. Waasan

*) «Isonkyrön pelto ja Limingan niitty, »vertoja noille ei ole tietty."
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läänin rantamlliben asukkaat, pohjalaiset, omat erittäin nerokkaita kaiken-
laatuisissa tirmestöissä, jonka tähden he, kun heibän kotiseubuillaan ei alitui-
sesti työtä riitä, malkustamat muissa lääneissä laimoja, kartanoita r>. m.
rakentamassa. Tästä syystä oivat myöskin pohjalaisten omat talot kau-
niita, melkeinpä komeasti rakennettuja. Naisten kotiteollisuuben tuotteita ei
myöskään somi yleensä moittia. Tehbasliikettii harjoitetaan. Marsinkin
löytyy tässä läänissä pumpuli-, merka-, lasi- ja nahkatehtaita setä rauta-
ruukkeja, sahoja ja laimaumeistämöitä. Kaupankäynti, etenkin Ruotsin kanssa,
ja merenkulku omat tärkeitä elinkeinoja. Usealla tämän läänin kaupungilla
on jommoinenkin kauppalaimasto.

Waasan lääniin kuuluivat Hämeen ja Satakunnan osat, jotka Suo-
menselkä eroittaa Pohjanmaasta, omat hallanarkoja, epätasaisia ja sentähben
maanlviljelyksecn »vähemmän sopimia maakuntia. Täällä harjoitetaan pai-
koin kaskimiljelystä. lärmtstä ja soista saabaan rnnsaasti rautamalmia.
Täältä, iläiben maakuntain amaroista ja kaukaisista metsistä, tuottamat
Pohjanlahden rantakaupungit laimanrakennus-tarpeensa.

Msi ainoa Waasan läänin kaupuugeista on sismnaassa;
muut, luivultansa kuusi, sijaitsemat kaikki Pohjaulahdeu rannalla.

1) Nikolainkaupunki eli cutinen Waasa (12,000 asukasta)
on Merenkurkun ääressä. Kaupungissa sijaitsee Waasan homi-
oikeus ja lääiiinhallitus. Wilkas kauppa maaiimiljelyksen, kar-
janhoidon ja teollisuuden tuotteilla. Waasan osakepankin pää-
konttoori on täällä. Tehtaista mainittakoon puumilla-, tupakka-
ja saippuatehdas sekä höyrymylly. Oppilaitoksia useampia.
Kaupungilla ou kaksi ulkosatainaa: Brandöö ja Waskiluoto.

2) Uusikaarlepyy (1,500 asukasta), Lapuaujoen suussa, on
lvähäineu kauppakaupunki. Täällä sijaitsee ruotsinkielinen semi-
naari kansakoulujen miesopettajani »valmistamista marten. Kau-
pungin ympäristöllä on muutamia tehtaita.

3) Pietarsaari (2,400 asukasta), pienoisen meren lahden
rmmalla, ou hymä kauppakaupunki, marustettu someliaalla sata-
malla. Tehtaista mainittakoon tupakka- ja sikuritchdas/

4) Kokkola (2,500 asukasta), Waasan lääuiu pohjaisi»
taupunki, on hiukan eteläpuolella Perhoujocn suuta. Tällä,
niinkuin useammilla muillakin Pohjanlahden rantakailpungeilla,
on melkoinen kauppalaimasto.
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5) Kristiina («,000 asukasta) ou Waasan läänin eteläisin
kaupunki. Asukkaat harjoittamat suurta merikauppaa.

6) Kaskinen (1,000 asukasta) on meren saarella pohjaiseen
päin Kristiinasta. Tällä kaupungilla on erinomaisen sopima
laimasatama. Osa asukkaista harjoittaa hailinpyyntiä.

7) Iywäskylä (2,800 asukasta) on ainoa sisämaan kau-
punki tässä läänissä. Se sijaitsee Hämeen maakunnassa Päi-
jänteen pohjaispäähän laskemaa Iymäsjärmen rannalla. Suuren
merkityksen tälle kaupungille antamat ne monet koululaitokset,
joita sinne ou sijoitettu. Täällä on muun muassa Suomen
ensimmäinen ja suurin semtuaarilaitotz kansakoulujen mies- ja
uaisopettajien »valmistamista marten. Kaupungin rakennuksista
omat mainittamimmat uljaat semiuaariu kartanot. Iywäskylä
on Kesti-Suomen tutkiliikkeen keskus. Höyrylaimat kulkemat
säännöllisesti kaupungin ja Lahden kauppalan mälillä. Muu-
tamia tehtaita löytyy kaupuugissa ja seu lähistöllä.

Gröönwiilti, lasitehdas Mustasaaressa. — Lohitosti, paperitehdas
lähellä Iymästylän kaupunkia. — Mänttä, paperitehdas Keuruulla.

Oulun lääni.
Pohjanmaan rantamaisemat omat alhaista tasankoa noin s— l<>

peninkulmaa Pohjanlahden rannasta sisämaahan päin, jota mastoin tämän
maakunnan pohjais- ja itä-osissa on äärettömiini soiden ja kankaiden ohessa
korkeitakin muoria. Oulujänvestä pohjaiseen ja itään päin o»vat maamme
suurimmat ja parhaasti säilyneet tuktimetsiit. Muuteu on maanlaatu Poh-
janmaan sisä-osissa enimmiten hietapohjaista ja raakctperäistä, jonka tähden
maanmiljelys on mähemmän tuottamaa siellä. Maakunnan ylhäinen poh-
jainen asema tekee sen myöskin hallaisemmaksi kuin maamme eteläisimmät
seudut. Mutta tässä kohden on huomattama suuri eroitus sisämaan ja
meren rannikon »välillä, sillä maa meren seuduilla on hytvästi »viljeltyä.
Siikajoen ja Oulujoet» mälillä omat mainiot Limingan niityt, jotta kuului-
suudessa wetäwät ruertojll Isonkyrön pelloille. Karjanhoitoa harjoitetaankin
näillä seuduiu hymällä menestyksellä, ja on se elinkeino tässä läänissä yli-
malkllin yhtä tärkeä tuin maamviljelyskin. Kalastus on myöskin marsin
tuottoisaa sisämaiden järmissä sekä etenkiu suuremmissa, pohjaisissa tvirroissa,
joista saabaan paljon lohia. Liemin ja Ouluu lohet omat kuuluisat. Noista
äärettömistä metsistä poltetaan paljo termaa, mikä työ tuottaa elatuksen
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tuhansille ihmisille. Pohjaisen Pohjanmaat metsät oivat riistasta rikkaimpia
Suomessll ja sentähden ei metsästys tässä Oulun läänin osassa suinkaan
ole »vähäartvoinen elinkeino. Metsälintuja setä oramau y. m. metsäeläinten
nahkoja »nyödään täällä paljon joka muosi. Tehdasteollisuus ei tässä lää-
nissä siedä, muutoin tum nahkalvalmistukseu puolesta, mertaamista maamme
toisten läänien teollisuuteen, mutta muutamia rautatehtaita, lautasahoja ja
laimllnlveistämöitä löytyy kuitenkin siellä täällä. Kansan yleinen kätemyys
ei ole kehuttamalla kannalla.

Lapinmaa jaetaan taivallisesti kolmeen osaan, nint. Enontetiiiisten,
Kentin ja Inarin Lappeihin. Siellä menestyy maaltmiljelys ainoastaan
Harmoina muosiua, ja seu perimmäisissä osissa, Inarijärlven pohjaispuolella,
ei maaniuiljclystä laisinkaan harjoiteta. Tässä seudussa omat muoret pal-
jaita, kolkkoja kallioita, ja laaksojen pohjissa sekä matalammilla tuntureilla
ei kasivtt muita puita tuin loimuja. Asukkaat saamat niukan elatuksensa
porojen paimentamisella ja kalastamisella, jota »uiimemaiuittua elinkeinoa
harjoitetaan setä sisämaan mirroissa ja jiirmissä että norjan- ja menäjän-
puolisissa Jäämeren luhdissa. Ihmisten ja eläinten suurena kiusauksena
Lapissa omat lukemattomat itikka- ja mätäräparmet, joita siellä kesäaikoina
sikiää äärettömästi. Kemin Lapissa pitämät asukkaat porojen ohessa myös-
kin muutamia nautaeläimiä ja lampaita sekä »viljelemät ohraa ja marsinkin
nauriita.

Oulun läänin kaupuugit omat Pohjaumaalla Pohjanlahden
rannalla; ainoastaan yksi on sisämaassa.

1) Oulu (13,000 asukasta), Oulujoen suulla, on suuriu
termanmientipaikka Suomessa. Se on muutenkin tärkein kauppa-
kaupunki pohjaisella Pohjaumaalla. Tehtaista mainittakoon erit-
täin suuri nahkatehdas, joka on suurimpia Pohjoismaissa, ja
höyrymyllyt. Kaupungissa sijaitsee lääninhallitus. Oppilaitoksia
on useitakin. Ouluun on pystytetty maiuion ruuoilijan Fran-
z6n'in rintakulva.

2) Naahe (3,500 asukasta) ou kauppakaupunki Pohjanlahden
rannalla. Tällä kaupungilla ou hywä satama ja jommoinenkin
tauppalaimasto. Raahen höyrymylly ou isohko laitos. Kaupun-
gissa on etemä kauppaopisto ja suomenkielium uaissemiuaari.

3) Kemi (800 asukasta), Kemijoen suulla, ou vienoinen
kaupunki. Se harjoittaa jommoistakin tukkiliikettä ja lohen kaup-
paa. Lähellä kaupuukia ou muutamia sahoja.
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4) Tornio (1,500 asukasta), Suomeu pohjaisin kaupunki,
oli rakennettu eräälle Torniojoen saarelle, lähelle saman joeu
suuta. Tämä kaupunki harjoittaa kauppaa lohilla ja Lapin
tamaroilla, niinkuin peuran lihalla, nahkoilla y. m. Suomeu
ja Nuotsiu mälineu tullipaikka.

5) Kajaani (1,200 asukasta) on mähäiuen kaupunki Palta-
mon pitäjäässä. Tässä kaupungissa pidetään »vuosittain kuului-
sat markkinat, joihin matkustaa laajalta ihmisiä ostamaau
metsälintuja, nahkoja, moita y. m. tamaroita, joita Pohjan-
maan sisämaiden asukkaat silloin tänue kuljettamat. Turkkurin-
tehdas.

Kultalaksi nimitetään tullanhuuhtamoita, jotta omat Imalojoen ja
sen apujotien »varrella.

(!. Historiallinen maantiede.

Asukkaat ja niiden sukuperä. Emu osa (uoiu 2
miljoonaa 100 tuhatta) Suomenmaau asukkaista kuuluu Suo-
malais-ugrilaiseen kansakuntaan. Tämä kansakunta on aikaiu
kuluessa jakaantunut useampiin sekä kielensä että kausallisteu
tapainsa puolesta hyminkin crilaisiiu tansoihiu, jotka asumat
osaksi Pohjais-, Koillis- ja Keski-Euroopassa, osaksi luoteisessa
Aasiassa. Warsiuaiuen Suomcukaiisa jakaaiituu tähteen pää-
ueimoou: Karjalaisiin ja Hälnäläisiiu.

Suurinnnassa osassa Suomea asuu Karjalaista, joibeu asuma-ala
ulottuu Lapintuntureista Suomenlahteen ja Neniijän rajalta Uudellemaalle,
Keski-Hämeesen, Satatutttaan ja eteläisen Pohjanmaan itäiselle ja luotei-
selle rajalle saakka. Niinkuut helposti huomataan, kuuluu tähiiu piiriin
muun muassa toto Samonmaa ja siis Scnvolaisctkin, mutta nämä »viime-
mainitut omatkin sukuperältään Karjalaisia, maikka maakumian nimi on an-
nettu sen asukkaille. Mitään suurempaa eroamaisuutta ci olekaan karjalais-
ten ja samolaisten luonteiden, kielen ja tapojen »välillä. Karjalaiset omat
hywm taipuisat kaupantekoon. Mielellääu liikkuivat he kauppa-asioissaan
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taweamniillakiu aloilla, eiwattä tyydy yksinomaisesti raataperäisen maansa
miljelemiseen. Karjalaisten kauppa-intoa on kenties wielä kehoittanut tue-
nalaisten naapuruus, sillä miimemainituthan omat tähän elinkeinoon mar-
sin harjaantuneita. Luonnoltaan on karjalainen milktaampi ja sutkelampi
kuin hämäläinen. Hän ei ole umpimielinen, maan puhelias ja iloinen;
mähemmän sitkeä ja mähemmäu ajattelema, mutta ystämällisempi ja koh-
teliaampi tuin hämäläinen. Ko'oltaan on hiin hämäläistä isompi, jalo-
ryhrinen ja täytökseltään miellyttäwä. Kauniita miehiä ja naisia nähdään
usein karjalaisten joukossa; tamataanpa heidän seassaan joskus marsinaisia
kaunottariakin.

Hämäläiset asumat maamme lounaisessa osassa, Warsinais-Suo-
messn. Satakunnassa, Etelä-Hämeessä, pohjaisella Uudellamaalla ja eteläisen
Pohjanmaan sisäisissä osissa. He omat mähemmän taupanintoisia kuin
karjalaiset, mutta miljelemiit maatansa suuremmalla huolella ja uutteruudella
ttlitt miimemaiuitut. Kaikessa ytsipäisyydessään ja hitaisuubessaan on hämä-
läinen erinoniaiseu testämii työmies. Hän on ylimaltain umpirehellinen,
jonka tähden häueeu moi aina luoltaa. Hän miljelee peltoansa manhalla
isiltä perityllä lamallaan. Jos herrasmies sattuu asumaan hänen naapuri-
nansa ja uubenllikuisill »viljelystapoja käyttämällä saa pellostansa suuremmat
tulot, niin ei se äkkiä kehotta hämäläistä ryhtymään samaan miljelystapaan.
Tätä hämäläisen »vanhallansa olemista on kestänyt monta sataa muotia,
maan uyt koittaa Hämeessä toinen aika. Monessa tohben nähbäiin talon-
poikain käyttämän herrain kanssa kiimassa uusia maanmiljelystapoja. Kou-
luja rlltenuellaan, kirjallisuutta »viljellään.

Muobollllnsll omat hämäläiset lyhyenlaisia ja tutemahartioisia. Har-
moin heibiin siassansa lamataan henkilöitä, joita yleisen käsitystaman mu-
taan möisi kauniiksi sanoa. Mutta maikka hämäläinen heimo ei ole »varus-
tettu millään erinomaisella tauneubella, on sillä kuitenkin testämäisyydessään,
rehellisyydessään ja uutteruudessaan ominaisuuksia, jotta asettamat sen täy-
delliseen tllsa-arivoon muiden heimojen rinnalle.

Paitsi näitä suomalaisia heimokuntia, asuu maassamme
wielä joukko Ruotsalaisia (noin 360 tuhatta), Wenäläisiä (noin
40 tuhatta), Saksalaisia (uoiu 2,000), kappalaisia (1,500) ja
Mustalaisia (noin 1,200 henkeä). Tärkeimmät Suomessa asu-
mista germanilaisista kansoista omat Ruotsalaiset. Ruotsalaista
mäestöä löytyy Uudenmaan ja Warsinais-Suomen eteläisissä
osissa, Ahmenan saaristossa ja Etelä-Pohjanmaan rannikolla.
— Ruotsinkieli on Suomeukielen ohessa »virkakielenä Suo-
messa.
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Venäläistä asuu maanwiljelijöinä enimmän Wiipurin läänin kaak-
koisessa osassa ja paikoin muissakin lääneissä kaupunkien tauppamiehinä. —

Saksalaisia kauppa-asioitsijoita ja teollisuuben harjoittajia löytyy etenkin
Wiipurissa ja Helsingissä. Lappalaiset, jotka omat Suomen sukua, asu-
mat maamme pohjaisimmassa osassa. Mustalaiset kuljeskelemat kerjää-
jinä ja hemosten maihtajina ympäri maata markkinoista toisiin. Muuta-
mat heistä asumat enimmäkseen yksissä paikoin ja omat ryhtyneet maan-
miljelykseen.

Uskonto. Suomenmaan maltiokirkko on emankeelis-
lutherilainen, johon kirkkokuntaan enin osa tämän maan asuk-
kaista kuuluu. Se kristinusko, joka Suomeen kolmella eri risti-
retkellä (muosina 1157, 1249 ja 1293) Ruotsista tuotiin, oli
roomalais-katoolisen kirkon oppia. Tämä oppi pääsi ainoastaan
jossakin määrin kansaamme juurtumaan, sillä kansaa opetettiin
ainoastaan uuden uskontousa ulkonaisia sääntöjä noudattamaan,
maan ei sen sisällystä käsittämään. Sen tähden ei kansassamme
ilmaantunutkaau sanottamaa mastustusta, kun Lutherin puhdis-
tamaa oppia rumettiin sen sekaan leivittämään, mikä tapahtui
muoden 1523 tienoilla. Lutherin oppi on suuresti »vaikuttanut
kansamme henkiseen edistykseen.

Wähäinen osa karjalaisista (noin 45,000 henkeä) tunnus-
taa kreikanuskoa.

Paitsi lnth erilaisia ja kreikkalais-katoolilaisia, löytyy maassamme wä-
häinen joukko roomalais-katoolisen uskon tunnustajia, joista enimmät asumat
Helsingissä ja Wiipurissa. Myöskin muutamia satoja juutalaisia asuu suu-
remmissa kaupungeissa. Lnth erilaisessa seurakunnassa on syntynyt eräitä
mähemmän tärkeitä uskoulahkoja, joista merkittämin on n. s. hihhulien lahko.
Pohjanmaalla ja parissa Otelä-Suomen kaupungissa on lahkolaisia, jotka omat
luopuneet waltiotirtosta ja kuuluwat roapaakirkollisiin, pelastus-armeijaan,
baptistein taikka metobistein uskonlahkoihin.

Maan historiallinen jako. Suomi jaetaan historialli-
sessa katsauuossa yhdeksään maakuutaan, jotka omat: Warsinais-
Suomi, Ahmenanmaa, Satakunta, Uusimaa, Häme, Samo, Kar-
jala, Pohjanmaa ja Lapinmaa. Sitä Suomenmaan osaa, joka
muodesta 1743 muoteen 1811 kuului Wenäjäu »valtakuntaan, eli
Wiipurin lääuiä ja Mikkelin läänin eteläistä osaa, kutsutaan
usein Nauhaksi Suomeksi.
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i) Warstnais-Suomi o»t Suomen lounaisin osa, jossa omat tapah-
tuneet maamme »vanhimmat tarkemmin tunnetut historialliset tapahtumat,
sillä tämän osan Suomea malloittimat ruotsalaiset eusiu ja tänne tuotiin
ensin kristinusko. Seutähdeu ou marsinais-Suomi historiallisista muis-
toista rikkain Suomen maakunnista. Tärkeimmät historiallisesti muistetta-
mista paikoista omat! Turku, jonka lähellä olema Turun linna on perus-
tettu 1157. Sen perusti Ruotsin kuniugas Eerikki IX pyhä, ja piispa Henrik
kastoi ensimmäiset suomalaiset kristinuskoon lähellä kaupunkia olemassa Ku»
ptttaatt lähteessä. Turun linnassa asui muutamia »vuosia Suonien hert-
tua, sittemmin Ruotsin kuningas Juhana 111. Turussa tehtiin rauha „piktu-
mihan" perästä m. 1743. Lähellä Turun kaupunkia on Lemunniemi, jossa
oli sotlltappelu m. !BliB. - Naantali ou muistettama siitä, että siellä oli
testi-aikana maamme kuuluisin ja rikkain naisluostari. — Uttdessalattpmt'
gissa tehtiin rauha Ruotsin ja Nenäjän mälillä „isomvihan" perästä m. l?2l.
— Kuusiston linna, Piikkiön pitäjäässä, oli aikoinaan Suonten kcttoolisten
piispain asuuto. (Se hämitettiin m. 1528). -- Nousiaisissa mainitaan
olleen maamme manhimman kirkon, ja täällä asuiwat Suomen ensimmäiset
tatooliset piispat. — Niintäittiiellii asuiwat myös muutamat Suomen katoo-
lisista piispoista, kunnes piispan-istuin muutettiin Turkuun.

2) Ahwettanmaatt saaristo. Suomen ja Ruotsin mälillä Pohjan-
lahden suussa, joutui asemansa tähden jo aikaiseen pysähdyspaikaksi Ruot-
sista Suomeen ja päinmastoin kulkemille laimoille. Mitään suurempaa his-
toriallista tehtiimää ei täällä kuitenkaan ole koskaan suoritettn. Kahben
linnan jäännökset omat muistettamat : Kastelholma'!!, joka perustettiin jo
keskiajalla, ja NVMarsuiid'in, jonka englantilaiset hiimittimät muonna 1854.

3) Satakunta, johon kuuluu Turun ja Porin läänin pohjainen ja
Hämeen läänin luoteinen osa sekä »vähäinen kappale Wctasan läänistä, on
historiallisista muistoista hiukan rikkaampi. Siellä tapahtuimat muun muassa
ensimmäiset tappelut siinä talonpoikaiskapinassa, jota historiassa on saanut

nimen. Seuraamat paikat omat historiallisessa katsannossa
merkillisimmiit : — Mlvilll, jonka lähellä sijaitsee nykyinen Pori, oli aikoi-
naan kaupunkina. Tämän lähellä moitti Klaus Flemingin alapäällittö Akseli
Kurki Pentti Poutun johtamat ..nuijamiehet" m. 1596. — Nokian karta-
nossa Pirkkalassa oli tappelu Klaus Flemingin ja talonpoikain mälillä m.
1597. — Kokemäen pitäjäässä on mctnha lato, jossa Suomen ensimmäisen

piispan, Henrikin, sanotaan saarnanneen. Sen ympärille on rakennettu
kimitys. - Köyliöjärwen jäällä sanotaan Lalli nimisen talonpojan mur-
hanneen edellä mainitun Henrit piispan. — Lautlo, mainion Kurkisumun
perintökartano Wesilahden pitäjässä.

4) Uusimaa on luultatuasti saanut uimensä niiltä ruotsalaisilta
uudisasukkailta, jotta Birger Jaarlin aitalla sinne Ruotsista muuttimat. Se



51

on kapeahko maakaistale Suomenlahden rannalla ja ulottuu Hankoniemen
länsipuolelta Haminan seuduille sekä Salpausselästä Suomenlahteen saakka.
Tärkeimmät historiallisesti merkilliset paikat omat: Anjala, kartano Elimäellä,
jossa aateliset upseerit tetimiit kuuluisan liittonsa Ruotsin kuningasta Kustaa
llLttct »vastaan. — Haminassa tehtiin rauha Ruotsin ja Wenäjän »välillä
m. 1809, jolloin Ruotsi lopullisesti luopui Suomesta. — Porwoossa pi-
dettiin maltiopäimät m. 1809, jolloin Aleksanteri I Snomen kansan „korotti
kansakuntien joukkoon". — Naasepori, manhan linnan jäännöksiä Karjan
pitiijäässä. Siinä asui mähän aikaa Kaarle Knuutinpoika Bonde. — Ruotsin»
salmi. Kymijoen itäisen suuhctaran luona lähellä Kotkan tctupuukia, on muis-
tettama meritappelnista m. 1789 ja 1790. — Suursaaren lähellä oli meri-
tappelu »v. 1788. — Switrtholtna, hämitetty linnoitus lähellä Lomiisan
kaupunkia. — Wiapori, perustettu »v. 1749, on merkillinen sen antautumisen
johdosta »venäläisille m. 1808. Sitä poniniittimat ranskalaiset ja englanti-
laiset itämaisen sodan aikana m. 1855. — Wäriilii, kylä Elimäellä, jossa
tehtiin rauha kolmimuotisen sodan perästä m. 1790.

5) Hämeen maakunta on Pohjanmaan, Samon, Uudenmaan, War-
sinais-Snomen ja Satakunnan »välissä. Tähän maakuntaan tekimiit Ruot-
salaiset toisen ristiretkensä. — Hämeenlinna, jonka Birger Jaarli perusti
m. 1249, on Turkua lähinnä »vanhin Suomen linnoista. —Karstulassa oli
kiimas sotatappeln m. 1808. — Liuksiala, muinainen kuninkaankartano Kangas-
alan pitiijäässä. Siinä asui Eerikki XlVnten leski Katariina Maunutar. —

Padasjoki, tappelu nuijasodan aitana m. 1597. — Pälkäne, muistettama
sotatappelusta m. 1713. — Utitttangas Walkcalassa, tunnettu tappelusta
m. 1789.

6) Salvo oli samoin kuin Hämekin sisämaa, jonka ympärillä omat
Pohjanmaa, Karjala, Uusimaa ja Häme. Täällä olemista merkillisistä pai-
koista »namittakoon: Sawonlinmt (^ Olaminlinna), perustettu »v. 1475 raja-
linnatsi Wcnäjää mustaan. — Haapaniemi, Rantasalmella, oli muinoin
Suonien sotakoulun asemana. — Partttmiiki, myös Rantasalmen pitäjäässä,
on muistettama sotatappelusta m. 1789. — Porrassalmi, lähellä Mikkelin
kaupunkia; tappelu m. 1789. — Toitvltla, lähellä Kuopion kaupunkia, ja —

Koljonwirta, lisalmella, omat mainioita 1808 »vuoden sodasta. — Lap»
peenrannassa oli aikoinaan linnoitns. Sen lähistöllä taisteltiin ensimmäi-
nen tappelu Hattujen sodan aitana m. 1741. — Kiirniilosli, Samitaipa-
leella, sotatappclu »v. 1790.

7) Karjala, rajamaakunta Wcnäjää »vastaan, on luonnollisen ase-
mansa mnoksi useammin kuin maamme muut maakunnat ollut taistelutan-
tereena ja riidan aiheena Ruotsin ja Wenäjän mälillä. Se on kuulunut
mätiin Ruotsille, mäliiu Wenäjälle, ja sentähden ei tämä maakunta ole »voi-
nut henkisissä eikä aineellisissa pyrinnöissä edistyä muun Suomen rinnalla.
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Paljon löytyy täällä historiallisesti merkillisiä paikkoja. Tärkeimmät niistä
omat: Wiipurinlinna, jonka Tortel Knuutinpoika perusti m. 1293 tuodes-
saan kristinuskoa Karjalaan. Se on monta kertaa ollut taistelun esineenä
Wenäjän ja Ruotsin »välillä ja siellä mietti jonkun aitaa komeata elämää

Ruotsin »valtionhoitaja, sittemmin kuningas Kaarle Kltuutinpoita Bonde.
Tässä linnassa ja sen lähistöllä tapahtuneista tappeluista muistettakoon:
Viipurin pamaus m. 1495 ja Wiipttrin kujanjuoksu, meritappelu, m.
1790. — Käkisalmi, tärkein kaupunki entisessä Käkisalmen läänissä. Likellä

kaupunkia ollut ikiivanha linna rakennettiin uubestaau »v. 1295. Se oli
milloin ruotsalaisten, milloin »venäläisten mallassa. — Walanto, »vanha ja
rikas kreikkalainen luostari eräässä ihanassa Laatokan saaressa. — Kone-
tvttsct, myöskin kreikkalainen luostari, Kouonsaaressa lähempänä Käkisalmea.

8) Pohjanmaalla omat tapahtuneet suurimmat ja tärkeimmät tap-
pelut Ison mihan aikana sekä Suomen sobassa muosina 1898 ja 1899, jonka
jälkeen Suomi Ruotsista tokonaisuubessaau eroitettiin. Se ou juuri tämä
maakunta, joka enimmän sai kärsiä »vihollisten mätimaltaa tuona hirmui-
sena aikana, jota Suomen historiassa nimitetään isoksi wihaksi. Wiljellyt
maat ja mätiritkaat seubut muuttuimat muutamissa »vuosissa tammottamiksi
erämaiksi. Ihmisiä surmattiin ja tibutettiin julmimmalla lamalla. Esimerk-
kinä mainittakoon, että ainoastaan Limingan pitäjäässä teki tänä aikana
surmattujen lutu yli 2 tuhatta henkeä. Vie, jotta tertesimät, patenimat kor-
piin ja saloihin, joissa elättimät itseään petäjän kuorilla, jäkälillä y. m.
Waan Suomen kansa ei kuitenkaan sortunut. Tärkeimmät tämän maakun-
nan historiallisesti »nuistettmvista paikoista omat: Ottlttnlinna, linnan
jäännöksiä lähellä Oulun kaupunkia, perustettu m. 1570. — Santawuorella,
Ilmajoen pitiijäässä, löi Klaus Fleming talonpojat m. 159? ja tukisti siten
nuijasoban. — Nllpttett kylässä, Isonkyrön pitäjäässä, oli mennen tappelu
m. 1714. Siinä moittimat »venäläiset. — Kajaattinlittna, lähellä Kajaa»
nitt kaupunkia. Wiimemainittu on »nuistettama „sarkctsodasta" m. 1712.
Linnan hämittimät »venäläiset m. 1717. — Siikajoki, — Rewonllthti, ja
— Pulltila, Siikajoen »varrella, Juutas, Uudenkaarlepyyn pitäjäässä, —

Orawainen, Nöyrin pitäjäässä, — Lapua, — Nuonanfilta, — Salmi, ja
Alawus, kaikki muistettamia 1808 muoden tappeluista. — Ollijoti, kylä
Salon pitäjäässä, mainittama 1808 muobeu sominnon johdosta. — Ksrs-
Holma, entinen linna lähellä Nitolainkctupunkia.

9) Lapinmaassa ei syrjäisen aseman ja muiden luonnollisten hanka-
luuksien tähden ole tapahtunut mitään merkillisempää historiallista tapah-
tumaa.
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