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Isänmaan maantiede on epäilemättä kansakoulun tärkeim-
piä oppi-aineita, sillä kansalainen, waikk'ei hänen yhteiskunnal-
linen ja waltiollinen waikntuksensa ulottuisikaan laajemmalle
oman kuntansa rajoja, ei woi johdonmukaisesti harrastaa maansa
yhteistä parasta tietämättä jotakin sen yleisestä laadusta ja
nykyisistä yleisistä oloista. Mutta kun soweliasta tämän aineen
oppikirjaa kansakouluille ei ole entuudestaan säätämissä, ja kun
yksinään kartan johdolla oppiminen, sanottakoon mnutoin mitä
tahansa, on marsin hankalaa sekä waiwaloista, niin on allekir-
joittanut uskaltanut ryhtyä tämän kirjasen toimittamiseen siinä
toiwossa, että siten poistaisi jonkun puutteen meidän nuoresta
kansakoulukirjallisuudestamme. Kokemus on osoittama, missä
määrässä toimeeni tulemat toteutumaan ja tämä kirja tarkoitus-
taan mustaamaan. — Kirjan lameus nimenomaan kansakoulun
oppikirjaksi kenties näyttää hiukan liialliselta, mutta minun ma-
kuutukseni on, että jokaisen korkeamman kansakoulun läpikäyneeu
simistyneen kansalaisen tulee ainakin sen merta tuntea isänmaa-
tansa, sen oloja ja laitoksia, kuin tässä kirjassa on esitettynä.
Tätä paitsi olen uskaltanut luulla, että kirja möisi toistaiseksi
tulla käytet-ämäksi myöskin maamme seminareissa ja kenties
alkeisopistoissakin, sillä sopimaa isänmaan maantieteen oppi-
kirjaa ei niitäkään oppilaitoksia Marten ole ilmaantunut sitten,
kun A. G. I. Hallsten'in m. 1859 suomenkielellä painosta tullut
teos, jota monien kiitettämäin ominaisuuksiensa ohessa sopii jo
nykyään pitää manhentuneena. Sentähden ja kun kansakonlun-
opetuksessa ei muutamain kohtain poisjättämisestä — jos nimit-

Alkulause ensimmäiseen painokseen.



täin joku kunnioitettama opettaja pitäisi lyhentämisen tarpeellisena
— sanottamaa häiriötä syntyne, olen antanut kirjan ilmaantua
tämän kokoisena. — Historiallisen maantieteen olen, mastoin
ennen käytettyä tapaa, asettanut kokonaan erilleen maltiollisesta.
Syynä tähän menetykseeni on ollut se itämä kokemus, että pienet
oppilaat eimiit maltiollisen maantieteen yhteydessä luettuna moi
mitenkään saada muistissansa pysymään historiallisesti merkil-
lisiä paikkoja, jota mastoin ne eri tunnilla opetettuina näyttä-
mät oleman maantieteen helpoimpia kohtia.

Sywästi tuntien kirjani puutteellisuuden pyydän saada
sulkea sen kunnioitettamain opettajain suosioon.

Kiihtelysmaaralla, Syyskuulla 1884.

Alkulause nmdenteen painokseen.

Kirjoittaja.

Ensimmäinen painos tästä oppikirjasta ilmestyi jo 11
muotia sitten, eikä seuraamiin ole tehty mitään muutoksia. Kun
nyt miides painos oli toimitettawa, 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 asnu kaukana ja kirjan
julkaiseminen on maatinnt kiirettä.

Helsingissä, Heinäkuulla 1895.

Kustantajat.



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

Asema ja rajat. Suomenmaa on noin 60" ja 70"
mälillä pohjaista lemeyttä eli pohjaiseen päin päimäntasaajasta.
Maamme on siis pohjaisen lauhkean myöhykkeen pohjaisessa
osassa, onpa osa siitä pohjaisessa kylmässäkin myöhykkeessä.
Suomenmaan pituus pohjaisesta etelään on 115 uutta Suo-
men peninkulmaa, ja lemeys lännestä itään 61 peninkulmaa.

Suomen Suuriruhtinaanmaa.
374 tuh. neliökilom. laaja. 2^ milj. asukasta.

Luonnollinen maantiede.

Raja kulkee Pohjanlahden pohjaisesta päästä Tornio» ja Muonio-
jokea myöten wiimemllinitun lähteelle. Siitä se tekee lyhyen mutkan koilli»
seen päin Norjan Kölinmoria seuraten Haltiotunturiin asti. Pohjaisessa
raja jatkuu tuntureita pitkin kaakkoista suuntaa Peltotunturiin saakka ja
kulkee sen toisella puolen koilliseen päin Tenojokea myöten, kunnes tähän
jokeen tulee pohjaisesta pieni puro nimeltä Skoarre, jonka suusta raja tään»
tyy etelää kohden. Idässä kulkee raja etelään, kaakkoon ja taas etelään
päin Laatokan rannalle. Tästä se käy lounaasen halki Laatokan, jonka
läntisen rannan se kohtaa lähellä Wuoksen eteläisintä suuhaaraa. Pieni
Siestarjoki johtaa wihdoin rajan Suomenlahden rantaan.

Nannikko. Suomen mutkikas rannikko muodostaa suu-
ren paljouden niemiä ja lahtia, ja sen edustalla on lukematto-
mia saaria ja luotoja.



Lahdelmista on Wiipurinlahti muita isompi. Suomen-
lahden ja Itämeren rajalle muodostaa Lohjanselän pää pitkän
Hankoniemen, joka on Suomen eteläisin kärki. Suomenlahden
keskellä on muutamia isompia Suomeen kuulumia saaria, joiden
joukossa Suursaari. Laajin saaristo on Pohjanlahden etelä-
osan, eli Raumanmeren, ja Itämeren mälissä. Se jakaantuu
pitkän Kihti-nimisen merenselän kautta Warsinllis-Suomen saa-
ristoon, jossa iso Kemiö, ja Ahwenan saaristoon. Wiimemaim-
tussa on Ahvenanmaa suurin saari. Tämä on muodoltaan nelis-
kulmainen, ja sen rannikot 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 eimätkä niin saarisia kuin Suomen etelä-
ranta. Hailuoto, suurin Pohjanlahden saarista, on Oulun-
lllhden suulla.

Laatokan luoteisranta on louhinen ja rikkiuurrettu sa-
malla tamoin kuin Suomenlahdenkin. Ulompana rannasta ko-
hoaa ryhmä kallioisia saaria, joista Wlllllmo on mainittamin.

Maanpinta. Suomi on merrattain alhaista maata.
Pitkiä ja korkeita muorijonoja ei täällä tawata ensinkään.
Maikka meidän harjujen ja kumpujen ohuen maapeitteen alta
koma kallio usein pistää esiin, niin ne tuskin ansaitsemat muor-
ien 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-

Meren rannoilla on meidän maassa huomattu se omitui-
nen ilmiö, että maa mähitellen nousee merestä eli niin sanoak-
semme kasmaa, jonka mnoksi meri yhä enemmän mataloittuu.
Pohjanlahden ranta ylenee siten noin 1 metrin sadassa mno-
dessa, mutta Suomenlahden rannikolla maa nousee ainoastaan
V2 metriä yhtä pitkän ajan kuluessa.



Waikka maakamara Lapissa ja Pohjanmaalla ylimalkaan
on tasaista, kohoaa lakeilta siellä täällä maan pohjaisosassa
sekä yksinäisiä tuntureita että wuoriryhmiä. Niitä on pidet-
tämä 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 mutkan kohdalla kohoaa kaksi muori-
ryhmää: Ounastunturi sekä Pallastunturi, jonka korkein huippu
on runsaasti 850 metriä merenpinnasta. Niiden jatkona saat-
taa pitää eteläisempää, Kittilän ja Kolarin Malissa olemaa
Miistunturill. Inarijärmen pohjaispuolella olemassa Suomen»
maan osassa on paljo metsättömiä tunturikukkuloita. Lännessä-
väin 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. Etelämmässii
tunturit seisomat enemmän yksinänsä. Niistä mainittakoon:

I. Pohjainen tasanko alenee pohjaisesta ja idästä Poh-
janlahtea kohden. Sen pohjaisin osa, Inarijärmen ympärillä,
mieltää kumminkin Pohjaiseen Jäämereen päin, jonne medetkin
sieltä kulkemat. Maanselkä, eli medenjakaja, joka erottaa Jää-
mereen ja Vienanmereen 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
tienoilla, on Maanselkä keskimäärin noin 300 metriä kor-
kea merenpinnasta lukien. Etelä-Pohjanmaan ja mäkisen sisä-
maan mälillä olema medenjakaja, jota on rumettu nimittämään
Suomens-läksi, on noin 180 metriä ylempänä merenpintaa.
Matalalta merenrannalta kohoaa maan pinta tasaisesti ja wer-
kalleen sisämaahan päin.

mosta Siipyyn niemeen, joka pistää Pohjanlahteen Kristiinan
kaupungin eteläpuolella.



Pyhätunturi Kemijärwen pohjaispuolella. Napapiirin kummalla-
kin puolella on Kemi- ja Torniojoen Malilla mäkinen seutu.
Lähellä Torniojokea kohoaa siellä Aawasatsa - niminen muo-
renkukkula, jolla käypi joka muosi Juhannuksen aikoina paljo
matkustamaisia sekä omasta maasta että ulkomailtakin keski-
yön aurinkoa katsomassa. Tämä muorenhuippu, 230:n met-
rin korkuinen, on nimittäin eteläisimpiä paikkoja Euroopassa,
jossa aurinko näkyy kesäpäimiin seisauksen aikana muorokauden
läpeensä. Kiwalon nimellä tunnetaan eräs muoriharjanne,
joka Kemijoen alisen juoksun eteläpuolella käy koillisesta lou-
naasen. Sen alastomat kukkulat näkymät etäälle ympäristöön.
— Kuusamo on kuuluisa monista maaroistaan ja järmirikkau-
destaan, jonka tähden sitä on nimitetty Suomen Smeitsiksi.
Se on, Lapin jälteen, Suomen ylhäisin seutu. Jormien kalmo
on siellä 240 metriä merenpintaa korkeammalla. Kuusamon
korkeilta metsättömiltä kukkuloilta, jotka suurimman osan muotia
omat lumen ja jään peitossa, näkyy Juhannuksen aurinko useat
muorokaudei umpeensa. Eteläisin niistä on liwaara (465 met-
riä). Kuusamosta haaroaa muoria luoteesen ja länteen niin-
kuin eteläänkin päin. Sen saattaa jo lukea Suomen epätasa.'
seen osaan kuulumaksi.

Suot ja newat peittämät suuren osan Lapin ja pohjaisen
Pohjanmaan tasangosta, toisin paikoin lamataan siellä laajoja,
kimisiä hiekkakankaita. Etelä-Pohjanmaa sisältää useampia pit-
kiä ja kapeita jokilaaksoja, jotka tamallisesti omat samiperäisiä
ja wiljllwia. Niiden Malilla on kankaita tai soita.

11. Eteläinen mäkimaa on täynnä kumpuja, muoria ja
harjanteita. Kankaita, notkoja ja soita tamataan myös mähä
mäliä. Laaksojen pohjia peittämät tuhannet järmet ja lammit.
Maa on siis hymin epätasaista ja .vaihtelemaa ulkomuodoltaan.
Se alenee mähitellen pohjaisesta Pohjanlahden, Suomenlahden
ja Laatokan rannoille päin. Samon ja Karjalan pohjaisimmat
seudut omat 240 metriä, Keski-Suomi Päijänteen ympärillä
noin 100 tai 120 metriä yli merenpinnan. Tähän minne-



4) Puijonmllki, jonka juurella on Kuopion kaupunki ja
jonka kukkulalta on tawattoman lamea näköala maiden, järmien,
saarien ja salmien yli.

3) Pisawuori Sywärin järwen kaakkoisrannalla Nilsiän
pitäjässä. Sen kukkulan sanotaan kohoaman ainakin 180 met-
riä läheisten järmien pinnan yli. Wnori on merkillinen luo-
listansa, joiden seinissä on lamattu suuria ja kirkkaita muori-
kiteitä.

Wuoret ja kukkulat omat yleensä matalia. Niiden huiput
Harmoin ylenemät 100 metriä ympärillä olemasta maasta.
Muutamat maarat kumminkin kohottamat päälakensa kaikkia
ympärillä olemia kukkuloita korkeammalle ja tarjoamat siten
katsojalle monien peninkulmain näköalan järmien ja metsien
yli. Semmoisia omat seuraamat:

1) Wuotatti nimisen wuoriselänteen kukkulat Kajaanista
kaakkoon päin.

mainittuun korkeuteen maanpinta on kohonnut jo s:n tai toisin
paikoin 10:n peninkulman päässä Suomenlahden pohjois-
rannasta.

2) Koliwaara lounaispuolella Pielisjärweä.

2) Punkaharju, joka 8:n kilometrin pituisena luonnollisena
siltana käy Purumeden poikki. Se on ainoastaan 10 tahi kor-
keintaan 40 syltä lemeä, ja kasmaa sekaisin uhkeata lehti- ja
hawumetsää. Punkaharju on merkillinen ihmeellisestä luonnon-
kauneudestaan, se kun tarjoo ihania näköaloja molemmin pno'
lin olemille saarisille selille Päin.

Hiekkaharjut omat toisin paikoin jyrkkärinteisiä ja niin
kapeita, että maantie tuskin sopii niiden päälle, toisin paikoin
paljon lemeämpiä. Niistä mainittakoon:

1) Karjalanseltll, joka on hiekasta, sorasta, mukula- ja
wierinkiwestä muodostunut mnltaharju.

6) Tiirismaa Wesijärwen etelärannalla, korkein mitattu
muori Etelä-Suomessa (223 metriä merenpinnasta).

5) Mäntiinwuori Keurusselän etelärannalla.



4) Salpausselkä, Pisin kaikista Suomen harjanteista, muo-
dostaa sisämaan suurille järmille luonnollisen sulun, jonka ai-
noastaan kaksi suurempaa mirtaa lämistää. Se alkaa Koitereen
järweltä, joka on Kuopion läänin itäosassa, jakulkee kaaremast.
lounatta ja lautta kohden, koskien Saimaan ja Wesijärwen etelä-
rantaan. Tiirismaasta se kääntyy Lohjanselän nimellä taas
lounaasen päin ja päättyy Suomen lahden rannalla Hanko-
niemeen. Toinen, pohjaisempi hietaharju käy samaan suuntaan
kuin Salpausselkä, noin kahden peninkulman matkalla siitä,
ja loppuu sekin mereen, Proomarwin kappelissa. Salpausselän
rinnakkaisharjun katkaisemat muutamat järwet, joihin se tekee
niemiä ja saaria.

5) Hämeenkangas on pitkä, lemeä harjanne, joka Tam-
pereen seuduilta ulottuu luodetta kohti Kankaanpään kir-
kolle saakka. Sieltä se Pohjankankaan nimisenä kääntyy poh-
jaiseen päin ja alenee mihdoin eteläisen Pohjanmaan ta-
sankoon.

3) Kangasalan harjut Etelä-Hämeessä omat nekin kuu-
luisat kauniista näköaloistaan.

Suomenlahden saaret yleensä eimät ole ylhäisiä, maikka
kallioisia. Poikkeuksena siitä on kuitenkin Suursaari, joka on
sangen Wuorinen. Ahmenanmaan sacrri on epätasainen. Sen
pinnalla maihtelee matalia kallioita tai ohuella multakerroksella
peitettyjä kunnaita ja miljamia peltomaita. Merenkurkun
saaret ja Hailuoto omat matalia.

Suomen wuoret omat enimmäkseen harmaata kimeä, jota
lamataan kahta lajia, kraniittia ja kneissiä. Rapakimi on
yleinen laajalla alalla Wiipurin lahdesta länteenpäin. Paitsi
näitä muorilajeja, löytyy Suomessa liuskiota, jota on erittäinkin
Karjalassa (Laatokan pohjoispuolella) ja Lapissa sekä Tampe-

Salpausselän eteläpuolellakin maa on epätasaista Suo-
menlahteen ja Laatokkaan asti. Mutta Suomen kaakkoisimmissa
osissa, Laatokan koillis- ja lounaispuolella, tasoittuu maa Ve-
näjän suuria lakeuksia kohden.



Wesistö. „Tuhatjärwinen" Suomi on mesistä rik-
kaampi kuin mikään muu Euroopan maa. Se onkin merrat-
tain myöhäisiin aikoihin ollut meren alla, josta se yhä mielä
kohoamistansa kohoaa. liirwet omat keskenänsä yhteydessä sal-
mien tai jokien kautta ja muodostamat siten pitkiä mesijaksoja,
jotka suurempaa mirtaa myöten laskemat mereen. Jokiloissa
kosket mähä Malia jouduttamat meden hiljaista kulkua. Niissä
joissa, jotka eimät tule isommista järmistä, on mesi useammi-
ten sameata, esimerkiksi Pohjanmaalla, mutta niissä mirroissa
ja joissa, joiden kautta sisämaan järmijaksot purkaumat, juoksee
puhdasta ja kirkasta mettä. lärmet, joiden pohjalle sami ja
muta laskeutuu meden seisoessa, maikuttamat siten isoina puh-
distus-altaina.

reen kuupungista itäänpäin. Hietakimeä on Kokemäenjoen etelä»
puolella. Kalkkia saadaan Paraisista, Kemiöstä ja Finbystä,
jotka omat Warsinais-Suomen saaria, sekä muutamista Itä-
Suomen paikkakunnista, mutta Keski-Suomesta jaPohjanmaalta
sitä ei ole paljon löydetty.

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

Wälkkywät medet ja kohisewat kosket antamat sumisaikaan
Suomen maisemille miehättämän sulon, jota muukalaisetkin tn-
lewat tänne ihaelemaan. — Kesällä monet järmet, joita kulje-
taan höyrylaimoilla ja muilla aluksilla, suuresti helpoittamat
liikettä, ja talmiseeukin aikaan, kun pakkanen on rakentanut
jääsillat mesien ylitse, on niitä myöten mukama päästä paikka-
kunnasta toiseen.

Kaikkiin ympärillä olemiin meriin juoksee mesiä Suomen
rinteiltä.

1) Paatsjoen wesijakso, jonka suurin järwi on männistöä
kasmamien hietakankaiden ympäröimä Inari. Tähän tulee
lounaasta (Peltotunturista) Iwlllojoti, jonka lietteestä miime

I Pohjaiseen Jäämereen laskee:



2) Kemijoki, jonka lähteet omat Wenäjän rajalla, Saari-
selän kaakkoispuolella, saapi oikealta Luirojoen ja ryöpeän Kiti-
sen ysdistyneet medet, kulkee Kemijiirwen läpi, yhtyy Roma-
niemen kirkolla Enontekiäisistä tnlewaan, 28 peninkulman pi-
tuiseen Ounasjokeen ja muodostaa mereen purkautuessaan joukon
saaria ja luotoja. Kemijoki ja muut Lapin mirrat, maikka
kylläkin koskien waiwaamat, omat kesällä tärkeitä kulkumäyliä,
niin kauan kuin Lapin raukoilla rajoilla ei ole maanteitä. Mai-
nion hymiä lohia saadaan Kemijoesta runsaasti.

1) Torniojoki, rajamirta Ruotsia mastaan. Siihen yh-
tyy masemmalta: Muoniojoki — sekin rajamirta — ja Tengeli-
joki, joka tuo mettä järmirikkaasta, muorisesta seudusta.

2) Tenojoki, joka saa lisäksensä etelästäpäin tuleman Uts-
joen, kulkee Suomen rajalla aluksi lakeitten tunturikankaiden
poikki, sitten muorien ja sorariuttojen Malilla, ja laskee Nor-
jan maltakunnassa olemaan Tenomuonoon. Tenojoesta pyy-
detään paljo lohia.

Useimmat Kuusamon medet laskemat Vienanmereen, joka
on Jäämeren lahti.

wuosikymmeninä on huuhdottu kultaa mähin määrin, sekä län-
nestä lotienjoki, joka kokoaa mesiä nseista järwistä. Inarijärmi
laskee metensä Paatsjoen kautta Warenkiwuonoon, joka on
Norjan rajain sisällä.

11. Pohjanlahteen laskemat seuraamat isommat medet:

5) Oulujoen wesijaksoon, jonka keskuksena on iso Onlu-
jiirwi, laskee mesiä kahdelta suunnalta. Koillisesta tulee Hy-
rynsalmen reitti, johon muiden muassa kuuluu Kiantajiirwi.
Idästä purkauu Sotkamon reitti Oulujärmeen Ämmänkoskia myö-
ten. Suurimmat putoukset Oulujoessa omat Niskakoski, Pyhä-
koski ja Merikoski. Vaikka Oulujoki on hymin koskinen, kul-
jetetaan sitä myöten kuitenkin meneissä paljon sisämaan tama-
rata, etenkin terwaa, Ouluun. Tästäkin joesta saadaan lohia.

4) lijoki, alkaa limaarasta.
3) Simojoki, lähtee Simojiirwestii.



Pohjaisesta tulee kolme yhdistynyttä reittiä, nimittäin:
I Ätsiirin ja Virtain reitti, II Pihlajaweden reitti ja 111 Keu-
ruun reitti. Kaksi ensinmainittua reittiä yhtyy Tarjanne-nimi-
seen järween. Keuruun reitin snnrin järmi on Keurusselkä,
josta medet mirtaamat MllNtllNtoskea alas, yhtyen sitten
Tarjanteesta tulemiin mesiin. Iso Niisijiirwi ottaa Muroleen
kosken kautta kaikki nämät medet uomaansa ja muodattaa ne
mihdoin Tammerkosken kautta Pyhäjärmeen.

Oulunlahden ja Merenkurkun Malilla laskee mereen ai-
noastaan pienempiä jokia, jotka kaikki juoksemat kaakosta luo-
teesen päin. Suurimmat niistä omat: 6) Siikajoki, 7) Pyhä-
joki, joka lähtee Pyhiijärwestii, 8) Kalajoki, 9) Ähtiiwanjoki, joka
alkaa Soinin muorista ja kulkee Alajiirwen, Lappajiirwen ja
Ewijiirwen läpi sekä 10) Lapuanjoki.

11) Kyrönjoki, eteläisen Pohjanmaan suurin mirta, juok-
see niinkuin miimemainitutkin tasaisten ja miljamain peltomaiden
Mälitse. Ennenkuin Kyrönjoki tekee polmensa länteenpäin, yhtyy
siihen oikealta Seinäjoki. Kyrönjoki mnodaitaa metensä Merenkurk-
kuun, muodostaen sen rannalle matalan suistamon. Saman-
laisia, maikka pienempiä suistamoita on useiden muidenkin Poh-
janmaan jokien laskupaikoissa.

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

Ne medet, jotka etelästäpäin tulemat Pyhäjärmeen, omat
myöskin yhtyneet kolmesta eri haarasta, joita on nimitetty
Längelmän, Hauhon ja Vanajan reiteiksi. I) Liingelmiin reitin
järmiä omat: Liingelmäwesi, joka Roineen kautta laskee Mllllas-
weteen, ja Piilkäneenwesi, joka niinikään purkauu Mallasmeteen.
II) Hauhon reitin medet saamat alknnsa Lummeneesta, läheltä
Päijännettä, ja kulkemat Wesijaon sekä Hauhon järmien kautta
Mallasmeteen. Mallasmesi laskee WaMllkosken kautta Rau-
tunseltään, johon mielä yhtyy III) Vanajan reitti. Rautun-



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

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

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

Pyhäjärwi purkauu Notianwirtllll myöten Kuloweteen,
joka wielä pohjoispuolelta saa lisäwettä Kyrösjiirwestii 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
luoteesen päin ja purkauu mihdoin Rauman-mereen Porin kau-
pungin pohjoispuolella. Kokemäenjoen rannat omat toisin pai'
koin Mesiperäisiä niittyjä ja meteliä soita, toisin paikoin taas
tiheään asuttuja miljelysmaita. — Vanhemmista ajoista saakka
Kokemäenjoen lohen- ja siianpyynti on ollut kuuluisa.

selästä medet juoksemat Kuokkalan kosken ja pienempäin järmien
kautta Pyhäjärmeen.

4) Kymijoen wesijlltso. Kymijoki on Kesti-Suomen moni-
lukuisten järmien purkausmäylä. Suurin näistä on Päijänne,
koko mesijakson keskus. Se on 13 peninkulmaa pitkä, sen
pinta on 77 metriä merenpintaa korkeammalla, ja sen pohja
on symimmissä paikoissa merenpintaa alempi. Päijänteen
suurten selkien rannat omat suureksi osaksi jylhämuorisia ja
metsäisiä, mutta pitkien lahtien ympärillä on tamallisesti al-

1) Mustjoti, joka tulee Lohjanselän luoteispuolella ole-
mista järmistä ja juoksee Pohjan pitäjän lahteen. Mustjoen
alue on myös tärkeä tehdaspiiri.

111. Suomenlahteen laskee myös useita mähäisiä jo-
kia. Semmoisia omat:

2) Vantaanjoki laskee mereen lähellä Helsinkiä.
3) Porwoonjoki alkaa Wesijärwen lähiseuduilta.
Paitsi näitä mähempiä mesiä laskee Suomenlahteen iso



haisempia ja miljeltyjä seutuja. Päijänteesen laskee mesiä nel-
jältä ilmansuunnalta.

Pohjoispuolella yhtyy kolme suurta mesireittiä, nimittäin
I) Karstulan—Saarijiimcn reitti, II) Viitasaaren reitti ja III)
Rautalammin reitti. Viitasaaren reitin suurin järmi on 8
peninkulmaa pitkä, kalakas Keitele. Tähän juoksee mesiä kah-
delta taholta, nim. Kiwijiirwen reitistä ja Pihtiputaan reitistä,
jonka järmiä on muikkurikas Kolima. Isoimmat järmet Rauta-
lammin reitissä omat Nilllttawesi ja kalainen Konne-wesi. Kol-
men reitin yhtyneet medet laskemat Kuhankosken, Leppäweden
ja Haapakosken kautta Päijänteesen.

Lännen puolelta saapuu Päijänteesen lisämettä Jämsän
reitistä sekä Lummeneesta ja Vesijaosta. Näillä miimemai-
nituilla järmillä on, niinkuin edellä mainittiin, toinen lasku
lounaasen päin Hauhon reitin kautta.

Idästä tulee Päijänteesen Sysmän reitti, jonka tärkeim-
mät medet omat. Kyywesi, Puulll, Suontienjiirwi ja liiäsjiirwi.
Ison, kauniin Puulan enimmät medet purkaumat kumminkin
eräiden kaimantojen kautta eteläänpäin ja juoksemat Mänty-
harjun järmien läpi suorastaan Kymijokeen.

Päijänteesen kokoontuneet medet wirtaawat Kalkkistenkos-
ken kautta Ruotsalaisen järmeen ja sitten Kymijokea alas me-
reen. Tämä mahtawa mirta milloin ahdistuu kallioiden Maliin,
milloin laajenee melkoisiksi järwiksi. Siihen laskee idästä Mänty-
harjun reitti Wuohijiirwen kautta sekä Valkealan reitti, joka
on molempain Salpausselkien mälissä ja alkaa Kiwijärwestii.
Kymijoen koskista omat Jyränkö ja kaunis Anjalan putous
merkillisimmät. Anjalan eteläpuolella Kymi jakautuu kah-
teen laskuhaaraan, joiden Malilla on iso Pyhtään saari. Vii-
destä koskisesta suuhaarasta Kymi mihdoin syöksyy mereen.
— Kymijoesta ja erittäinkin sen suuhaaroista pyydetään lohia.

Etelästä molempain Salpausselkäin mälissä olema Vesi-
jiirwi wuodattaa Vääksyn joen ja kanaman kautta metensä
Päijänteesen.



I. Pohjais-Sawon reitissä yhtymät lisalmen haara Onki-
weden kautta ja Nilsiän haara, jonka järwistä Sywäri on mai-
nittawin, snureen Kallaweteen. Tämä laskee Haukimeteen kahden
puolen suurta Soisalon saarta. Soisalon länsipuolella kulkee mesi
Konnustosken, Unnutkaweden ja Varkaustosken kautta. Itä-
puolella saarta on Suwaswesi ja Kermajärwi, johon luojärwi
purkauu pohjaisesta.

1) Vuoksen wesijakso, jonka alue on enemmän kuin V.
koko Suomen pinta-alasta. Suuri Saimaa on Haukiveden
kanssa tämän laajan mesistön keskus. Haukimettä saattaa ni-
mittäin pitää Saimaan osana; molemmat jiirmet omat sa-
malla tasapinnalla (76 metriä merenpintaa ylempänä), ja kolme
salmea yhdistää ne toisiinsa. Kaksi suurta -vesireittiä pur-
kautuu Haukimeteen, nim. Pohjais-Samon ja Pohjais-Kar-
jalan reitti.

Kymijoen kantta laskemat suuret järwet omat hymin tär-
keitä kulkumäylinii, mutta teollisuuden hymäksi ei mesimoimaa
Keski-Snomessa ole käytetty läheskään niin paljo kuin Koke-
mäenjoen alueessa.

IV. Laatokkaan laskee:

11. Pohjais-KarjllllM reitin järwistä on 10 peninkul-
man pituinen Pielisjiirwi suurin. Tähän laskee idästä Lieksan-
joki, joka tuo mettä Venäjän rajan takaa Lieksasta ja muista
järwistä. Kaakosta juoksee Piclisjärmeu eteläpäähän Koitajoki,
jonka lähteet osaksi omat Venäjän puolella ja joka mirrates-
saan läpi Ilomantsin pitäjän saavi lisämesiä useista järwistä.
Näistä Koitere on suurin. Pielisjärmestä lähtemä Pielisjoki
kulkee autioiden mesiperäisten soiden ja synkkien hietakankaiden
poikki Oriweden koilliseen aukkoon, Pyhäselkään, johon puoleksi
kuimattu Höytillinen laskee 9:n kilometrin pituista kanamaa
myöten. Oriweteen purkauu Wiinijärwi pohjaisesta jaPyhiijiirwi
Puhoksen kosken kautta etelästä. Pyhäselästä ja Orimedestä,
jotka omat samalla tasapinnalla kuin Saimaa, alkaa pohjaisessa
se suuri sisämeri, jota myöten laiwat moimat kulkea Joensuusta
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Vuoksesta pyydetään lohia ja Saimaasta muikkuja sekä
muita kaloja, mutta tämän mesistön pohjaiset järwet eiwät yli-
malkaan ole kalarikkaita.

Lappeenrantaan ja Mikkeliin kohtaamatta yhtäkään sulkua. Ori-
mesi yhtyy saaririkkaasen Haukiweteen Oriwirran salmen ja
muutamien järmenselkien kautta.

Saimaaseu kokoontuneet medet purkaumat Vuoksen wirtaa
alas Laatokkaan. Vuoksi katkaisee Salpausselän muutamissa
koskissa, joista Imatra on maailman mainio. Imatra ei ole
19 metriä korkeampi, mutta tamatoin medenpaljous, joka maah-
toisena syöksyy sen kallioseinien mälitse, tekee sen suurenmoiseksi.
Vuoksella, joka useissa paikoin lawenee isoiksi järmiksi, on kaksi
suuhaaraa. Toinen niistä laskee Laatokkaan kahdella suulla
molemmin puolin Käkisalmen kaupunkia, jota mastoin toinen,
eteläisempi ja isompi, tuo wetensä Laatokkaan erään kaiman-
non ja Suwannonjiirwen kautta.

Varsinainen Saimaa on koillispuolellaan yhteydessä kirk-
kaan Puruweden kanssa. Saimaan pohjaisosa muodostaa wä-
hempiä selkiä ja useita salmia, joista Puumalan salmi on huomat-
tamin. Mutta eteläpuolella sitä saarijonoa, joka pohjaisen Salpa-
usselän jatkona jakaa Saimaan kahtia, aukenewat awarat wedet.

Koska Vuoksen wesijakson alue on erittäin wähässä
määrässä wiettäwä, niin sen järwet owat suureksi osaksi laima-
liikkeelle sopiwia. Omatpa näiden järmien rannikot Saimaan
kanaman kautta mälittömässä yhteydessä ulkomaidenkin kanssa.

Suo-oja mie mettä Suojiirwesta, joka on Suomen itäi-
simmässä samannimisessä pitäjässä, Venäjälle Äänisjärween.
Tällä järwellä on lasku Laatokkaan. Laatokasta, Enroopan
suurimmasta järmestä, medet kulkemat Newajokea myöten Suo-
menlahteen.

»Kun enimmät Suomen uurroista omat koskiensa ja pu-
touksiensa muoksi sopimattomia laimain kulkemiselle, on tätä

2) liinisjoki alkaa Salpausselästä ja juoksee länisjiirwen
kautta Laatokan pohjaispäähän.



3) Kunmltsent-Mllwa ja 4) Taipaleenkanawa yhdistäwät Kallaweden
Saimaasen. 5) Wesijiirwen. eli Wäiitsynlllnawa tekee laiwatttlun mahdolli.
seksi Päijänteen ympäristön ja Lahden kauppalan wälillä. 6) Kuolllllan-
ja 7) WaltialoslenlllNllwan kautta kuljetaan Pyhäjärwestä niille mesille,
jotka tähän järween laskemat etelästä. 8) MuroleenlllNllwan kautta malte-
taan Muroleen koski. 9) Ämmiin- eli KajaaninllMllwlla kuljetaan Ämmän-
kosken simuitse Sotkamon järwistä Oulujärmelle.

hankalnutta koetettu johonkin määrin poistaa lanamäin kaima-
misella. Siten on: 1) Saimaankanawll laimettu Saimaan ete-
läisimmästä osasta Salpausselän poikki kaakkoon Päin Viipu-
rin lahden perukkaan. Tämä maamme suurin ja tärkein ka-
nawa, jossa on 28 sulkulaitosta, on 5^ Suomen peninknlman
pituinen. Saimaankanawan kautta on suurin osa Sawo-Kar-
jalan wesistöä yhteydessä Suomenlahden kanssa. 2) Pielisen-
kanawaa myöten päästään isosta Pielisjiirwestä laiwoilla kulke-
maan Pyhäselkään. Tämä kanama on kaiwettu kostisen Pielis-
joen putouksien ohitse, ja on siinä 9 sulkulaitosta.

Hywin monet Suomen järwet omat aikojen kuluessa
täyttyneet rahkasammalella ja kuimuneet, muodostuen siten ne-
moiksi ja soiksi. Mutta wieläkin medet täyttämät enemmän kuin
ViyM Suomen pinta-alasta. Soiden ja newojen ala tekee ehkä
kaksi sen wertaa kuin wesieu.

Ilmanlaatu. Kun maamme asema on niin ylhäällä
pohjaisessa, seuraa siitä, että ilmanala ylimalkaan on kylmä,
maikka Atlantin merestä tulemat lämpöiset tuulet sitä lauhdut-
tawatkin melkoisesti. Lämmön-määrä on eri muodenaikoina hy-
min erilainen. Talmet omat pitkät ja kylmät. Välistä jäätyy
elohopea lämpömittarissa, josta tiedämme, että silloin on wä-
hintäänkin — 40° O. Kesällä taas nousee kuumuus wäliin
marjossakin yli -j- 30" d. Tietysti on lämpösuhteisin kat-
soen suuri eroitus maamme pohjaisimman ja eteläisimmän
osan mälillä. Etelä-Suomessa kestää talmea noin 5 tahi 6
kuukautta, jota mastoin maamme pohjaisin osa pysyy lumen
peittämättä 9:ttci kuukautta wuoteensa. Vuoden keskilämpö on



Kaswikunta. Merkillisimpänä omitnisuutena Suomen kaswi-
kunnassa omat sen laajat metsät, jotka ulottumat maan
eteläosista aina pohjan perille. Tamallisimmat puulajit niissä
omat mänty, kuusi ja koiwu. Leppä ja haapa muodostamat
myös paikoittain pienempiä metsiä. Muiden puiden joukossa
kaswaa hajeillansa pihlajia, tuomia, lehmuksia, maahteria, jala-
wia, saarneja ja pähkinäpuita. Tammilehtoja lamataan siellä
täällä Suomen etelärannikolla. Pensaskasmeista mainittakoon
kataja ja muutamat pajulajit tawallisimpina.

etelässä ->- 4 Pohjaisessa — 2. Suomessa sataa (mettä
tai luuta) werrattain usein. Etelä-Suomessa on laskettu keski-
määrin 160 sadepäimää muoteensa. Kumminkaan ei muotui-
sen sademäärän korkeus nouse täällä enempään kuin V2'-een
metriin. — Maanwiljelykselle wahingollista ilmanlaadun ko-
muutta on miime aikoina rumettu innokkaasti lauhduttamaan
soiden .liimaamisella ja korpien raimaamisella, joten nämä mar-
sinaiset „hallan pesät" omat paikoin muuttuneet tuottamiksi mil-
jelysmaiksi. Muuten on ilma yleensä puhdas ja raitis, jonka
tähden suurempia kulkutauteja tumallisesi, liikkuukin ainoastaan
katomuosina, jolloin niihin syynä on termeellisen ruoan puuie.

Kuusimetsän pohjainen raja kulkee Ounastunturin etelä-
päästä itään päin ja sitten Imalojokea, Inarijärmen eteläran-
taa ja Paatsjokea myöten. Tämän rajan pohjaispuolella on
mäntymyöhyke, jonka jäkäläkankaillakasmaa mäntymetsää. Inari-
järwi on mäntymyöhykkeen sisällä. Mäntymetsän pohjaisraja
käy Muotkatunturin juuritse koillista suuntaa. Kaikkein poh-
jaisimmissa seuduissa kasmaa maan koimumetsää. Korkeim-
milla tuntureilla ei ole muuta kasmullisuutta kuin malkoisen
harmaita jäkäliä ja marvukasmeja (maimaiskoimuja, sianmarja-
vensaita), jotka lenkoelewat maata pitkin, ikäänkuin hakien suo-
jaa pakkasta ja myrskyjä mastaan.

Heiniikaswit ja ruohot muodostamat Suomessa yhtenäisiä
nurmikoita ja luonnollisia niittyjä, jotka nekin omat omituisia
pohjaisille maille. Vetisillä niityillä kasmaa saraheinää, kor-



1) Maanwiljelys saa kieltämättä ensimmäisen sijan kan
samme elinkeinojen joukossa, sillä n. s. yhteisen kansan talou-
delliset pyrinnöt rajoittumat melkein yksinomaisesti tämän ynnä
sen likeisessä yhteydessä oleman karjanhoidon harjoittamiseen.
Noin parikymmentä hallituksen asettamaa mirkamiestä antaa
haluamille neumoja peltojen ja niittyjen parantamisesta sekä
suonkuimaamisista ja järwenlasknista. Uudemmanaikaista maan-
miljelystä opetetaan nnorukaisille Mustialan maanmiljelysopis-
tossa sekä 13:ssa maanmiljelyskoulussa.

Elinkeinot. Suomenmaan asukasten tärkeimmät elin-
keinot omat: maanmiljelys, karjanhoito, kalastus, metsänhoito,
metsästys, metallinmalmistus, teollisuus ja kaupankäynti. Uu-
silla mapaamielisillä elinkeino-asetuksilla koetetaan edistää nii-
den maurastumista. Seuraamassa tarkastamme erikseen kutakin
äsken mainituista elinkeinoista.

wissa ja soilla äärettömät määrät sammalia, kankailla kanermia.
— Kun Snomessa on puute hedelmäpuista, on luonto antanut
meille kormaukseksi paljon ja monenlaatuisia marjakasweja. Man-
sikoita, mustikoita, puolukoita ja mesimarjoja kasmaa täällä ko-
solta. Vieläpä suotkin tahtomat tässä kohden olla anteliaita,
sillä soilla kasmaa karpalo ja tuo mehuisa lakka, jota raaem-
pana nimitetään mnurameksi. Ruokasieniä saataisiin meidän
maasta runsaasti. Vahinko maan, ettei kansa yleensä ym-
märrä käyttää niitä raminnokseen.

Kurlijoli, Kurkijoen pit.
Harju, Virolahden pit. > Wiipurin läänissä,

ainoa, jossa on erityinen talmiturssi. 1

Mustialan opisto on Tammelan pitäjässä, Hämeen läänissä. Opis.
tossa on ylempi ja alempi maanmiljelysosasto sekä meijeriosasto, ja opet°
tajill siinä nykyään on 13.

Tuorlll, Piikkiön pitäjässä
Osarll, Hämeenkyrön pit. : Turun ja Porin läänissä.
Haaga, Ahmennnmaalla '

Otawa, Mikkelin pit.. Mikkelin läänissä.

Mllllnmiljelnskoulut omat:
Söderkulla, Sipoon pitäjässä, Uudenmaan läänissä.



Ne miljalajit, joita meidän maassa enimmän wiljellääu,
omat: ruis, kaura ja ohra. Ruis, Suomen tärkein milja-
laji, kasmaa hymin aina napapiiriin asti. Muutamina muo-
sina antaa se jommoisenkin sadon mielä Sodankylässä ja
Muonionniskassakin. Ohra menestyy mielä pohjaisemmassa;
sitä kasmatetaan Inarijärmen ranteille saakka. Kaikkein ylim-
mässä pohjaisessa ei mikään miljanlaatu ota menestyäksensä.
Enemmän kuin muuta miljaa kylmetään meidän aikana Suo-
messa kauraa, ja se onkin ainoa .viljalaji, jota suuremmassa
määrässä miedään maasta ulos. Vehnää, joka menestyykin
ainoastaan Suomen eteläisessä osassa, miljellään maan mähem-
mässä määrässä. Samoin tattaria, jota miljellään erittäinkin
Samon ja Karjalan kaskimaissa.

SlMllnanN-eim, Liperin pit. ,

<» ,_. 5 ,
-

, .1 5 Kuopion lännissä.Peltosalmi, lisalmen pit. /

Korsholma, Mustasaaren pit. *.

OrisMllla, IsowKyrön pit. Waasan läänissä.
Tarwlllllll, Saarijärwen pit. 1
Koiwilto, Muhoksen pit-, Oulun läänissä.

Paitsi ylempänä lueteltuja wiljanlajeja, kasmatetaan Suomessa useam-
ntanlaatuisill juuri- ja palkokasmeja, joista yleisimmin tawattawat owat:
perunat, nauriit, lantut, herneet ja pamut- Perunoita miljellään nykyään jo
jotenkin runsaassa määrässä ympäri koko maan, Inariin asti, ja niiden tär-
keyttä marsinaisten miljakasmien rinnalla ei moida liian suureksi armata.
Niitä ei käytetä ainoastaan ihmisten raminnoksi, Maan myöskin kotieläinten
ruoaksi. — Nauriita kylmetään myös, etenkin Itä-Suomessa, runsaasti, ja
täytetään enin osa niistä koti-eläinten talwiruoaksi. Niitä kasmatetaan ta>
mallisesti metsämaissa. — Wähemmän hoidetaan lanttuja, jotka maatimat

Kllksitahkoistll ohraa tamataan Suomen lounais-osissa, kuusitah»
toinen sitä mastoin on yleinen koko maassa. — Kauraa kasmatetaan
toti>eläimiä, marsinkin hewosia Marten, mutta Itä»Suomessa tehdään siitä
ruisjauhojen kanssa myöskin leipää, joka mereksenä on hyminkin mau»
kasta. Ohran kanssa sekoitettuna kutsutaan kauraa sekaliksi. — Tattari
on hymin hllllan>arka, jonka muoksi se Harmoina muosina säästyy kylmä»
mättä, mutta silloin, kun sen onnistuu päästä pakkasen käsistä, antaa se
marsin runsaan sadon, jonka tähden kansa sanookin: „Tattari taloksi tekee,
tattari talottomaksi". Sitä käytetään pääasiallisesti ryyneiksi.



Ryytimllllkasweina wiljelewät talonpojat parhaastaan humaloita,
kaalia, sipulia ja tupakkaa, näistäkin ainoastaan miimemainittua jommoi»
sessatin määrässä. Muutoin saatetaan yleensä sanoa, että ryytimaan» ja
puutarhanhoito ei mielä ole päässyt juurtumaan talonpoikaisiin maan-
»viljelijöihin. Tosin ei kylmä ilmanalamme sallikaan tähän katsoen päästä
mihinkään loistamuuteen, mutta haluttomuus ja asian ymmärtämättömyys
saattamat sen edistymiselle suurempia esteitä kuin luonto. Hedelmäpuut
eimät tahdo menestyä muualla kuin maan eteläisessä osassa, sielläkin ainoas-
taan muutamat lajit. Niistä mainittakoon omena», kirsimarja-, päärynä-
ja luumupuut.

Niittyjen hoito on mielä yleensä huonolla kannalla, sillä
kansa, muusta muokkaamisesta ja lannoittamisesta puhumatta-
kaan, ei enimmäkseen tahdo niittyihin mitään kylmää, maan
ainoastaan niittää. Kuitenkin omat muntamat jo ottaneet nou-
dattaaksensa maanmiljelysneumojain kehoituksia ja suurempain
kartanoiden omistajan, esimerkkiä niittymiljelyksen suhteen. Ihä
useammat alkamat kyntää ja lannoittaa niittyjänsä sekä edistää
niiden heinänkasmua kylmösiemenillä.

Muista Suomessa wiljeltäwistii kasmeista mainittakoon mielä pel»
lama ja hamppu, joita kasmatetaan maatteiden malmistamista Marten-
Edellinen näistä menestyy parahiten Keski-Hämeessä, mutta sitä miljellään
melkein jokaisessa Suomen paikkakunnassa paitsi maan pohjaisemmissa osissa.
Jälkimäistä kasmatetaan myös hymin yleisesti.

wäkewää ja kosteanpuolista maata sekä kastelemista. Lanttuja pidetäänkin
jo ryytimllllkasmeinll. — Palkokasmeja, herneitä ja papuja, on nykyi-
sempinä muosikymmeninä rumettu enemmän miljelemään niiden erittäin
moimakasten rehu-aineiden tähden, joita näiden kasmien marsista saadaan.
Hedelmät tietysti käytetään ihmisten ruoaksi.

Maanlaatu on miljaminta Suomen eteläisessä ja lounaisessa osassa
sekä eteläisellä Pohjanmaalla, joilla seuduin tamataan paljon samipohjaista
pelto- sekä niittymaata. Laatokan luoteisrannikolla, jyrkkäin kalliokukkulain
Malisissa laaksoissa, löytyy myös paikoittain hywää samiperäistämiljelysmaata.

2) Karjanhoito on myöskin erittäin tärkeä suomalaisten
elinkeino. Paitsi sitä, että se itsestään tuottaa suurta ja moni-
puolista hyötyä, kämisi maanmiljelys maassamme karjanhoidotta
melkein mahdottomaksi. Peltojen lannoitus toimitetaan näet
melkein yksinomaisesti karjanhoidon awulla. Suomutaa mede-



tään kuitenkin useissa paikoin pelloille lannaksi, mutta sitä ei
kaikin paikoin saadakaan, ja niissäkin paikoin, joissa sen saanti
on helpompaa, ei se ole semmoisenaan oikein ...mollista, maan
täytyy sitä hapattaa lannan seassa. Vaikka suomalaiset itse
tarwitsewat suuren osan karjansa tuotteista, owat karjan anti-
met erittäin tärkeitä mientitamaroita. Tanskaan ja Englantiin
miedään meidän maasta muosittain paljo moita, Venäjälle
mähemmin. Hallitus edistää myös karjanhoitoa, antaen pal-
kinnoita sekä hymästi hoidetuista nauta-eläimistä että niiden
tuotteista. Meijeri- ja karjakkokoulut, kiertämät karjakot, meijeri-
näyttelyt, waltiomeijeristit, yksityiset hemoisystämä-seura. y. m.
laitokset osoittanewat tarpeeksi, että tämän elinkeinon mauras-
tumisesta pidetään huolta ja että tällä alalla edistytään.

Suomalaisten tärkeimmät koti-eläimet omat: nauta-eläimet, lampaat,
hemoset (ne omat parhaita Karjalassa ja Sawossa), siat, muohet, koirat,
kanat, hanhet ja kyyhkyset. Maamme lounaisessa osassa hoidetaan paikoin
myöskin mehiläisiä. Lappalaisten armoisin kotieläin on poro, joka täyttää
ruoakseen jäkälää ja on sentähden helppo hoitaa. Nautaeläimiä eimät lap»
palatset yleensä pidä, sillä niiden elatus tulisi heille pitkän talmen tähden
marsin wlliwllloiseksi.

3) Kalastusta harjoitetaan sekä meren rannikoilla että
sisämaan järwissä ja jo'issa. Merestä pyydetään etenkin sila-
koita eli hailia. Sisämaan järwien tumalliset kalat omat: ahmen,
hauki, kuha, kuore, lahna, made, muikku, siika, särki ja siiynäs.
Muutamissa järwissä on myös ankeriaita. Pohjaisen Poh-
janmaan sekä jossakin määrin muidenkin maakuntain jo'ista
saadaan lohia. Paitsi kaloja, pyydetään Etelä-Suomen jär-
wistä ja jo'ista rapuja. Kalanpyynti on paikoin meren-
saariston asukasten paras elinkeino. Mmalkain moidaan sanoa,
että kalastus säästää paljon karjantuotteiden kuluttamista kotona,
sillä kalat omat marsin kelmollisia särpimeksi. Mutta niiden
saalis, etenkin järwistä, käypi wuosi wuodelta aina niukemmaksi,
johon syynä on järjetön kalanpyyntitapa. Enimmän kaloja näet
pyydetään ja saadaan juuri niiden kutu-aikana ja mähäci ennen
sitä. Tätä luonnottomuutta sekä pyyntikalujen liikanaista ti-



heyttä on hallitus koettanut asetuksilla estää, mutta näitä ase-
tuksia ei säännöllisesti seurata. Viime aikoina on hallitus ru-
mennut antamaan palkinnoita kalansiittämisestä.

4) Metsänhoito on maassamme mielä yleensä warsin huo-
nolla kannalla, waikka metsäntuotteet omat hywässä arwossa
ja niiden ulkomaille wienti antaa wuosittain monta miljoonaa
markkaa. Ainoastaan ruunun metsiä hoidetaan jonkunlaisella
huolella, jota mastoin enimpiiin yksityisten metsänhoitoa moipi
suorastaan sanoa metsänhaaskankseksi. Seurauksia metsän tuh-
lauksesta alkaakin jo paikoittain ilmaantua armeluttamassa mää-
rässä. Useissa rantamaiden paikkakunnissa ei metsiä enää löydy
tärkeimmiksi tarpeiksikaan, maan asukasten täytyy hankkia sekä
rakennusaineet että polttopuut 10:n jopa 20:n peninkulman takaa.
Hallitus on tosin koettanut laeilla ehkäistä järjetöntä metsäin
häwittämistä, kieltämällä melkein kokonaan tuon turmiollisen
kaskenhakkuun, mutta kun kansa yleensä ei mielä käsitä metsän-
hoidon tärkeyttä ja kun kaskeumiljelys on kansaamme jo ikiwan-
hoista ajoista juurtunut tapa, niin harjoitetaan sitä wielä ylei-
sesti Itä-Suomessa. Myöskin useat tukkiasioitsijat omat edistäueet
metsäin häwittämistä siten, että omat ostamistaan metsistä myö-
neet tai hakkauttaneet pienimmätkin puut. Tällä lamoin on
suuri osa Kesti-Suomen entisiä suuria ja rikkaita puumetsiä
joutunut alastomiksi kankaiksi.

Maamme metsäisimmät seudut omat nykyään pitkin Wenäjän 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 tasmna miljoonittain isoja
honkapuita, joita siellä muosittain uitetaan sadoin tuhansin alempana, me»
ren kanssa liike-yhteydessä olemissa sahoissa sahattamiksi ja ulkomaille lähc»
tettämiksi. Oulujärmen ympäristön metsistä poltetaan paljon termaa, joka
sitte tynnyreihin laskettuna kuljetetaan menheissä Oulujokea myöten Ouluun
ja sieltä ulkomaille.

5) Metsästys oli entisinä aikoina hymintin tärkeä Suoma-
laisten elinkeino, mutta nykyään alkaa metsänriista, osaksi maan
tiheämmän asutuksen, osaksi sopimattoman pyyntötawan täh-



Maamme wahingollisimmat peto-eläimet omat: karhu, ahma, ilmes
ja susi, jotka tekemät mielä nykyäänkin suurta mahinkoa karjalle. Onpa
miimemainittu eläin uskaltanut käydä lastenkin kimppuun. Pienempiä peto»
eläimiä, joita pyydetään nahkansa tvuotsi, mainittakoon: repo, näätä,
saukko ja kärppä. Nämäkin tekemät paljon mahinkoa setä pienemmille toti»
eläimille että myöskin hyödylliselle metsänriistalle. Suomen hyödyllisiä
metsä-eläimiä omat: hirmi, peura, jänis ja orama. Petolinnuista mainit-
takoon: kotka, haukka ja pöllöt, sekä kesyttömistä hyödyllisistä linnuista:
metso, teeri, pyy, metsäkana, peltopyy, kyyhkynen, joutsen, hanhi ja sorsat.

den wähetä. Hyödyllisten metsä-eläinten wähenemistä on
koetettu estää rauhoituslaeilla ja metsästysseurojen perustami-
sella, maan tumatonta metsästystä harjoitetaan knitenkin jom-
moisessakin määrässä marsinkin maan itäisissä ja pohjaisissa
osissa, joissa muutoin riistaa on enimmän saatamana. Vahin-
gollisten peto-eläinten häwittämistä taas edistämät kunnat n. s.
tapporahojen antamisella. Mutta maikka metsänriista yleensä
onkin mähenemään Päin, miedään kuitenkin Itä- ja Pohjais-
Suomesta muosittain paljo metsälintuja ja pienemväin metsä-
eläinten nahkoja ulkomaille. Meren saariston asukkaille on ka-
lastuksen ohessa hylkeenpyynti ajoittain marsin tuottoisa, maikka
maimaloinen ja määrällinen elinkeino.

6) Metallinwalmistus ja rautateollisuus. Wuorityötä har-
joitetaan Suomessa wähemmin kuin useammissa muissa maissa.
Harkkorautaa tehdääu maan itäisissä jakoillisosissa järwimalmista
sekä lounaisosassa Ruotsista tuodusta muorimalmista. Isommat
sulatustehtaat omat Värtsilän ruukki (Tohmajärmellä), Möhkön
ruukki (Ilomantsissa) ja Daalin ruukki (Kemiössä). Suurin
osa harkkoraudasta sulatetaan omassa maassa ja muodostetaan
malssaamalla tahi takomalla kankiraudaksi, mutta osa miedääu sem-
moisenansa Venäjälle Itä-Suomesta. Venäjälle myödään myös
wuosittain jokn määrä kankirautaa. Terästä malmistetaan
Värtsilän, Daalin ja Pohjan pitäjän Aminneforsin ruukissa.

Vaskea saadaan Pitkiistiirannasta, joka on Laatokan poh-
jaisrannikolla Impilahden pitäjässä. Pitkäranta on muutoin
merkillinen siitäkin, että se on ainoa tinan saantipaikka We-



Wiskarin ruukin pajoissa tehdään Englannin teräksestä hienompia
taontakaluja, niinkuin meitsiä, saksia y. m. s. Lapioita, kirmeitä ja muita
jykeitä työaseita malmistetaan teräksestä Pinjaistcu ruukissa. Molemmat
mainitut ruukit omat Pohjan pitäjässä. Maanwiljelyskaluja, niinkuin au»
roja, puimakoneita ja hemosharamia sepitään enimmäkseen raudasta
useissakin konepajoissa, joista mainittakoon Wiskarin, Perniössä sijaitsema
Matildan ja Turussa olema Crichtou Hr Kumppanien konepaja. .Raudasta
malmistetaan koneiden amulla myöskin nauloja muutamissa tehtaissa. Rauta-
lemyjä, joista suurin osa tuodaan ulkomailta, käytetään kaimojen rakenta-
miseen useissa pajoissa, joista suurimmat omat Crichtonin ja Kump-
panien sekä WarlllUden. Viimemainittu ruukki latustaa itse raudan lemyiksi
teloilla.

Useita armollisia kimilajeja löytyy Suomessa. Marmoria on saatu
paljonkin Sortamalan tienoilta Ruskealasta. Sitä mietiin aikoinansa Pie'
tariin, jossa lisakinkirkko ja Marmoripalatsi omat siitä rakennetut. Tätä
nykyä ei Ruskealassa louhita marmoria. — Kaunista harmaata kimeä on
useissa paikoin. Eräs yhtiö malmistaa Hangon tienojcn harmaasta ki«
mesta patsaita, pylmäitä ja muita teoksia. — Liuskiosta tehdään kowasimia
Längelmäellä. Suistamossa ja Kontiolahdella. — Kalkin saannista on jo
edellä puhuttu (sim. 11).

niijän waltakunnassa ja koko Pohjois-Euroopassa. — Kultaa
on wuodesta 1870 alkaen wuosittain huuhdottu Iwalojoella,
waikka wähemmissä määrin.

7) Teollisuus edistyy ripeillä askelilla, maikka se miime
aikoihin saakka ei ole täyttänyt oman maan tarwetta. Niinkuin
muitakin elinkeinoja, on hallitus tätäkin tointa huolellisesti
maurastuttannt perustaen teollisuuskouluja, kustantaen käsitöiden
opettajia y. m. Käsitöitä opetetaan maamme useimmissa kansa-
kouluissakin. Viimeisiin muosiin asti nukuksissa ollut taide-
teollisuuskin on osaksi hallituksen, osaksi yksityisten toimesta
mirkistymään päin. — Suomenmaan suurimmat tehdaskaupun-
git omat: Helsinki, Tampere ja Turku. Paitsi ennen mainitutta
rautatehtaita, on maassamme monenlaisia muita tehdaslaitoksia,
joista suurimmat omat: puumilla-, pellama-, merta-, paperi-,
puuhioma-, nahka-, sokeri-, olut-, tupakka-, lasi-, saippuatehtaat
sekä kirjapaiuot. Sahalaitoksia lankkujen ja lautojen malmista-
mista Marten löytyy paljon.



8) Kaupankäynti. Kauppaliike edistyy Suomessa edis
tymistänsä. Liikettä helpoittamat manhastaan hymässä knn-
nossa pidetyt maantiet sekä rautatiet, joita paljon on ra
kennettu miimeisinä muosikymmeninä. Valtion rautateistä on
se, joka yhdistää Helsingin ja Pietarin, erittäin tärkeä.
Siitä eroaa pohjaiseen päin kolme päärataa, jotka päättyivät
Ouluun, Kuopioon ja Joensuuhun. Näiltä rautateiltä lähtee
siwuratoja Hankoon, Turkuun, Poriin, Nikolainkaupunkiin sekä
Imatralle, Lappeenrantaan ja Kotkaan y. m. Jopa on ru
mettu rakentamaan Oulun ja Kuopion ratojen Malille yhdistys
rataa Päijänteen pohjaispuolitse, Iymäskylän kantta. Pormoosen
miemä haararata on yksityisen osakeyhtiön hallussa. — Suomen
laimat käymät etäisillä merillä kamaroita kuljettamassa. Ne
kaupungit, joilla on suurin kauppalaiwasto, owat Rauma, Hel»
sinki, Nikolainkaupunki, Turku, Viipuri ja Uusikaupunki. Koko
Suomen kauppalaimastossa on noin 2,300 laimaa, joissa enem
män kuin 400 höyrylaimaa. Meidän maan höyryalukset mä-
littämät Pietarin, Helsingin ja Tukholman yhteyttä ja ne teke-
mät myös säännöllisiä muoromatkoja Saksaan ja Englantiin,
käymätpä Ranskassa ja Espanjassakin. Hangosta ne kulkemat tai-
mella jäänmurtajan amulla. Sisämaan järmillä ja kanamissa
milisee myös höyrylaimoja, jotka kuljettamat ihmisiä ja tamaroita
paikasta toiseen. — Merenkulkijain turmaksi on pitkin Suomen
ulkorannikkoja asetettu luotsimajoja, malotorneja sekä reimareita,
koska pnrjehdus näiden rantojen läheisyydessä on määrällistä
luotojen ja salakarien tähden. - Tieteellistä opetusta tulemille
kauppiaille ja kirjanpitäjille annetaan kauppakouluissa sekä meri'

Weistämöitä puulaiwojen rakentamista Marten on perustettu moneen
paikkakuntaan, ja niissä tekemät talmiaikoina työtä myöskin maata-miljelemä.
miehet. Parhaita salmomiehiä omat Pohjanmaan talonpojat.

Kotiteollisuutta harjoitetaan menestyksellä etenkin eteläisellä Pohjan-
maalla ja Turun läänin läntisellä rantamaalla. Ihteinen kansa muissakin
maamme paikkakunnissa pitää enimmäkseen kotona kudotutta maatteita ja
Malmisilla itse maanwiljelyskapineensa, mutta ne eimät aina ole tarkoituksen
mukaisia, jonka tähden kansan yleistä kätemyyttä ei mielä somi juuri kehua



WaltioMnen asema. Suomenmaan nykyinen maltiol-
linen asema on perustettu m. 1809, jolloin Suomi Ruotsista
eroitettiin ja yhdistettiin Suuriruhtinaskunnan nimellä ikuisiksi
ajoiksi Venäjän keisarikuntaan. Sentähden on Suomen suuri-
ruhtinaskunta sisällisissä oloissaan itsenäinen, Venäjästä eril-
lään olema maltio, mutta ulkonaisissa maltiollisissa keskuuksissa
ilmaantuu Suomi yhtenä maltakuntana Venäjän kanssa. Tämä
Suomen maltiollinen asema on määrätty siinä makuutuskirjassa,
jonka Venäjän Keisari Aleksanteri I edellä mainittuna muotena
antoi Suomenmaan maltiosäädyille Pormoon kaupungissa ja
jonka kaikki hänen jälkeisensä hallitsijat omat uudistaneet. Siinä
mahmistetaan maamme uskonto ja perustuslait sekä ne etuudet
ja oikeudet, joita kukin sääty erikseen, ja kaikki asukkaat yhtei-
sesti omat perustuslaillisesi, nauttineet.

Suomesta miedään ulkomaille enimmin puutamaroita sekä moita,
paperia ja paperimanuketta, rautaa, karjaa, hemosia, metsälintuja, nahkoja,
termaa ja muutamain tehdasten tuotteita. Tärkeimmät tuontitamarat omat:
Miljat, sokeri, kahmi, kankaat, rauta ja teräs, tupakka, nahka, pumpuli, suola
ja munit.

miehiksi aikomille merenkulkukouluissa. — Rahaliikettä edistää
yksi maltionpankti ja useammat yksityisten perustamat pankit.

V. WaltioMnen maantiede.

Kun Suomen Suuriruhtinas Wenäjän keisarina asuu ulkopuolella
meidän maamme rajoja, uiin tarmitaan erityisiä mirkamiehiä, jotka Suuri-
ruhtinaan luona ajamat Suomen asioita. Tätä marten on Wenäjän pää»
kaupunkiin Pietariin asetettu Suomen maltiosihteerin mirasto. jossa esi»
miehenä on ministeri-maltiosihteeri. Kenraalikumernööri, jonka tulee Mirkansa
puolesta asua Helsingissä, on Suuriruhtinaan ylimmäisenä käskynhaltijana ja
luottamusmiehenä maassamme. Semmoisena hän on senaatin puheenjoh»
taja, toimimallan päämies ja Suomessa olemien sotamoimain ylipäällikkö.



Sisälliset waltiollifet olot. 1) Perustuslait ja edustus
laitos. Suomen suuriruhtinaskuuta on perustuslaillinen maltio.
Suuriruhtinas säätää maltiosäätyjen kanssa lakia ja määrää
meroja, sekä hoitaa kenraalikumernöörin ja senaatin kautta halli-
tusta. Suomen perustuslait ja sisälliset waltiollifet olot owat
osittain syntyneet Ruotsin wallan aikana, osittain myöhemmin
säädetyt ja kehitetyt. Etemimmät perustuslait omat: Hallitus-
muoto muodelta 1772, Yhdistys- ja Vakuutuskirja m. 1789 ja
Valtiopäimäjärjestys M. 1869. Näissä laeissa määrätään hal-
litsijan ja kansan keskinäiset oikeudet ja melmollisuudet.

2) Hallitus ja virkakunnat. Maan korkeinta hallitus-
kuntaa nimitetään Keisarilliseksi Suomen Senaatiksi, jonka pää-
tettämäksi on jätetty kaikki, mitä maan oikeuden ja talouden
hoitoon kuuluu, paitsi niitä asioita, jotta lakien mukaan suo-
rastaan omat Keisarillisen Majesteetin päätettämät. Senaatin
kirjoitukset ja päätökset annetaan Keisarin nimessä, jonka tähden
kaikkein senaattiin lähetettämäin hakemusten ja anomuskirjain pi-
tää oleman Keisarilliselle Majesteetille kirjoitetut. Senaatin esi-
miehenä on, knten jo ennen mainittiin, Suomen kenraalikumer-
nööri. Jäsenet (senaattorit) nimittää hallitsija kolmeksi muodeksi
kerrallaan.

Suomen kansalaiset omat yhdenmertaiset lain edessä. Ei keltään
Suomen kansalaiselta saa ottaa mapctutta eikä omaisuutta, paitsi lain mää-

räämässä järjestyksessä ja laillisen miraston toimenpiteestä.

Mainitun Waltiopäiwäjärjestyksen mukaan kokoontumat Suomen
säädyt Suuriruhtinaan kutsumuksesta mähintään joka miides muosi marsi-
naisille wllltiopäiwille. Maamme edustuslaitosta sanotaan säätyedustukseksi,
sillä kansa on tähän asiaan katsoen jaettu ueliään maltiosäätyyn, jotka omat:
ritaristo ja aateli, papftissääty, pormarissääty ja talonpoikaissääty.

Käsiteltämäin asiain eri laatua myöten on senaatti jaettu kahteen
osastoon: Oikeus»osastoon ja Talous-osastoon. Oikeus-osasto on etupäässä
maamme korkeimpana tuomio-istuimena, ja semmoisena se ei kuulu hallitus-
luntaan, maikka se on siihen yhdistetty ja sen jäsenet mirka-asetnansa suh-
teen omat samalla kannalla kuin talousosastoon kuulumat senaattorit. Ta-
lousosaston tulee tarkastaa kaikki Suomen yhteistä talouden hoitoa koskemat
asiat. Hllllitushoidon eri haarojen mukaan on se jaeltu yhdeksään eri toi-



mituskuntaan, jotka omat: oikeus-, siwiili-, maltiomarain», kamara, sota°
asiain-, kirkollisasiain», maanmiljelys-, kulkulaitos» sekä kauppa- ja teollisuus»
toimituskunta. Korkeimpana kantaja-mirkamiehenä Suomessa on senaatin pro-
kuraattori, jonka tulee malmoa, että lakia ja asetuksia maan mirtakunnissa
noudatetaan ja et.'ei kenenkään oikeuksia sorreta.

Paitsi yllämainittua senaatin oikeusosastoa, on maassamme
lakia ja oikeutta käyttämässä useammanlaatuisia alempia oikeus-
tuntia. Meisiä ala-oiteutsia omat maalla kihlakunnan-oikeudet
ja kaupungeissa raastuman-oikeudet. Ileisiä yli-oikeuksia, joi-
den tarkastettamaksi saapi asiansa metää, joll'ei ala-oikeuksien
päätöksiin tyydy, omat homioikeudet, joita maassamme on kolme:
Turussa, Vaasassa ja Viipurissa. Ensiumaiuitun piiriin kuulu-
mat kaikki ala-oikeudet Turun ja Porin, Uudenmaan ja Hämeen
lääneissä, Vaasan homioitenden piiriin Vaasan ja Oulun lää-
nit sekä Viipurin homioikeuden piiriin Mikkelin, Kuopion ja
Viipurin läänit. Muutosta homioikeuksien tuomioihin saapi
hakea senaatin oiseusosastossa.

Maakuntain hallinnon suhteen on Suomi jaettu lääneihin,
joita hallitsemat kumernöörit. Kukin lääni on taas jaettukihla-
kuntiin ja kihlakunnat marsinaisiin knnnallispiireihin, joilla
kullatut on sisällisissä asioissaan jommoinenkin itsehallinnon
mapaus.

Uskonnon hoito on annettu Turun arkkipiispalle sekä
Pormoon ja Kuopion piispoille, jonka mukaan Suomi kirkolli-
sen hallinnon suhteen jakaantuu kolmeen hiippakuntaan. Piis-
pain kanssa tarkastamat maamme kirkollisia asioitakonsistorioiksi
nimitetyt mirkakunnat, joita on yksi kussakin hiippakunnassa ja
joiden puheenjohtajana on asianomainen piispa. Hiippakunnat
jaetaan romastikuntiin, joihin taas kuuluu useampia seurakuntia.

Kussakin seurakunnassa on kirkkoherra hengellisen elämän Pää-
kaitsijana. Hiippakuntain hallitukset kuulumat senaatin kirkollis-
toimituskunnan alle. Kreikanuskoisilla on oma piispansa Vii-
purissa.

3) Opetuslaitokset. Suomenmaan korkein oppilaitos on
keisarillinen Aleksanterin yliopisto Helsingissä, jolla on koko-



naan muista hallituskunnista riippumaton oma erityinen halli-
tuksensa. Muiden yleisten koulujen, niinkuin lyseiden, nais-
koulujen ja kansakoulujen, tarkastusta ja hallitusta hoitaa
koulutoimen Mhallitus. — Täydellisiä maltionlyseitä on
13, joissa suomi on opetuskielenä, ja 8, joissa opetetaan

ruotsiksi. Msityislyseitä, joiden kannattamiseksi maltio antaa
raha-apua, on myös moniaita. — Suomalaisia maltion pe-
rustamia tyttökouluja on 7, ruotsalaisia 6. Msityisten kus-
tantamia ja maltioamulla autettuja tyttökouluja on useampia,
sekä suomen- että ruotsinkielisiä. Onpa perustettu yhteiskoulu-
jakin, joihin otetaan oppilaita molemmista sukupuolista.

Kansakoululaitos on makaantumaan päin ja yleinen kan-
sallinen simistys kohoaa silminnähtämästi. Seminaareja kansa-
koulujen opettajain .valmistamista Marten löytyy neljä, kaksi
täydellistä (mies- ja naisosastoilla) suomenkielistä ja kaksi (toi-
nen mies», toinen naisseminaari) ruotsinkielistä kansaa Marten.
Kansakouluja on jo perustettu jokaiseen kaupunki- ja useam-
paan maalaiskuntaan. Knitenkaan eimät mielipiteet kansakoulu-
jen hyödyllisyydestä ole mielä oikein makaantuneet yhteisessä

kansassa.
Näitä paitsi on maassamme mielä joukko ammattikouluja, joista

mainittakoon: kadettikoulu, polyteknillinen opisto, maanmiljelysopisto, metsä-
opisto ja kauppakoulut. Tieteiden edistämistä marten löytyy joukko seu-
roja, joista enimmät omat Helsingissä. Suomalainen kirjallisuusseura on
suuresti edistänyt suomalaista kirjallisuutta. Kansanwalistusseura on toi-
mittanut ja lemittänyt helppotajuisia kirjoja.

4) Sotawäki. Valta-istuimen ja isänmaan puolustukseksi
jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asewelwollinen.
Maan sotamoimaa on: e.) Vakinainen Mäki, johon armanheiton
kantta joka muosi kutsutaan tarpeellinen määrä asemelmollisia,
21 muoden manhoja miehiä, joiden palmelus marsinaisessa sota-
mäessä kestää rauhan-aikana kolme muottci. Simistyksen pe-
rusteella moidaan kuitenkin mäkinaista palmelusaikaa lyhentää
aina yhteen muoteen asti. Vakinaista sotamäkeä on noin 6,000
miestä, jaettuna 9:ään jalkamcieu tarkk'ampujapataljoouaan ja



5) Nllhll. Suomella on oma raha, markka (^ franc), joka jaetaan
.00 penniin. Ennen oli Suomella yhteinen raha Ruotsin ja sittemmin

Wenäjän kanssa, mutta kun miimeksi mainitun maan raha-asiat joutuimat
semmoiselle kaunalle, että ne maikuttimat häiriötä Suomenkin maltiopankille,
niin Suomelle säädettiin eri rahansa. Tämä rahanmuutos tapahtui m.
1865, jolloin metalliraha, kulta ja hopea, julistettiin ainoaksi laillisesti kel-

paamaksi rahaksi Suomessa. Kun sittemmin hopean armo Euroopan raha-
markkinoilla aleni, pantiin rahakannan perustukseksi yksinomaisesti kulta
(m. 1887).

yhteen raknunary-menttiin. lalkawäen pataljoonista nimitetään
yhtä Henkimartion tarkk'ampujapataljoonaksi ja toisia läänien
mukaan, joiden pääkaupungeissa niiden kasarmit omat. Henki-
martiopataljoona eli kaartti on sijoitettu Helsinkiin, rakuuna-
rykmentti Lappeenrantaan, d) Reserwiin kuulumat kaikki
kunakin kutsuntamuotena 21 muotta täyttäneet miehet, jotka ei-
mät astu mäkinaiseen palmelukseen, sekä kaikki mäkinaisessa
mäessä palmelleet henkilöt, kunnes heidän palwelusaikansa mo-
lemmissa sotamäen lajeissa yhteensä tekee miisi muotta. Tämä
sotamäen laji kutsutaan palmelukseen sodan syttyessä, jakuuluu
reserwiin noin 35 tuhatta miestä; o) Nostowäleen kuulu-
mat neljäänkymmeneen ikämuoteensa asti kaikki ne, jotka omat
resermissä aikansa olleet. Nostomäki moidaan kutsua aseisin
ainoastaan silloin, kun mihollinen ryntää maahan. Tätä sota-
mäen lajia tullee olemaan noin 60 tuhatta miestä. Koko Suo-
men asemelmollinen sotamoima moipi siis sota-aikana tehdä noin
100 tuhatta miestä.

Waltiollinen jako. Suomi jaetaan maltiollisessa suh-
teessa kahdeksaan lääniin, jotka omat: Uudenmaan lääni, Turun
ja Porin lääni, Hämeen lääni, Viipurin lääni, Mikkelin lääni,
Kuopion lääni, Vaasan lääni ja Oulun lääni. Läänien suuruus
on sekä pinta-alaan että mäkilukuun katsoen Marsin epätasainen.
Tätä paitsi omat toiset läänit werrattoman tiheämmästi asntut,
kuin toiset. Tiheimmästi asuttuja läänejä omat Undenmaan
sekä Turun ja Porin läänit, harmimmin Oulun lääni. Keski-
määrin asuu Suomessa noin 7 henkeä neliökilometrillä.



Useat paikat tämän läänin rantamaista omat luonnonihania, sillä
nuo lukemattomat niemekkeet ja maan sisälle symään tunkeutumat kaitaiset
merenlahdet tekemät näky-alan maihtelemaiseksi. Pitkin Suomenlahden ran>
uittoa muodostuneet saaret ja luodot omat warsiu wiehättäwän näköistä.
Näissä miettämät kesä-aikaansa useat niistä Helsingin asukkaista, jotka eimät
ole tilaisuudessa muuttaa kesäksi „tuhansien järmien" rannikoille Suomen
sydänmaihin.

Waikka maanpinta on jotensakin epätasaista, on lääni parhaimmin
miljeltyjä koko Suomessa, sillä ilmanala on lauhkea ja maa laadultaan
enimmäkseen samipohjaista. Täällä menestyy myöskin mehnänmiljelys,
maikka sitä harjoitetaan mähemmässä määrässä. Maanwiljelyksen Mtmras»
tumista edistämät suuresti lukuisat herraskartanot, joissa tätä elinkeinoa
harjoitetaan uudenaikaisilla työkoneilla ja uudemman maanwiljelystieteen
perusteilla. Hedelmäpuita kasmatetaan jotenkin yleisesti ja ne menestyivät
hywästi. Waahteria ja minipinta kasmaa miljelemättä metsissä. Tammia
tawlltaan myös paikoittain. Karjanhoito edistyy samassa suhteessa ja sa-
manlaisista syistä kuin maanwiljelyskin. Kalastaminen Suomenlahdessa ja
Kymijoessa on tuottoisaa. Tammisaaren kilohailit ja Kymijoen lohi omat
kuuluisia. Metsistä on puute. Rautateollisuutta harjoitetaan menestyksellä.
Mteisen kansan käsiteollisuus ei tässä läänissä ole kehuttamalla kannalla.

Tämä on pienin Suomen lääneistä. (Mitkä maakunnat siihen kuu-
lumat ja mihin lääneihin se rajoittuu?)

Uudenmaan lääni.

1) Helsinki (75 tuhatta asukasta), Suomen pääkaupunki
ja samalla maamme mäkirikkain ja kaunein kaupunki, on me^
renniemetteellä puoli peninkulmaa lounaasen päin Vantaan-
joen suusta. Tässä kaupungissa asuu Suomen kenraalikumer-
nööri, ja tänne omat sijoitetut maamme korkeimmat mirka-
kunnat, esim. keisarillinen senaatti. Helsingissä on myös Uuden-
maan lääninhallitus. Oppilaitoksista mainittakoon: Aleksanterin
yliopisto ja polyteknillinen opisto. Kaupungissa on useita ko-
meita rakennuksia ja sinne on pystytetty Keisari Aleksanteri
ll:sen ja Runebergin kumapatsaat. — Mitä kauppaan tulee,
saa Helsinki ulkomaantamarain tuontiin nähden ensimmäisen si-
jan Suomen kaupungeista. Helsingissä omat Suomen maltio-

Kaikki Uudenmaan läänin kaupungit sijaitsemat Suomen-
lahden rannalla.



5) Tammisaari (2,000 asukasta), Pohjan pitäjän lahden
ääressä, on tunnettu kilohaileistaan. Kaupungissa sijaitsee ruot-
sinkielinen seminaari kansakoulujen naisopettajien malmistamista
warten.

4) Lowiisa (2,000 asukasta) on itäisin kaupunki Uuden-
maan läänissä. Siinä on kylpylaitos.

3) Porwoo (4,400 asukasta), Porwoonjoen suulla, on piis-
pan asunto. Tässä kaupungissa eli loppupuolen ikäänsä maamme
mainioinrunoilija Johan Ludwig Runeberg. Kaupungin kauppa
on melkoinen.

2) Viapori, erittäin mahma linnoitus, on rakennettu puoli
peninkulmaa Helsingistä merelle päin useille saarille. Tässä
linnassa asuu joukko menäläistä sotamäkeä.

pankin sekä kansallispankin ja yhdyspankin pääkonttoorit. Teh-
taita on perustettu useampia, joista mainittakoon: sokeritehdas,
posliinitehdas, konepajat, laimatokka ja tupakkatehtaat. Maamme
suurimmat kirjapainot omat Helsingissä. Kaupungin ääressä
nähdään Kaisaniemen ja Ulriikaporin puistot. Töölö ja Kor-
keasaari omat luounonihania paikkoja mähiin matkaa kaupun-
gista. — Söörniiiisin satama, josta miediiän paljo puutamarata
ulkomaille, ei ole sekään Helsingistä kaukana.

Warsinais'Suomen rantamaat omat muorista maata. Eteläinen ja
lounainen rantamaa tuhansine ihanine saarineen on Uudenmaan läänin

6) Hankoniemi (2,700 asukasta) on maamme eteläisin kau-
punki. Kun sen satama pysyy sulana suurimman osan muo-
desta ja kun sinne on rakennettu rautatie, niin on sen liike
kasmanut sangen suureksi. Sieltä käy taimellakin säännöllinen
höyrylaimaliike ulkomaille. Kaupungissa on kimenhakkuu-merstas
ja mainio kylpylaitos.

Maakunnista ja rajoista kts. karttaa.

Wiskarin ja Pinjllisten suuret tehtaat yllä mainitut.

Turun ja Porin lääni.



ohessa Suomen parhaiten miljeltyjä ja mäkirikkaintpia maakuntia. Täällä»
kin menestyy mehnänmiljelys, ja eteläisellä rannikolla sekä muutamilla saa-
rilla löytyivät maamme suurimmat tammistot. Saaristolaiset tietysti har»
joittamat kalanpyyntiä. Kotiteollisuudessa omat tämän läänin asukkaat
etemiä. Turun ja Porin kaupunkien seuduilla kudotaan myötämäksi paljon
pumpuliMlllltteita, ja Rauman sekä Uudenkaupungin tienoilla tehdään puu»
astioita. Tehdasteollisuutta harjoitetaan suuressa määrässä. Läänin etelä»
osassa on monta rauta», lasi- y. m. tehdasta.

Ahmenllnmaahan kuuluu yksi suuri saari, Ahm.nanmantere, ja noin
85 pienempää asuttua saarta sekä suuri joukko asumattomia saaria, kallioita
ja luotoja. Ahmeuanmllntereesen tekee meri niin pitkiä lahtia, että paikoin
ainoastaan taitainen kannas eroittaa mantereen molemmilta puolilta tun»
keumat lahdet toisistansa. Maa on epätasaista ja kallioista, mutta osaksi
hymnikin miljamaa. Saaren tiheän asutuksen muoksi tuodaan sinne kuiten»
kin miljaa muualta. Kalastus ja hylkeitten pyynti omat meren läheisyy-
den tähden tärkeitä elinkeinoja. Tätä paitsi omat ahwenanmaalaiset hymiä
ja rohkeita merimiehiä, jotka matkustamat sekä omilla että Suomen man»
terelaisten laimoilla kauppaa tekemässä ja tamaroita kuljettamassa kaukai-
sillakin merillä.

Tähän lääniin kuuluma osa Satakuntaa on enimmäkseen tasankoa
ja miljamaa maata. Pohjaisessa Satakunnassa löytyy kuitenkin paljon kui»
min kankaita ja mesisiä soita. Metsää oli ennen näillä seuduin marsin run»
saasti, mutta wiimeisinä muosikymmeninä on suurin osa tukkimetsistä tullut
hämitetytsi. Monenlaisista hyödyllisistä kimilajeista mainittakoon musta
marmori, jota saadaan Reposaarelta ja Kokemäenjoen suulta.

1) Turku (35 tuhatta asukasta), Suomen manhin kaupunki
sekä entinen pääkaupunki, on Aurajoen marrella. Turussa
asuu Suomen arkkipiispa, ja siellä on homioikeus ja läänin-
hallitus sekä useita oppilaitoksia. Tehtaista mainittakoon: kone-
pajat, iso puusepänmerstas, merka- ja sokeritehdas, tupakka-
tehtaat sekä laimameistämö. Turun merkillisin rakennus on
manha tuomiokirkko. Porthanin ja Pietari Brahen kuma-
patsaat kaunistamat kaupunkia, jonka ääressä on muistorikas
Turun linna. Tnrun edustalla. Aurajoen suussa, on ihana
Ruissalon saari, jossa kasmaa paljon tammia ja pähkinäpuita.
Luonnon-ihanuutta tässä saaressa edistämät turkulaisten raken-
tamat humilat.

Tämänkin läänin kaupungit omat meren rannalla.



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

4) Rauma (4,000 asukasta), Pohjanlahden eli n. s. Rau-
manmeren rannalla eteläisessä Satakunnassa, harjoittaa snurta
laimaliikettä ja tekee kauppaa puutamaroilla. Rauman pitsejä
pidetään erinomaisina. Suurenlainen nahkatehdas.

5) Pori (11,000 asukasta), Kokemäenjoen eteläisellä
rannalla, on Suomen suurimpia kauppakaupunkeja. Täältä
miedään ulkomaille paljon puutamaroita setä karjantuotteita,
etenkin moita. Laimaliike on suurellainen. Tehtaista mainit-
takoon : suuri höyrysaha, konepaja ja laimameistämö. Kaupun-
gin ulkosatamaa nimitetään Reposaareksi.

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

2) Naantali (700 asukasta) on manha, nykyään mähäinen
kaupunki. Siellä malmistetaan kankaita ja erittäin hymiii suk-
kia y. m. millakudoksia. Naantalissa on myöskin hymä kylpy-
laitos.

Salo, kauppala Uskelan pitäjässä. — Ikaalinen, kauppala, raken»
nettu Kyrösjärmen rannalle pohjaisen Satakunnan testipaikoille. — Tllali^
konepaja Kemiön saarella. — Littoinen, merkatehdas lähellä Turtua. —

Kyrustosti, pumpulitehdas Hämeenkyrössä.

Tämä ensimmäinen sisämaan lääni kuuluu jo tuottou runoissa ylis-
tettyyn mesirikkaasen Suomen ylänköön, jonka luonnon maihtelemaisuus on
merraton- Suuret, tuhansilla saarilla ja salmekkeilla täytetyt sinertämät
järwet, kirkkaat ja kalarikkaat joet, maahtoamctt kosket, lukuisat muorien
kukkulat ja harjanteet — kaikki nämät tekemät matkustamaan miellyttämän
Mllikutukseu. Läänin pohjaisissa osissa oli pari muosikymmentä sitten suu»
ria tukkimetsiä, mutta miimeisen hurjan puuliikkeen ajalla hämitettiin suuri
osa niistä. Maanmiljelys luonnistuu parahiten Etelä-Hämeessä, jossawil»

Bogstiirin malotorni, samannimisellä merensaarella, on Suomen ete>
laisin paikkakunta.

Hämeen lääni.



jelysmaa on hymää ja Miljaa kasmaa useampina muosiua myötämäksikiu.
Erittäin sopimaa on maanlaatu pellaman miljelemiseen. Tässä läänissä
kasmatetaankin Suomen parasta pellamaa. Karjanhoito on myöskin tärkeä
elinkeino ja se edistyy yhä ajanmukaisemmalle kannalle. Kotiteollisuus ei
siedä ankarampaa armostelua. Tehdasliikettä harjoitetaan sitä mastoin mar-
sin suuressa määrässä, sillä tässä läänissä, Tampereella, omat Suomen
suurimmat tehtaat. Myöskin maaseuduilla löytyy useita suurempia tehdas»
laitoksia, niinkuin rautaruukkeja, paperitehtaita, lasiruukkeja, sahoja, kutoma-
tehtaita y. m. Kauppaliikettä edistämät sisämaassa useat kanawat sekä raut a
tiet. Höyrylaimoja liikkuu kymmenittäin läänin Mesillä.

Kuuluisin tässä läänissä tamattamista luonnon-ihanuuksista on Kan-
ffllsalanlMju, Tampereen kaupungista kaakkoiseen päin, Längelmämeden ja
Roineen mälillä. Sitä pidetään lähinnä Punkaharjua Suonien luonnon
kauneimpana tuotteena.

1) Hämeenlinna (5,200 asukasta), Wanajanweden ran-
nalla, on kumernöörin asunto. Oppilaitoksia. Tämän kaupungin
ja Helsingin Malille rakennettiin maamme ensimmäinen ranta-
tie. Lähellä kaupunkia sijaitsee manha linna, jossa nyt on
mankeuslaitos.

2) Tampere (23 tuhatta asukasta), rakennettu ihanalle pai-
kalle Tammerkosken marrelle, on suuri tehdastaupuuti. Tehtaista
muistettakoon marsinkin pumpuli-, merta-, liina-, millankehruu-,
paperi- ja kattohuopatehtaat. Useita oppilaitoksia.

Hämeen läänissä on nykyään ainoastaan kaksi kaupunkia.

Lahti, kauppala ja rautatien pysäyspaitta. Wcsijärwen eteläpäässä.
— Forssa, pumpulitehdas Tammelassa. — lotioincn, rautaruukki Jokiois-
ten kappelissa. — Nokill, puuhiomo samannimisen mirran ääressä. —

Terwlltosli Janakkalassa ja Wllllcatosti Sääksmäellä, paperitehtaita. —

Nuutajärwi, lasitehdas Urjalan pitäjässä. — Tornlltor, rullatehdas Hollo-
lassa. — Mustiala, maanmiljelysopisto, Tammelassa. — Ewo, metsäopisto,
Lammin pitäjässä.

Maanlaatu on yleensä muorista, ja lameampia tasankoja löytyy ai-
noastaan Laatokan läntisellä rantamaalla Käkisalmen kaupungin seuduilla
Luonnon-ihanuuksista ci ole puutetta. Tähän katsoen mainittakoon erittäin
Saimaankanllman seudut ja mainio Imatran putous Wuoksenjoessa. Wiime'

Wiipurin lääni.



mainittua käymät ulkomaalaisetkin ihmettelemässä. Omituinen miehätys»
woima on myöskin Laatokan luoteisrannikon symillii, jyrkkäin ja paljaiden
kallioiden Malisilla lahdilla ja mihertämillii laaksoilla. Maanwiljelykseen kat»
soen on Mllllnlaatu yleensä kimikkoa ja someroperäistä, mutta paikoiu löytyy
myös jokseenkin hywää sawimaata. Wiimemainittua tapaa enimmän Laato»
tan rantamilla ja Kymijoen seuduilla. Muuten ei maanmiljelys, marsin»
laan karjalanpuolisessa läänin osassa, siedä kehumista. Miljaa ei tumalli-
sinakaan muosina saada edes omaksi tarpeeksi, maan sitä tuodaan suurissa
määrin Wenäjältä. Maanlaadun huonouden, suurten soiden ja rämeiden
ohessa omat maanwiljelyksen edistämistä estäneet tässä läänissä minne ai-
koihin asti olleet suuremmat ja pienemmät lahjoitusmaat, joita Wenäjän
hallitus täällä aikoinaan jakeli. Nyt on kuitenkin Suomen hallitus mähi»
telien ostanut nämä maat entisiltä omistajiltaan, joten maanmiljelys, kun
talonpojat saamat hallitukselta ostaa maatilkkunsa omikseen, alkaa mähitellen
parantua. Karjanhoito on myös samoista syistä tässä läänissä kenties huo-
nommalla kannalla kuin missään toisessa maamme läänissä. Hemosia hoi-
detaan kuitenkin paikoittain hymästi. Kalastus ou tuottoisaa etenkin Laato»

kassa, Saimaassa, Suomenlahdessa, Kymessä sekä Wuoksenjoessa. Tär»
keänä elinkeinona on pidetty rahdintekoa, johon etenkin Wiipurin ja Sor-
tamalan seutujen talonpojat omat tuiki taipuneita. Kaupunki- sekä maa»
kauppiaiden tamaroita kuljettamat he marsin mielellään paikasta toiseen,
maitta rahtipalkka useinkin on niin niukka, ettei se riitä miehen ja hemosen
elatukseksi edes rahti-aikana. Täten jääpi hyttiinkin paljo »välttämättömim-
piä maanmiljelystöitä tekemättä, puhumattakaan siitä hyödystä, mitä mies
möisi kotonaan ollen konnullensa tehdä. Mutta rahdinteko on isäin tapa, ja
isäin tawoista ei kansa mielellään luomu, maikkapa ne olisimatkin mahin-
gollisia. Marinaankin rautatiet piakkoin maikuttamat tässä asiassa muu-
toksen parempaan päin. — Joltinenkin luku Wiipurin läänin kaakkoisen
puolen marakkaammista talonpojista kulkee syksy- ja talmisaikoina ym-
päri Suomea maantamaran, niinkuin hemvisten, raamaiden, moin, lintu-
jen, nahkojen y. m. ostossa, joita sitte kuljettamat Wiipuriin ja eten-
kin Pietariin hymällä moitolla myödäksensä. Köyhemmät kaupan-intoi-
set miehet kulkemat sami- ja posliini-astiain setä rautapatain kaupalla
ostaen sen ohessa talonpojilta manhoja maatiettä, n. s. ~rättiä", joita
wiewät joko Suomen tai Pietarin paperitehtaisin. Nämä elinkeinot estä-
mät jossakin määrin kotiteollisuuden maurastumista, joka onkin tässä lää-
nissä mielä nykyään melkein huonolla kaunalla. Miehet, mutta etenkin
naiset, käymät enimmäkseen ostetuissa maatteissa; ainoastaan liiuawaatteiw
malmistetaan jonkun merran kotona. Tehtaita, marsinkin sahoja ja rauta»
ruukkeja, löytyy sitä mastoin runsaasti; Suomen suurimmat sahat omat
tässä läänissä ja täältä miedäänkin ulkomaille enemmän puutawaroita kuin



1)Viipuri (23 tuh. asukasta), Viipurin lahden rannalla, on
suuri tamaran mientikanpunki, sillä tämän kautta miedciän ulko-
maille enimpäin — kenties kaikkien — niiden monilukuisten sa-
hain walmistamat puutamarat, jotka omat sijoitetut Saimaasen
laskemain Metten rannoille Kuopion, Mikkelin ja Viipurin
lääneissä. Tehtaita on useampia, niinkuin konepaja, saip-
puatehdas, sähtotehdas, höyrymylly, tupakkatehtaat y. m. Vii-
purin lähistöllä on myös useampia tehtaita ja sahalaitoksia.
Kaupungissa sijaitsee Pohjaismaiden osakepankin pääkonttoori.
— Homioikens ja läänin hallitus sekä monta oppilaitosta on
Viipurissa. Viipurin kirjallisuusseura tunnetaan innokkaista
isänmaallisista harrastnksistansa. Kaupungin ikimanha linna
muistuttaa entisiä sodanaikoja. Puoli peninkulmaa Viipurista
merelle päin on Uuras, suuri lautain lastauspaikka ja Viipu-
rin ulkosatama. Lähellä kaupunkia on erinomaisen ihana Mon-
repoon puisto, jossa sijaitsee Väinämöisen kumapatsas. Kun
Viipurissa asuu paljon ulkomaalaisia kauppa-asioitsioita y. m.,
niin puhutaan siellä useampia kieliä, jonka tähden tätä kaupun-
kia on sanottu „ Suomen Baabeliksi".

mistään toisesta Suomen läänistä. Rautamalmia saadaan runsaasti jär<
Wien pohjasta.

Wiipurin läänissä on kuusi kaupunkia, joista kolme sijait-
see Suomenlahden, kaksi Laatokan ja yksi Saimaan rannalla.

2) Hamina (3,600 asukasta). Suomenlahden rannalla Uu-
dellamaalla, on melkoinen kauppakaupunki ja nykyään muistet-
tllwa siitä, että siinä sijaitsee maamme kadettikoulu, jossa mal-
mistetaan sotamäen upseereja.

3) Kotka (4,100 asukasta), meren saarella Kymijoen
itäisen suuhaaran kohdalla, on uusi kaupunki, muistettama suu-
rista sahalaitoksistaan, joissa lankuiksi ja laudoiksi tehdään enin
osa niistä miljoonista tukkipölkyistä, joita sinne muosittain tuo-
daan Kymijokea myöten sisämaista.

4) Käkisalmi (1,500 asukasta), Laatokan rannalla Vnok-
sen pohjaisten suuhaarain wälillä olewalla saarella, on wanha



Pitkäranta, kylä Impilahdella, kupari» ja tinakaimos sekä lasi» ja
punamultatehdas. — Rnskealllssll on marmori.ouhos ja suurenlainen kalkin
polttimo. — Lauritsala, lastauspaikka Saimaankanaman pohjaispäässä. —

Kymi ja Kuusllnlusli, paperitehtaita Malkealan pitäjässä. — Inlerinteh»
das, puuhiomo Sippolassa. — Walamo ja Konewitsa, kreikanuskoisten
luostareita samannimisillä Laatokan saarilla.

6) Lappeenranta (2,300 asukasta) sijaitsee Saimaan etelä-
rannalla puoli peninkulmaa länteen päin Saimaankanmvan ylä-
päästä. Kylpylaitos. Lähellä kaupunkia on kenttä, jossa Suo-
men oma ja Suomeen sijoitettu menolainen sotamäki kesällä
pitää harjoitusleiriä.

5) Sortawala (1,500 asukasta) on Laatokan pohjaisessa
päässä. Kauppaa tehdään samoilla tamaroilla kuin Käkisal-
messakin. Sortawalan markkinoilla myödään paljo Suomen
hemosia Venäjälle. Lähellä kaupnnkia, Kymölässä, on täydel-
linen suomenkielinen seminaari kansakoulujen mies- ja nais-
opettajien malmistamista Marten. Sortamalasta on säännölli-
nen höyrylaimakulku Käkisalmeen ja Pietariin.

kaupunki. Pietariin wiedään enimmäkseen parkkia sekä moita, ja
sieltä tuodaan jauhoja.

Luonnon-ihanuuden ja näky-alojen maihtelemctisuuden puolesta on
Mikkelin lääni täydellisesti Hämeen läänin mertainen. Maanlaatu on mä-
kistä ja hiekansekaista, jonka tähden maanmiljelys ei moi täällä menestyä
niin hymästi kuin Etelä» ja Louuais-Suomcssa. Kaskenpoltolla ja suomil»
jelyksellä — peltomiljelyksen ohessa — saadaan kuitenkin useimpina muosina
Miljaa omaksi tarpeeksi. Kaskimaista otetaan tamallisesti kaksi, joskus kolme-
kin Miljaa, jonka tähden maa sittemmin, muutamina muosina heinää kas»
mettuaan, ei kymmeniin muosiin sen perästä kykene metsittymään, maan
jääpi autioksi, hyödyttömäksi ahoksi. Soiden miljclys toimitetaan kuitenkin
järjellisemmällä taivalla. Niissä pidetään tamallisesti yksi Milja, jonka jäl»
teen ne jätetään heinänkasmulle. Heinä menestyykin marsin hymin sein»
moisissa soissa, joissa on paljo mutaa ja se hymäksi mädännyttä. Paitsi

Mikkelin lääni.



1) Mikkeli (2,800 asukasta), erään pitkän ja kaitaisen
Saimaanlahden rannalla. Täällä sijaitsee lääninhallitus ja
muutamia oppilaitoksia. Lähellä kaupunkia on suurenlainen
nahkatehdas.

Tässä läänissä, Purnweden saarella, on luonnonihanuudestaan maan
mainioksi tullut Punkaharju, ruuniin puisto, jossa muosittain käypi paljon
matkustamaisill ihailemassa merrattomia näky-aloja.

tawallisimpia wiljalajeja, ruista, ohraa ja kauraa, kylmetään Kuopion ja
Wiipurin läänin rajaseuduilla myöskin tattaria. Karjanhoito on jommoi°
sellukin kannalla. Erittäin hemosia ruokitaan ja kasmatetaan hymästi, jo-
ten ne melkein metämät merioja Karjalan hemosille. Kotiteollisuus on tyy»
dyttämällä kannalla. Kaikki työmaatteet tehdään omassa maassa kasma»
neesta liinasta ja pellawasta sekä oman maan lampaiden Milloista. Maa»
miesten malmistamat maanmiljelyskapineet omat myös Samossa tarkoituk-
sensa mukaisempia kuin monessa muussa maakunnassa. Kalastus on hymin
tärkeä siwu»elinkeino. Useanlaatuisia järmi» ja jokikaloja saadaan paikoin
jotenkin runsaasti. Suurimmissa Saimaan mesistöön kuulumissa järwissä
löytyy myöskin pieniä mustia hylkeitä. Tehdasliikettä harjoitetaan lameasti;
marsinkin omat sahat ja rautatehtaat tärkeät. Kaupankäynti on myöskin
milkkaanpuolista etenkin sen tähden, että useat tämäu läänin järwet omat
Saimaankanamau kautta yhteydessä meren kanssa.

Kaupuugit:

Tässä läänissä on samoin kuin Mikkelinkin läänissä paljon suuria
ja pieniä järmiä, jotka kuulumat Samo-Karjalan ja Kesti»Suomen mesistöi»
hin. Senpä tähden taivutaan täälläkin marsin kauniita luonnon muodosta»

Orawi, suuri maasuuni ja walssilaitos Rantasalmella. — Haapa-
koski, rautatehdas Pieksämäellä.

3) Heinola (1,400 asukasta) on Iyrängöntosten rannalla
Hämeessä. Kaupungissa on kylpylaitos.

2) Sawon.inna (1,600 asukasta) on rakennettn Hauki-
meden ja Pihlajameden Maliselle saarelle Säämingin pitäjässä.
Oppilaitoksia. Lähellä kaupunkia, toisella Haapasalmessa ole-
malla saarella, on manha linna, Olawinliuna.

Kuopion lääni.



mia näky»aloja. Kuitenkin löytyy täällä, etenkin läänin itä» ja pohjais»
osissa, meteliä soita ja autioita kankaita, joissa ihmiset kuljeksimat ainoas-
taan tukkipuita uittaessaan tai karhuja ja muita petoja metsastäessiiän.
Maanllllltu on enimmäkseen muorista ja kimiperäistä, mutta paikoin tama-
taan myöskin hymänlaatuista samiperäistä miljelysmaata. Sen mukaan
menestyy maanmi-jelyskin paikoittain paremmin, paikoittain huonommin.
Tässä sekä Wiipurin läänissä miljellään tattaria enemmän kuin maamme
toisissa lääneissä. Muuten eimät täkäläiset talonpojat tee niin paljon työtä
peltojensa parantamiseksi kuin kaskien miljelemiseksi. Läänin itäisissä ja
pohjaisissa osissa saadaankin kaskista »vuosittain yhtä paljon Miljaa kuin
pelloistakin. Metsämaat omat kuitenkin muutamissa paikoin niin hyötyisiä,
että ne moidaan kaskeksi kaataa pari, kolmekin kertaa mies»iässä. Siinä ta»
pauksessll ei kuitenkaan saa myötäänsä kasmattaa enempää kuiu kaksi Miljaa.
Suo- ja niittymi ljelytset omat edistymään päin. Tamallisina muosina saa»
daankin Miljaa omaksi tarpeeksi, mutta katomuosina ou näillä seuduin maa-
tamme useinkiu suurempi hätä kuin muissa paikkakunnissa. Tähän syynä
käynee pitäminen maanmiljelijäin jokseenkin yleistä wähäwaraisuutta. Kar»
janhoito on sangen hyödyttämää. Täältä wiedään muosittain paljon raa»
mas-eläimiä, moita ja hemosia Venäjälle. Enin osa karjanruoasta saadaan
wiljellyistä soista ja jokimctrsi-niityistä. Heinää kasmaa myös paljon äsken»
miljellyillä puuttomilla kaskimailla eli n. s. ahoilla, mutta niitä on timi-
syytensä muoksi hankala niittää. Kaloja pyydetään suurista järwistä
ja jo'ista. Etenkin oramain ja metsälintujen metsästystä harjoitetaan
yleisesti ja niiden tuotteet wiedään enimmäkseen Wenäjälle. Sano-
mattoman suurta etua omat uäihin aikoihin saakka antaneet suuret met»
sät, joista pölkkyjä uitetaan lukuisiin sahoihin lankuiksi ja laudoiksi wal°
mistettamlllsi ja sitte Wiipurin kautta ulkomaille lähetettäwäksi. Wielä ny»
kyäänkin löytyy tämän läänin itäisessä osassa sangen suuria tukkimetsiä.
Kotiteollisuus on mennyt ripeillä askelilla eteenpäin. Talonpoikaiset naiset
Malmistamat itse kaikki sekä omansa että miesten pitomaatteet; ainoastaan
juhlapukuina käytetään ostokankaita. Miesten tatemyyttä ei yleensä kan-
nata kehua; kuitenkin Malmistetaan Liperin pitäjässä hymiä ajokärryjä.
Suurempia tehtaita löytyy useampia. Tähän katsoen omat erittäin muis»
toon pllntamat sahat ja rautatehtaat. Kuopion läänin järwet omat rauta»
malmista rikkaimpia Suomessa.

1) Kuopio (9,500 asukasta), luonnon-ihanalla paikalla
Kallameden rannalla. Siellä asuu lääninhallitus ja Kuopion
hiippakunnan piispa. Oppilaitoksia on useita. Kaupunkiin on
pystytetty Snellmanin kumapatsas. Kaupankäynti on milläs.

Kuopion läänin kaupungit omat:



Ulkomaille wiedään erittäinkin woita, ja Kuopion markkinoilla
myödään menäläisille paljo hymiä Karjalan ja Samon hemosia.
Puijonmäeltii on amara ja kaunis näköala.

2) Joensuu (2,900 asukasta), Pielisjoen suulla, Pohjais-
Karjalan ainoa ja sentähden hyminkin tärkeä kauppakaupunki.
Kauppaa tehdään marsinkin puutawaroilla, joita kaupungin lä-
histöllä olemat suuret sahat malmistamat lankuiksi ja laudoiksi.
Paljon wiedään myöskin woita, nahkoja y. m. maantamaraa
Pietariin ja ulkomaille. Tehdaslaitoksia on tupakkatehdas. Muu-
tamia oppilaitoksia.

WarlllUs, kauppala ja suuri konepaja Leppämirran pitäjässä. —

Nurmes, kauppala Pielisjärmen pohjaispäässä. — Wiirtsilä, suuri rauta-
tehdas Tohmajärmellä. — Möhkö, Pantnkosti, Knoltllistentosli, luwan-
kosti, rautatehtaita.

Paitsi lukuisia järwiä, on tässä läänissä paljon jokia, jotka las-
kemat Pohjanlahteen. Maanlaatu on Pohjanmaalla tasaista. Tämän
läänin keskisellä rantamaalla onkin maamme lamein tasanko. Pohjan»
lahden rauuikko on matalaa ja saarekasta. Suurin saariryhmä on Ni»
kolainkaupungin luoteispuolella Merenkurkussa. Maanmiljelys luonnis»
tuu, marsinkin eteläisellä Pohjanmaalla, hymästi, sillä miljelysmaa on
sawiperäistä, kimetöntä ja patsumultaista. Täällä, Kyrönjoen rantamilla,
löytyivät nuo mainiot peltomaat, joiden laajuus on tullut sananlaskuksi*).
Suomiljelyksellä, jota innokkaasti harrastetaan, saadaan erinomaisia niitty-
maita. Näillä seuduin käyttämät jo talonpojatkin uudemman»aikaisia maan-
wiljelystyökllluja, ja heinänkasmua koetetaan edistää kylmy-siemenillä.
Wiljctnllljeista kasmatetaan täällä enimmän maan mainioksi tullutta
„Waaslln ruista". Tämän ohessa miljellään tietysti muitakin maas-
samme tamallisill miljalajeja. Karjaa hoidetaan huolellisesti. Sekä tarme»
että polttopuista on Pohjanmaan tässä osassa puute, jota mastoin itäisissä
maakunnissa on mielä nykyäänkin tarpeeksi metsää, maikka sitä on siellä
hirmeästi haaskattu. Meren rannikoilla harjoitetaan hyödyttämää silakan

3) lisalmi on hiljattain saanut kaupunginoikeudet.

Waasan lääni.

*) „Isonlyiun pelto jll Limingan niitty, wertojll noille ei ole tietty,"



1) Nikolaiukaupuuki eli entinen Vaasa (11,000 asukasta)
on Merenkurkun ääressä. Kaupungissa sijaitsee Vaasan homi-
oikeus ja lääninhallitus. Vilkas kauppa maanmiljelyksen, kar-
janhoidon ja teollisuuden tuotteilla. Vaasan osakepankin pää-
konttoori on täällä. Tehtaista mainittakoon puumilla-, tupakka-
ja saippuatehdas sekä höyrymylly. Oppilaitoksia useampia. Kau-
pungilla on kaksi ulkosatamaa: Briiudöö ja Vaskiluoto.

Waasan lääniin kuulumat Hämeen ja Satakunnan osat. jotka Suo-
menselkä eroittaa Pohjanmaasta, omat hallanarkoja, epätasaisia ja sentähden
maanmiljelykseen Mähemmän sopimia maakuntia. Täällä harjoitetaan pai-
koin kaskiwiljelystä. Järwistä ja soista saadaan runsaasti rautamalmia.
Täältä, näiden maakuntain amaroista ja kaukaisista metsistä, tuottamat
Pohjanlahden rantakaupungit laimanrakennus.tarpeensa.

Iksi ainoa Vaasan läänin kaupungeista on sisämaassa;
muut, lumultansa kuusi, sijaitsemat kaikki Pohjanlahden rannalla.

kalastusta ja hylkeenpyyntiä. Waasan läänin rantamaiden asukkaat, pohja-
laiset, omat erittäin nerokkaita kaikenlaatuisissa kirmestöissä, jonka tähden he,
kun heidän kotiseuduillaan ei alituisesti työtä riitä, matkustamat muissa lää-
neissä laimoja, kartanoita y. m. rakentamassa. Tästä syystä omat myös-
kin pohjalaisten omat talot kauniita, melkeinpä komeasti rakennettuja.
Naisten kotiteollisuuden tuotteita ei myöskään somi yleensä moittia. Teh°
dasliikettä harjoitetaan. Marsinkin löytyy tässä läänissä pumpuli-, merta-,
lasi» ja nahkatehtaita sekä rautaruukkeja, sahoja ja laimanmeistämöitä. Kau-
pankäynti, etenkin Ruotsin kanssa, ja merenkulku omat tärkeitä elinkeinoja.
Usealla tämän läänin kaupungilla on jommoinenkin kanppalaimasto.

2) Uusikaarlepyy (1,200 asukasta), Lapuanjoen sunssa, on
.vähäinen kauppakaupunki. Täällä sijaitsee ruotsinkielinen semi-
naari kansakoulujen miesopettajain .valmistamista Marten. Kau-
pungin ympäristöllä on muutamia tehtaita.

4) Kokkola (2,300 asukasta), Vaasan läänin pohjaisin
kaupunki, on hiukan eteläpuolella Perhonjoen suuta. Tällä,
mintuin useammilla muillakin Pohjanlahden rantakaupungeilla,
on melkoinen tauppalaiwasto.

3) Pietarsaari (2,200 asukasta), pienoisen meren lahden
rannalla, on hym ä kauppakaupunki, warustettn som eliaalla sata-
malla. Tehtaista mainittakoon tupakka- ja situritehdas.



7) Iywäskylii (2,500 asukasta) on ainoa sisämaan kau-
punki tässä läänissä. Se sijaitsee Hämeen maakunnassa Päi-
jänteen pohjaispäähän laskeman Iymäsjärmen rannalla. Suuren
merkityksen tälle kaupungille antamat ne monet koululaitokset,
joita sinne on sijoitettu. Täällä on muun muassa Suomen
suurin seminaarilaitos kansakonlujen mies- ja naisopettajien
malmistamista marten. Kaupungin rakennuksista omat mainitta-
mimmat nljaat seminaarin kartanot. Iymästylä on Kesti-
Suomen tuttiliitteen keskus. Höyrylaimat kulkemat säännölli-
sesti kaupungin ja Lahden kauppalan Malilla. Muutamia teh-
taita löytyy kaupungissa ja sen lähistöllä.

Gröönwiilli, lasitehdas Mustasaaressa. — Lohikoski, paperitehdas
lähellä Iymäskyläu kaupunkia. — Mänttä, paperitehdas Keuruulla.

6) Kaskinen (800 asukasta) on meren saarella pohjaiseen
päin Kristiinasta. Tällä kaupungilla on erinomaisen sopima
laimasatama. Osa asukkaista harjoittaa hailinpyyntiä.

5) Kristiina (2,700 asukasta) on Vaasan läänin eteläisin
kaupunki. Asukkaat harjoittamat suurta merikauppaa.

Pohjanmaan rantamaisemat omat alhaista tasankoa noin s—lo pe-
ninkulmaa Pohjanlahden rannasta sisämaahan päin, jota mastoin tämän maa-
kunnan pohjais- ja itä-osissa on iiärettömäin soiden ja kankaiden ohessa korkei-
takin muuria. Oulujärwestä pohjaiseen ja itään päin oivat maamme suu-
rimmat ja parhaasti säilyneet tutkimetsät. Muuten on maanlaatu Poh-
janmaan sisä-osissa enimmiten hietapohjaista ja raakaperäistä, jonka täh-
den maanmiljelys on Mähemmän tuottamaa siellä. Maakunuau ylhäinen
pohjainen asema tekee sen myöskin hallllisemmaksi kuin maamme ete-
läisemmät seudut. Mutta tässä kohden on huomattama suuri eroitus sisä-
maan ja meren rannikon Malilla, sillä maa meren seuduilla ou hymästi
miljeltyä. Siikajoen ja Oulujoen Malilla omat mainiot Limingan niityt,
jotka kuuluisuudessa wetäwät wertoja Isonkyrön pelloille. Karjanhoitoa har-
joitetaankin näillä seuduin hymällä menestyksellä, ja on se elinkeino tässä
läänissä ylimalkain yhtä tärkeä knin maanlviljelyskin. Kalastus on myös-
kin Marsin tuottoisaa sisämaiden järwissä sekä etenkin suuremmissa, poh-
jaisissa wirroissa, joista saadaan paljon lohia. Kemin ja Onlun lohet

Oulun lääni.



owllt kuuluisat. Noista äärettömistä metsistä poltetaan paljo termaa, mikä
työ tuottaa elatuksen tuhansille ihmisille. Pohjaisen Pohjanmaan metsät
omat riistasta rikkaimpia Suomessa ja sentähden ei metsästys tässä Oulun
läänin osassa suinkaan ole mähäarmoinen elinkeino. Metsälintuja seka ora»
man y. m. metsäeläinten nahkoja myödään täältä paljon joka muosi. Teh»
dasteollisuus ei tässä läänissä siedä mertaamista maamme toisten läänien
teollisuuteen, mutta muutamia rautatehtaita, lautasahoja ja laiwanweistä»
möitä löytyy kuitenkin siellä täällä. Kansan yleinen tatemyys ei ole kehut»
taivalla kannalla.

Lapinmaa jaetaan tamallisesti kolmeen osaan, mm. Enonte.iais.en,
Kemin ja Inarin Lappeihin. Siellä menestyy maanmiljelys ainoastaan
Harmoina muosina, ja sen perimmäisissä osissa, Inarijärmen pohjaispuolella,
ei maanmiljelystä laisinkaan harjoiteta. Tässä seudussa omat muoret pal»
jaita, kolkkoja kallioita, ja laaksojen pohjissa sekä matalammilla tuntureilla
ei kllsma muita puita tuin loimuja. Asukkaat saamat niukan elatuksensa
porojen paimentamisella ja kalastamisella, jota miimemainittua elinkeinoa
harjoitetaan sekä sisämaan wirroissa ja järwissä että norjan» ja wenäjän»
puolisissa Jäämeren luhdissa. Ihmisten ja eläinten suurena kiusauk-
sena Lapissa omat lukemattomat itikka» ja mätaräparwet, joita siellä kesä»
aikoina sikiää äärettömästi. Kemin Lapissa pitämät asukkaat porojen ohessa
myöskin muutamia nautaeläimiä ja lampaita sekä miljelemät ohraa ja
marsinkin nauriita.

1) Oulu (13,000 asukasta), Oulujoen sunlla, on suu-
rin terwanwientipaitta Suomessa. Se on muutenkin tärkein
kauppakaupunki pohjaisella Pohjanmaalla. Tehtaista mainitta-
koon erittäin suuri nahkatehdas ja höyrymyllyt. Kaupungissa
sijaitsee lääninhallitus. Oppilaitoksia on useitakin. Ouluun
on pystytetty mainion runoilijan Franzön'in rintakuma.

Oulun läänin kaupungit omat Pohjanmaalla Pohjan-
lahden rannalla; ainoastaan yksi on sisämaassa.

2) Raahe (3,300 asukasta) on kauppakaupunki Pohjan-
lahden rannalla. Tällä kaupungilla on hymä satama ja jom-
moinenkin kauppalaimasto. Raahen höyrymylly on isohko lai-
tos. Kaupungissa on kauppaopisto.

3) Kemi (700 asukasta), Kemijoen suulla, on pienoinen
kaupunki. Se harjoittaa jommoistakin lohen kauppaa. Lähellä
kaupunkia on muutamia sahoja.



5) Kajaani (1,300 asukasta) on mähäinen kaupunki Palta-
mon pitäjässä. Tässä kaupungissa pidetään wuosittain kuului-
sat markkinat, joihin matkustaa laajalta ihmisiä ostamaan
metsälintnja, nahkoja, woita y. m. tamaroita, joita Pohjan-
maan sisämaiden asukkaat silloin tänne kuljettamat. Turkku-
rintehdas.

4) Tornio (1,300 asukasta), Suomen pohjaisin kaupunki,
on rakennettu eräälle Torniojoen saarelle, lähelle saman joen
suuta. Tämä kaupunki harjoittaa kauppaa lohilla ja Lapin ka-
maroilla, niinkuin peuran lihalla, nahkoilla y. m.

Kultalaksi nimitetään kullanhuuhtamoita, jotka omat Imalojoen ja
sen apujotien marrella.

Asukkaat ja niiden sukuperä. Enin osa (noin 2

0. Historiallinen maantiede.

Suurimmassa osassa Suomea asuu Karjalaisia, joiden asuma-ala
ulottuu Laftintuntureista Suomenlahteen ja Wenäjän rajalta Uudellemaalle,
Keski-Hämeesen, Satakuntaan ja eteläisen Pohjanmaan itäiselle sekä luotei»
selle rajalle saakka. Niinkuin helposti huomataan, kuuluu tähän piiriin
muun muassa koko Samonmaa ja siis Samolaisetkin. mutta nämä miime-
mainitut omatkin sukuperältään Karjalaisia, maikka maakunnan nimi on an-
nettu sen asukkaille. Mitään suurempaa eroamaisuutta ei olekaan karjalais-
ten ja sllmolaisten luonteiden, kielen ja tapojen mälillä. Karjalaiset owat
hywin taipuisat kaupantekoon. Mielellään liikkuivat he kauppa-asioissaan

miljoonaa 150 tuhatta) Suomenmaan asukkaista kuuluu Suo-
malais-ugrilaiseen kansakuntaan. Tämä kansakunta on aikain
kuluessa jakaantunut useampiin sekä kielensä että kansallisten
tapainsa puolesta hyminkin erilaisiin kansoihin, jotka asumat
osaksi Pohjais-, Koillis- ja Keski-Euroopassa, osaksi luoteisessa
Aasiassa. Varsinainen Suomenkansa jakaantuu kahteen pää-
heimoon: Karjalaisiin ja Hämäläisiin.



laweammillakin aloilla, eiwätkä tyydy yksinomaisesti raakaperäisen maansa
miljelemiseen. Karjalaisten kauppa-intoa on kenties mielä kiihoittanut we-
näläisten naapuruus, sillä miimemainituthau omat tähän elinkeinoon war»
sin harjaantuneita. Luonnoltaan on karjalainen milkkaampi ja sukkelampi
kuin hämäläiuen. Hän ei ole umpimielinen, maan puhelias ja iloinen;
Mähemmän sitkeä ja mähemmän ajattelema, mutta ystämällisempi ja koh-
teliaampi kuin hämäläinen. Ko'oltaan on hän hämäläistä isompi, jalo-
ryhtinen ja käytökseltään miellyttämä. Kauniita miehiä ja naisia nähdään
usein karjalaisten joukossa; tamataanpa heidän seassaan joskus marsinaisia
kaunottariakin.

Hämäläiset asumat maamme lounaisessa osassa, Marsinais-Suo»
messa, Satakunnassa, Etelä-Hämeessä, pohjaisella Uudellamaalla ja ete»
laisen Pohjanmaan sisäisissä osissa. He omat mähemmän kaupanintoi-

sia kuin karjalaiset, mutta miljelemät maatansa suuremmalla huolella
ja uutteruudella kuiu miimemainttut. Kaikessa yksipäisyydessään ja hitai-
suudessaan ou hämäläinen erinomaisen kestämä työmies. Hän on ylimai-
tani unipirehellinen, jonka tähden häneen moi aina luottaa. Hän miljelee
peltoansa manhalla isiltä perityllä tamallaan. Jos herrasmies sattuu asu-
maan hänen naapurinansa ja uudenaikaisia miljelystapoja käyttämällä saa
pellostansa suuremmat tulot, niin ei se ättiä kehotta hämäläistä ryhtymään
santaan miljelystapaan. Tätä hämäläisen manhallansa olemista on kestä-
nyt monta sataa muotta, maan nyt koittaa Hämeessä toinen aika. Mo-
nessa kohden nähdään talonpoikain käyttämän herrain kanssa kilwassa unsia
maanmiljelystllpoja. Kouluja rakennellaan, kirjallisuutta miljellään.

Muodoltansa owat hämäläiset lyhyenlaisia ja tnkemahartioisia. Har-
moin heidän setissänsä taivutaan henkilöitä, joita yleisen käsitystawan mu-
kaan woisi kauniiksi sanoa. Mutta waikka hämäläinen heimo ei ole marus-
tettu millään erinomaisella kauneudella, on sillä kuitenkin kcstäwäisyydessään,
rehellisyydessään ja uutteruudessaan omaisuuksia, jotka asettamat sen täy-
delliseen tasll-armoon muiden heimojen rinnalle.

Paitsi näitä suomalaisia heimokuntia, asuu maassamme
Mielä joukko Ruotsalaisia (noin 350 tuhatta), Venäläisiä (noin
7 tuhatta), Saksalaisia (noin 1,500), Lappalaisia (1,100) ja
Mustalaisia (noin 1,000 henkeä). Tärkeimmät Suomessa asu-
mista germanilaisistll kansoista omat Ruotsalaiset. Ruotsalaista
Mäestöä löytyy Uudenmaan ja Varsinais-Snomen eteläisissä
osissa, Ahmenan saaristossa ja Etelä-Pohjanmaan rannikolla.
— Ruotsinkieli on Suomenkielen ohessa mirkakielenä Suo-
messa.



Vähäinen osa karjalaisista (noin 40,000 henkeä) tunnus-
taa kreikanuskoa.

Nskonto. Suomenmaan maltiokirkko on ewankeelis-
lutherilainen, johon kirkkokuntaan enin osa tämän maan asuk-
kaista kuuluu. Se kristinusko, joka Suomeen kolmella eri
ristiretkellä (muosina 1157, 1249 ja 1293) Ruotsista tuotiin,
oli roomalais-katoolisen kirkon oppia. Tämä oppi pääsi ainoas-
taan jossakin määrin kansaamme juurtumaan, sillä kansaa ope-
tettiin ainoastaan uuden uskontonsa ulkonaisia sääntöjä nou-
dattamaan, maan ei sen sisällystä käsittämään. Sen tähden ei
kansassamme ilmaantunutkaan sanottamaa mastustusta, kun Lut-
herin puhdistamaa oppia rumettiin sen sekaan lemittämään,
mikä tapahtui muoden 1523 tienoilla. Lutherin oppi on suu-
resti maikuttanut kansamme henkiseen edistykseen.

Weniiläisiii asuu maanwiljelijöinä enimmän Wiipurin läänin kaak»
loisessa osassa ja paikoin muissakin lääneissä kaupunkien kciuppamiehinä. —

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

Maan historiallinen jako. Suomi jaetaan histo-
riallisessa katsannossa yhdeksään maakuntaan, jotka omat: Var-
sinllis-Suomi, Ahmenanmaa, Satakunta, Uusimaa, Häme, Samo,
Karjala, Pohjanmaa ja Lapinmaa. Sitä Suomenmaan osaa,
joka muodesta 1743 muoteen 1811 kuului Venäjän maltakun-
taan, eli Viipurin lääniä ja Mikkelin läänin eteläistä osaa,
kutsutaan usein Vanhaksi Suomeksi.

Paitsi lutherilllisill jakreikkalais-katoolilaisia, löytyy maassamme mähäi»
nen joukko roomalllis-katoolisen uskon tunnustajia, joista enimmät asnmat
Helsingissä ja Wiipurissa. Myöskin muutamia satoja juutalaisia asuu suu-
remmissa kaupungeissa. Luthertlaisessa seurakunnassa on syntynyt eräitä
mähemmäu tärkeitä uskonlahkoja, joista merkittömin on n. s. hihhulien lahko.
Pohjanmaalla ja parissa Etelä-Suomen kaupungissa on lahkolaisia, jotka omat
luopuneet maltiokirkosta jakuulumat baptistein taikka metodistein uskokuntaan.



1) Warsinllis»Suomi on Suomen lounaisin osa, jossa omat tapah-
tuneet maamme manhimmat tarkemmin tunnetut historialliset tapahtumat,
sillä tämän osan Suomea malloittimat ruotsalaiset ensin ja tänne tuotiin
ensin kristinusko. Sentähden on Warsinais-Suomi historiallisista muis-
toista rikkain Suomen maakunnista. Tärkeimmät historiallisista muistetta»
mista paikoista omat: Turku, jonka lähellä olema Turun linna on perus»
tettu 1157. Sen perusti Ruotsin kuningas Eerikki IX pyhä, ja piispa Henrik
kastoi ensimmäiset suomalaiset kristinuskoon lähellä kaupunkia olemassa Ku-
pittaan lähteessä. Turun linnassa asui muutamia muosia Suomen hert-
tua, sittemmin Ruotsin kuningas Juhana 111. Turussa tehtiin rauha „pikku»
Kuhan" perästä w. 1743. Lähellä Turun kaupunkia on Lemunniemi, jossa
oli sotatappelu m. 1808. — Naantali on muistettama siitä, että siellä oli
keski-llikana maamme kuuluisin ja rikkain naisluostari. — Uudessakaupun-
gissa tehtiin rauha Ruotsin ja Wenäjän Malilla „isonwihan" perästä m.
1721. — Kuusiston linna, Piikkiön pitäjässä, oli aitoinaan Suomen katoo»
listen piispain asunto. (Se hämitettiin m. 1528). — Nousiaisissa maini-
taan olleen maamme wanhimman kirkon, ja täällä asuimat Suomen ensim-
mäiset katooliset piispat. — Rantamäellä asuimat myös muutamat Suomen
katoolisista piispoista, kunnes piispan-istuin muutettiiu Turkuun.

2) Ahvenanmaan saaristo, Suomen ja Ruotsin Malilla Pohjan-
lahden suussa, joutui asemansa tähden jo aikaiseen pysähdyspaikaksi Ruot»
sista Suomeen ja päinmastoin kulkemille lamoille. Mitään suurempaa his»
toriallista tehtämää ei täällä kuitenkaan ole koskaan suoritettu. Kahden
linnan jäännökset omat muistettaMat : Kastelholma'», joka perustettiin jo
keskiajalla, ja Slarpans'in, jonka englantilaiset hämittimät «vuonna 1854.

3) Satakunta, johon kuuluu Turun ja Porin läänin pohjainen ja
Hämeen läänin luoteinen osa sekä Mähäinen kappale Waasan läänistä,
on historiallisista muistoista hiukau rikkaampi. Siellä tapahtuimat muun
muassa ensimmäiset tappelut siinä talonpoikaiskapinassa, jota historiassa
on saanut „Nuijasodan" nimen. Seuraamat paikat omat historiallisessa
katsannossa merkillisimmät. — Ulwilll, jonka lähellä sijaitsee nykyinen
Pori, oli aikoinaan kaupunkina. Tämän lähellä moitti Klaus Flemingin
alapllällikkö Akseli Kurki Pentti Poutun johtamat „nnijamiehet" m. 1596.
— Nokian kartanossa Pirkkalassa oli tappelu Klaus Flemingin ja talon-
poikain mälillä w. 1597. — Kokemäen pitäjässä on manha lato, jossa
Suomen ensimmäisen piispan, Henrikin, sanotaan saarnanneen. Sen ym-
pärille on rakennettu limitys. — Köyliöjiirwen jäällä sanotaan Lalli
nimisen talonpojan murhanneen edellä mainitun Henrik piispan. — Llllltlo,
mainion Kurkisumun perintökartano Wesilahden pitäjässä.

4) Uusimaa on luultamasti saanut nimensä niiltä ruotsalaisilta un»
disasukkmlta, jotka Birger Jaarlin aikana sinne Ruotsista muuttimat. Se



on kapeahko maakaistale Suomenlahden rannalla jll ulottuu Hankoniemen
länsipuolelta Haminan seudnille sekä Salpausselästä Suomenlahteen saakka.
Tärkeimmät historiallisesti merkilliset paikat omat: Anjala, kartano Eli»
mäellä, jossa aateliset upseerit tekimät kuuluisan liittonsa Ruotsin kuningasta
Kustaa 111.-tta mastaan. — Haminassa tehtiin rauha Ruotsin ja Wenäjän
mälillä w. 1809, jolloin Ruotsi lopullisesti luopui Suomesta. — Por-
voossa pidettiin maltiopäimät w. 1809, jolloin Aleksanteri I Suomen kan-
san „korotti kansakuntien joukkoon". — Rllllsepori, Manhan linnan jään»
nöksiä Karjan pitäjässä. Siinä asui mähän aikaa Kaarle Knuutinpoika
Boude. — Ruotsinsalmi, Kymijoen itäisen suuhaaran luona lähellä Kotkan
kaupunkia, on muistettama meritappeluista m. 1789 ja 1790. — Suur-
saaren lähellä oli meritappelu M. 1788. — SwartholMll, häwitetty linnoi»
tus lähellä Lomiisau kaupunkia. — Willpori, perustettu m. 1749, on mer-
killinen sen antaumisen johdosta menäläisille m. 1808. Sitä pommittimat
ranskalaiset ja englantilaiset itämaisen sodan aikana m. 1855. — Wiirälä,
kylä Elimäellä, jossa tehtiin rauha kolmimuotisen sodan perästä m. 1790.

5) Hämeen maakuuta on Pohjanmaan, Sawon, Uudenmaan, War»
sinais-Suomen ja Slltakuuuau mälissä. Tähän maakuntaan tekimät Ruot'
salaiset toisen ristiretkensä. — Hämeenlinna, jonka Birger Jaarli perusti m.
1249, on Turkua lähinnä manhin Suomen linnoista. — Karstulassa oli

kiimas sotatappelu w. 1808. — Liuksiala, muinainen kuninkaankartano Kangas»
alan pitäjässä. Siinä asui Eerikki XlV.ueu leski Katariina Maunutar. —

Padasjoki, tappelu nuijasodan aikana m. 1597. — Pälkäne, muistettama
sotcttappelusta m. 1713. — Utintanglls Valkealassa, tunnettu tappelusta
m. 1789.

6) Salvo on samoin kuin Hämekin sisämaa, jonka ympärillä omat
Pohjanmaa, Karjala, Uusimaa ja Häme. Täällä olemista merkillisistä pai-
koista mainittakoon: Savonlinna (^ Olaminlinna), perustettu m. 1475 raja-
linnaksi Wenäjää ivastaan. — Haapaniemi, Rantasalmella, oli muinoin
Suomen sotakoulun asemana. — Parkumäli, myös Rantasalmen pitäjässä,
on muistettama sotatappelusta m. 1789. — Porrassalmi, lähellä Mikkelin
kaupunkia; tappelu w. 1789. — Toiwllla, lähellä Kuopion kaupunkia, ja —

Koljonwirta, lisalmella, omat mainioita 1808 muoden sodasta. — Lap-
peenrannassa oli aikoinaan linnoitus. Sen lähistöllä taisteltiin ensimmäi-
nen tappelu Hattujen sodan aikana m. 1741. — Kärnätosli, Samitaipa»
leella, fotatappelu m. 1790.

7) Karjala, rajamaakunta Wenäjää ivastaan, on luonnollisen ase»
mansll muoksi useammin kuin maamme muut maakunnat ollut taistelutan-
tereena ja riidan aiheena Ruotsin ja Wenäjän mälillä. Se on kuulunut
mätiin Ruotsille, Maliin Wenäjälle, ja sentähden ei tämä maakunta ole moi»
nut henkisissä eikä aineellisissa pyrinnöissä edistyä muun Suomen rinnalla.



Paljon löytyy täällä historiallisesti merkillisiä paikkoja. Tärkeimmät niistä
omat: Wiipurinlinna, jonka Torkel Knuutiupoika perusti m. 1293 tuodes-
saan kristinuskoa Karjalaan. Se on monta kertaa ollut taistelun esineenä
Wenäjän ja Ruotsin mälillä ja siellä Mietti jonkun aikaa komeata elämää
Ruotsin maltionhoitaja, sittemmin kuningas Kaarle Knuutiupoika Bonde.
Tässä linnassa ja sen lähistöllä tapahtuneista tappeluista muistettakoon:
Wiipurin pamaus m. 1495 ja Wiipurin kujanjuoksu, meritappelu, m.
1790. — Käkisalmi, tärkein kaupunki entisessä Käkisalmen läänissä. Likellä

kaupunkia ollut ikimanha linna rakennettiin uudestaan w. 1295. Se oli
milloin ruotsalaisten, milloin menäläisten mallassa. — Wlllamu, wanha ja
rikas kreikkalainen luostari eräässä ihanassa Laatokan saaressa. — Kone-
vitsa, myöskin kreikkalainen luostari, Konnonsaaressa lähempänä Käkisalmea.

8) Pohjanmaalla omat tapahtuneet suurimmat ja tärkeimmät tav»
pelut Ison Mihan aitana sekä Suomen sodassa muosina 1808 ja 1809, jonka
jälkeen Suomi Ruotsista kokonaisuudessaan eroitettiin. Se on juuri tämä
maakunta, joka enimmän sai kärsiä mihollisten mäkimaltaa tuona hirmui-
sena aikana, jota Suomen historiassa nimitetään isoksi wihaksi. Wiljellyt
maat ja Mäkirikkaat seudut muuttuimat muutamissa Muosissa kammottamiksi
erämaiksi. Ihmisiä surmattiin ja kidutettiiu julmimmalla taivalla. Esi-
merkkinä mainittakoon, että ainoastaan Limingan pitäjässä teki tänä aikana
surmattujen luku yli 2 tuhatta henkeä. Ne, jotka kerkesiwät, pakeniwat kor.
piin ja saloihin, joissa elättimät itseään petäjän kuorilla, jäkälillä y. m.
Waan Suomen kansa ei kuitenkaan sortunut. Tärkeimmät tämän maakun»
nan historiallisesti mnistettawista paikoista omat: OulunlilttM, linnan
jäännöksiä lähellä Ouluu kaupunkia, perustettu lv. 1570. — Santavuorella,
Ilmajoen pitäjässä, löi Klaus Fleming talonpojat lv. 1597 ja kukisti siten
nuijasodan. — Napuen kylässä, Isonkyrön pitäjässä, oli Merinen tappelu
m. 1714. Siinä moittimat menäläiset. — Klljllaninlinna, lähellä Kajaa-
nin kaupunkia. Wiimemainittu on muistettalva „sarkasodasta" m. 1712.
Linnan hämittimät tuenalaiset m. 1717. — Siikajoki, — Revonlahti, ja
— Pulkkila, Siikajoen »varrella, Juutas, Uudenkaarlepyyn pitäjässä, —

Oravainen, Möyrin pitäjässä, — Lapua, — Ruonansilta, — Salmi, ja
Alavus, kaikki mnistettllMill 1808 muoden tappeluista. — Oltijoli, kulä
Salou pitäjässä, mainittalva 1808 muoden somtnnon johdosta. — Kors-
holma, entinen linna lähellä Nitolaintaupunkia.

9) Lapinmaassa ei syrjäisen aseman ja muiden luonnollisten hanka»
luuksien tähden ole tapahtunut mitään merkillisempää historiallista ta-
pahtumaa.
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