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Isänmaan tuntemisella on tärkeä merkitys uskonnollisessakin suh-
teessa. Onhan isänmaa meille Jumalan antamista maallisista lahjoista
suurin, sillä juuri tässä maassa Hän tahtoo meitä kaswattaa ijankaikki-
sen elämän omistamisessa.

Tämän"aineen opettamisesta on myöskin suurta etua kansakoulu-
opetukselle, joiden pohja.ouluiua tulee kiertokoulujen toimia.

Wiime aikain tapahtumat puhumat meille wakawasti siitä, miten
tuiki tärkeätä on Isänmaan kalliin arwon tunteminen ja welwollisuuk-
siemme täyttäminen sitä kohtaan. Sitä Paitsi jo kiertokoulujen oman
elämisen''ehtona on, että nekin puolestaan täyttämät tehtämänsä kan-
samme suuressa siwistystyössä. Suurin osa kansamme lapsia jäämät
wielä osattomiksi kansakoulu-opetuksesta. Jos kiertokoulut eiwät ota ohjel-
maansa isänmaan tuntemisen opetusta, jää enin osa kansastamme siitä
osattomaksi.

AlKufananen.

Tässä hengessä opetettakoon isänmaan tuntemista lapsille, sillä
ainoastaan siten woimme heihin herättää oikeata isänmaan-rakkautta.

Kun sisäluwun harjoittaminen on pääasiallisimpana tehtämäuä kierto-
koulu-opetuksessa, olen ainetta tässä koittanut esittää enemmän luku-
kirjan, kuu oppikirjan muodossa.

Hämeeuliunassll Helmikuulla 1900.

Knmat teokseen on piirtänyt taiteilija Toiwo Tuhkanen.

Kirjan tekijä.





I. Johtamia Piirteitä totisendun maantiedon
opettamiseen.

I. Keskusteluja luokkahuoneessa.

Oikean puoliseu siwuseinän wieressä olema knwio osoittaa
muurin Paikkaa. Peräseinän keskikohdalle on merkitty opettajan pöytä
ja tuoli. Sen toisella puolella on luokkataulu ja toisella puolella sei-
näkartta ja pallo, johon maa on kuivattu. Ristikko osoittaa kartta-
jalustan paikkaa.

Miksi sanotaan sitä huonetta, jossa koulua pidetään? Tässä
näemme tuman eräästä konluhuoneesta. Wasemman puoleinen osa on
pohjapiirustus siitä. Oikean puoleineu osa osoittaa sen sisustaa. Nuo
suorat wiiwat pohjapiirustuksessa merkitsemät huoneeu seiniä. Wii-
main yhtymäpaikoissa olemat kulmat omat huoneen nurkkia. Kumiou
pinta-ala osoittaa huoneen laattiata.

Wasemman puoleisessa seiuäwiiwassa on kolme aukkoa. Niideu
kohdalla omat huoneen ikkunat. Päätywiiwassa on myös aukko. Siinä
oii huoneen omi. Owen ulkopuolella on eteinen eli porstua.



6

Tuulet omat ilmawirtoja, jotka eri suunnille maihtelemat kulku-
aan. Knta nopeampi on ilmamirta, sitä komemmin tuuli puhaltaa.
Warsinllista tuulen pesäpaikkaa ei siis löydy missään. lokapäimäisessä
puheessa eroitetaan neljä Pää-ilmansliuntaa ja yhtä monta wäli-il-
nillnsuuntaa.

Pää-ilmllnsuuutia omat: pohjoinen, etelä, itä ja länsi. Wäli-
ilmansnuntia owat: koillinen, kaakko, louna ja lnode.

Wertaile nyt sitä kouluhuonetta, jossa olet, edellä olemaau kii-
maan. Piirusta taulullesi edellä osoitettuuu tapaan ensin sen seinät.
Merkitse seinämiimoihin ikkunain paikat. Millä kohdalla on omi?
Missä on opettajan^ftllikka? Mihin järjestykseen omat oppilaiden pöydät
ja istuimet asetetut? Mitä muuta näet mielä kouluhuoneessa? Mer-
kitse kaikki kumioosi sille paikalle, missä ue huoneessa omat. Osoita pii-
rustuksestasi, millä paikalla mikin tomerisi istuu.

Kuwion keskellä näemme riwissä pieniä kuwioita. Ne osoittawat
mihin järjestykseen oppilaiden pöydät ja istuimet omat asetetut.

2. Ilmansuunnat.

Maanpinta on melkein kaikkialla suuremmassa tai mähemmässä
määrässä epätasaista. Kutakin paikkaa nimitetään sen mukaan, mim-
moista se on muodoltaan ja laadultaan.

Tarkastele ensiu puolenpäimän auringon johdolla luokkahuoneessa
missä päin kukin ilmansuunta on. Näytä sitte kartasta, millä kohdalla
on mikin ilmansuunta. Tarkastele sen jälkeen ilmansuunnat ulkona
koulutalon pihalla.

Seinällä ripustetussa koulukartassa on kartan ylälaidan keskikoh-
dalla pohjoinen ja sitä mastapäätä alhaalla etelä. .Kartan oikeanpuo-
lisen simun keskikohdalla on itä ja masemman reunan keskikohdalla länsi.
Mali-ilmansuunnat omat pää-ilmansuuntieu keskikohdalla.

Mali-ilmansuunnista on pohjoisen ja idän wälillä koillinen. Sitä
wastapäätä etelän ja lännen wälillä on louna. Idän ja etelän wälillä
on kaakko ja sitä wastaisella Puolella läunen ja pohjoisen wälillä on
luode.

Jos 12:n aitaan päiwälla katsomme aurinkoon, omat kasivomme sil-
loin suoraan etelää kohden. Knn käännymme suoraan mastakkaifeen
suuntaan,katsomme pohjoiseen ja silloin on oikealla puolella itä ja wa-
semmalla siwulla länsi.

3. Maanpinnan muoto.
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Muutamin paikoin on maanpinta tasaista. Niitä paikkoja ni-
mitetään tasangoiksi. Toisin paikoin ylenee maa pienemmiksi
mäiksi. Jos mäet omat korkeampia Pitkiä jonoja, kutsutaan niitä har-
jniksi. Isompia metsäisiä harjuja sanotaan maaroiksi. Jos mää-
rät omat korkeampia ja hymin kauas ulottumia, nimitetään sellaisia
maanselänteiksi. Monessa paikassa kohoamat tällaiset seläuteet hy-
min korkeiksi. Sellaisia nimitetään muoriksi. Wuorten harjauteilla-
kin kohoaa maa usein keilanmoisiksi huipuiksi. Ne omat muorteu kuk-

Maanpinnalla on paljo suuria mesiä. Useassa paikassa pulppuaa
maan sisästä mettä maanpinnalle Sellaiset silmäkkeet omat lähteitä.
Lähteistä mirtaa mesi pieniä puroja myöten pieniin metsälampiin,
joista sittemmin jatkaa mesi kulkuaan isompia puroja myöten järmiin.
Wiime mainituista juoksemat medet jokia myöten toisiin järmiin ja
miimein laskemat suurien jokien ja koskien kautta mereen. Meret

tulvita. Löytyy muutamin paikoin sellaisiakin kukkuloita, joiden hui-
pussa olemasta aukosta toisin ajoin maan sisästä syöksyy ylös ilmaan
tulta, samua ja äärettömän kuumuuden sulattamaa ainetta. Ne omat
tuliwuoria. Wuorieu ja mäkien Malilla olemia symeunyksiä nimi-
tetään laaksoiksi.
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omat usein satojen peninkuormain suuruisia ja niillä matkustaja ei näe
maata missään. Sitä rajaa, jossa maanpinta ja taimaslak. näyttämät
yhtymän toisiinsa sanotaan näköpiirin rajaksi eli horisontiksi.

Wedenpinta tyynellä ilmalla on jokapaikassa tasainen. Mutta
merien ja järmien pohjalla on maa yhtä epätasaista, kuin tuimalla
mantereellakin. Muutamin paikoin ylenee maa lähelle wedenpintaa,
muodostaen salakaria. Toisin paikoiu ylenee meren pohja weden
pinnan yläpuolella näkymiin. Jos näitä mesi joka taholta ympiiröit-
see ja ne omat pienempiä kallioröykkiöitä, nimitetään niitä silloin luo-
doiksi. Isompia metsäisiä mesien keskellä olemia maakappaleita sano-
taan saariksi. Jos kahden mantereen mälillä on kapea maakaistale,
joka ne yhdistää toisiinsa, sanotaan sitä kannakseksi. Järmien ja
mantereen rajaa nimitetään rannaksi. Ne omat tamallisesti hymin
mutkaisia. Toisin paikoin tuukeutuu mesi symälle mantereeseen. Siinä
un lahti. Muutamin paikoin pistää kapea maakaistale meteen. Se
on niemi.

Maanpinnan eri muodot oivat kartoille erimäreillä merkityt. Me-
ret omat tawllllisesti kumatut maalean sinisiksi ja sisämaan medet tum-
man sinisiksi. Joet omat mustia, sinne tänne kiertelemä miimoja.
Alankomaita omat harmaat paikat ja alankoja miheriäiset kohdat kar-
tassa. Wuoret merkitään ruskeilla ja muorien kukkulat tumman rus-
keilla Mareilla. Lahdet, saaret ja niemet huomataan kartasta mertaa-
malla niiden asemaa luonnossa.

Kodin asukkaita sanotaan yhteisellä nimellä perheeksi. Perhe on
pieni yhteiskunta, jota hallitsee isäntä ja emäntä. Muut perheenjäse-
net omat heidän alamaisiaan. Kaikilla perheenjäsenillä kodissa on yh-
teisiä oikeuksia ja yhteisiä melmollisuuksia. Jokaisen perheenjäsenen tu-
lee olla uskollisen Mirassaan, sillä se on Jumalan käsky ja aiuoastaau
siten moimme omaa etuammekin edistää.

Millä ilmansuunnalla on sinun kotisi koulutalosta? Mistä sinne
mennään? Kuinka pitkä matka sinne on? Minkälaisia maita sillä Ma-
lilla on?

Mitä rakennuksia löytyy kotitalossasi? Sano, mitä ilmansuuntaa
tohti mikin rakennus sijaitsee asuinrakennuksesta katsoen. Millä il-
mansuunnalla omat pellot? Minne päin kotisi niityt omat? Mitä muita
paikkoja tiedät kertoa kotisi läheisyydestä?

__. Koti yhteiskunta laitoksena.
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Tiedätkö, mitä elinkeinoja on kotimäelläsi? Mitä tekee isä ? Mitä
tekee äiti. Isä wiljelee maata. Hän on maanmiljelijä? Äiti hoitaa
karjaa. Hän on karjanhoitaja. Tumassa walmistaa suutari kenkiä-
Hän on käsityöläinen. lärwella totee waari werkkoja. Hän on kalas-
taja. Pyssy paukahti metsässä. Eero ampui siellä jäniksen. Hän on
metsästäjä. Lapset paimentamat karjaa niityllä. He omat paimento-
laisia.

Marinaankin olet joskus kylässä ollessasi tuntenut ikämätä kotiin.
Tiedätkö, minkä wuoksi sinä ikäwöitset kotiisi? Sinä warmaankin M-
wöitset sen wuoksi, että siellä isä ja äiti rakastamat sinua. Sinä ikä-
wöitset sen wuoksi, että saat kodissasi kaikkea mitä tarmitset. Siellä
sinua kaikin puolin hellästi hoidetaan. Siellä opetetaan sinulle kaikkea
hymiiä. Siellä tasmatetaan sinua kunnon ihmiseksi.

Koti on taimaallisen Isämme lahja. Se on meidän parhain tur-
mapaikkamme. Siellä opetetaau meille lumalau pelkoa ja rakkautta.
Koti Mlllmistaa meistä yhteiskuuuan jäseniä. Oppikaamme yhä enem-
män ja enemmän käsittämään kodin suurta armoa. Tehkäämme työtä
nöyrinä ja uskollisina kodeissamme. Kuunioita isää ja äitiä, että me-
nestyisit siinä maassa, jonka Jumala on meille antanut.

Muiullisimpiua aikoina kasmoi mankka hongisto kotikylässäsi. Kar-
hut mörisimät ja sudet ulmoimat siellä, missä nyt lapset leikkimät. Tä-
hän autioon ja synkkään sydänmaahan saapui ensin metsästäjä, joka
kaatoi karhun ja hämitti susia ja elätti itseään metsän riistalla ja taloilla.
Sittemmin tuli mies kirmeineen ja kaatoi metsästä kaskea ja sen
läheisyyteen rakensi itselleen samupirtin asunnokseen. Kaski kasmoi Mil-
jaa ja järmistä sai hän kaloja. Hän rupesi miihtymään undessa kodis-

saan. Sittemmin rupesi hän knoktimaan maata pelloksi, hankki itselleen
karjaa, rakensi lisää huoneita ja niin malmistui paikkakunnalle ensim-

Kerro wielä, minkä nimisiä mäkimaita siellä löytyy. Minkä ni-
misiä mäen harjanteita tnnnet? Tiedätkö mainita jonkun tasangon?
Oletko nähnyt jokea? Minkä nimisen Miven woit mainita? Mitä
muuta woit wielä kertoa kotikyläsi läheisyydestä?

Missä kylässä on sinun kotisi? Minkä nimisiä taloja on kotisi
lähellä? Millä ilmansuunnalla ne omat kodistasi katsoen?

Sinä tunnet naapurisi. Sinä tiedät jokaisen talon jamökin koti-
kylästäsi, mutta tiedätkö, miten kotikyläsi on saanut alkunsa?

s. Kotikylä.



Kuta tehittyneemmälle kannalle maanmiljelys ja karjanhoito mart-
ini, sitä monipuolisemmiksi muuttuimat ihmisten työt ja elämän tar-
peet. Mityiset henkilöt eiwät kykene kaikkia tekemään. Seumuotsi
onkin Vähitellen syntynyt erityisiä ammattimiehiä. Muutamat Vaihta-
mat tamaroita, myymät ja ostamat niitä. He omat tauppamiehiä ja
heidän elinkeinonaan on siis kauppa. Toiset malmistamat huoneka-
luja, tekemät maatteita ja toiset takomat raudasta kaikellaisia tarmeka-
luja. He ansaitsemat toimeentulonsa käsitöillä. Ihdestä maan pai-
kasta saadaan sitä, niitä toisessa paikassa karmitaan. Tästä syntyneen
tawarain waihdon wuoksi tarwitaan laimoja meriliikettä Välittämään.
Niiden, jotka tähän toimeen omat antautuneet, elinkeinona on meren-
kulku. Wielä on huomattamimpia elinkeinoja tehdasteollisuus ja
wuorityö.

mainen talo. Kun hänen lapsensa käsivoimat miehiksi, rnftesimat hekin
samoin tekemään. Ensimmäisen talon läheisyyteen tuli toisia taloja.
Uusia peltoja kuokittiin, uusia niittyjä perattiin ja yhä uusia huoneita
rakennettiin ja niin Vähitellen taloista muodostui kokonainen kyläkunta.
Paljo saimat he tehdä työtä. Monta mastusta oli heillä woitettawana.
Halla turmeli wiljoja, sudet ja karhut tappoiwat eläimiä, Vihol-
linenkin ryösti heidän omaisuuttaan. Mutta he ahkeruudella ja kärsi-
wällisyydellä kaikki woittiwat.
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Kirkollisten asiain johtaminen seurakunnissa on papin ja kirkko-
neuwoston huolenpidon alaisena. Pappi on seurakunnan opettaja ja

Mityiset perheet ja kyläkunnatkin omat liian mähämäkisiä ja mä-
häwaraisia ylläpitämään kaikkia niitä laitoksia, jotta yhteiskunnallisessa
elämässä omat tarpeellisia. Kirkkojen, koulujen, yleisten tnltuteideu ja
siltojen y. m. rakentamiseen eiwät yksityisten marat ja moimat riitä.
Sen muoksi onkin syntynyt suurempia yhteiskuntia, joiden jäsenet moi-
mat suuremmilla moimilla yhteisiä tarpeita hankkia ja suurempia töitä
toteuttaa. Kylät omat yhdistyneet pitäjiksi, pitäjät kihlakunniksi.
Useimmat kihlakunta-yhdistykset muodostamat erityisiä lääniä jakaikki
nämät yhteisesti muodostamat waltion.

Pitäjäin hallinto jakaantuu kirkolliseen ja kunnalliseen
hallintoon.

Luettele nyt, mitä elinkeinoja kotikylässäsi harjoitetaan. Mitä
elinkeinoja harjoittamat talolliset ja torpparit? Mitä ammattilaisia
tunnet? Mihinkä toimeen tunnet itselläsi oleman halua?

O. Kotipitäjä.



Kirkollisten asioiden hoitamisessa noudatetaan yleistä kirkko-
lakia ja kuunallisissa asioissa kunnallisasetusta. Muita ylei-
sempiä asioita käsitellessä seurataan maan yleistä lakia, joka tur-
maa oikeuden kaikille hengen ja omaisuuden puolesta. Onnellinen on-
kin se kansa, joka saa lakia itselleen säätää ja wielä onnellisempi se,
joka omien lakiensa suojassa saa rauhassa melmollisnnksiansa tunnolli-
sesti täyttää. Jumala olkoon lakiemme turma ja maamme suojelija.

sen jäsenten kristillisen elämän walwoja. Kirkollisista asioista keskus»
tellaan ja päätetään kirkonkokouksissa. Kirkollisten asiain yhteinen johto
on tuomiokapituleilla, joiden esimiehenä omat piispat.

Kunnallisiin asioihin kuulumat pitäjäin taloudelliset asiat. Niiden
johtajina omat knnnan asettamat wirkamiehet. Kunnallisista asioista
keskustellaan ja päätetään knnnan kokouksissa, joissa puhetta johtaa
kunnan esimies. Kunnan asioiden toimeen paneminen ja sen wa-
rain hoito on kunnallislautakunnan huolena.

II

Monien tutkimusten kautta omat oppiueet huomanneet, että maamme
samoin tuin suurin osa Pohjois-Eurooftpaatin, on muinaisempiua ai-
toina ollut totonaan meren pohjana. Sittemmin on maa Vähitellen

Suomenmaan suurin pituus pohjoisesta etelään on 1160 kilomet-
riä ja sen lemeys idästä länteen 610 kilometriä. Maan koko pinta-
ala on 373 tuhatta 604 neliökilometriä. Maan pohjoisosa on kylmässä
ilmanalassa, mutta sen keski- ja eteläosa kuuluu lauhkeaan ilmanalaan.
Asukkaita ou 2 miljoonaa 650 tuhatta.

Suomenmaa on suurimmaksi osaksi saman nimisellä niemimaalla,
Euroopan mannermaan pohjoisosassa. Sitä rajoittaa etelässä Suomen
lahti, lännessä Pohjanlahti ja Ruotsi, pohjoisessa Norja ja idässä
Wenäjä.

11. Suomen Suuriruhtinaan maa.

8. Suomenmaan maanpinnan muodostuminen.

7. Suomenmaan rajat, suuruus ja »väkiluku.



Sitä myöteu kun maanpinta ylenee, pakenee meri ulommaksi enti-
sistä rannoistaan. Rannat lemenemät ja mähitellen muuttumat tasmi-
kuntoiseksi maaksi. Mesien keskelle ilmestyy uusia luotoja ja uusia saa-
ria, jotka rantojen läheisyydessä yhtymät muorostaau mantereeseen.
Täten on muodostunut maamme rannikoille tuhansia niemiä, tuhansia
lahtia ja saaria. lärmet omat jääneet merta ylemmäksi ja niiden Ma-
lille on muodostunut mirtoja ja kohisemia koskia. Tällaisen alituisesti
kestämän hitaan muutoksen alaisena on maamme aina muinaiscmmista
ajoista saakka ollut ja sen Vaikutuksesta on se saanut nykyisen muo-
tonsa. Missä ennen laimoilla purjehdittiin, siellä nyt on nuottamiehen
merkto-apllja ja missä muinoin soudettiin meneella, siinä leikkaa maa-
mies miljojaan. Näin yhäti jatkuman luomistyönsä kantta Lnoja lah-
joittaa meille aina uutta asuinmaata. Tätä lahjaa tahtoo Hän meitä,
omaa kehittymistämme marten, huolellisesti hoitamaan ja sen omista-
jina uskollisesti elämämme melmollisuutsia täyttämääu.

kohonnut meren pohjasta näkymiin. Maan kohoamiseen luullaan wai-
tuttawan maan sisällä oleman tulen, jonka olemassa-oloa tosin meidän
maassamme eiwät todista tuliwnoret ja kiehumat lähteet, kuten muissa
maissa. Ainoastansa silloin tällöin tapahtumat hiljaiset maantäräh-
dykset saattamat otaksumaan, että meidänkin asuntomme owat maan-
alaisen tulimeren yläpuolella. Maanalainen tuli ei moikaan täällä
rikki murtaa pohjolan pakkasen jähmettämää paksua maan kuorta. Ai-
noastaan näyttää se woiwan waituttaa maanpinnan hitaista ylene-
mistä. Tutkimusten nojalla on huomattu, että Pohjanlahden pohjois-
osassa maa ylenee sadan muoden kuluessa IV2 metriä, mutta Suomen-
lahden rannoilla samassa ajassa ainoastaan 60 cm.
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Maanpinta Suomessa on epätasaista järmiyläntöä. Täällä ei
löydy törkeitä, pilmiä taivuttelemia muoria, niinkuin monessa munssamaassa. Ei täällä liioin löydy satojen peninkulmien suuruisia tasan-
goita, joilla täsmäisi läpiftääsemattömiä aarniometsiä, tai rnoho-aami-
koita. Meillä ei ole laajoja sisämeriä, eikä satojen peninkuormain pi-
tnisia jokia, joilla tuhannet laimat edestakaisin kulkisi. Mutta sitteutin
ulkomaalaisetkin tunuustamat Suomen oleman kauneudestaan merkilli-
simpiä maita maan päällä.

Suomen muoret omat enimmäkseeu mataloita maanselän harjan-
teita, metsäisiä waaroja ja mäkitöyrämiä, joiden wälissä matalat laak-

9. Maamme maanpinnan nykyinen muoto.



On ollut sellaisiakin aikoja, jolloin maamme oli kokonaan suurie
Mwuorien peitossa. Sitä aikaa nimittämät oppineet jääkaudeksi. Jää-
kauden loppuajoilla wyöryiwät maltameren aallot luoteesta päin, tu-

ettaen mukanaan suuria jäämuoria. Ne hioimat kallioita sileiksi, mu-
rentelimat kiiviä ja niitä sinne tänne kulettelimat. Toisin paikoin
kokosimat jäät kiiviä kallioharjanteiksi. Nummi ja soramaat omat synty-
uut jäiden hienontamista kimistä. Monin paikoin tamataan kimettö-
millä mailla ja soiden keskellä yksinäisiä paasia, jotka luullaan myöskin
jäiden sinne kulettaneen.

sot sinne tänne kiertelemä.. Laaksoissa on paljo järiviä, soita, rämeitä,
nummi- ja samimaita. Mhäisemmät paikat omat enimmäkseen sora-ja
hietaperäistä kangasmaata. lärmiä toisiinsa yhdistämä, lukemattomat
purot ja mesirikkaat joet, jotka omat täynnä kohisemia koskia. Tuhan-
sien järwien ulapoilla on tuhansia saaria ja rannoilla lukemattomia
lahtia ja niemiä. Wesirikkautensa wnoksi sanotaankin maatamme
„Tuhatjärwien maaksi."

_ltt. Wuoret ja maanselänteet.
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Maanselän tunturiosa alkaa Lapinmaan luoteisesta kulmasta,
joka onkin maan jatkoa Norjan tuntureista. Mainitun tunturiosan
korkein muoren huippu on Haltiotunturi Norjan rajalla 1255 m.
ja Pallastunturi Tenojoen lähteille 860 m. korkea. Luoteisen
tunturimaiseman eteläosasta kääntyy maanselkä itää kohden ja kulkee
Suolaselän. Rantatnnturin ja Saariselän nimisinä har-
juilla Talkkunaoaimen kukkulaan Weniijän rajalle. Sitte kääntyy
maanselänne etelää tohti ja tullee Maanselkä nimisenä Miinan
timelle saakka, josta se sitte kääntyy Wenäjän puolelle.

Suomen muoret omat murenneita jäännöksiä muinaisajan tuntn-
reista. Wuoriemme kimet omat enimmäkseen kraniittitimeä. Niiden pe-
rustukset usein kätkeytyivät totonaan maanpinnan alle, toisin paikoin
taas ne kohoamat sen yläpuolelle laakeina paasina ja taas muntamin
paikoin soiden ja rämeiden katkomina harjanteina. Ainoastaan äärim-
mäisessä pohjolassa yleneivät ne jylhiksi tuntureiksi.

Lapinmaan luoteisen tunturiosan eteläpuolelta erkanee Ounas-
selkä etelää kohti, jonka eteläosan lähellä on A awasaksan yksinäinen
kukkula, jola on eteläisimpiä paikkoja Eupoopassa, missä aurinko Juhan-
nuksen aikana näkyy läpi Vuorokauden.

Maansellln pohjoisosasta erkanee Kiwalonsel.ä, joka ensin



Suomenselän ja Salpausselän mälillä on maamme mesirittain
järmi-yläntö. Tämän jarmi-ylängön mesien jakajina omat Samon-
ja Hämeen-seliin-teet, jotka haaroittumat etelään päin Suomenselästä
ja yhtymät Salpausselänteeseen. Itäpuolella Samou selännettä on
Karjalan selänne ja länsipuolella Hämeen selännettä on Sata-
kunnan selänne.

Maamme kaakkoisen ja eteläosan läpi käy Salpausselän ne,
joka haaroittuu maanselästä Wenäjän puolella ja Päättyy Kokemäen
joen eteläpuolella Pohjanlahteen.

Salvausselästä haaraantuu Äyräpäänselkä taattoon ja Loh-
janselkä lounaaseen.

Suomenselkään, joka myöskin haaroittuu Maanselästä Miinan
timen tienoilla. Wiime mainittu selänne kulkee poikki maan ensin länttä
ja sitte lounasta kohden, tnnnes se päättyy Pohjanlahteen. Wiime
mainittu selänue on medenjatajana Suomen sisämesien ja Etelä-Pohjan-
maan mesien Malilla.

Maanselän keskiosasta erkanee Kainunselkä, joka ensin kulkee
etelää ja sitte lounasta kohden ja yhtyy Oulujäriven eteläpnolella

kulkee etelään ja sitte kääntyy länteen Päin ja päättyy Kemin kaupungin
lähellä Pohjanlahteen.
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lärmet omat Suomen maantiedon ylpeytenä, mutta samassa sen
kiusana. Ne omat niin monilukuiset, ettei niitä moida oppikirjoissa
kaikkia luetella, eikä karttoihin merkitä. Mutta käytännöllisessä elä-
mässä omat ne suuresta armosta. Kulkumäylinä yhdistämcit ne kau-
kaiset erämaat liitemaailmau yhteyteen. Ne antamat kolkolle ja ka-
rulle erämaalle sulontta ja kauneutta. Ne suuressa määrässä poistamat
kesäisiä halloja ja niistä saadaan runsaasti kaloja. Kohisemissa kos-
tissamme on mahtumia luounonmoimia, joita Voimme täyttää tehdas-
teollisuuden palmelutseen ja moneen muuhun hyödylliseen toimeen. Kau-
kainen erämaan lampitin wiehättäivällä kauneudellaan houkuttelee elä-
mittä ympärilleen ja Vuosien kuluessa muuttumat senkin rannikot

Kauniista näköaloistaan kuuluisimmat harjut omat: Punka-
harju, saari Puruweden ja Pihlajaweden wälillä, Koliwaara Pie-
lisjärwen rannalla, Wuokatinpölly Sotkamossa,*Puijon mäti
lähellä Kuopion tanpuntia, Kangasalan harju ja Tiirismaa Hä-
meessä.

It. Wesistöt.



Vedenjakajina olemain maanselanteiden mukaan jaetaan Sno-
men maan medet miiteen mesistöön. Pohjoispuolella Lapin tuntureita on :

Pohjoinen mesistö, jonka keskusjärmenä on Inarijärmi
Tähän laskee Imalo joki, josta huuhdotaan kultaa. Inarijärmeen ko-
koontuneet medet juoksemat Paatsjokea myöteu Pohjoiseen jääme-
reen. Norjan rajalla on Tenojoki, joka myöskin laskee metensä Poh-
joiseen jäämereen.

Kemijoki alkaa Talkkunaoaiwen juurelta, ja siihen yhtyy monta
suurta lisäjokea. JuostuaanKe mijärw en läpi, yhtyy siihen 30 penin-
kulman pituinen Ounasjoki.

Luoteinen Vesistö. Tämän Vesistön wedet owat enim-
mäkseen jokia, joita myöten kaukaiset sisämaan medet juoksemat Poh-
janlahteen Wesistön meden jakajina on Lapin tunturit pohjoisessa.
Maanselkä idässä ja kaakossa ja etelässä Suomenselkä. Mainitta-
Vimmat joet omat: Torniojoki, joka alkaa Ruotsin puolelta. Suo-
men rajalla yhtyy siihen Muoniojoki pohjoisesta. Torniojoessa on 192
kostea.

hedelmällisiksi wiljawainioiksi. Maamme luonnon kanneus on suuresti
waikuttanut kansamme henkiseenkin kehitykseen. Siitä todistamat Kale-
walan ja Kantelettaren laulut.
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Pohjoisesta tuleman wesireitin keskusjärmenä on Ruomesi, johon
Ätsärin, Pihlajameden ja Keuruun reittien Vedet toisiinsa yhdis-
tyneinä laskemat. Ruometeen kokoontuneet medet juoksemat pieuempien
järmien ynnä Muroleen kosken kantta Näsijärmeen ja siitä Tammer-
kosken kautta ennen mainittuun Pyhäjärmeen.

Wesistön testusjärwi ou Pyhäjärwi, Tampereen kaupungin etelä-
puolella. Siihen yhtyy lisäwesiä pohjoisesta ja idästä.

Oulujoki alkaa Oulujiirmestä. Viimemainittuun yhtymät Hy-
rynsalmen reitin medet Kiehimäjoen kautta ja Sotkamon reitin
medet Koimu- jä Ämmäkosken kantta. Oulunjoki on maamme mal-
tamimpia jokia. Siinä on monta suurta koskea, joista maiuittaivim-
mat omat: Niskakoski, Pyhäkosti ja Merikoski. Waikka se on
ryöppyisä, kuljetetaan sitä myöten paljo termaa ja muita sisämaan
tuotteita Oulun kaupunkiin.

Lounainen mesistö. Tämän mesistön Vedet oivat suu-
rimmaksi osaksi Suomen järwiylängön länsiosassa. Vedenjakajina
muista mesistöistä ou Suomenselkä pohjoisessa, Hämeenselkä idässä
ja Lohjanselkä kaakossa.

Etelä-Pohjanmaan tasangolla on useita jokia. Niistä tärkeimmät
owat: Lapuanjoki ja Kyrönjoki.



Keskimmäinen mesistö. Tähän mesistöön kuulumat Suo-
men järwiylängön keskimmäiset medet, ynnä muutamia miihäisempiä
jokia Salpllusselänteen eteläpuolella. Vesistö rajoittuu pohjoisessa
Suomenselkään, lännessä Hämeenselkään, idässä Samonseltään, Äy-
räpäänseltään ja osaksi Salpansselkäan. Vesistön medet laskemat
Suomenlahteen.

Viimemainittuun järmeen kokoontuneet wedet juoksewat Nokian
wirtaa Kuloweteen, johon pohjoisesta yhtyy Kyrösjärwi Ky-
röskosken kautta. Sittemmin jatkamat wedet kulkuaan Kokemäen
jokea myöten Pohjanlahteen.

Mityisiä jokia on Eurajoki Pyhäjärmestä ja Aurajoki,
joka juoksee Turun kaupungin läpi.

Idästä tulewan wesireitiu keskusjärwi on Rautunselkä, johon
pohjoisesta Valkeakoskea myöten yhtymät Längelmäen,Hauhon ja
Pälkäneenw edet jaidästäVan aja n selkä, ynnä siihenlaskewat wedet.

Rautunselästä jatkamat medet kulkuaan länttä kohden ja useam-
pien järmien läpi juostuaan yhtyivät wesistön keskusjärween, Pyhä-
järween.
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Pohjoisesta tulewain wesien keskusjärwenä on pieni Sarawesi,
johon yhtymät Saarijärwen, Wiitasaaren ja Rautalammin reittien
wedet. Sarawedestä juoksewat wedet Kuhankosken, Leppiiweden
ja Haapakosken kautta Päijänteeseen.

Kaakkoinen wesistö kuuluu Suomen järiviylängön itäi-
seen osaan. Tämä on wesiriktautensa tähden merkillisin seutu koko
Europassa. Sen medet rajoittumat pohjoisessa Suomenselkään, län-
nessä Sllwon selkään, etelässä Salpausselkään ja Äyräpäänseltään
Wenäjää ivastaan ei ole luonnon muodostamia rajoja, jonka wuoksi
itäisimmät medet ulottumatkin Wenäjän puolelle. Wesistön wedet las-

Tämän wesistön keskusjärwi on Päijänne, johon yhtyy wesiä
kaikilta pää-ilmansuunnilla. Päijänteen järmialaan knulml 640 ni-
mellistä — ja niiden lisäksi useita nimettömiä järmiä.

Idästä laskemat Sysmän mesireitin medet Tainion wirtaa
myöten Päijänteeseen. Suuriu järmi on Puu la mesi.

Kaikki Päijänteeseen kokoontuneet medet mirtaamat ensin Kalk-
kisten kosken kautta Ruotsalaisen järiven ja siitä Kymijo-
kea myöten Suomenlahteen. Mainittamimmat kosket Kymijoessa omat:
Jyränkö ja Anjalan putous.

Lännestä saapun Päijänteeseen lisäwesiä Jämsän joesta setä
Lummeueesta ja Ves.jaosta.

Etelästä yhtyy Päijänteeseen Wesijärwi Wäätsyn joen tantta.



Saimaaseen kokoontuneet wedet laskewat Vuoksen jokea myö-
ten Laatokkaan. Salpausselän kohdalla muodostuu joki mahtamatsi
Imatran putoukseksi, jouka alapuolella on mahtama ja kaunis
Vallinkoski, molemmat Euroopan mahtawampia koskia.

Haukimedestä jatkamat medet kulkuaau etelään, ensin Pihlaja-
meteen ja siitä Puumalansalmen kautta Saimaaseen. Pihlaja-
meteen yhtyy koillisesta Puruwesi.

Koillisen mesireitin keskusjärivi on Pieli sjärwi, johon yhtyy
lisiiivesiä useammalta taholta. Pielisjärwi laskee Vetensä Pielisjo-
kea myöten Pyhäselkään, johon yhtyy pohjoisesta Höytiäinen.
Pyhäselästä juoksemat medet Orimeteen ja siitä Orimirtaa myö-
ten Haukiweteen.

Luoteesta tulewain wesien keskusjärwi on Kallawesi, johon
lisalmen ja Nilsiän wedet yhtywät. Kallaweteen kokoontuneet
wedet laskewat kahden puolen Soinsalon saarta Haukiweteen.

Vesistön keskusjärwi on Hauti mesi, johon yhtyy lisämesiä lno-
teesta ja koillisesta.

tewat ensin Laatokkaan ja siitä sitten Newajokea myöten Suomen '

lahteen.
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Kylmä, kowllluontoinen pohjolan perukka on Suomi, mutta sit-
tenkin on sen ilmasto lauhkeampi kun muissa yhtä pohjoisessa olemissa
maissa, ellemme ota lukuun Ruotsia ja Norjaa. Maamme kaltemuus
etelää kohden ja pohjoiset Lapin tuntnrit estämät kylmien pohjatuulien
pääsemistä täydellä moimallaan pitkin maanpintaa puhaltamasta.
Norjan rannikon ohitse wirtaawat lämpimät merimirratkin jossain
määrin lauhdnttawat maamme ilmastoa.

Saimaan etelä-rannikolta alkaa Saimaan kanan?a, jota myö-
ten laiwat Pääsewät merelle.

Maan laajuuden wnoksi on ilmanalassa huomattama eroitus
pohjoisempien osien ja eteläisten seutujen Malilla jotenkin suuri. Sa-
maan aikaan, kun Turun seuduilla kirsikat kypsyivät, kukkimat mansikat
Tampereen tienoilla, mutta Lapissa woipi Vielä silloin olla rekikeli.
Huomattama eroitus on meren rannikkomaiden ja maan sisä-osien ilmaston
mälillä. Meren rannikoilla omat talmet leutoja ja kesät Viileitä ja
kosteita. Sitä Vastoin sisämaassa omat talmet kylmiä, kesät tuumia

Laatokasta laskemat wedet Newajokea myöten Suomenlahteen.

12. Ilmasto.



Toisin ajoin tnlee kesä hymin lyhyessä ajassa. Samoin tulee
niyös talivikin. Varsinainen kesä on lyhyt, marsinkin maamme poh-
joisosassa. Knitenkin tuleentuivat miljakasmitkin tällä lyhyellä ajalla.

Pohjolan kesäyöt omat maloisat. Perä-Pohjolassa kestää yhtämittaista
päimäll miiktokansia. Tuo yhtämittainen walo waikiittaa ihmeteltämän
nopeasti kasmien kehittymiseen.

Vaikka taimemme omat ankaria, eiwät ne silti ole mihollisiamme,
maan ne tnlemat meille ystäminä. Talmet rakentamat sillat järmiin,
soihin ja metisiin korpimaihin ja siten muodostamat kesäisiuä aikoma tiet-
töminä olleet seudut liikekuntoon. Vahmat luminietokset estämät jär-
memme liiaksi jäätymästä ja suojelemat talmiuntaan nukkuman kasmi-
tnnnan paleltumasta. Karaiseepa raitis talmi-ilma ihmisten luontoakin
ja kehittää heidän moimiaan. Jos meillä ei olisi kylmää talivea, emme
möisi oikein kesän sulouttakaan käsittää.

Vuoden ajat maihtelemat meillä siten, että Marras- ja Joulu-
kuussa on syystalwi, Tammi- ja Helmikuussa on sydäntalivi, Maalis-
ja Huhtikuussa kewät-talwi, Touko- ja Kesäkuussa kewät, Heinä- ja
Elokuussa kesä ja Syys- ja Lokakuussa syksy.

ja kuiwempia. Sisämaassa rupeamat kasmit temäällä aikaisemmin wi-
heriöitsemään kuin meren rannoilla, mutta syksyllä kuihtumat ne aikai-
semmin sisämaassa kuin rannikkomailla. Meri jäähdyttää ilmaa temäällä,
mutta syksyllä se taas sitä lämmittää.
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Pohjolan kylmässä ilmanalassa on kasmi- ja eläinkunta kaiken-
moisen kurjuuden ja taistelun, moiton ja tappion alaisena, mutta elämä
ei ole missään sukupuuttoon kuolleena, ivaan se taistelee olemassa-olos-
taan ivielä ikuisen lumen rajallakin. Kuta pohjoisemmaksi tullaan, sitäsuuremmassa määrässä kasmikunnan rehemyys surkastuit ja niiden laji-
luku mähenee.

Suomen metsissä yleisimmät puulajit oivat: Petäjä, kuusi, koimu
ja leppä. Niiden ohella kasmaa myöskin haapa, pihlaja, tuomi, paju
ja kataja. Maan etelä-osassa kasmaa mähemmässä määrässä maahte-
roita, tammia, lehmuksia y. m. Hedelmäpuista tärkeimmät omat omena ,

päärynä-, lunmu- ja kirsikkapuut, ynuä kariviais- jaViinimarja-pensaat.
Kallisarwoisin pnulaji maassamme on petäjä, jota täyskaswuisena

sanotaan hongaksi. Täyskelpoiseksi rakennusaineeksi kelpaa se 80 wuo-
den wanhana, tukkipuuksi warttuakseen kestää sen .aswaininen 140—

__3. Kaswikunta.



3) Karta kasken hakkuuta, sillä siitä tulewa hyöty on satunnaista.
4) Järjestä kotitarpeiden ottaminen niin, että se edistää metsän kas-

mamista.

Wiime nikoilla on metsän-ostajain kantta metsänhaaskaus pääs-
syt liian suureen maltaau. Moni on myynyt metsänsä polkuhinnasta
ja mielii sen lisäksi niin pieneen saakka, kun suiukiu ostajalle on kelman-
nut. Tästä on seurannut metsäin omistajille armaamattomia mahin-
goita. Jos tahdot Vahinkoa Vastaisuudessa Välttää, niin noudata
seuraaivia neuivoja:

180 wuotta. Pohjoisessa kaswaa se hitaammin kun etelässä. On ta-
wattn Pohjolassa 518 wuoden wanhoja honkia.

Wiljelyskasweistll tärkein on ruis, jota miljellaän yleisesti, maikka
halla sen pohjoisosissa maata usein turmelee. Ohra ja kaura omat
myös yleisesti iviljeltyjii. Vehnää miljellaän maan etelä- ja lounaisosassa.
Peruuat menestyivät yleensä hyivin ja ne oivat tärkeimpiä ramintoai-
neistamme. Herneitä, tattaria, nauriita ja kaaliksia Viljellään myös
mähemmässii määrässä.

2) Luowu kokonaan eläwien mäntyjen kolomisesta terivaksiksi. Ter-
wanftoltosta et saa kunnon päiwäläisen palkkaa ja metsästäsi et saa
silloin mitään.

1) Kysy ensin neuwoa ymmärtäwiltä metsänhoitajilta ja noudata
heidän neumojaan, ennenkun kauppaan ryhdyt.
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Metsämarjoja jarnotasieniä tarjoo meille luonto ilniaiseksi. Mutta
toimettomuuden ja osaksi ymmärtämättömyyden wuoksi jää niistä suurin
osa käyttämättä. Kumpaisetkin owat ulkomaille wietyinä arwokasta
tauppatawaraa. Tarjoopa luonto niissä itsellemmekin ilmaista ra-
wintoa.

Peuranjäkälää kasmaa ruusaasti Lapissa. Se on poron pää-
rawintoaine. Ilman jäkäliä eimät woisi ihmisetkään Lapissa asua, sillä
poron hoito on siellä pääelinkeinona.

Heinän Viljelys on tuottamaa ja siinä on maanmiehellä aina
marma muositulo. Tärkeimmät heinälajit omat: tähkäheinä, apilas ja
puntarpää.

Tärkeimmät kotieläimemme owat hewonen ja lehmä. Muita koti-
eläimiä omat lammas, sika, koira, kissa ja kanalinnut. Lappalaisen
kotieläin on peura.

____ Eläinkunta.
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Suomeu hemonen on pieni ja mähäpätöiseu näköinen. Samoin
on kotimainen lehmärotummekin. Mutta syy ei ole uiin suuri itse
eläinrodussa, kun niiden hoidossa. Monessa paikassa saamat eläimet
kärsiä nälkää, milua ja muuukiu hoidon puutetta. Tästä luonnollisesti
snrkastumat eläimet, eimätkä moi antaa sitä hyötyä, mikä niistä saa-
taisiin hymällä ja järkiperäisellä hoidolla. lärkemät ja hnolelliset kar-
jan hoitajat ivoimatkin jo omasta kokemuksestaan todistaa, että koti-
mainen jalostettu lehmä-rotumme metää merioja hyötyyukiu nähden
parhaimmillekin ulkomaalaisille roduille. Samaa moidaau Suomeu he-
mosestakiu sanoa.

Metsäeliiimiä oli entisinä aikoina täällä runsaasti, mutta taita-
mattoman metsästyksen ja metsäin haaskausten kautta omat uekiu iviime
aikoina suuresti mähentyneet. Maiuittamimpia metsälintnja on metso,
teeri, pyy, metsä- ja peltokauat. Laliluliunuistamme enimmän suosit-
tuja omat pääskyneu, mästäräkki, Peippo, laulurastas ja satakieli. Emme
saa unhoittaa käkeäkään, sillä sehän on kansan lempilintu. Kaikkia
lintulajia on mahdoton tässä luetella, sillä niitä maassamme löytyy
221 lajia ja uiistä elää täällä läpi ivuoden 62 eri lajia.



Kaloja löytyy pienissä metsälammikoissakin ja jokaisessa jär-
messä ja joessa. Armoktaimmat kalat omat lohet, taimenet, Harrit ja
siiat. lokapiiimäisenä ramintoaineena käytetään enimmäkseen silakoita
ja mnikkuja. Tunnettuja omat myöskin hauki, lahna, siiynäs, kuha,
särki, ahmeu ja made. Harminaisempia omat ankerias ja nahkiainen.
Kalalajia on Suomessa kaikkiaan 110.

Hyönteiset kesäiseen aikaan omat rasittamana waiwana sekä ihmi-
sille että eläimille, marsinkin maamme pohjoisosassa. Sisämaan asu-
kasten pirtissä omat sirkka jarussakka milt'ei yleisiä kotieläimiä. Hyön-
teisiä tiedetään Suomessa löytymän 10 tuhatta eri lajia.

Jäniksien ja oramain paljoudesta todistaa se, että maastamme
wuosittain wiedään ulkomaille noin satatuhatta jäniksen- ja 50 tuhatta
oraman nahkaa. Majawia oli ennen, mutta ne omat sukupuuttoon hii-
witetyt. Hylkeitä löytyy useampia lajia. Peura on yleinen Lapissa
ja hirmiä on wiime wuosina suojeluslain turwissa melkoisesti lisääntynyt.

Petoeläimistä tunnetuimmat omat karhu, susi, ilmes ja kettu.
Niiden metsästäminen on aina tumallista. Petoeläinten häwittämisellii
edistämme muiden eläinten turmallisuutta. — Luurankoista eläimiä on
Suomessa noin 430 eri lajia.
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Maamme mäkilnku nousee kaikkiaan noin 2 miljoonaa 650 tuhatta.
Niistä on noin 2 miljoonaa 230 tuhatta Suomalaisia. 370 tuhatta
Ruotsalaisia ja loput kuulumat muihin kansallisuuksiin. Venäläiset ja
Saksalaiset asumat enimmiten kauppiaina kaupungeissa. Mustalaiset
tiertelem/it kerjäten ympäri maata. Lappalaiset asumat maan pohjoisim-
missa osissa.

Hämäläisten alueena on Häme, pohjoinen osa Uuttamaata, Sa-
takunta, Varsinais-Suomi ja Etelä-Pohjaumaan sisäosat. Hämäläiset
omat ylimalkaan ahkeria, kestätviä jaivanhoihin oloihinsa piintyneitä. Luon-
teeltaan omat he hitaita, melkeimpä juromaistakin. Uusiin pyrintöihin
eiwät he hemillä suostu, mutta heissä on kylläkin kykyä, knn saa ensin
toimeen ryhtymään. Kotioloissa elää Hämäläinen hymin kohtuullisesti,
mutta pitoja pitäessään hairahtuu hän ylellisyyteenkin.

Suomalaisia on taksi pääheimoa: Hämäläiset jaKarjalai-
set. Nämä eliwät ennen riidassa keskenään, mutta walistus on opet-
tanut heitä käsittämään, että he omat samaa kansaa, jonka tulee elää
iveljellisessä sowinnossa ja yksimielisyydessä.

__H. Asukkaat.



Karjalaisten asnnto-alueena ou Karjala, Samo ja pohjoinen Poh-
janmaa. Karjalaiset omat milkasluontoisemftia, tunteellisemftia ja sa-
malla häilymäisempici kun Hämäläiset. Heillä omat syntyperäiset lah-
jat runoilemiseen ja kaupan tekoon, mutta maanmiljelystä eiwät he
sanottllivasti harrasta. Karjalaiueu on hetken lapsi. Hän elää hywin
silloin kun hänellä on ivaroja, ja ftuutteeu lähestyessakiu woi häu sauoa:
„Kuu leipä loppuu, syödään mehuästä". Syrjäisen asemansa ja mo-
nien taloudellisten epäkohtain muoksi ou Karjalan kansa jäänyt siivin
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Lappalaiset omat suomalaisten sukulaisia. Lappalaiuen ou lyhyt-
kasmuiueu, mustatukkainen ja ruskeasilmäinen. Toisinaan jättäytyy
hän toimettomuuteeu, toisinaan on kiihkeä, miltäs ja utelias kun lapsi.
Lappalainen on helläsydäminen, herkkä pettymään ja peljästymään.
Luonteensa ja tapojensa puolesta eroaa hän Suomalaisista, mutta La-
pin kielessä on paljo yhtäläisyyttä Suomen kielen kanssa.

Elinkeinoihinsa nähden jakaantnmat Lappalaiset tunturi-Lap-
palaisiiu ja kalastaja-Lappalaisiiu. Edelliset muuttelemat

tyksessä jälelle muista meljistääu. Mutta jos Jumala autaa edelleeu-
kin kansamme malistuspyriutöjeu rauhallisesti jatkua, uiin pian Kar-
jalaankin toiwomme walkenewan ivaloisamman huomenen.



porolaumoiueeu paikasta toiseen aina sen mukaan kun peuran jäkälä-
laitumet waatiwat. Kalastaja-Lappalaiset siirtyivät kesän ajaksi meren
rannoille kalastamaan.

Maan ruotsalainen mäestö asuu Ahmeuanmaau saaristossa, ete-
läisellä Uudellamaalla ja Pohjanlahden rannikolla. Luonteeltaan omat
he milkkaita, tulisia, rohkeita ja häälymiä. Omau armonsa ja mapau-
tensa tuntemisessa omat he arkoja. Pohjanmaan Ruotsalaiset omat
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taitamia puuseppiä. Uudenmaan Ruotsalaiset omat maanmiljelyksessä
edellisiä eteivämmät, miltta puutöissä heitä huonommat. Ahmenenmaa-
lainen oii reipas merimies ja rohkea kalastaja, joka ei pelkää myrskyn
maarojci mennessään pyydyksineen myrskyisen meren ulapalle.

Mustalaisten alkuperä on wielä tuntematoin. Heidän luonteensa
on kuivas ja kiertolaisina ollen kaiken ikänsä, omat he majonneet petokseen
ja muihin paheisiin. Heidän rauhatoin ja toditoin elämänsä todistaa,
miten surkeaksi moi muodostua sellaisen ihmisen elämä, jolla ei ole
omaa isänmaata, ei omaa kansallisuntta, eikä kotia. Inmala ivarjel-
koon meitä sellaisesta knrjuudesta, Jumala siunatkoou armasta synnyin-
maatamme!



Muinaisimpinll aikoina hankkimat Suomalaiset elatustaan met-
sästämisellä, kalastamisella ja kasken poltolla. Sen ohella harjoittimat
he kotiteollisuutta, kauppaa ja ryöstöäkin. Sittemmin, kuu he tulimat
kristinopista osallisiksi, lakkasimat he ryöstöretkistään ja ivähitellen ryh-
tyiwät watawampaan maanmiljelykseen, jonka ohella omat sitte muutkin
elinkeinot edistyneet. Mutta kasken polttoa eiwät he imeläkään ole
kokonaan nnhoittaneet, maikka sen epäwakainen hyöty ja siitä johtuwa
metsien hämittäminen pitäisi olla jo jokaiselle selivillä.

Kaswitarhan wiljelystä pidetään wielä yleisesti turhana
herraswäen toimena. Ainoastaan maan eteläisimmissä osissa hoidetaan
hedelmäpuita ja Itä-Suomessa kasmatetaan kaaliksia ja lanttuja. Puu-
tarhau hoitoa ei pitäisi kenenkään laiminlyödä, sillä yksi omenapnn hy-
win hoidettuna antaa suuremman tulon, kun useamman kapan ruiskylmö.
Hedelmäpuun hoitamiseen tarwitaan muodessa maan muutaman tumiin
työ, jota ivastaan saman suuruista satoa tuottaman Miljan kylmämi-
seen, leikkaamiseen ja riihittämiseen y. m. tarwitaan useampia miehen
ja Heinosen päimätöitä, lnkuunottamattakaan sitä melkoista maa-alaa,
jota wiljelyskaswit waatiwat.

Pääelinkeinoina nykyjään maassamme on maanwiljelys ja
karjanhoito.

Varsinkin karjanhoidon järjestämistä ajanmukaisemmalle kan-
nalle on wiime aikoina ruivettu monin paikoin harrastamaan. Se tulee
mastaisuudessa maanmiljelystäkin yleisemmin kohottamaan, ja kun hei-
nän miljelykseen kansa tottuu, ei silloin warsinaista katowuotta tnle
milloinkaan.
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__«. Elinkeinot.

Kalastus on myöskin jotensakin tuottamaa, marsinkin suu-
remmissa järmissä ja meren rannoilla. Mutta sitäkin wielä taitamat-
tomasti harjoitetaan. Monin paikoin hämitetään pienet kalan poikaset
tiheillä mertoilla. Kutuaikana kalastaminen ou suureksi mahingoksi ka-
lojen lisääntymiselle.

Metsänhoidosta rahmaan keskuudessa ei ansaitseisi maini-
takaan, ellei luonto ilmaiseksi malmistaisi monien miljoonain markkain
tuloja metsistä. Kuinka suuriksi maamme tulot metsistämme karttuisi-
Vatkaan jos niitä järkiperäisellä taivalla hoidettaisiin.

Osoitteeksi niistä melkoisista tuloista minkä kalastus tuottaa, mai-
nittakoon maan, että lohi-kalastuksesta Kemi-, Oulu- ja Kokemäen
jobista muosittain saadaan ainakin 250 tuhannen markan edestä lohia.
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Metsästyksestä maan pohjoisemmissa osissa on myös jol-
tisetkin tulot. Tiheimmin asutuissa seuduissa alkaa se muuttua maan
urheiliain toimeksi. Viime aikoina on tätäkin tointa rumettu lain
säädännön kautta rajoittamaan, ettei metsäin riista sukupuuttoon hä-
iviäisi.

Kuii otetaan lnknun sen kalan paljouden armo, mitä kansa käyttää ra-
tvinto-aineenaan, niin wnotuiset tnlot tästäkin elinkeinosta nousemat
melkoisen suuriksi.

W n ori työt ä harjoitetaan maan Vähemmässä määrässä. Rau-
tamalmia löytyy runsaasti maamme jännissä ja soissa. Vähemmässä
määrässä löytyy myöskin maskea, tinaa ja hiukan hofteatakiu. Kultaa
saadaan mcihän Lapista, Imalojoesta. Kalkkia löytyy jokaisessa maa-
kunnassa. Marmoria saadaan Rnskealasta ja muolukimeä Vuokatista.

Kansipa a tehdään ulkomaalaisten kanssa suuressa määrässä.
Tärkeimpiä wieutitawaroita owat: vuutawarat, woi, paperi, teriva, karja
ja metsänriista. Tnontitaivaroista tärkeimpiä omat: wilja, kahwi,

Tehdllsteollisnus ei lähimaillekaan täytä maan tarwetta.
Seii wuoksi tuodaau ulkomailta suuret määrät tehtaissa malmistettuja
tamaroita. Kotiteollisuuskin on wielä ylimalkaan alhaisella kan-
nalla. Mutta sitäkin koitetaan parantaa kansa- ja työkoulujen kautta.



sokeri, rauta ja terästamarat ynnä suola. Suomen kauppalaimastossa
on 21 tuhatta alusta.

Sisämaan kauppaa wiltastuttawat maantiet, tanamat ja rautatiet.
Tärkeimmät rautatieivertkomme radoista omat: Helsinki—Pietarin rata.
Karjalan rata, Samon rata. Hankoniemen rata, Turun rata, Porin
rata ja Pohjanmaan rata. Pääradoilta haaraantnu wielä muutamia
lyhempiä simuratoja.

Kanamista tärkeimmät omat: Saimaan tanama, Pielisjoen ta-
nawll, Vääksyn tanawa, Muroleen tanawa, Valkeakosken kanawa ja
Ämmäkosken tanawa.

Suomen wllltiokirkko on ewankelislutheerilainen ja tähän knuluu
enin osa maamme asukkaista. Ainoastaan mähäinen osa itäisellä ra-
jalla asumia Karjalaisia ynnä maassamme asumat Venäläiset tunnus-

tamat kreiklln-katoolista oppia. Löytyy myös muutamia roomalais-ka-
toolisen kirkon opin tunnustajiakin.

Noin seitsemän ivuosisataa oivat Suomalaiset olleet kristin-
opista osallisina ja siitä ajasta omat he puolen neljättä ivuosisadan
waiheille olleet yhdistyneinä lutheerilaiseen kirkkoon. Kansamme onkin
siihen niin kiintynyt, että se siinä olemistaan pitää elinmoimanaan.
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17. Uskonto.

Kirkollisten asiain hallinnon suhteen on Suomi jaettu Turun,
Porwoon, Sawonliiinan ja Kuopion hiippakuntiin. Hiippakuntain kir-
kollisten asiain ylin johto on tuomiokapituleilla, joiden esimiehinä omat
piispat. Koko maata koskemain kirkollisten asiain ylin hallinto on Kei-
sarillisen Senaatin kirkollisasiain toimitusosastolla. Kreikan uskoisilla
on oma piispansa Viipurissa.

Missä kirkko Raamatun lvalossa herättää, walwoo ja kehittää
hengellistä elämää, siinä opitaan myös käsittämään yleisinhimillisenkin
siivistyksen tarpeellisuutta. Mutta missä kirkko on piintynyt maan
tvanhoihin opin kaawoihin, siellä on kansankin oppi alhaisella kannalla.
Siitä todistaa historia katoolisissa maissa.

Snomenmaan kortein oppilaitos on Keisarillinen Movisto Helsin-
gissa. Korkeampaa alkeisopetusta ja samalla yliopistoon malmistamista
warten on perustettu useampia suomen ja ruotsin kielisiä alkeiskouluja.
Ilempää naissimistystä Marten löytyy tyttökouluja, joiden oppilaat

18. oppilaitokset.



Seitsemän ivuosisataa on kirkko ja kolme ivuosisataa oivat koulut
taistelleet pakauuuden harha-uskoa ivastaan. Taika-usko onkin jo siihen
määrään hälmentynyt, että taikauskoisimmatkin arastelemat julkisuudessa
esiintymistään, mutta se ei mieläkään ole kokonaau sammunut. Moni
mielii uskookin loihtusanain ivoimaan ja puoskarien taikatemppuihin.
Kansan simistiiminen ei ole maan hetken työtä, se ivaatii aikaa ja tar-
mokasta työtä. Tiedon maloa kaipaa mieläkin kansamme päästäkseen
oikeaan käsitykseen elämänsä monipuolisista tehtiimistä. Mutta se ei
saa yksipuolisesti perustua ihmismiisauteeu, maan sen pohjaperustuksena
tulee olla kaikissa Jumalan sanan totuuden walo.

saamat jatkaa oppiansa jatko-opistoissa ja sieltä Päästyään myöskin
yliopistossa. Viime aikoina on perustettu myöskin yhteiskouluja, jotka
malmistamat sekä poikia että tyttöjä yliopistoon. Muista oppilaitot^
sista omat tärkeimmät: polytekniko-opisto, kadettikoulu, merikoulut,
ylempi mllllnmiljelysopisto ja taideyhdistyksen opisto.

Kansan simistyksen kohottamista marten un perustettu kansakou-
luja, joihin malmistetlllln opettajia kansakouluopettaja-seminaareissa.
Viime muosina on nuorisoa marten perustettu, kausaiiopistoja. Luku-
taidon ensimmäisten alkeiden opettamisessa omat kiertokoulut jo kuuman
aikaa työskennelleet. Näitäkin kouluja ou wiime aikoina rumettu ajan
mnkaisemmalle kannalle järjestämään ja niihin walmistetaan nykyjään
opettajia yksityisten perustamissa malmistuslaitoksissa.
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Aseiden moimalla malloittimat ensin Ruotsalaise. maamme ja pa-
koittiwat pakanalliset esi-isämme Rnotsin mallan alamaisuuteen ja kris-
tinopin tunnustamiseen. Alaikäisenä joutni kansamme mieraan mallan
alle, mutta tämä kansa ei tehnyt heistä orjia, se ei sortanut heidän
kansallisuuttaan, maan omisti sen weljeskansakseen ja kaswatti sitä kir-
kon suojassa ja lakiensa turivissa. Ruotsin wallan aikana martinikin
kansamme siihen määrään, että uusi walloittaja, Venäjän Keisari Alek-
sander Imen korotti sen ...ansakuntain joukkoon" ja wahwisti maamme
perustuslait.

Kun Suomi wuouna 1809 yhdistettiin Venäjään, ei Keisari
Aleksander Imen käyttänyt walloittajan ylimoimaa tyhjäksi tehdäkseen
Suomen entiset lait ja yhteiskuntalaitoksen. setä siten sulattaakseen,
maata Venäjän maltakunnankanssa. Suomi oli eroittamattomasti yhdis-
tettämä Venäjään, mntta ei pakolla, waan wahwemmilla, rakkauden siteillä.
Saman hallitsian alaisena kun Venäjän keisarikunta, ja ulkomaltoihin

19. Maan Valtiollinen asema ja hallinto.



nähden olennaisena osana Venäjän waltaa, oli Snomi olema itsenäi-
nen sisäasioissaan, säilyttäen oman lain-alaisen maltiojärjestyksensä.
Keisari Aleksander Imen on erityisissä julkisissa asiakirjoissa huomaut-
tanut ja mieleen teroittanut sitä, että Suuriruhtinaskunta oli nyt
tnllut waltioksi — että Snomen kansa oli kansakuntain jonkkoon toroi-
tettn — että maan waltiollinen olemassa-010 oli taattu — että se oli
hallittama oman waltiosääntönsä mukaan.

..Me Aleksander. I:nen Inmalan armosta koko Venäjän
Keisari ja Itsemaltias y. m. y. m. y. m. Suomen Suuriruhtinas y. m.
y. m. Teemme tiettämäksi:

Että sitten knin Me, Jumalan sallimuksesta, olemme haltuumme
ottaneet Suomen Suuriruhtinaskunnan, olemme Me tämän kautta tah-
toneet makuuttaa ja wahwistaa Maau uskonnon ja perustnslait sekä
ne eri ja muut oikeudet, joita itsekukin sääty mainitussa Suuriruhti-
naskunnassa erittäin ja kaikki sen asujamet yhteisesti, niin ylhäisemmät,
kuin alhaisemmat, tähän asti Valtioasetuksen mukaan omat nauttineet. Lu-
vaten säilyttää kaikki nämä edut ja asetukset lujina ja järkähtämättö-
minä täydessä woimassaan. Suuremmaksi makuudetsi olemme Me mer-
kinneet tämän Vakuutuskirjan omakätisellä allekirjoituksellamme. An-
nettu Pormoossa 15 (27) päiwiinii Maaliskuuta w. 1809.

Se oikeudellinen pohja, jolle tämä Suomen yhdistämiuen Venä-
jään perustuu, on pääasiallisesti wahwistettu seuraamassa Keisarilli-sessa Vakuutuskirjassa:
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Samoin owat sittemmin Keisari Aleksander I:sen jälkeiset hallitsin,
antamillaan vakuutuskirjoillaan wahwistaneet maamme uskonnon ja
perustuslait.

Venäjän Keisari on Suomen Suuriruhtinas. Hän hallitsee
maatamme Keisarillisen Suomen Senaatin amnlla maamme lakien mu-
taan, joita perustuslakieu mukaau moi säätää, muuttaa ja kumota ai-
noastaan Suuriruhtinas säätyjen kanssa Valtiopäimillä.

Hallituksen korkeimpana edustajana maassamme on tenraalitumer-
nööri. jota on myös Senaatin puheenjohtajana. Alinna oikeuden
walwojana on prokuraattori. Maamme asioita hallitsialle esittelee mi-
nisteri-maltiosihteeri. joka asuu Pietarissa. Läänien hallituksen esimie-
hinä omat knmernöörit.

Hallinnon suhteen jaetaan maamme kahdeksaan lääniin. Lain
käytännön suhteen on se jaettu Turun, Viipurin ja Vaasan ho-
wioikeuspiireihin. Kirkollisessa suhteessa: Turun, Porwoon, Sa-
wonlinnan jaKuopion hiippatuutiin.

Aleksander.."



Mahtawan Venäjän suojassa ja maamme lakien turmissa ou
Suomen tansa tällä ivuosisadalla suuresti edistyuyt. Mutta ajau kään-
teissä herää aina kysymys: Minkälainen on tulewaisuutemme? Mutta
ahtaimpinakaan aikoina emme saa toiwottomuuteen waiftua. Ijankaik-
tinen kuningas sanoo: „Minä olen herra sinun Jumalasi."

Onnellinen ja autnas on se kansa, jonka turmana vii Herra Ju-
mala.

Valtaistuimen ja isänmaaan puollustnkseksi on jokainen 21 mnotta
täyttänyt miespuolinen Suomen kansalainen asewelwollinen. Sotawäki
on jaettn wakinaiseen, reserwi- ja nostowäkeen. Vakinaiseen
wäkeen otetaan tarpeellinen määrä arman kantta. Kaikki muut siirre-
tääii sitte reserwiwäkeeu. Nostowäkeen kuuluivat kaikki wakiuaisessa ja
reserwiwäessä palwelleet henkilöt, kunnes täyttäwiit 40 wuotta.

Läänit ja tanpunzzit.

2!)

Uudenmaan lääni on maan eteläisimmässä osassa Snomenlahden
rannikkomaalla. Se rajoittuu pohjoisessa Hämeen ja Mikkelin läänei-
hin, idässä Viipurin lääniin, lännessä Turun ja Porin lääniin.

Maanpinta on monin paikoin epätasaista. Kallioharjanteiden ja
mätien Väliset laaksot omat sawiperäistä, wahiva-multaista maata.
Meren rannoilla on paljo lahtia, niemiä ja saaria.

Saaristolaiset hankkimat elatuksensa kalastamisella. Kymin lohi ja
Tammisaaren kilohailit omat hyivässä maineessa.

Helsinki, Suomenmaan pääkaupunki, on lähellä Wantaanjoen
suuta. Siellä on Keisarillinen Senaatti, yliopisto, kenraalikuivernöörin
asunto, lääninhallitus, useampain yhteiskunnallisten laitosten ylihalli-
tukset, esim. koulutoimen ylihallitus, painoasiain ylihallitus, rautatien

Asukkaat meren rannikolla ja saaristoissa owat Ruotsalaisia. Si-
sämaan asnkkaat omat Hämäläisiä.

Maanmiljelys, marsinkin herraskartanoissa, on hytviillä kalinalla.
Niiden esimerkkiä on kansakin rumennut noudattamaan. Mutta koti-
teollisuus on alhaisella kannalla.

Kaupungit owat meren rannalla.

stt. Uudenmaan lääni.



ylihallitus y. m. Kaupungissa löytyy paljo komeita rakennuksia ja
muutamin Paikoin woidaan sitä werratakin Europan suurkaupunkeihin.
Koulnja löytyy paljo. Muistopatsaita on Keisari Aleksander II:n, Ruue-
bergin ja Paciuksen muistopatsaat. Kauppatamarain tuonnin suhteen
on se ensimmäinen maassamme. Asukkaita 85 tuhatta.

Helsingin edustalla olemilla saarilla on Viaporin linnoitus,
jota wahwuutensll wuoksi ou kehuttu Pohjan Gibraltariksi.

Porwoo, saman nimisen joen rannalla. Kaupunki on muisto-
rikas 1809 waltiopiiiwistä. Siellä ou Porwoon hiippakunnan tuomio-
kapituli, Piispan istuin ja Runebergin koti. Kauppakaupunki. Asuk-
kaita 4,800.

Lomiisa, Vähäinen kauppakaupuuki läänin itä-osassa. Asukkaita
2,200.

Lääuiu länsi osassa on Tammisaari ja Hankoniemi. Edel-
lisiä on ruotsinkielinen kansakouluopettaja-seminaari. Asukkaita
2,200. Jälkimmäisellä on maamme tärkein talmisatama. Asnktaita 4,300.
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rajoittuu pohjoisessa Waasau lääniin, idässä Uudenmaan- ja Hämeen
lääniin. Mnilla ilmansuunnilla rajoittaa sitä meri. Siihen kuuluu
maamme lounainen osa ynnä Ahmenanmaan saaristo. Asukkaat omat
Ruotsalaisia ja Hämäläisiä.

Rannikkoseudut omat luonnon-ihania. Mantereella löytyy ivil-
jawia tasankoja. Muutamin paikoin sisämaassa on tuimia kankaita ja
metisiä soita. Maaniviljelys on ylimalkaan hymällä kannalla. Hedel^
mäpuitatin hoidetaan ja ne menestyivät hymin. Saaristolaiset har-
joittamat kalastusta ja meriliitettä. Kotiteollisuus on edistyneemmällä
kannalla, tnin monessa muussa Paikassa maatamme.

Turku on maamme manhin kaupunki. Siellä on lääninhalli-
tus, Hoivioikeus ja arkkipiispan asunto, ynnä Tnrun hiippakunnan tuo-
miokapituli. Lähellä kaupunkia on Vanha Turun liuna. Muistopat-
saita: Pietari Vraahen ja Franzenin kumapatsaat lähellä Vanhaa
Turun tuomiokirkkoa.

Monta historiallista mnistoa liittyy tähän kaupunkiin. Siellä
kastettiin ensimmäiset Suomalaiset kristinuskoon. Vanha tuomiokirkko
wieläkin mnistuttaa katoolisen kirkon loistoaikoja. Tnrku on kauwan
aikaa ollut maamme päätaupnnkina ja siellä alkoi yliopistommekin toi-

Kaupungit oivat meren rannalla.

21. Turun ja Porin lääni



Uusikaupunki harjoittaa kauppaa. Sillä on hymii satama
ja suuri kauppalaiivllsto. Täältä kulkee merenalainen sähkölanka Rnot-
siin. Asukkaita 4 tuhatta.

rneusa. Mouta kertaa ou wihollinen ryöstänyt kaupunkia ja monta
kertaa on se palanut, mutta se on aina toipunut uuteen kukoistukseen.
Siellä wieläkin owat kirkollisten harrastusten pääpyrinnöt. Asukkaita
35,800.

Pori on maamme suurimpia kauppakaupunkia. Siellä on suuri
saha, kouepaja ja laimameistämö. Asukkaita 13,500.

Rauma harjoittaa laimaliikettä ja Puutamaran kauppaa. Siellä
on tansakoulnopettajll-seminaari. Asukkaita 4,600.

Na au t a li ou ivahäiuen kaupunki, tnnnettu kylpylaitoksestaan.
Muiuoin siellä oli kuuluisa luostari. Asukkaita 715.

M ari anham i n a, Vähäinen kaupnnki Ahwenanmaalla.
Ikaalisten kauppala Kyrösjärweu raunalla.

33. Hämeen lääni
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on Suomen suureu järmiyläugön länsi-osassa. Se rajoittuu pohjoi-
sessa Vaasan lääniin, idässä Mikkelin lääniin, etelässä Uudenmaan
lääniin ja lännessä Turun ja Porin lääniin.

Tuhansien järmiensä, koskiensa, kauniitten harjujeusa ja kuunait-
tensa wuoksi on tämä lääni maamme ihanimpia seutuja. Hämeen har-
janteilta amaantumia näköaloja omat runoilijammetin lauluissaan ylis-
telleet.

Hämeen kylät järjestyksensä ja rakennuksiensa puolesta omat Vielä
toisin paikoin Vanhanaikaisella kannalla. Maanwiljelystiv on wiime
aitoina täälläkin rumettu ajan mukaisemmalle kannalle järjestämään.
Hämeessä onkin ylimalkaan maanlaatu »viljelykseen soiveliasta. Kauppa
wuosi ivuodelta on wiltastunut ja tawarain kuletusta wälittäwät we-
sistöillä lukuisat höyrylaimat. Kotiteollisuus on wielä alkuperäisellä
kannalla. Muutamiu paikoin on siinäkin huomattama edistystä. Esi-
merkiksi Tuulokseu reet ja rattaat omat hyminkin sirotekoisia.

Kangasalan, Aulangon, Hattelman ja Tiirismaan harjanteet
owat näköaloistaan yleisemmin tunnettuja.

Hämeenlinna, läänin hallitus ja. kumernöörin asnnto. Kou-
luja on useampia, muiden muassa maamme suurin kntomakouln ja
kiertokonln-opettajain walmistuslaitos. Asukkaita 5,500.

Kaupunkia on:



Maanlaatu on enimmäkseen mahmamultaista samimaata. Maan-
wiljelys, warsinkin Etelä-Pohjanmaalla on parhaimmalla kannalla
maassamme. Etenkin suomiljelys on muutamissa paikoin hymin edus-
tettu ja soista saadaan runsaasti kylmöheiniiii, jonka muoksi karjanhoi-
tokin on hyivällä kannalla. Meren rannoilla harjoitetaan kalastusta.
Pohjalaiset omat ylimalkaan taitamia kirmesmiehiii, jonka täällä ylei-
sesti huomaa heidän rakennuksistaankin. Usea talo näyttää siellä her-
raskartanolta.

Asukkaat omat hämäläistä sukuperää, mutta he omat luonteeltaan
wilkkaampia ja awomielisempia, knn warsinaiset Hämäläiset. Meren
rannikkomailla asun Ruotsalaisia.

Tampere Tammerkosken marrella on maamme suurin tehdas-
kaupunki, jonka wuoksi se kaswaakin nopeasti. Asukkaita 30,800.

Tähän lääniin kuuluu luoteinen osa sunresta järwiylängöstä ja
eteläinen osa Pohjanmaan tasangosta.

Lahden kauppala hymällä liikepaikalla Vesijärmen ran-
nalla.
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33. Waasan lääni.

Nikolaintaupunti (entinen Vaasa). ?. Siellä on läänin
hallitus, tumernööriu asunto ja Homioiteus. Kauppa on miltäs, erit-
täinkin maanmiljelyksen, karjanhoidon ja teollisuuden tuotteilla. Kau-
pungilla on kaksi ulkosatamaa: Vaskiluoto ja Brändö. Asukkaita
14,100.

Iyiviistylii, sisämaassa Iyiväsjärwen rannalla. Kaupnngissa
on maamme ensimäinen suomenkielinen lyseo ja kansakouluopettajain
mies- ja nais-seminaari. Iyiväskylii on Keski-Snomen tukkiliikkeen kes-
kus. Asukkaita 2,900.

Uusikaarlepyy Lapuan joen suussa. Siellä on ruotsalai-
nen tansllkoulu-opettajasemiuaari. Asukkaita 1,000.

Kaskinen mähäinen kaupunki, oimalliuen satama. Asukkaita
900.

on maamme pohjoisin ja aivarin lääni. Siihen kuuluu pohjois-osa
Pohjanmaata ja Lapinmaa. Se rajoittuu pohjoisessa Norjaan, idässä

Kaupuutill on:

Pietarsaaressa on kuuromykkäinkoulu. Asukkaita 2,600.
Kokkola, kauppakaupunki. Asukkaita 2,500.
Kristiina, kauppakaupnnki ja hywä satama. Asukkaita 2,700

3__. Dulun lääni



Norjaan ja Venäjään, etelässä Kuopion ja Vaasan lääniin, lännessä
Pohjanlahteen ja Ruotsiin.

Maan pohjoisen aseman wuoksi maanwiljelys tässä läänissä on
hyivin epäwakaista. Löytyy kuitenkin meren rantamilla ja maan sisä-
osissakin, marsinkin snnrten jiirwien rantamilla, jotenkin hyivin wiljel-
tyjä maita. Varsinkin Limingan niityt omat lameudestaan kuuluisat.
Karjan hoito on wiime aikoina suuresti elpynyt. Kansa harrastaakin
täällä ylimalkaan maitotaloudessaan siisteyttä ja huolellista hoitoa.

Lapinmaalla Harmoilla kesinä ehtii wilja tuleentua. Pohjoisim-
missa osissa ei kasiva sanottaivasti muuta kuiu Peuran jäkälää. Elin-
keinoina on täällä peurau hoito ja kalastus. Läänin asukkaat omat
Slllvo-Karjalaisia ja Lappalaisia.

Kaupunkia :

O nln, Oulujoen suussa, harjoittaa suurta terma- ja puutamara-
kauppaa. Äströmin nahkateollisuus on ulkomaillakin tunnettu. Asuk-
kaita 15 tuhatta.

Raahessa ou kansakouluopettaja-seminaari. Asnktaita 3,200.
Kemi, mähäinen kaupunki Kemijoen suussa. Asukkaita 1,250.
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Tornio, maamme pohjoisin kaupunki, Torniojoen suussa. Asuk-
kaita 1,411.

Kajaani, luonnonihanalla paikalla Koimn- ja Ämmäkosken
rannalla. Vanha Kajaanin linna Ämmän putouksen niskassa. Asuk-
kaita 1,100.

Maanlaatn on monin paikoin kimiperäistä, hedelmätöntä tarua.
Toisiu paikoin löytyy hywää sawiperäistä wiljelysmaatakin.

Pohjoisen aseman ja soista nousewain hallain muoksi on maan-
miljelys tämänkin läänin sydänmailla epämarmaa. Kaskea poltetaan
paljo ja siitä saadaan Miljaa melkeen sama määrä kuin pelloista. Tat-
taria miljellaän myös. Hyminä muosina se menestyykin oimallisesti,
mutta useimmiten sen halla mitättömiin turmelee. Karjan hoidosta on
asukkailla runsaat tulot. Oraivia, metsiiliutuja ja kaloja saadaan run-
saasti. Kotiteollisuudessa omat naiset eteivämpiii Klin miehet. Liperin

on suureu järwiylängön Pohjois- ja koillisosassa. Lääni rajoittuu poh-
joisessa Ouluu lääniin, idässä Venäjään ja Viipurin lääniin, etelässä
Viipurin ja Mikkelin lääniin ja lännessä Vaasan lääniin.

lärwirikas on tämäkin lääni ja luonnonihanista paikoista ei
ole puutetta. Itä- ja pohjoisosissa on paljo metisiä soita ja rämeitä.

35. Kuopion lääni



Joensuu, Pielisjoen rannalla on pohjois-Karjalan ainoa
kauppakaupunki. Sieltä kuletetaau maalaistaivaraa Pietariin ja puu-
tamaraa ulkomaille. Asukkaita 3,400.

Lähellä kaupunkia on Puijonmäki, jonka näkötornista awaan-
tnu mitä kauniimmat näkö-alat. Väinölän niemi on myös luon-
nonihana.

Kuopio, kauniilla paikalla Kallaiveden rannalla. Kaupungissa
on läänin hallitus ja kuivernöörin asunto. Nykyjään on siellä Vielä
piispan asunto ja maamme pohjoisimman hiippakunnan tuomiokapituli,
mutta se piakkoin tulee muutettamaksi Ouluun. Kauppaliike on Vilkas.
Lukuisa laiivllsto ja rautatie wälittäwiit tawarain kuletusta. Tänne
on pystytetty Snellmanin muistopatsas. Asukkaita 10,400.

pitäjässä Valmistetaan ajokaluja muuallekin. Asukkaat omat Karja-
laisia.
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Kauppaloita: lisalmi, Varkaus ja Nurmes.

Kaupunkia on:

38. Mikkelin lääni

Heinola Iyräntötosten Varrella. Kansatouluopettaja-seminaari
ja kylpylaitos. Asukkaita 1,500.

Puruweden ja Pihlajaweden wälillä on Punkaharju, kuuluisa
luonnonihanuudes.aa.n.

Sawonlinna, Haukiweden ja Pihlajaweden Välillä. Siellä
on piispan iswin, hiippakunnan tuomiokapituli ja kylpylaitos. Asuk-
kaita 1,800.

ou suuren järwiylängön keski- ja eteläosassa. Lääni rajoittuu poh-
joisessa Kuopion lääniin, idässä Kuopion ja Viipurin lääniin, lännessä
Hämeen ja Vaasan lääniin. Tämän läänin alue on niin wesirikas,
että wedet peittämät enemmän kuin neljännen osan sen koko pinta-alasta.
Maanlaatu on kimiperäistä laihaa hiekkamaata, jonka muoksi maan-
miljelys ei ole niin tuottamaa, kuin Etelä- ja Lounais-Suomessa. Pel-
towiljelytsen ohella wiljelläiin soita ja kaskimaita. Tattarin wiljelystii
harjoitetaan myös. Karjan hoitoa harrastetaan ja hewosia ruokitaan
hyivin. Kalastus on tuottaivaa ja kauppaliike wilkkaanpuolista. Asuk-

kaat owat Karjalaisia.

Mikkeli, Saimaan rannalla, läänin hallitus ja kuwernöörin
asunto. Asukkaita 3,000.

Kaupunkia on>:



Monista syistä omat tämän läänin asukkaat jääneet jälelle, niin
elinkeinoihin kuin siivistykseenkin nähden, muista metsistään. Lahjoitus-
maat omat suuresti ehkäisseet maanmiljelyksen kehittymistä. Syrjäinen
asema on suurena esteenä ollut henkisten rientojen elpymiseen. Van-
hoista ajoista on^ kansa tottunut rahdin kuletukseen ja seukin Vuoksi
on kansa Pysynyt sekä aineelliselle että henkiselle harrastukselle Vieraana.
Mutta Karjalan rautatie ja kansan opetus, jota uykyjään sielläkin har-
rastetaan on Varmasti ivaikuttaiva kansan talouden ja siivistytsen ko-
hottamiseen.

Lnonnonihllnuudestaan on moni paikka tässäkin läänissä tullut
uuluisaksi. Erittäinkin Laatokan rannat, Saimaan kanaman marsi,
ja Imatran koski wetäwät erityisempää huomiota puoleensa.

on maamme kaakkoisessa osassa. Se rajoittuu pohjoisessa Mikkelin ja
Kuopion lääniin, idässä Venäjään, kaakossa Rajajokeen ja Laatokkaan,
etelässä Suomenlahteen ja lännessä Uudenmaan lääniin.

Kaupunkia ou:

Läänin asukkaat omat Karjalaisia.

37. Wiipurin lääni
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Sortllwalll, Laatokan Mhjois-rannalla. Siellä on Kymö-
länseminaari, jossaValmistetaankansakouluille mies- janais-opettajia.
Asukkaita 1,700.

Lappeenranta, Saimaan etelä-rannalla. Suomen ratsu-
wäen asemapaikka. Asukkaita 2,500.

Haminassa on kadettikoulu, jossa upseeria malmistetaan.
Asukkaita 3,100.

Käkisalmi, wähäiuen kaupunki Laatokan rannalla. Asukkaita
1,300.

Viipuri, Viipurin lahdeu rauualla. Siellä on läänin hal-
litus ja Holvioikeus. Lähellä kaupunkia on Vanha Viipurin linna
ja erittäin ihana Monrepon puisto. Kaupungissa asuu paljo ul-
komaalaisia, jonka Vuoksi siellä puhutaan useita eri kieliä. Kielten mo-
ninaisuuden tähden on sanottu Viipuria „Suomen Vabeliksi." Asuk-
kaita 24,500.

Kotkassa on suuria sahalaitoksia. Asukkaita 5,700.



Junan mauhti kiihtymistään kiihtyi. Se jo syöksyi eteenpäin
mariksen lennon nopeudella. Samassa tuokiossa katosimat Helsiugin
laitakaupunginkin osat näkymättömiin.

Kolmannen kerran helähti asemahuoueeu kello. Veturi mihelsi
ja juua lähti liikkeelle.
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111. Matlustus maamme sisäosissa.
38. Helsingistä Wiipuriin.

Innan huoneissa on kaikellaisia mnkamuuksia. Niissä omat istuin-
penkit ja hyllyt, tuhka-astiat, sylkylacitikot y. m. Lamppu, pimeän
aikana, loistaa katossa ja kylmän aikana poltetaan pnita rautaisessa
uunissa. Huoneen seinissä omat ikkunat. Sanalla sanoen: kaikki on
paljoa mukawllmmin järjestetty, kuin monen talon pirtissä.

Huoletoinnll istumat matkustajat junassa tarinoiden keskenään.
Rautatien palivelijat pitäwät huolta järjestyksestä. Kaikilla on sama
wllpaus ja samat oikeudet. luuassa saa alhaisiu työmieskin herraiil
tawlllla kyydillä ajaa.

Muutamien minuuttien kuluttua saapui hopeanciftpinen herrasmies
matkustajaniaunnun. Kohteliaasti pyysi hän matkustajia uäyttämääu
pilettiään. Leikattuaan iiiihin merkin, antoi hän ne omistajilleen ta-

Merkillisiä owat nuo uykyajan kulkuneulvot. Pitkä riivi kaikiu
puolin hymin sisustettuja huoneita kiitää rautaisten kiskojen päällä
iveturin perästä. Wannujen pyörät Pyöriivät kun willikissat. miltta
sittenkin ne kapeilla ratakiskoilla pysyivät.



taisin. Ainoastaan lähimmälle asemalle jäämäin pidätti hän itselleen.
Kustakin waunusta poistuessaan mainitsee hän seuraaman aseman ni-
men, että sille jäämät matkustajat tietämät poistua junasta.

Tien haaroja on rantatiellä aiman samaan tapaan, kun kotipo-
luillammekin, waikka niitä on harwemmassa. Mutta höyryhepo ei silti
milloinkaan määrälle tielle eksy. Raiteiden yhtymiipaikassa on aina
erityinen mekseli-kone, jolla juna ohjataan sinne, mihin sen mennä
pitää.

Eimätpä matkustajatkaan määrälle tielle eksy, sillä konduktööri
aina ilmoittaa miltä asemalta toinen rata haaraantuu. Ensimäisen
sellaisen ilmoituksen hän lausui meille tähäu tapaan:

Inna seisahtui waau muutamaksi minuutiksi asemalle. Kuu mat-
kustajat olimat siitä poistuneet, soi asemahuoneen kello. Sen jälteen
wihelsiwiit konduktöörin ja metnrin pillit ja jnna lähti entiseen tapaansa
jatkamaan matkaansa edelleen.

Pormooseen matkustajat muuttamat asemalla toiseen junaan."
„Kerawa.
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Hankoniemen radalle menewät matkustajat mnnttawat jnnasta
pois."

Matkustajat keskustelimat milkkaasti keskenään, yksi yhdestä toi-
ueu toisesta asiasta, mutta minä olin maipnnut omiin mietelmiini.
Samoin oli käynyt matkatoiverinikin kanssa. Ajatuksemme liitelimät
tuntemattomilla aloilla kaukana Pohjolassa, johon olimme matkalla.
Näistä mietteistämme heräsimme, knn konduktööri huoneemme läpi men-
nessään lausui:

Pian saapui juua äsken mainitulle asemalle. Kiireesti poistuimat
Hangon radalle menemät junastamme. Muutamien minuuttien kulut-
tua olimme mekin taas matkalla. Kenties, olimme puolimälissä seu-
raaman aseman Malista taimalta, knn taas tuulimme konduktöörin lau-
suman:

Pohjoiseen matkustajat muuttamat toiseen jnnaan."
Kuii tuultu pohjoista mainittaman, rupesin tamaroitani hapuile

niaan junasta poistumista marten. Mutta toweriui naurahti ja sanoi

„Hywinkä.

„Riihimäki.



Juna lähti nyt itää kohden milistämään. Laskema ilta-aurinko
purppuroi pilwien reunoja ja niistä hohtawa heijastus tultaili metsän
rinteitä. Käki liikahteli päiwän wiime kukuntaansa ja pieni peippo
poikaisilleen pilpatteli illan tnutilaulujaan. Korkean korpikuusen lat-
wassa aloitteli laulurastas öisen wirtensä etusäweliä ja tehrääjä-lin-
tutiu taiwutteli ääntänsä öistä hyrinäänsä ivarten. Tuota Hämeen
luonnon neitseellistä kauneutta ihaillessamme, kuulimme entisen tutuu
äänen lansuwlln:

~S enkö merran sinä Suomen maantietoa osaat. Idässähän Viipnri on
ja sen kantta Joensuuhun mennään". Nolostuneena ajattelemattomasta
touhustani istahdin paikoilleni ja samassa Päätin, etten enään rupea
turhia hätiköimään, ennenknn olen asioista selon saanut. Junan sei-
sahduttua asemasillan miereen, menimme ramintolaan syömään. Hymät
oli ruuat ja hymä oli ruokahalummekin. Se maan mähän harmitti,
kun asemamies kesken syöntiaikaamme omelta huusi: ..luua lähtee Pie-
tariin." Tnosta oikein säikähdin, sillä pelkäsin junan jättämän. Mutta
tomeriin makuutti, että kyllä wielä ehdimme sinue. Suoritettuamme
melkamme, kiiruhdimme paikoillemme. Tyytymäisenä istahdin entiselle
istumelleni ja oikein watawasti päätin, että nyt en enään rupea tur-
hista hätäilemään.
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Kun jnna oli Lahden asemalta poistunut, rupesi eräs rautatie-
palmelia Mllkuulvllunua yökuntoon asettamaan. Istuimet pian muut-
tuimat pitkiksi makuusijoiksi. Niitä oli kahdessa kerroksessa, aiman sa-
ntaan tapaan, kuin Etelä-Pohjanmaan talonpoikain asuintuwissa owat
kaksikerroksiset sängyt. Peitteen ja päänalustan sai myöskin erityistä
maksua ivastaan. Helsingistä junaan astuttuani luulin nähneeni kaikki
mukaivuudet, mutta nyt rupesin miettimään, mitä kaikkia salaisuuksia
täällä saakaan wielä nähdä.

Matkustajat rupesiwat huolettoman näköisinä — aiman niinkun
olisimat kotonaan olleet — asettumaan yölemolle. Samoin teki tome-
riinkin. Mutta minna rupesi tuo toimi arweluttamaan. Jopa puolit-

Aika näyttää rautatiellä olewan kalliimpaa, kutn raha. Jokainen
mirkamies, asemapäälliköstä mekselimieheen saakka, toimimat mitä mah-
dollisimmalla kiireellä. Kun' lähtöaika on tullut, ei juua enään odota
ketään, maitta kuinka paljo ulohtaammalta sinne matkustajia kiiruhtaisi.
Joka minuutinkin on myöhästynyt, hän saa jäädä seuraamaa juuaa
odottamaau.

Vesijärmelle matkustajat muuttamat junasta."
„Lahti.



Kun tuo muutto-käsky ei meille kuulunut, pysyimme paikoillamme
ja nukuimme jälleen. Mntta taaskin jonkun ajan kuluttna tuli kon-
duktöörin ääni häiritsemään.

Kuopioon ja Kotkaan matkustajat jäämät asemalle toisien jnnien
lähtöä odottamaan."

tain hätäellen lausuin tomerilleni: „Mutta en minä maan uskalla rn-
meta nukkumaan, sillä mahdollisesti nukumme liiau kauan ja silloin
menemme Viipurin ohitse." Leikillisesti hymähtäen ivastasi towerini:
„Wai yöwllhdiksi sinä aiot rnweta, mutta turhaa se ou, kyllä konduktööri
täällä herättämisestä huolen pitää". Knn hnomasin, että turhat huoleni
toisiakin matkustajia humittimat, asetuin äänetöinnii yölemolle ja olin
Vähän harmissani siitä, että taaskin hätiköin. Kauan aikaa harhaili-
mat ajatukseni sinne tänne ja wiimein eksyiwät ne tielle tietämättömälle
ja samalla olin waipunnt Nukkn-Matin syliin.

Siinä nyt nukuimme ja unia näimme, mutta matka se waau ku-
lui nutkuissakin. Vihdoin heräsimme kaikin, tnn konduktööri lausui:

„Kouwola.
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Kirkas oli idän reuna, kirkkaana kohosi aurinkokin näkymiin
Mntta hetken kuluttua alkoi taimas pimetä. Sankka ukkospilmi puski
perästä päin ja taimaslaki pnkeusi synkkään merhoon. Salamat lei-
mahtelimat ja ukkosen jyrinä taajeni yhtämittaiseksi paukkeeksi. Pelon
wllltaamiua tuistailimat matkustajat toisilleen: „luna on raudasta,
se on kotvassa liikkeessä, kun ei maan nyt salama junaan iskisi." Mutta
mitään maaraa ei tapahtunut, taimas kirkastui, jyrinä taukosi ja au-
rinko jälleen kirkkaana säteili. Konduktööri astui sisään ja lausui:

Knnltuani Lappeenrantaa mainittawan, juolahti mieleeni, että
nyt jo olemme tulleet neljänteen maaherran lääniin. Koska tiesimme,
että pikapuoleen tulemme Viipuriin, nousimme ylös ja ensi työksemme
tarkastelimme mimmoinen on ilma nlkona.

Karjalan radalle menijät jäämät sinne lähtemää juuaa odottamaan."

Lappeenrantaan matkustajat siirtymät junasta pois."

„Wiipuri,

„Simola.



40

Saatuamme asemalla tietää, että juna lähtee Imatralle masta
muutllmain tuntien kuluttua, menimme kaupunkia katselemaan. Kohta
huomaa sen oleman maamme suurimpia liikekaupuntia. Mutta erityi-
semmästi matkustajan huomio kiintyy sen muinaisajan jäännöksiin, joi-
hin monen monta historiallista tapausta liittyy. Muhkeana muinais-
mnistona kohottelee Viipurin wanha linna harmaantuneita hartioitaan
ja nuo rapfteentuueet, osittain soraläjiksi sortuneet, kaupungin muurit
kuiskailemat kaatuneiden urhojemme muistoista. Niin — ne Vielä
tulemillekin polwille muistuttamat esi-isäimme isänmaanrakkaudesta, ne
eimät unhoita sitäkään aikaa, jolloin Viipurin koululaiset maihtoiwat
kirjansa miekkaan, astuessaan taistelemaan isänmaansa puolesta wan-
hojen sotanrhojen rimeissä. Vuosisatojenkin perästä tietää Vieläkin
kansa kertoa monta kummallista tarinaa Knut Possesta, jouka isännyy-
den aikana tapahtui kuuluisa Viipurin pamaus. Vaitkeimät enään
Viipurin lahden laineet merestä pnnoita, niin silti ei historia unhoita
milloinkaan sitä meritaistelua, jota siellä taisteltiin Ruotsin ja Venä-
jän laimaston Välillä. Monta kertaa owat wenäläiset walloittaneet
Viipurin, mntta Jumala, kansojen kaitsija, on jälleen antanut sen tulla
isänmaahamme yhdistetyksi.

39. Wiipurin kaupunkia katselemassa.

Ei ainoastaan nämä muinaisajau jätteet muistuta meille men-
neiden aikojen tapahtumia, maan itse kaupungin rakennustyylissä ja sen
järjestämisessäkin huomaamme samaa. Me näemme siinä ivanhuuden
ja uutuuden keskinäistä taistelua omasta olemassa-olostaan. Nyky-
aikainen aistitkaampi rakennustyyli työntää manhaa syrjään. Mutta
kun wanhallakin on wielii oikeutta olemiseensa, siksi onkin anteeksi suo-
tama se hajanaisuus, joka kaupungin järjestelmässä on silmiin pistämä.
Ia kun sen asukkaat kuulumat useampaan eri kansallisuuteen, ei sowi
moittia sitä kielten moninaisuuttakaan, jonka täällä knulee mallalla
oleman.

Aika kului melkein huomaamattamme Viipurin merkillisyyksiä kat-
sellessa ja sen muinaisuutta muistellessa. Junan lähtöaika läheni, jonka
wuoksi mekiu rupesimme asemalle kiiruhtamaan. Viime hetkellä ehdimme
junaan, jossa mäen paljouden wuoksi waiwoin saimme itsellemme istu-
mapaikat. Matkamme suunta kääntyi nyt pääasiallisesti pohjoista koh-
den. Nyt aloimme kierrellä Karjalan kauniita tantahia. Tuolla tal-

30. Käynti Imatralla.



lion kupeella kasivaa kampfturainen kataja ja sen mieressä tuuhealat-
mainen honka knrottaa latmaansa taimaan sineä kohden. Tnolla leh-
dossa lehmiänsä lewittelee ikimanha loimu, kentiesi niillä paikoin missä
muinaiset Suomalaiset Ukou juhlia miettimät. Kuiuka paljo nämä seu-
dut tietäisimätkään kertoa sen kansan elämän ivaiheista, kärsimyksistä,
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taftpioista ja moitoista. jonka jnuret omat symentyneet siihen maa-
perään, jossa Kalemalan laulajat lepääivät. Näitä miettiessämme saa-
muimme Antrean asemalle, josta haararata erkanee Imatralle.

Imatran asemalle saawuttuamme menimme jalkasin koskea katsele-
maan. Jo knuluu kohina! Se käy yhä wciltawammaksi. kuta lähem-



Wllltllwllt luounonivoimat omat kentiesi jo monia muosituhansia lak-
kaamatta mäsymättöminä taistelleet tässä Karjalan .omimmassa koskessa.
Vahminkin honkahirsi siihen jonwneena lastun tamoin kuohuun katoaa
ja jos sen Pää sattuu tallioou, särkyy se pieniksi pirstaleiksi. Irtonai-
sia kiiviä sormailee mesi siinä monen näköisiksi korukalniksi ja Mankkaan,

kallioseinään kaimaa se symiä reikiä, joita kansa nimittää hiidenkirnuiksi.
Ei mikään jättiläinen moi taistella kosken woimaa ivastaan. Ia kui-
tenkiu on se maan hitnnen Hänen moimastaan, joka on kaikkien luon-
nonmoimain alkuunpanija ja niiden ylläpitäjä.

maksi sitä lähenemme. Sen panhn on niin moimakas, että muutaman
sylen päästä sen rannalla et kuule .omintakaan hnutoa. Saimaan sini-
laine, joka mienon tuulen puhaltaessa rannan hiekkoja himeli ja seltä-
tarilla tisameittojensa kanssa karkeloi, on jo koskenniskassa munttunut
mahtamiksi mesimyöryikfi, jotka toistensa kintereille, ainaisesti mäsymät-
töminä, ryntäämät ahtaaseen kallion solaan. Niska-aallokon alapuolella
meden mimma kiihtyy täyteen raimoon kallioiden Malisessa myötämäessä.
Kellertämän ruskeat kuohupäät raimostuneeil tiikerin tamoin taukoamatta
hyppiivät toistensa niskaan. Vesi roiskuu korkealle ilmaan ja ranta-
laineet alati undistamat hyökkäyksiänsä lnisuja rantaftaasia myöten wi-
heriäistä metsää kohden. Putouksen alaosassa muuttuu kuohu pelkäksi
maahdoksi. Kun sitä pitemmän aikaa katselee, näyttää se myrskyn rie-
pottamalle lumilaaksolle, jonka yläpuolella miljoonat höyrypisarat au-
ringon walon hohteessa kimmeltelemät sadekaaren kaikissa Mareissa.
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Kuuluisaksi on tullut Imatran putous ja sitä tulemat kesäisinä
aikoina ulkomaalaisetkiu katselemaan. Mattustajaliikkeestä on paikka-
kunnan asukkaille melkoisia aineellisia tnloja. Mntta sen ohella huo-
maa, että täällä on kansakin jo kadottanut suomalaiseu alkuperäisen
kohtuuden maatimuksissaan. Vähästäkin amusta he eusiu waatiwat
useampia markkoja, mutta tinkimällä saa heidät suostumaan puolta hel-
pompaankin. Onko tähän ollut waikuttawana syynä rikkaiden matkus-
tajain liiallinen anteliaisuus, tai rajanaapurista kuleksimain rihkama--
kauppiaiden esimerkki? Ehkä siihen on syytä molemmissakin.

Imatran kosken kohina oli jo häipynyt knulumattomiin, mntta*
sen tuma oli kumminkin wielä silmissämme. Karjalan ratakin oli jo>
loppunut ja me kaivelemme Joensuun kaupungin kadnilla.

31. Laiwamatka. Näköalat Koliwaaralta.



Uteliaina katselemme kaupunkia ja tarkkllamaisina tnuntelemme
kuulumisia. Emme näe missään epäjärjestystä, emme tapaa täällä man-
huuden ja uutuuden taistelua olemassa olostaan. Kaikkien huulilla
soi suomen kieli pnhtaana ja kaikkein kasmoissa näemme ystämällistä
amomielisyyttci. Nyt olemme tulleet verki-suomalaiseen seutuun.

Laiman mihellys kuulun Pielisjoen laiturilta. Se lähtee pian
Pielisjärmelle. Sinne mekin riennämme, sillä nyt aiomme huomennasaapua Nurmeksen kauppalaan.

Jo on laima irti laiturista. Höyryu ivoima käyttää konetta ja
aluksemme mohtasee mastamirtaa myöteu aimo mauhdillci eteenpäin.
Mutamuuksista täälläkääu ei ole puutetta. Huoneet omat upeassa
asussa, ramintoa on kyllin säätämissä ja laiman kannelta saamme seu-
tuja ihailla.
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olemme
kosken mutta

pystyyu

uamata myöten kuletetaan kosken yläftnolelle. Tällaisia snlkulaitoksia
on Pielisjoessa 9 ja suurin niistä on Kuuruan sulku.

Matka kuluu ja kaikkialla mallitsee rauha. Rauhallisina toimimat
ihmisetkin ja kaikkien silmissä kumastuu elcimiseu toimo. Toisin omat
täälläkin asiat entisaikoina olleet. Alituiset rajakahakat omat rauhan
häirinneet. Niistä tietää kansa imeläkin yhtä ja toista kertoa.

Pielisjoen niskassa aukeaa eteemme iso Pielisjärwi. Sen selkä-
ivesilläs samoin knin rannikoillakin, on saaria, milloin useampia yhdessä
ryhmässä, milloin taas yksinäisinä jonkun matkan Päässä toisistaan.
Saarien tvälissä on kauniita salmia ja rannalla niemiä ja lahtia toi-
nen toisensa takana. Mantereelta kohoaa lukuisia maarojeu harjuja.ja
niiden rinteiltä, jopa harjanteiltakin, näkyy taloja. Jos haluat näitä



seutuja koko laajuudessaau ja kauneudessaan yhtcihaamaa nähdä, niin
poikkea tuonne lahdelmassa olemalle laiturille, ja nouse siitä johtamaa
metsäpolkua Kolin harjun kukkulalle. Koliivaara, syrjäisen asemansa
muoksi, on Vielä ivähän tunnettu, mutta siellä käyneet todistamat sen
näkö-alojensa suhteen metäwiin wertoja Kangasalan ja Puijonmäen,
jopa Punkaharjunkin knuluisille näkö-aloille. Kukkulalla seisoessasi olet

LOO jalan korkeudessa ja heugittiiessiisi, huomaat siellä ilmankin oleman
kewyemftää kuin laaksoissa. Ia kun luot katseesi Vuoren rinteelle, näet
puiden latwat niin tasaisina, että luulisipa Tapiolan haltijan siihen le-
wittäneen tummanwiheriän juhlamaippansa. Vuoren alta aukenee eteesi
koko Pielisjärlven selkä kaikessa laajuudessaan ja toisaalta muiden
muassa näet isohkon Polwijärmen ja osan Höytiäisestä. Mantereella
ylenee maarojen harjanteita ja kukkuloita niin kauas, kuiu silmä kantaa.
Näyttää siltä, kuin nuo kukkulat koittaisimat keskeuääu kilpailla Karjalan
luonnon ritarillisesta juhlallisuudesta ja toiueu toistaau uljaampana
näyttäytyä laaksoissa hymyilemälle luouuon neitseydelle. Ia kun ilta-
auriugou säteet kultailewat niiden rinteitä ja hopeahohteisena kimelte-
lewät selkäwesien tyyiiellä pinnalla, et silloin enää suremana ihmislap-
sena tunne Vaeltamasi kyynelten ja huolien maassa, maan maan to-
musta irtaantunut henkesi nauttii ylimaailmain paradiisillista suloutta.
Kun poistut tästä luonnou juhlatemppelistä ja riennät ivnoren rinnettä
myöten takasin, niin samojen tunnelmien Valtaamana olet Vieläkin.
Wiihitellen katoowat knitenkin nno tunnelmat, mutta samalla myöskin
entistä eläiviimmin käsität, minkä muoksi maamme laulaja aikanaan
lanloi:
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Nnrmeksen kauppalasta matkustimme maantietä myöten Sotka-
moon. Kaikki entiset mukawuudet olimat nyt loppuneet. Höyryhepo oli
muuttunut laihaksi ja moimattomaksi hemoskuliiksi. Samoin olimat
olinsijammekin snpistuueet kaikkia mukawuuksia wailla olewain rattaiden
ahtaaseen istuinpenkkiin. Omain milkamnilksiemme puutteet eimät kui-

33. Salomaan asukkaat.

~los loistoon meitä saatettais'
Waitt' tultapilwihin,
Miss' itkidn ei huoattais'
Waan tähtien riemun sielu sais,
Ois' tähän köyhään kotihin
Halumme kuitenkin".
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Pari kertaa olimme jo muuttaneet heivosta. Kolmannella taipa-
leella alkoi ruumiimme kyllästyä tuohon yhtämittaiseen rattaiden täri-
nään. Senmuoksi kysäsimme kyytimieheltä, miten pitkä matka on ensi-
maiseen maantien Varrella oleivaan taloon. „Kyllähän sitä matkaa on
Vielä parisen kymmentä kilometriä, ennenkuin ihmisten ilmoille pääs-
tään", ivastasi kyytimiehemme. Tuo ei ollut meistä mikään hauska

tenkaan mieliämme masentaneet, mutta rattaiden edessä eteenpäin Pyr-
kimä hewosrautka meissä sääliä herätti.

uutinen, mutta ei liioin haluttanut takaisiukaciu palata miimeiseen lähtö-
paikkaan. Ihtä ja toista miehen kalissa jutellessamme, tuli muun
inuassa puheeksi siitäkin, miten ihmiset näin harmaan asutuilla salo-
mailla Voimat toimeen tulla. Symääu hnoaten alkoi mies kertoa seu-
raamaan tapaan: „Kyllä täällä, hymät herrat, eiwät ihmiset leikitellen
leipäänsä saa. Hyminä Vuosina eläminen jotakuinkin mukiin menee,
mutta hallamnodet ue koman tekemät. Silloin on Vaikeata saada suu-

ruksen puolta senkään Vertaa, että se riittäisi lapsille Vellijauhoiksi ja
sekaleiivän siteeksi. Siitähän anvaatte, miten ivaiteaksi työn tekeminenkin
sellaisilla emäillä käypi. Ia sitäpaitsi köyhinä muosina aina tauditkin



ihmisiä rasittamat. Varsinkin lapset käymät niin kimuloisiksi, ettei
monestakaan, jos elämäänkin jäämät, enään oikein termettä ihmistä
tule". Kysymykseemme, millä keinoin he saamat näillä sydänmailla
jotakin ansaituksi, Vastasi hän: ..Petäjässähän se silloin on melkein ai-
noa turmamme. Sen silkoista malmistamme sekajauhoja ja tymi-osan
muutamme jumalanmiljaksi". Kuinka se ou mahdollista?, „Niin —

uähkääs ei puu puima kelpaa syötäwäksi, mutta siitä ensin poltetaan
terivaa, joka sitte kuljetetaan Ouluuu myytämäksi ja sieltä tuodaan tul-
lessaan wiljaa ja muitakin malttamattomia kotitarpeita". „No, eihän
teillä sitte olekaan aiman suurta hätää," mustasimme miehelle. „Niin-
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hän ne tuntemat, joilla on kaikkea yllin kyllin, mutta toista se täällä
on. Ennenkuu teriva on tynnöreissä, on sen ivalmistamiseen mennyt
neljän, miiden ivuoden työ. Nähkäcispäs, ensin pitää puiden tymet pal-
jaiksi kuoria, että ne pihkaautumat. Parin ivuoden perästä entiset ko-
loukset jatketaan. Neljäntenä Vuotena ne masta pölkyiksi hakataan ja
yhteen paikkaan Heinosella kokoon ivedetään. Sitte masta ne säleiksi
säretiiän. Nyt alkaa ivarsinainen termahaudan tekeminen. Maahan
laimetaan snuri kuoppa ja sen simnun tehdään erityinen halssi. Hau-
dan pohja samen ja hiedan sekoituksella cirinoidaan ja sen keskelle jäte-
tään reikä, josta terma erityistä tormea myöten johdetaail haudan
siivulla olemaan halssiin. Kun hcmta on Valmis, alkaa sitte haudan



latominen. Terwassäleet ladotaan pallon puolikkaan muotoiseen kasaan,
joka sitte turpeilla ja mullalla peitetään. Nyt alkaa haudan polttami-
nen, jonka menestyminen nseinkin suureksi osaksi ilmoistakin riippuu.
Tynnyrienkin tekemiseen on melkoisen paljo aitaa mennyt. Näin mii-
meintin saadaan kaupaksi kelpaama tamara malmiiksi. Mutta näitä
pidämme wielä kotitöinä. Sitte ivasta ne maikeimmat työt ja ras-
kaimmat hnolet alkamat, knn on pitkä ja waarallinen matka edessä.
Lähtiessä on kysymys, mistä saadaan matkaemäät ja mitä kotimäelle
siksi aikaa jätetään. Jokunen summa rahaakin tarmitaan koskilla-laske-
misen palkoiksi. Ero omaisista rattaassa kotirannassa tuntuu itämältä,
klm ei milloinkaan ole marma, josko tnolta määrälliseltä matkalta saa
hengissä kotiin palata. Onnettomuudet omat tosin enemmän harminai-
sia, mutta joka kesä uiitä tumminkin tapahtuu. Tästä armaatte, että
huolet silloin niin kotimäkeä kuin matkamiehiäkin painamat. Jos terwa
on hyivässä hinnassa ja matka hyivin onnistnu, miu on meillä sentään
kotiin saamuttuamme iloakin, jos toisemme termeinä tapaamme. Onhan
silloin toimeentnlommekin muutamiksi ajoiksi turmattuna".

Kun tuo maatimaton salon asukas oli puheeusa lopettanut, käsi-
timme nyt, että ihmis-onni ei ole rikkaudessa eikä elämän mukaivuuksissa,
waan tyytywäisyydessä.
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Matkan Vaikeudet olimme unhoittaneet. Auriugon noustessa saa-
muimme majataloon. Osa talon mäestä ivalmistausi jo heinäniitylle
menemään. Kuu emäntä sai Väkensä ewästetyksi, Valmisti hän meille
aittaan wnoteen. Otettuamme jäähymäiset äskeiseltä, aina muistossamme
pysymättä kyytimieheltämme, menimme lemolle.

Sillä aikaa, kun olimme nukkumassa, oli emäntä, pyyntömme
mukaan, Valmistanut aamiaiseu. Sekä äskeiseen kyytimieheemme että
hywäntahtoiselta näyttäivään taloniviikeen mieltyneenä, päätimme ta-
lossa Viipyä iltapäiwäiin saakka. Kun olimme juoneet pari kertaa
kahmia ja syöneet voimallistakin, kysyimme, mitä olemme Velkaa. „Oli-
siko tuo markka liikaa", Vastasi emäntä. Me käsitimme, että hän tar-
koitti markkaa tummaltakin ja tarjosimme hänelle mielestämme kohtuul-
lista maksua oman armiomme mukaan. Mutta hän ei ottanut mus-
taan muuta kuin Vaatimansa summan. Sanoipa Vielä lisäksi: „Kyllä
minä tiedän tawarani arwon". — Sellainen suoruus ja rehellisyys on
kultaa kalliimpaa.

Viimeisestä lemähdyspaikastamme saamuimme illan suussa erää-
seen Vuokatinpöllyn lähellä olemaan taloon. Talonmäki täälläkill oli

33. Käynti Wuokatilla.
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Illallisen jälkeen ilmoitimme isännälle haluamamme mennä yön
ajaksi Vuokatille ja tiedustelimme häneltä sinne softiminta tietä. Kohta
oli hän walmis oppaaksemme tarjoutumaan. Auringon mailleen mentyä,
lähdimme kolmisin muoren rinnettä ylös kapuamaan. Kun kolmasen
aikaa olimme pientä jalkapolkua metsän sisässä kierrelleet, emmekä mielii
polun Vierustaa etäämmälle nähneet, aloimme matkaamme kyllästyä,
kun rupesi ariveluttamacin, että ehkei perilläkään parempata tule. Mutta
kun mielii jonkuu aikaa olimme kulkeneet, aivautuu yhtäkkiä koko seuduu

yhtä ystämällistä ja hymäntahtoista, kuin äsken mainitnssakin. Talossa
tarjottiin kahmia, ruokaa, sauuaa ja yösijaa.

laajuus kaikessa awaruudessaan, aina silmän kantamattomiin sii'ci
Kun seisoo tuolla alastomalla Vuoren kukkulalla näyttää siltä kuin jiitti-
läiskartta olisi eteen leivitettynä. Kaukaisten erämaiden millissä Sotka-
mon ivesireitin medet sinne tänne jiittiliiisivyöhykkeiniikiertelewiit. Vaa-
rojeii harjanteita toinen toisensa takaa ylenee aina näköpiirin rajaan
saakka ja Vihdoin etäisimmät häipyivät autereen peittoon. Synkkien
hamnmetsien millillä olemista soista, rämeistä ja pnroista nousee hal-
laisia usmaftatsaita ilmaau, maikka muilla seuduilla on mitä herttaisin
kesiiliimmin. Sydänmailla termahaudoista nousemat samnftatsaat osoit-
tamat, miten kansa hallan tuhotöitä peläten koittaa turmata tuleman
ivuoden toimeentuloaan. Tuolla Nuasselällä menee terwaweneitä Onlna



kohden ja sen rannikoilla kalastajat wetäwiit nuottiaan. Erityisempänä
omituisuutena on mielii mainittama setin, että ääni kunluu tänne pe-
ninkuormllin matkalta. Kansan öiset toiminnatkin puolestaan puhumat
siitä, millä sitkeydellä ja ahkeruudella kansa täällä hankkii jokapäimiiist»
leipäänsä. Tälle kansan toiminnalle luo lohdutusta ja toiivoa kesäyön
auringon purppnrapuna, joka kaiken yötä näköpiirin rannalla osoittaa
auringon tultua. Kesäyön taimas hohtaa kirkkaana ja ilma näyttää
Välkkymän lempeässä suloisessa Valossa. Auringon näkymättömissä
010-ajlllla joutnn koko luonto rauhallisesti uinumaan tilaan. Useimmat
linnut omat ääneti, ihmiset ja eläimet etsimiit lepoa ja kaslvit odotta-
mat yötä, mutta yö ei tulekaau, sillä himmeä, wälkkywä walo lemiiiä
rantojen, metsien ja mesien yli. Hetkinen on kulunut siitä kun auringon
terä painui näkymättömiin ja hetkisen kuluttua on se taas näkymissä.
Tämän ajan — ainoastaan tuon lyhyen hetken — on eläinkuntakin
yölemollaan ja ennenkun aurinko on ehtinyt näkymiin, soipi tuossa
juhlallisessa luounon amarassa temppelissä tuhansissa eri äänissä ja sa-
metissa kiitosmirsi temppelin herran kunniaksi.

Juhlatunnelmien maltaamina palasimme takasin majataloomme.
Alhaalla ei wielä ollut aurinko näkymissä, ivaikka se kukkulalta lähties-
sämme sinne näkyi noin parin sylen korkeudelta.
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Vaikka meistä näytti myrsky nhkaaivalta, eiwät muut siitä hii-
tiiilleet ja maikka wastatuulen soutaminen moimia kiristi, leikkiä he silti
puhuimat. Melkein jokainen lause oli höystetty jonkunlaisella sanan-

Kun melkoisen pitkä taimal oli rantaan jalkapatikassa kuljettu,
työnnettiin mene mesille ja sitte, kun laitti oli saatu järjestetyksi matka-
kuntoon^ lähdettiin noin kolmisen Penituorman pituiselle järmitaipaleelle.
Tanakat kädet tarttuimat airojen pyyryihin ja mene lähti Nuasselkää
myöten Viiltämään Kajaania kohden. Alkupuoli matkasta kului no-
peasti, mutta kun selän ulapalle päästiin mirisi ankara wastatunli.
Lastun tawoin keikkui Vene aallokossa ja usein näytti siltä, kun Ve-
neemme Vaipuisi syivyyteen, mutta aina se sieltä aallon harjalle kohosi.

Noin puoli-ftäimän tienoissa tnli majataloomme Vieraita, joilla
olimat tuohikontit selässä ja Voipytyt kädessä. Pian saimme tietää,
että heillä oli aikomuksena mennä soutumeneellä kaupunkiin. Kulkuneu-
mojen Vaihteen Vuoksi pyysimme päästä mukaan ja siihen kohta asian-
omaiset suostuimlltkin.

34. Soutumeneellä Kajaaniin.
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parrella, tai sanasutkauksella. Viimein tuli puheeksi Ameriikaau mene-
minenkin. Mi cirmeli sinne menosta sitä toinen tätä. mutta yleinen
mielipide puollusti kotimaassa pysymistä. ..Kyllähän niitä on joita-
kuita huimapa.täktu" — uiin armeli perämies - ..jotka lähtetvät sinne
puumeitsellä kultaa muolemaail, mutta ainapa se on ..routa porsaau
kotiin ajanut". Joka ei kotitieuoillaan toimeen tule, ei se muuallakaan
menesty. Viime aikoina omat monet menneet tukkitöihin rikastumaan,
mutta palatessa on usealla ollut käsi tyhjäuä ja toisessakaan ei ole
ollnt mitään. Vaeltamisen haln kasmaa samalla, kun kyky raskaam-

paan työhön laimenee. Sitte alkaa mieli palaa Ameriikaan. Mutta
sinne tarwitaan matkarahoja ja niitä Marten on nyt koti hämitettiimä
ja kaikki, mitä maimokin on saannt nuoruutensa pinmiuii kootilksi, myy-
dääii polkuhinnasta. Suurilla toimeilla lähtee mies matkalle, maimo
lapsineen saa lähteä kerjuulle, ellei hän jaksa ansaita lapsilleen elatusta.
Nuoret seuraamat manhempain esimerkkiä. Asewelwollisnutta kammok-
suen jättämät hekiu kotimaansa ja siten joutumat karkulaisten kirjoihin.
Jos olisikin sittemmin tilaisuutta päästä takaisin syntymäpaikoilleen,
eiwät he nskalla sinne palata, knn rangaistus odottaa heitä welwolli-
suuksiensa laiminlyömisestä. Näin jäämät he eliuajatseen mieraan kan-
san sekaan, jossa heidän knrjuuttaau lisää koti-itamii, sukulaisten ja



Jospa näin kaikki kansalaisemme mieraalle maalle lähtiessään
njatteleisiivat. eimät he kemytmielisesti jättäisi armasta synnyinmaatansa.

nnorunden ystäwien knipans. Sen lisäksi moni mciipuu hengelliseenkin
kurjuuteen ja wihdoin epätoiwoinen kuolema wasta waftauttaa heidät
maallisen elämänsä miheliäisyydestä."

Kesknsteluissa kului matka melkeiu huomaamattamme. Hymissii
<ijoiu pääsimme selän yli ja kun sen jälkeen mielii pari koskea olimme
<ilas tulleet, saamuimme Kajaanin rantaan, Koimukosken sulun snuhun.

36. Merkillisimmät paikat Kajaanissa. Urheilumatka
koskilla.
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ou
1............................................................................. mutta

sitä soreampi ou sen seutu. Koimukoskeu partaalla seisoessasi uäet kuohu-
man aallokoii myöryiviin ahdasta alaswiettäwää kallion nomaa myöten.
Saatpa sen yläpuolella joskus katsella koskikalojen Milkasta leikkiäkin.



Kosken alapuolella niunttuwat kuohupiiät winhaksi mirraksi, mutta wanhan
linnan raunioiden alapuolella se uudelleen hurjempana hnimapäänä syöksyy
Ämmän putouksessa alas ja wihdoin wiisyneenii suwantoa myöten wa-
luu awaran Onlujärwen syliin. Jos nonset Pöllywaaran näkötorniin,
näet sieltä awaran, synkän surumielisen näköisen pohjolan luonnon kai-
kessa llwaruudessaan. Jos sieltä kaupunkiin palatessasi seisahdut man-
han linnan raunioille, niin kohta huomaat sen sortuneista soraliijistii,
miten tuhoisaa työtä julma sodau sortomalta on täälläkin tehnyt maamme
historiassa tunnetun „ison mihan" aikana. Linnassa oli silloin Pääl-
likkönä majuuri von Fieandt. Hänellä oli ainoastaan 50 manhaa,
aikansa palivellutta, wanhuuden ja haaivain ruhjomaa sotamiestä ja
niillä hän lvastusti useampaan tuhanteen nouseman mihollisen ylimoi-
maa nälän ja milun näännyttämänä. Itse hän tahtoi linnan ennen
räjäyttää ilmaan, ennenknn sen jättää eheänä wihollisten huostaam
Mutta sen turwiin paenneiden, lvilua ja nälkää kärsiwäin waimojen
ja lasten rukouksista heltyneenä, antaantui hän sillä ehdolla, että saisi
wapaan lähdön. Venäläiset astuiwat linnaan ja muutamain päimäin
killuttua pamahti se ilmaan. Sen jäännökset tulemat mielii kauivan
aikaa olemaau entisten aikain todistajina tulemillekin sukupolmille, sekä
samalla muistuttamaan heitä ajamaan yleisen aseiden riisumisen siu-
nattua aatetta.
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Paikkakunnalla asumain tuttawaimme kehoituksesta lähdimme mekin
lohia onkimaan. Pian olimme Petäiskosken niskassa soutelemassa ja
onkemme wirran wettä wiiltelemässä: Ei kauau kestänyt, kun jo tai-
men onkea tokaisi ja samalla riivasi mapaan kiinnitetystä „rissasta"
pari kolme syltä siimaa perässään. Sitte hypätä loiskautti se korkealle
wedestä ja samalla riuhtasi itsensä irti ongesta. Taitamattomuudestani
nolostuneena ja kalan irtipääsemisestä harmistuneena lausuin: „No
niin — sinne se nyt meni!" „Ala siitä nyt ole milläsikään", lohdutteli.

Itse kaupunki näyttää enemmän hymin järjestetyltä maalaiskylältä,
kun taupuugilta. Rikkauden loistoa ei täällä ole ensinkään huomatta-
wissa, mutta sitä enemmän on ahkeruutta ja niukkaan toimeentuloonsa
tyytyiväisyyttä ja iloisen mielen hilpeyttä. Täällä emme kesäiseen aikaan
ollessamme tamanneet mitään erityisempää juhlimistakaan. Melkein
ainoana wirkistytsenä wapaahettien Vietossa näkyi olewan kostilla ur-
heileminen.

Kun ensikertalainen rannalta katselee koskiurheilioita, saa wiihim
waliä kokea pelon waikuttamaa sydämen tykytystä. He menemät pie-
nillä sontuweneilliiän mitä maarallisimpiinkin paikkoihin. Mutta aina.
he silti waaran wiilttiiwiit.



towerini, „kyllii muitakin nälkäisiä on". Sitte ohjaili hän menettäiin,
niiii että onkeni ui erääseen kiwen kihoon. Sitä tehdessään neuwoi
hän kalan taivuttaessa kohta waftaa pystyyn nostamaan ja pitämään
maralla, ettei siima liian kireälle, eikä myöskään liian hellälle pääse.
Tuskin hän oli saanut ueumousa lausutuksi, uiin jo taas taimen onkeen
tarttui ja samalla riuhtasi melkoisen määrän siimaa mukauaan. Sekin
alkoi hyppimisessä edellisen esimerkkiä jatkaa ja nyt rupesi sydämeni
toimon ja epiitoiivon millillä pamppailemaan. Mutta toiveriui makuut-
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teli maan: „Kala on meidän, anna sen hyppiä, paremmin se miisyy".
Mutta se ei niin helposti mäsynytkään, maan lähti oikopäätä kosken
kuohua alaspäin milistämäiin. „Wai sellaiset kujeet sillä onkiu", lausui
soutumies ja samalla sysäsi meneen kalan perässä kuohumaan aallokkoon.
Tuostakos minulle hätä tuli! — „Weli kulta, älä menettii sinne laske,
onhan henkemme kalliimpi kalaa", höpötin hänelle hädissäni. „Pidii
sinä main kalasta huolta, kyllä minä weneeni hoidan. Älä pelkää,
iviiylii on kiwen wieressii". Kauau ei kestäiiytkääu, ennenkun olimme
kosken alla kalaamme miisyttiimässii ja miimein se olikin meneessämme.
Nyt masta huomasin miten innostuttaman on urheilu koskilla. Sitä
paitsi siitä ou sekä huivia että hyötyä. Jospa jokaisessa kaupungissa
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Laiiva, joka aamulla Kajaanista lähti, saapui puoleupäimän
tienoissa Vaalan wenewalkamaan. Vinhasti wirtaa wesi jo sen koh-
dalla kosken kuilua kohden. Ennenkun koskelle lähdetään, asetetaan rii-
peet (lisiilaudat) lveneen keulanpllvleisiin laitoihill ja irtonaiset taivarat
sopiwimpaan paikkaan järjestetään. Kun laskumies on astunut meneen
perään, tutkii häukin, josko kaikki omat asianmukaisessa kunnossa. Wene
irroitetaan laitnrista ja sen keulan kääntää laskumies koskea kohti. Jo
kuuluu kosken tohina! Mitä? Omatko nuo hopealta hohtamat keijukaiset
Vellamon neitiä? Niin omatko ne sinne kokoontuneet kisaten karke-
loimaan? Ei ne owat waan kuohuwan kosken Vaahtopäitä, jotka
siellä hyppiiviit. Kylmät miireet karmimat rnnmistamme ja sydämen
tykytys taajenee, mutta takasin palaaminen on jo myöhäistä. Vala-
mana seisoo perämieskin ja hänen katseensa osoittaa mitä huolellisinta
tarkkaamaisuutta. Vene syöksyy aallokkoon ja mettä roiskuu jo siiheu^
Koski koukistuu, meneemme kiitää huimaamalla Vauhdilla kalliota kohtia
Ei ole enäiin kun muutama meetri mäliä, mutta perämies kääntää me-
neen oikealla ajalla juuri sillä silmänräpäyksellä, josta riippuu elämä
tai kuolema. Vaaran paikka on jo ohi mennyt, mutta edessä omat
uudet tuhot uhkaamassa, joista pelastumisemme kokonaau riippuu perci-
miehestiimme ja senivuoksi häntä nyt erityisemmiillä kunnioituksella jcr
luottamuksella katselemme. Mutta hän ei meihin nyt huomiotaan liin^
nitä, waan hnolta pitää siitä, miten hän saa pahimmat kuohut Välte-

Kajaaniin idästä Päin saapuuut outo matkailla joutuu ymmälle^
minkä tien hän nyt walitsee paluumatkakseen. Kuopion seudut omat
kauniita. Siellähän on kauniista näköaloistaan kuuluisa Puijonmiiki^
jolta saa Kallameden ihania näkö-aloja ihailla. Sieltä pääsee Puuka-
harjullekin, josta sanotaan: „Warmaa on, olkoonpa ilta tai aamn^
kesäyö tai auringon paiste, maassamme ei löydy kauniimpaa humipaik-
kaa". Kehutaanhan Samon kansaakin hymiintahtoiseksi. Ia entäs Sa-
won kalakukko, wiilipiimä, maitokotkeli ja kesärieska? Vietin tekisimiit
hymää nälkääntyneelle matkailialle.

Mutta kun Etelä-Suomalainen Harmoin pääsee ~Oulua souta-
maan" ja yhtä Harmoin kostilla terwaweneessä ..hirmittämän lystiä"
nauttimaan, päätimme jatkaa matkaamme mesitietä Ouluun.

sellaista olisi tarjona, niin monta muuta ruumiin termeyttä ja simeelli^
syyttä turmelemaa huivitusta jäisi moneltakin tekemättä.

38. Terwaweneellä Dulujoen koskia myöten alas.



tylsi ja weneeu Väylällä pysytetyksi. Rannalta katsojasta näyttää alus
alituiseeu kuohuihin hautaautuwan, mutta kaikki on turhaa pelkoa! Se
jatkaa maan kulkuaan nusiin maaroihin, unteen pelastnkseen ja tuuuin
puoliskon sitä tehtyään olemme peninkulman taipaleen jälkeemme jättä-
neet ja nyt sontumiehen amulla hiljalleeu sumautomettä myöten solumme
eteenpäin.

Muutamieu tuntien kuluttua saamuimme kuuluisan Pyhcikosken
niskaan, joka on enemmän knn toista mertaa pitempi jälkeemme jäänyttä
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Ei ainoastaan kostien mahtamuus yksin ihastuta matkustajan
mieltä puoleensa, maau uiideu äyräillä rehoittama luonnou ihanuuskin

Niskakoskea. Nyt se masta mäenlasku alkaa, joka ei kesken lopu. Veue
kiitää rannalta toiselle. Salakaria on kaikkialla ja joka paikassa uhkaa
kaunemesi meitä louhikkoon painaa. Kosken miinkiiwedet alituiseen eri
muotoihin mcnhtelemat ja aallokko on myöskin täynnä kaikellaisia knjeita.
Mntta laskumiehemme tarkoin tnntee kosken tamat, hän tietää jokaisen
pohjakiiven ja jokaisen miiylän mutkan. Hän ei pidä ivähiiarmoisena
ainoatakaan paikkaa, mutta maarallisintakaan kohtaa hän ei pelkää.
Hän ohjaa aina meneensii siitä, missä kosken mäkimaita ei kykene sitä
mahingoittamaan.



wetää sitä puoleeusa. Pelivon ja ihastuksen waltaamana tulee silloin
ajatelleeksi: Miksi niin moni menee ulkomailta kaunista etsimään ja
jättää kotimaassaan näin werrattoman ihanat suurellisuudet näkemättä.

Oulu on terwakauppaausa nähden ensimäinen maassamme. Vasta
täällä saa jonkinmoisen käsityksen siitä metsän paljoudesta, joka Oulu-
järmeen kokoontumain mesistöjen rantamilla Vuosittain terwaksi polte-
taan. Kun menet termahomiin, näet siellä kymmeniä tuhansia terma-
tynnöriä suuriin kimeihin pinottuna. Kun terwa on hyivässä hinnassa
saadaan siitä 20 markkaa tynnyristä, joka 10 tuhannesta tynnyristä
tekee 200 tuhatta markkaa. Mutta jos puut, joista tuo terman paljous
on saatu, olisimat saaneet tukkipuiksi tasmaa, nousisi'niiden arwo wä-
hintäänkin puoleentoista miljoonaan markkaan jasen summan saamiseen
ei metsänomistajain olisi tarminnut mnuta tehdä, kun rahat mastaanottaa.

Illan suussa saamuimme Muhokseen, josta seuraamana päimänii
jatkoimme jokea myöten laimassa matkaamme Oulnun.

37. Dulun terwahowi. Hawainnoita ja muistelmia Poh-
janmaalta. Tammerkoski teollisuuden palweluksessa.
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Uteliaina odotimme saapumistamme kuuluisille Limingan niityille.
Aamana, silmänkantamattomiin ulottumana heinä-aamikkoua ne amaan-
tnimatkin eteemme. Niin tasainen on täällä maanpinta, että jokaisen
heinänkorren, jokaisen pajupensaan ja ladon melkein luulisi »meren poh-
jasta meden tasapinnalle kohonneen.

Kotiin palunmatkllmme kääntyi nyt etelään päin. Oulun ranta-
tien asemalta lähti juna kiitämään Helsinkiä kohden. Tien marrella on
luonto enimmäkseen yksitoikkosta tasankoa. Mutta silläkin omat omat
Viehätyksensä ja merkillisyytensä.

Limingan niittyihin merrataan suomalaisessa sauanparressa Kyrön
peltoja. Mutta kyllä Lapuau ja Ilmajoen, ynnä monen muun Etelä-
Pohjanmaan pitäjien miljamainiot saman armoisia omat. Kun katse-
lee niillä lainehtimia laihoja, luulisi täällä ainaisesti tyhjentymättö-
mät Suomen miljamarastot oleman.

Aineellisen Varallisuuden ja kaikellaisten mukamuuksien suosimana
ei Pohjanlahden rantamaan yksitoikkoisessa luonnossa tunne sitä miehä-
tysta, kuin Samo-Karjlllan ritarillisessa luonnossa. Mutta jonka tarusta
maasta, alituisen hallan uhatessa, täytyy rastaalla työllä hanttia leipä-
palastaan, häntä nämä wiljawat sendut ihastuttamat kesäisellä kau-
neudellaan. Lainehtimissa miljamainioissa näkee hän työnsä siunauksen
ja perheensä jokapäimäisen onnen ja menestymisen tuen.



Kalliilla hinnalla hankittua esi-isäinsä perintöä näiden sentujen
asukkaat nyt nauttimat. Täällä muinoin „ison mihan" hirmut raimo-
simat ankarammin, kun maamme monessa muussa osassa. Silloin
olimat tiet täynnä loppumattomia pakolaisjoukkoja. Takaa ajaman Vi-
hollisen julmuutta mälttää.seen pakenimat aseettomat miehet, Vaimoineen
ja lapsineen erämaihin, jossa toinen yhtä ankara mihollinen: nälkä ja
Vilu oli heitä Vastassa. Hillitsemättömällä raimolla murhat ja tuli-
palot lisäsimät hämityksen kauhistusta. Useita piinattiin kuoliaaksi tahi
pakoitettiin amojaloin juoksemaan lumessa .asukkain hemosten jälessä.
Sotajoukoille oli annettu sellainen käsky, että heidän piti hämittää toko
Pohjanmaa Kemistä etelään. Niin symälle painuimat näiden aikain
tauhnt eloon jääneen kansan mieliin, että niistä lapsille kertoessaan
sanoimat: „Silloin oli niin pimeä, ettei aurinkoa nähty pnolenpäimän
aikaan", ja toiset taas sanoimat: „Oli niin kylmä, että tuli jäätyi
takassa".

Snomen Viime sodan aikana eiwät liioin jääneet nämä seudut unho-
tukseen. Tulisimmllt taisteiut silloinkiii täällä taisteltiin. Näillä hurme-
tantereilla maamme kohtalo ratkaistiin. Täällä sankarimme pelastimat
kansamme kunnian ja hankkimat maamme tulemaisuudelle maloisamman
huomenen. Monta sankaria, monta urhoa silloiu iveriinsii uupuimat ja
tänne jiiimät turpeen alle iki-untansa nulkumaau. Heidän sydänmerensä
muoti lvainioittemme höysteeksi, heidän työnsä hedelmänä omat ne nyt
kansan omina. Heidän kylmöstiiän kantamat ne nyt runsasta hedelmää.
Heidän kylivamäänsii on myös henkinenkin laihomme, jota henkisen elon
mainiolla orastuneena pyrkii noiden wiljawainioittemme taivoin laineh-
timaan.
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Pohjanmaan nykyisyyttä katsellessa ja sen mninaisuutta miettiessä
killui matka hupaisesti. Kun wielä mainitsen, että tällä wälillä olimme
Lapin asemalta Raaheen, Haapamäeltä Iymäskylään ja Seinäjoelta
Waasaan erkanemat haararadat simuuttaneet, loppumat matkahaivain-
tomme Tampereelle tulomatkalta.

Tampereen asemalta menimme tämänkin kaupungin merkillisyyksiä
katselemaan. Kaunis luonto, kauniit näköalat täälläkin mierasta hy-
myillen termehtiivllt. Sekä entiset että nykyiset hamaantomme matuut-
timat meille, että kaikkialla Suomessa ou kaunista, kun silmä maan
tottuu sitä näkemään.

Luonnon ihanuutta olimme matkallamme saaneet kaikkialla nähdä,
mutta sellaisia ihmisneron keksinnön tnotteita emme missään mnnalla
olleet nähneet, kun Tammerkosken marrella olemissa tehtaissa. Täällä,
luonnonwoimllin amulla koneet tekemät yksin enemmän, kun tuhansien



ihmisten woima ja näppäryys. Nuo lukuisat tehtaat antamat tuhansiin
nousemalle ihmisjoukolle työtä ja toimeentuloa. Muualla kosket wa-
paina tohisemat, täällä kosti on yötä ja päimiiii työssä ihmistä hyö-
dyttämässä. Milloinka maamme kaikkien koskien woima on saatu hyö-
dyn plllmelukseen? Ehkä silloin, kun maamme rautatiemerkko on saatu
niin tiheiiksi kudotuksi, että se laitti Paikat yhdistää toisiinsa. Silloin
kaikki raaka-aineetkin tulemat soista, metsistä ja järmistii talteeu otetuksi.
Tätä toiivoessamme uneksumme jo sitiikiu aikaa, jolloin nykyään armot-
tomina pidetyt kraniitti-kalliommekin tehtaissa jalostettuina maamme
kaikista osista, muiden tamaroiden mukana, menemät maailman markki-
noille. Tämä häämöittäii meille masta kaukaisesta tuleivaisuudesta,
mutta ei kuitenkaan aiman mahdottomana. Siihen on alku jo rauta-
teissämme, joiden yhteinen mitta nykyjään tekee noin 2,660 kilometrin
ivaiheille. Ia jos haluat matkustaa koko tuou matkau edestakasin, moit
sen tehdä 42 markalla 75 pennillä. Matka ei silloin tule kalliiksi, sillä
silloin junllkyyti on maan noin 16 penniä peninknormalta.
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Ihanat omat seudnt täälläkin. Snomessahan on jokapaikassa kän-
nistä. Hymin miihtyy tvieras Aulangon kauniilla harjulla. Muistot
menueiltii ajoilta mieliin johtumat Hattelmalan harjanteilta, joissa mie-
läkin näkyy ivllnhoja sotamarustuksia. Kun näet Hämeenlinnan kaupnngin
kuutamomlllossa, muistosi palajaa muinaisteu sotaurojen seuraan, jotka
täällä miettimiit yönsä pakkasessa. . Tuon manhan Virger-laarlin lin-
nan perustukset omat mielii niiltä ajoilta, jolloin Hämäläisiä alettiin
kastamaan kristinuskoon. Sen turmissa Ruotsin malta täällä martini,
ja samalla se mapaamiclisten lakiensa, ynnä kirkon kanssa rupesi kan-
saamme täälläkin kasmattllmaan ja hymiin tapoihin totnttamaan. Kas-
matuslaitoksenll se nykyjiiänkin on. Se on pahantekijäin säilytys- ja
turmapaikka ja tässä merkityksessä jatkaa se imeläkin wanhaa suojelus-
wirkacmsa.

Tampereen asemalla olimme taas tienhaaraan jontuneet. Porin
tie houkutteli meitä Länsi-Suomen rannikoille. Etelään päin menemä
rata tuistasi: tästä on snorin tie kotiin. Kotikiireetkin sinne meitä
ahdistimat. Valitsimme siis suorimman tien ja samalla päätimme
poiketa Hämeenlinnan kaupunkiakin katselemassa.

38. Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinna.

Menkäämme tnonne muurien sisälle ja lähestykäämme rakkaudella
sinne joutuneita kurjia ihmisolentoja. Älkäämme heihin sunttuto, maikka



saisimmekin osaksemme pois käskemän katseen. Hekin omat mielii ihmisiä.
Kentiesi heistäkin moimme jotakin oppia. Jos milpittömiillii rehellisyy-
dellä, rakkaudella ja osanotolla olet woittanut heidän luottamuksensa^
on heillä sinulle paljonkin sanomista. Ensiksikin sanomat he sinulle:
„ Mekin olemme aikanamme olleet lapsia, yhtä iloisia ja »viattomia, kuin
sinäkin olet, tai olet ollut. Minullakin on ollut äiti, jota rakastin ja
isä, jonka polmella sydämestäni iloiten kiiknin. Oli minnlla jonkunlai-
nen kotikin, jossa opin tuntemaan ensimäiset ilon ja surun tunteet ja
jossa minun sydämeeni kylmettiin ensimäiset totuuden ja malheen, puh-
tauden ja turmeluksen siemenet. Vanhempani opettimat minua pelkää-
mään Jumalala, mutta heidän omassa elämässään en sitä nähnyt. He
lielsimiit minua malehtelemasta, mutta itse he kyllä usein sitä tekimät.
He kielsimät minua marastamasta, mutta minä huomasin heidän muita
pettämän. He uhkasimat minua rangaista, jos lausuin riettaita sanoja,
joita usein kuulin heidän länsnivån. Niissä oli paljo sellaista, jota en
alussa ymmärtänyt. Se herätti uteliaisuutta minussa. Minä tiedus-
telin yhtä ja toista leikkitowereiltani ja wiimein sain niistä jonkinlai-
sen käsityksen. Kuta isommaksi kasinoin, sitä enemmän sai turmelus
minussa maltaa. Viettelyksiä ilmaantui. Ensin niitä kartoin, mutta
sitten aloin langeta ja wiimein pahantekijänä joudnin mangiksi. Nyt
olen menettänyt mapauteni, maineeni ja luottamukseni. Jos joskus
saankiu takaisin mapauteni, niin ihmisten luottamusta, mainettani ja
armoani en saa takaisin milloinkaan. Kentiesi on minulle parempi^
että täällä wietiin kyyneleissä villiviini, ivuoteni, koko elämäni ajan! —

Täällä olen tosin kotvassa knrissa, mutta sittenkin olen turmassa. Ju-
mala kummiukiu tuntee sydämeni tnskan, Hän ottaa osaa epiitoimoiseen
tuskaani. Poistakaa te, joilla on maltaa ja ivapaus, miettelyksien
kiroukset heikkojen pelastukseksi. Poistakaa miinan kirous, että mur-
haajain luku wiihenisi ja wiimein loppuisi. Käykää lastenne edellä
hyiviillii esimerkillä, että he oppisimat totuutta elämässiiäu noudatta-
maan. Ia elleimiit wanhemmat kykenisi sitä tekemään, niin kertokaa
lapsille wangitun ihmisen todistus, että malhe, laiskuus, miinan tuot-
tama kirous, ja kaikellllisiin miettelyksiin ja huonoihin seuroihin antaan-
tuminen miepi ihmisen Mantilaan.
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Vankilat puhumat nuorille ja wanhoille, lapsille ja manhemmille,
ylhäisille ja alhaisille. Ne puhumat kansoille, ne huutamat toto ihmis-
kunnalle: „Poistataa miettelysten tnrmiolli nen ki-
rous keskuudestanne, ettei toto kansa hnt t uisi
maan päältä!"
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Vankilan asukasten haaksirikkoon joutunut elämä oli meille osoit-
tanut, miten monia eksyttämiä harhateitä on kokemattoman ihmislap-
sen edessä. Nyt viivaisimme, mikä tyynelii, mikä onnen satama, mikä
rauhan maja ja mikä turmapaikka on jumalanpelkoa harrastama koti
ihmiselle. Entistä Voimakkaammin tunsimme nyt koti-ikäiviin rasittaman
mieliämme. Entä, jos emme eniiiin tapaisitaan omaisiamme elossa.
Oi, miten ikäiviitii, ellemme saisi eniiiin rakkaita Vanhempiamme syleillä.
Kun nyt ei maan poissaolo-ajallamme olisi mitään onnettomuutta kotona
tapahtunut.

Ilta-auringon säteet kullan hohteisina timaltelimat Mantilan ikku-
naruuduissa. Rauhan, sominnon ja lohdutuksen kuisteilla tunteentni-
nillt ne rautaristittojen mälitse mantihuoneen komeroihin. Jumalan
hymyys ulottuu kurjimpainkin majaan.

Monenmoisten tunteiden maltaamina tiirnhdimme asemalle. Pian
olimme junassa, jota nyt tiirnhti Helsinkiä kohden. Mutta pääkaupun-
gin loisto ja sen milkasliikkeinen elämä ei meitä nyt ensinkään sinne
houkutellut. Pieni yksinkertainen kotimme hiljaisessa maasydämessä ja
rakkaiden omaistemme tapaaminen siellä, oli ainoana toimonamme.

39. Kotiin-tulo.

Junamatka loppui ja wihdoinkin pääsimme rakkaalle kotipolulle.
Me riennämme sitä myöten kiireesti eteenpäin. Vielä muistan senkin
ajan, jolloin ensikerran menin tätä myöten asemalle. Silloin oli ai-
noastansa kotipiha ympäristöineen miilulle tunnettua ja se onkin mieleeni
niin painunut, että sieltä muistan jokaisen timen, jokaisen pnun ja jo-
kaisen mäenkynnään. Nyt olen nähnyt monta merkillistä paikkaa maas-
tamme ja niistä on minulla manhemmilleni paljo kerrottaman. Mat-
koillani olen myös mähän oppinut käsittämään, että paljo olisi wielä
vpittawaa, woidakseni täyttää welwollisuuksiani elämässäni. Nyt tiedän,
että maamme on köyhä etäinen pohjolan perukka. Se on suurimmanosan wuotta lumeu peitossa, ja kesä-aikoinakin soissa ja rämeissä pii-
lemä halla tekee usein tuhotöitään. Ia maikka usein saamme karmasta
pettuleipää syödä, uiin sittenkin on tämä maa meille ihanin, parhain,
rikkain ja iloisin maa. Vaitkeimät täällä etelämaiden loistamat kut-
kaiskedot mieliä hurmaa, eikä luonto meille monenlaisia herkkujaan il-
maiseksi tarjoo, niin sittenkin on täällä sellaista kauneutta, josta ei
etelämaiden asukkailla ole aamistustakaan. He eimät saa milloinkaan
kotimaassaan ihailla tesäöittemme kirkkautta, eimätkä koskaan näe maa-
tansa semmoisessa kristallikiteiden kimaltelemassa malkomaipassa, johon
maamme taimeksi on putentunut. Ia maitta talmipäimämme omat maan



muutaman tunnin pituisia, niin sittenkin owat kesämaiden pimeät yöt
meille melkein tuntemattomia. He eimät koskaan saa nähdä luoutoa
siellä pukeutuneena talloen huudetutkakruunuihiu, heillä ei ole aamis-
tustataan siitä juhlatunnelmasta, mitä me tunnemme pohjolan remon-
tulien taimaalla hulmutessa, he eimät tiedä mitään temäimen riemusta
kesän tullessa, joka maltaa koko luonnon. Ia waikka ilmanala onkin
täällä enimmän aikaa wuodessa kylmää, ei se kuitenkaan ole niin anka-
rata, että olomme täällä käivisi liian tukalaksi. Päinivastoin se tarai^
see lnontoamme, mirtistää mieliämme, poistaa Velttoutta ja taswattaa
ihmisiä ahkeruuteen ja kestämäisyyteen.

Jo alkaa kotini lähetä. Tuon mäen päältä sen jo näen. Kiiruh-
takaamme sinne. Nyt se jo näkyy! Oi, kuinka kauniin Värisinä kimal-
telemat tuman ikkunat ilta-auringon säteiden matossa. Tnolta kuuluu
lehmän kello. Kuule! Äiti kutsuu lehmiä kotiin. Kuule, kuinka En-
sikki ammoo hänelle! Sieltä kuuluu miesäänikin. Isäkin on kotona.
Mitähän äiti sanoisi, jos kuulisi meidän äänemme? Jumalan kiitos!
Vanhempamme omat terweenii ja kotimme on Vielä entisessä kunnossaan.
Kiiruhtakaamme perille. Penikin haukkuu. Se on Varmaankin saannt
Mllinun meidän tulostamme. Katso, kuinka reheiviinä ruispelto lainehtii.
Sen syrjästä alamme kuokkia lisää peltoa. Katso, Vielä seisoo koti-
koiivnmmekin entisellään. Tuolla lentelemiit pääskyset. Näetkö, yksi
lensi räystään alle. Sillä on marinaankin pesänsä entisessä paikassaan.
Tuolla näen pikkusiskojen juoksenteleman. Jo näkee äiti meidät. Hän
tnlee meitä mastaanottamaan. Isäkin seuraa perässä. Hymäii iltaa!
Teriveisiii pohjolasta! Kiitos, kiitos! Terwe tuloa kotiin! Tähän
loppumat tällä kertaa sanamme. Me syleilemme toisiamme. Kyyneleet
wieriihtelewät poskillemme. Ne puhumat enemmän kun sanat moimat
tulkita ja me täysin ymmärrämme niiden sanatonta kieltä.
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„ Heitä surusi Herran Päälle, Hän sinusta murheen pitää ja er
salli Mllnhurskaan olla kulkijana ijantaittisesti". Historiakin todistaa
sen, että totinen jumalanpelko pitää kansan Voimassa ja manhurstaus
rakentaa sen asunnon.

Alistakaamme siis Jumalan armona sitä, että nyt enemmän kun
700 muotia olemme tunnustaneet kristinuskoa ja että 350 Vuotta lu^

__tt. Kirkko ja koulu.



Kuinka nyt tämä kirkko meidän aikana hoitaa Virkaansa Inmalan
tvaltakunnan palmeluksessa seu yli, mitä laki säätää, siitä tuomitsee
Jumala yksin. Ihteiskunta osoittaa, että missä elämä usko on', siinäse ilmestyy lainkuuliaisuudessa ja kaikissa kristillisissä amuissa. Missä
taas paimen nukkuu laumoinensa, siellä lemiämät pahat tamatkin, siellä
kuullaan kiroilemisia lasten sunsta ja juoppojen melua yöu hiljaisuu-
dessa. Välistä lähettää Jumala moimakkaan eksytyksen hengen herät-
tämään nukkulvatll uskoa. Usein on miettimillnen Snomen kansa, ha-
lilisenll tutkimaau Jumalan sanan symyyttii, tullut kiihkolaisten harha-
tielle. Mutta silloin on aina erehdys kutsunut totuuden aseisiin, totuu-
den ääni on saanut Vallan ja uusi hengellinen elämä on herännyt
maakunnissa.

nlalan Puhdas sana ja emankelinmi on asunut tykönämme. Mitä kris-
tillinen kirkkomme tällä Pitkällä ajalla onkaan maiknttanut maamme
menestykseksi ja sielujen rauhaksi! Kuinka monta tuhatta onkaan se
lohdnttanut tatterimmllssa hädässä ja parempina päiminä johdattanut
heidän tiensä totuuden tuntoon ja taitteen hymäiin! Ia tninta usein
onkaan Suomen pappikin ollut osallisena kansan kurjuudesta, taittanut
leipäänsä nälkäiselle ja ruumiillisissa ja hengellisissä asioissa ollnt hy-
niänä neumonantajana, simistyksen ja kaiken hyödyllisen edistyksen edus-
miehenä oppimattoman kansan seassa, jota hän on ollnt lähempänä tuin
tutaau muu.
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Koulunkäynti, paitsi rippikoulua, on kaikille mapaehtoinen. Val-
tio kustantaa koulujen menot ja palkkaa opettajat. Oppilaat maksamat
Vaan Vähäisen wuosimaksnn koulun hymäksi ja siitäkin on joku määrä
Varattomia oppilaita Vapautettu. Lyseot owat opillisia kouluja, jotta
wlllmistawat oppilaitaan Mopistoon. Polytetnillinen koulu ja reali-
koulut, ynnä realilyseot, antamat oppilailleen ne tiedot, joita tarmitaan
keinollisissa eli pormarillisissa ammateissa. Kadettikoulu Haminassa
malmisilla nuorukaisista sotawäen upseeria. Eipä naissiwistystäkään
ole unhoitettu. Tyttökoulut tarjoowat korkeampaa opetusta maamme
tyttärille. Paitsi näitä, on wielä useampia muitakin kouluja esim.
kauppaa, meritultna ja taideopetusta marten.

Maassamme on jumalanpelko ultonaisestitin ollut miisauden alku,
sillä koulu on kirkon tytär. Kauan kämi se tämän äitinsä lomassa ku-
rissa ja wielä walwoo kirkko rippikoulun ja lukukinkerieu kautta kaikkien
oppilaitosten uskonnon opetusta. Muuten on nyt koulu eroitettu kir-
kosta ja sillä on oma kouluhallituksensa. Ainoastansa kiertokoulu ny-
kyjään on kirkon malmonnlln alaisena.



Kansan simistytsen kohottamista marten työskentelemä, kansakou-
lnt, joihin opettajia .valmistetaan sitä marten perustetuissa seminaa-
reissa. Kansakoulujen malmistamina kouluina ja kotiopetuksen apuun
etsimä, kiertokoulut kansan lapsia kaukaisimmiltakin erämaan salomailta.

Opetus kulkee niinkuin Valon säde kaikkien kansaluokkain lätvitse,
kansa- ja kiertokouluista aiua yliopistoon saakka, tarjoten kaikille oppia
ja hyivill tapoja, jotta owat suuremmasta armosta, tnn hopea ja tulta.
Koti alkaa, koulu jatkaa, elämä päättää meidän taswatutsemme. Koulu-
nuoriso on yhä eteenpäin kulkema sotajoukko totuuden lipun alla. Sillä
tulee meidän, joilla ei suurempaa sotajoukkoa ole, malloittaa maailma.
Opettajat ja opettajattaret omat tulemaisuuden tylmäjät. Kunnioitta-
kaamme ja kiittäkäämme heitä heidän altiiksi-antamasta maiivastaan.
Ei ole toto maassamme tärkeämpää tointa tahi hedelmiltä tuottamam-
plla Mirkaa, kuin heidän. Se maatii nyt, niinkuin ainakin, hyivää käy-
töstä, ahkeruutta, kuuliaisuutta ja järjestystä, mutta se ei uyt, mintuin
ennen, paina oppia päähän Miisalla. Se rankaisee lempeydellä, se ma-
joittaa kärsimällisyydellä, se metoo oppilaittensa omaan totundentuntoon
ja iloitsee nähdessään heidät rohteamielisinä, onnellisina, moimattaina

ruumiiltaan ja sielultaan sotiman totuuden puolesta.

Moni katselee, kumma kyllä, Vieläkin kouluja epäluulolla. He
luulewat, että kansakoulu tekee oppilaistaan herroja ja opettaa heitä
ylönkatsomaan maaniviljelystä ja kodin yksinkertaisia tapoja. He eiwät
wielii ymmärrä sitä, että kaikkien elinkeinojen harjoittamisessa ja kehit-
tämisessä tarwitaan oppia. Paljo on wielii sellaisia, jotka luulewat
maanwiljelyksen taidon oleman siinä, mitä he omat esi-isiltäiin oppineet.
Mutta jos missään, niin juuri maaniviljelyksessii, oppia tarwitaan ja
silläkään alalla ei kukaan ehdi tulla kyllin taitamaksi oppinsa ja koke-
muksensakaan nojalla.
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Moni moittii maatamme köyhäksi ja kolkoksi pohjolan perukaksi.
Moni on hyljännytkin kotinsa ja lähtenyt onneaan etsimään mierailta
inailta, mutta aniharmat omat sieltä onneaan saamuttaneet. Tosin
on maamme kullasta köyhä, eikä se tarjoa kansalle ilmaista toimeen-
tuloa luonnon Valmistamalta herkkupöydältä, mutta ahkeran ja rehelli-sen työmiehen se kylläkin antimillaan rehellisesti palkitsee. Työ onkin
siunattu Jumalan lahja, sillä se estää meidät Velttouteen ja paheisiin

__1. Maa ja kansa.



Vaikka meidän täytyy täällä taistella luonnon koivuutta Vastaan,
olemme sittenkin monessa snhteessa paljoa onnellisempia, kun moni muu
eteliimaiden kansa. Me emme saa täällä Viettää ikuista kesää, mutta
meitä ei liioin rasita kuuma helle, meitä eiwät täällä wainoa julmat
millipedot, ei myrkylliset käärmeet, eiwiitkä hiriveät ruttotaudit. Mei-
dän turwallisuuttamme eiwät häiritse täällä hirmniset maanjäristykset,
ei hirmumyrskyt, eiwiitkä millit pakanat. Me emme koskaan tarmitse
meden puutteessa kärsiä kauhean tuskallista janoa, emmekä muutoinkaan
ole pakoitetut joutumaan sellaiseen kurjuuteen, ettei olisi jonkunlaista
huonetta asunnoksemme. Tällaiset kärsimykset omat meille tuntematto-
mia. Maassamme on runsaasti koskia, joissa luonto tarjoo meille
mahtamia moimiaan äimiksemme. Meillä on metsiä, jotka tarjoomat
meille rikkauksiaan. Tuhannet järwemme monin tamoin hyödyttömät
meitä. Laajoissa soissamme on yltäkyllin tarjona hyödyllistä miljelys-
maata. Monenlaisia aarteita on meillä täällä tarjona, kun waan ym-
märrämme niitä hymäksemme käyttää.

Vaipumasta; se mahmistaa ruumiimme Voimia ja antaa iloisen ja
tyytymäisen mielen.
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Jumala on siunannut koko maan piirin hymyydellään. Mitä toi-
nen maa on mailla, sitä toinen maa tuottaa, mitä toinen ihminen ei
Voi toimittaa, sen toimittaa toinen ja monta ihmistä yhdessä saa
enemmän aikaan, kun kukin erillänsä. Se on miisas Jumalan järjes-
tys, että kansat aina tarmitsemat toisiaan.

Jumala on antanut kullekin maalle erityisiä lahjojaan. Samoin
on Hän kansatkin erityisemmillä moimilla ja henkisillä lahjoillaan wa-
rustanut. Kunkin kansan on Hän asettanut asumaan sellaiseen maahan,
jossa he woiwat parhaiten kutsumustaan täyttää ja Hänen tahtonsa
mukaan elää.

Suomen kansalle on Luoja lahjoittanut ruumiillisia moimia, mie-
len tyyneyttä, luonteen lujnutta ja kärsimällisyyttä. Tämmöisillä omi-
naisuuksilla marustettu kansa kytenee kiiviä määntämään, erämaita mil-
jelysmaiksi raimaamaan ja luonnon komuuttakin ivastaan taistelemaan.
Tyyniluoutoinen Suomalainen moipi ahtaimmissatin oloissa aina parem-
pia aitoja toimoa ja maiteimpinatin aikoina edistystään tartuttaa.

Kansojen Pitää aina jotakin toisiltaan oppia, ja niin yhteisesti
tartuttaa toto ihmistunuan simistystä. Jumala tiesi, mitä muinaiset
esi-isämmetin parhaiten tarmitsimat. Hän näki senkin, mikä kansa oli
heille sopimin opettajaksi. Sentähden johdatti Hän kansamme Ruotsa-
laisten yhteyteen ja antoi osan heistä tulla maahamme asumaan.



Näin on Inmata aikojen knluessa maamme asukkaat yhdistänyt
yhdeksi Suomen kansaksi. Mitä Jumala on yhdistänyt, sitä ihmisen
ei ole oikeus eroittaa. Meidän pitää elää sowinnossa keskenämme ja

rakkaudessa kartuttaa toistemme onnea ja menestymistä. Me emme
saa mäkimaltaisesti anastaa itsellemme maltaa toistemme ylitse, waan
aina ja kaikissa toinen toistamme Palmella kaikkien yhteisen onnen kar-
tuttamiseksi. Muistakaamme aina, että wiha, riita ja kateus kukistaa,
mutta rakkaus rakentaa.

Monta mnosisataa omat maamme Rnotsalaiset ja Suomalaiset
täällä yhdessä asuneet. Molemmat omat täällä yhteisesti työtä tehneet
Suomi-äitinsa hymäksi. Molemmat omat yhteisesti kärsineet, yhteisesti
iloinneet ja toimoneet. Tappiot ja mottot omat he aina tasan jaka-
neet. Sama uskonto on heitä opettanut rakastamaan Jumalaa ja
toisiaan. Ihteisten lakiensa suojassa omat he saaneet jatkaakehittymis-
tään. Heillä omat aina olleet yhteiset edut ja yhteiset welwollisuudet.
Kun molemmilla on sama uskonto, sama isänmaa ja samat lait, omat
he niiden tantta sulaneet yhdeksi kansaksi, waikka he puhumatkin eri
tieltä.
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~Kaikki tämä maa, jonka tässä näet, ja wielä paljo sen lisäksi, on
Suomenmaa. Ennen isääsi asui tässä maassa isäsi-isä. Ennen häntä
asuimat hänen isänsä ja esi-isänsä, ei yksin tässä talossa, maan monissa
muissa taloissa ja mouissa eri osissa maatamme. Tämä maa oli hei-
dän ja senmuoksi on tämä meidän isäimme maa, jonka me, heidän lap-
sensa, olemme perinnöksi saaneet. Täällä omat he eläneet, työtä tehneet,
iloiniieet ja kärsineet kauan ennen meitä. Täällä omat he kuolleetkin
ja makaamat maassa haudattuina. Jos eimät nämä meidän isämme
olisi niin kärsimällisesti ja ahkerasti työtä) tehneet, niin olisi meidän
maamme nyt leimätön erämaa. Jos eimät he olisi Jumalan pelmossa
maeltaneet ja lapsiansa kasmattaneet totiseen Jumalan tuntoon, oli-
simme nyt sokeita pakanoita. Jos eimät he olisi lapsilleen opettaneet
hyödyllisiä tietoja, niin olisimme me nyt tietämättömiä metsäläisiä. Jos

Monen kuillemme puhuman isänmaasta ja isäumaanrakkaudesta,
mutta niistä on wielä hyivin monella aiman maillinainen käsitys.
Knulkaamme nyt mitä isänmaamme snuri ystäwä Z. Topelius lausuu
isänmaasta ja melmollisnuksistamme sitä kohtaan:

43. Isänmaa.



eimät he olisi maata mihollisten mäkimallalta suojelleet, uiiu ei meillä
nyt olisi lakia, ei oikeutta eikä mapautta. Sillä tämä maa on paljon
tnskaa kärsinyt kylmän ilmanalansa tähden ja paljon wäkiwaltaa wie-
railta kansoilta. Mutta tämä sama maa oli isillemme suuresti ratas,
jopa niinkin rakas, että he sen hymäksi uhrasimat elämänsä maimat,
ajallisen onnensa, sydänmerensä ja henkensä.

Siishän tulee meidän aina olla isillemme kiitolliset ja pitää heidän
muistoansa kunniassa. Meidän tulee kunnioittaa heitä niinkuin isää ja
äitiä, jotta menestyisimme ja kauan eläisimme siinä maassa, jonka Ju-
mala on meille antanut. Meidän pitää aina kokea isillemme kelwata,
niin etteilviit heidän knolemattomat henkensä snrren ja hämeten katsoisi
alas kelwottomiin lapsiinsa. Sitä maata, jota he omat iviljelleet ja
kaunistelleet, pitää meidänkin kaunistaa ja miljellii. Sitä maata, jota
he niin hellästi omat rakastaneet ja kuolemaansa saakka puollnstaneet,
pitää meidänkin rakastaa ja puollustaa heidän kamallansa.

Eikä heidän tähtensä ainoastaan, waan meidän itsemmekin tähden.
Sillä tämän maan on Jumala meille senkin muoksi määrännyt, että se
antaisi meille kaikkea, mitä maan päällä on meille malttamatonta ja
tarpeellista. Se antaa meille maateitä ja leipää, työtä ja palkkaa,
ystämiii ja turmaa. Se kasmattaa meitä Jumalan pelwossa ja kai-
kissa inhimillisissä amuissa. Se opettaa meitä kirkkojensa jakoulujensa
kautta. Se suojelee meitä hallituksellaan ja laeillaan, ettei knkaan saa
meille miiiiryyttii tehdä. Se on meille apuna kaikissa hyivissii ja hyö-
dyllisissä toimissa. Se antaa meille eläessämme asuunon ja kuoltuamme
haudan. Senhän muoksi on tämä maa meidän snuri kotimme. Tämän
maan hymiiksi tulee meidiiu uskollisesti työtä tehdä ja, jos Jumala niin
tahtoo, tuumalla tuolla.
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Muista aina Jumalan antaueen tämän maan meidän omaisuu-
deksemme, että se tarkoituksensa täyttäisi maailmassa ja että Hänen tah-
tonsa tapahtuisi maan päällä, niinkuin taimaissa. Sillä Jumalan on
maa ja laitti mitä siinä on. Meidän tnlee tili tehdä siitä, millä ta-
ivalla olemme Jumalan lahjan täyttäneet. Hän on terran sanoma jo-
kaiselle meistä: Minä olen sinut panuut taloni hoitajaksi ja tämän,
minun ulaani hallitsijaksi. Kuinka olet hoitanut taloani? Kuinka olet
maatani hallinnut? Mitä mustaamme Herralle? —"

Rukoilkaamme aina Jumalala, että hän antaisi meille rakkautta,
moimaa, kestämyyttä ja ymmärrystä elämään tässä maassa Hänen tah-
tonsa mukaan.



Vuosisadat waiftuwat hautaansa, wuosituhannetkin loppnwat.
Ajanjaksot rientäivät muuttumattoman ajan täydellisyyttä kohden.

Harmat omat niistä ihmisistä enään elossa, jotka näkimät yhdek-
sännentoista muosisadan aamusarasiuksen, mutta me, heidän lapsensa,
tarkkaamina katselemme alkaman wuosisadan auringon nousua.

Kuluneeu muosisadau alkupuolella elänyt sukupolmi nukkuu hau-
doissaan iti-untansa, mutta muosisadan historia kyllä tietää kertoa meille
heidän elämästään, heidän harrastuksistaan ja toimistaan meidän hy-
mäksemme.

Ihdeksiistoista Vuosisata alkoi myrskyjen pauhinalla. Sodan
julma raiivo rajusi meidänkin maassamme sen ensimiiisellä Vuosikym-
menellä. Maa punoitti merestä ja tulemaisuuden toimeet kaikkialla
horjuimat. Turmattomat lesket ja orpolapset etsimiit turmaajataan hurme-
tantereilta ja kun he hauet löysitviit, oli hän weriinsii nnkkunut. Kyy-
neleitä, tuskaa ja itkua M kaikkialla, mutta kansan elämisen toimoa
eiwät mitkään moineet. kokonaan sammuttaa.

43. Yhdeksästoista wuosisata. Aikamme marttyyrit.
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Myrskyt taukosimat, sodan liekit sammuiwat ja rauha palaantui
jälleen maahan. Kärsimyksien haamat miihitellen paraniwat ja kansan
puutteita ryhdyttiin poistamaan.

Korkea on ihmiskunnan ikä, sen syntyhetki on mnosituhansien
takana. Kauan on se uinunut lapsuuden tilassa ja masta wiime muosi-
sadan alussa alkoi Suomen kansakin toipua miehuutensa Män ja masta
wiime aikoina on se herännyt kansalliseen tajuntaansa.

Vuosisadan alussa tutkimat mauhuuteensa sortuneet manhukset ja
heikkoudessaan maikeroimat lapset ryysyissään milusta märiseminä ta-
losta taloon leipäänsä kerjäämässä, mutta saman wuosisadan lopulla
rakennetaan heille turivakotia ja kaikin puolin koitetaan liewittiiii heidän
kiirsimyksiäiin.

Samaan aikaan kun rammat jaraajarikot sota-uroot yhteiskunnan
hylkääminä saiivllt puutetta kärsiessään muistella entisiä nuoruutensa
päimien urotöitä, samaan aikaan snljettiin mielisairaita ahtaisiin kome-
roihin ja tylsämielisiä kohdeltiin jonkunlaisina epäsikiöinä, jotka useinkin
saimat puutteissaan nääntyä. Tällaisia toivan-onnen lapsia kohdellaan
nyt jo jotenkin yleisesti rakkaudella ja heille rakennetaan turmakotia
luonnon ihanimmille paikoille ja muutenkin koitetaan turmata Heidin,
inhimillisiä oikeuksiaan.

Tämän ohella täytti raipparangaistus armotointa tehtämäänsä
pahantekijäin rangaistuslaitoksissa, huolimatta kärsimän, malitushun-



Paljo on tehty kuluneella muosisadalla ihmisten eduksi. Vuosi-
sadan edistys osoittaa, että kansassa löytyy.kyllä rakkautta, kun sitä
eloon wiritetäiin, siinä löytyy myöskin hymiiii tahtoa, kun se ensin oppii
welwollisunksiaan ymmärtämään, siinä löytyy moimaa, kun yksityisten
ivoimat saadaan hymiin palmelukseen kootuksi.

lärkemän maanmiljelyksen amulla on melkoisessa määrässä moitu
hallankin tuhotöitä rajoittaa. Meistä nälänhätää torjumat rautatiet
ja muut uudenajan tnltuneumot.

lärkemän lääkärin-amun ja tarkoitustaan mustaaman snirashoidon
puutteessa täytyi tuhansien ihmisten waipua ennenaikaiseen kuolemaan.
Viheliäinen taikausko lisäsi wielä heidän kurjuuttaan. Kulunut wuosi-
sata on wapanttanut kansamme taikauskon kahleista ja malistus on
opettanut sitä etsimään apua taitamilta lääkäreiltä. Vuosisadan ku-
luessa on keksitty monenlaisia apukeinoja karsimain tuskien liementä-
miseksi.

doista. Se ei heltynyt mistään ennenkin, lain ankaruus oli täytetty.
Toisin on nyt. Rangaistus ei ole enään kostoa, eikä julmaa ihmis-
riiäkkäystä, maan sillä tarkoitetaan eksyneiden palauttamista. Nyt ih-
misrakkaus astuu mankilainkin muurien sisälle hairahtuneita kansalaisia
opettamaan ja heitä simeellisiin tapoihin totuttamaan.
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Meunyt muosisatll ei wielä ole saanut kaikkia epäkohtia korjatuksi.
Tuskan huokauksia imeläkin korkeuteen kohoaa. Vieläkin löytyy luke-
mattomia kärsimiä olentoja, joiden kärsimyksiä ihmiset ajattelemattomasti
lisäämät. Ihmisten kärsimykset jo joihinkin määrin oimalletaan, mutta
elillukunnan kärsimyksiä monikaan ei huomioonsa ota. Tämän kärsimän
lauman knrjuuden poistamista maatii meiltä nyky-aika, sitä waatii itse
Luoja.

Jos mertaamme kahleisiin kytkettyä koiraa wavaasti toimimaan
paimenkoiraan, huomaamme niiden kehittymisessä suurta eroa. Edelli-
ueu ivaukeudessa ollessaan Pysyy koto elämänsä ajan kykenemättömänä

Se huono kohtelu, joka usein tulee eläinten osaksi johtuu useim-
miten ajattelemattomuudesta kuin suoranaisesta raakuudesta ja julmuu-
desta. Moni luulee ettei eläimillä ole minkäänlaista kykyä ajattelemi-
seen, miettimiseen, tuntemiseen ja kärsimiseen. Mutta wastaanwäittä-
miittömiä todistuksia löytyy kyllä, että niilläkin on samansuuntaista
sielun-elämätä, knn ihmiselläkin, maitta se on alhaisempaa ja on rajoi-
tettua sen kautta, ettei niillä ole kykyä tajuttaman kielen kautta ihmi-
sille ilmoittamaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

Että eläimilläkin löytyy huomattamaa oppimisen, ajatuksen ja
mietinnön kykyä, siitä mainitsemme tässä muutamia esimerkkiä.



ajatusta maatimiin toimiin ja useimmiten muuttuu nuhaiseksi ja äreäksi.
Sitä ivastaan Paimenkoira oppii huomaamaan ja muistissaan säilyttä-
mään sille kuulumia tehtämiii. Kokemuksesta saamutetut tiedot johtamat
ja tiihoittamat sitä tarttaau toimintaan. Silmät walmowat, tormat
tuulemat ja seu huomio ou aina malmeilla. Koira tarkastaa herraansa
ja on malmis sen käskyä tottelemaan. Se tarkkaa karjalanmaa ja
pitää huolta sen johtamisesta. Toisia tekoja se sallii, toisia kieltää,
aina sen mukaan miten ne omat sen tiedossa oikeutettuja. Ihmeteltä-
mällä tarkkuudellaan eroittaa se miljamainion laidunmaasta ja eri-
tyisellä huolella pitää se maarin siitä, ettei karja pääse lmvattomille
aloille. Toimissaan nähdään sen esiintymän milloin uhkaamana, milloin
rankaisemana.

Tarkkojen tutkimusten tantta on saatu silmille, että muutamat
eläimet, alkaessaan sellaisia töitään, joissa tarmitaan yhteistoimintaa,
nemvottelemat keskenään, laatimat erityisiä suunnitelmia alettamalle
työlleen ja masta sitte alkamat työn.

Hewosen muisti ja sen ymmärrys lienee jokaiselle joihinkin mää-
rin silmillä. Ilmeneehiin jokapäimäisessä elämässä sen muisti, oppi-
maisuus ja ymmärrys.
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Eläinten tunne-elämä on myöskin ihmeteltiiwiin herkkä. Jos miet
kotieläimen kodistaan Vieraaseen paikkaan, niin hnomaamme siinä mitä
ivoimallisimman kodin-kaipauksen. Jos hymäilemme eläintä, osoittaa se
kaikin tamoin kiitollisuuttaan, tai jos sitä pahoin pitelemme, niin sen
katse muuttuu surumieliseksi ja koko sen olento osoittaa pelkoa. Kaikki
hamaannolliset todistukset wiittaawat siihen, että eläinkin woipi kärsiä
niinkuin ihminenkin.

Mutta kuka woipi luetella kaikkia niitä tuskia, joita kotieläinten,
ja Varsinkin hewosen, täytyy waiwojansa Valittamatta kärsiä? Koska

kansamme oppii asianmukaisella säälimiiisyydellä liewentämään näiden
nöyräin ja hiljaisten martyyrien kärsimyksiä?

Jos eläimillä olisi puhelahja, niin Varmaankin kuulisimme tuhan-
sien ja taas tuhansien suusta malitushuutoja, rukouksia ja armonpyyn-
töjä, mutta tuskin ainoatakaan koston uhkaussanaa. Niin — oletko
ajatellut, että eläimet omat uskollisimpia ja parhaimpia ystiiiviämme
ja apulaisiamme, joita ilman emme Voisi mitenkään toimeentulla. Ken-
tiesi olet sinä ollut wälinpitämiitöin heidän tuskistaan, mutta huomaa
minkä rikoksen olet siinä tehnyt. Huomaa, että Pyhä Raamattukin
puhuu eläinten kärsimyksistä: „M e tiedämme, että jokainen
luontokappale huokaa ja ahdistetaan aina tähän
asti meidän kanssamme".



Tuonne majatalon pihalle saapnn matkustaja mäkijuomciin hur-
maamana. Hän sitoo hemosensa seinään kiini, jättäen sen siihen ilman
ruokaa, ilmau peitettä. Hemosraukka katsoo rlikoilewin silmin hänen
jälkeensä. Eläin huokaa! Jos sillä olisi puhelahja, uiin marinaankin
se sanoisi: Herrani, enkö taipaleella täyttänyt melmollisuuksiaui, enkö
ole nöyränä kärsinyt piiskasi tuottamia kipuja? Outo sydämesi Vielä
niin kotva, että jätät minun tähän ivilna ja nälkää kärsimään?

Lukemattomat omat luomakunuan huokaukset, jotka ahdistettujen
sydämistä korkeuteen kohoamat.
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Tuolla satnloitsee nuorukainen ratsuhewostaan. Ajattelematto-
masti panee häil jäiset suitsiraudat hemosensa snuhun. Hemoneil huo-
kaa! Jos se möisi sanoa, niin marinaankin lausuisi se: Emmekö mo-
lemmat kanna asemeltvollisuutemme rastasta taakkaa. Aunauhan hen-
keni yhtä alttiiksi kun sinäkin, ja sitäpaitsi olenhan altis antamaan
rintani sinnn snojaksesi luulasateen tnislnissalin. Kun olemme osameljet
kärsimyksissä, niin eikö ole lohtnullista. että et suotta lisää maimojani?

Joukko karjaa seisoo kytkettynä teurastushuoneen seiuiimällä. Kyy-
neleitä ivatun noiden onnettomien silmistä ja hätäänsä ivalittawat he
äänellään. Luontokappaleet huokailemat tuskissaan, kuu uiikemiit towe-
riensa julman kohtalon ja kun he aaivistamat, että se on heidänkinosansa. Mitähän nämä sanoisiwat, jos ne osaisiivat puhua? Varmaan-
kin sanoisimat: Ihmisparka, sinun syntiesi tähden kannamme kirousta.



Tuolla lehtipuun oksauhciarukkeessa on pikkulinnun pesä. Sitäkin
uhkaa wiholliuen. Ajattelematoin poika kiipeää sitä ryöstämään. Kuu-
letko lintu-äidin malitusta. Siinäkiu ou huokauksia, siinä on äidinrakkaudeu
tunnetuskaa. Jos se taitaisi tuskansa sanoihin pnkea, niin Varmaan-
kin se lausuisi: Oi ystiimiini, mnista kuinka sinulle on kotisi rakas.
Muista miteu ivanhempasi sinila hellimät. Oi, säästä Pieni kotini, suo
rauha lapsilleni. Me siima sitte yhdessä kiitämme, ihmisten iloksi ivir-
temme laulelemme. Luojamme kunniaksi niitä misertelemme.
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Jumala ou antanut meille tämiiu kauniin tuhatjärivien maau
asuunoksi. Mutta millainen se olisi kaikessa kauneudessaan, ellei sen
asukkaina kanssamme olisi eläinkunta? Se olisi mykkä puolikuollut
tauuotar, jonka ympärillä tuulien Pnuskat suhisisimat ja ukkoseu jyriniitä
kuuluisi. Me emme kuulisi ainoankaan linnnn iviserrystä, emme ainoan-
kaan elämän olennon ääntä, jotka nyt omat niin ivoimallisia henkemme
kehittäjiä, niin yleiviä mieliemme ivirkistäjiä, niin uskollisia ystämiiimme
ja aftnlaisiamme.



7. Suomenmaan rajat, suuruus ja wäkilutu. 8. Suomenmaan maan-
pinnan muodostuminen. 9. Maamme maanpinnan nykyinen muoto. 10.
Nuoret ja maanselät. 11. Wesistöt. 12. Ilmasto. 13. Kasmikunta. 14.
Eläinkunta. 15. Asukkaat. 16. Elinkeinot. 17. Uskonto. 18. Oppilaitokset.
19. Maan nmltiollinen asema ja hallinto.

1. Keskusteluja luokkahuoneessa. 2. Ilmansuunnat. 3. Maanpinnan
muoto. 4. Koti yhteiskuntalaitoksena. 5. Kotikylä. 6. Kotipitäjä.

I. lohtawia piirteitä kstisendun maantiedon opettamiseen.

II. Suomen Suuriruhtinaanmaa

Läänit ja kaupungit.

Sisällysluettelo.

40. Kirkko jakoulu (Topeliuksen mukaan). 41. Maa jakansa. 42. Isän-
maa (Topeliuksen mukaan). 43. Ihdeksästoista wuosisata. Aikamme mart-
tyyrit.

20. Uudenmaan lääni. 21. Turun jaPorin lääni. 22. Hämeen lääni.
23. Waasan lääni. 24. Oulun lääni. 25. Kuopion lääni. 26. Mikkelin
lääni. 27. Wiipurin lääni.

23. Helsingistä Wiipuriin. 29. Wiipurin kaupunkia katselemassa.
30. Käynti Imatralla. 31. Laimamatka. Näköalat Kolimaaralta. 32. Salo-
maan asukkaat. 33. Käynti Wuokatilla. 34. Soutuweneellä Kajaaniin.
35. Merkillisimmät paikat Kajaanissa. Urheilua koskilla. 36. Terwaweneellä
Oulujoen kostia myöten alas. 87. Oulun terwahowi. Hawaannoita ja
muistelmia Pohjanmaalta. Tammerkoski teollisuuden palweluksessa. 38. Hä-
meenlinnan kaupunki ja Hämeenlinna. 39. Kotiin tulo.

III. Matkustus maamme sisäosissa.





Allekirjoittaneelta on saatawissa senraawia kiertokouluja warten toi
mittamiani oppikirjoja:

„Fsänmaan Maantieteellinen Luku- ja oppikirja.
Hinta 75 penniä. Käteisellä rahalla 20 "/„ alennns.

Isänmaan suuren armon tunteminen ja welwollisuuksiemme käsittä-
minen sitä kohtaan on kansallisen elämisemme elinehto. Tämän aineen ope-
tuksella onkin kansamme kaswatuksessa mitä suurin merkitys ja senwuoksi
ei sen opetusta saisi kiertokouluissakaan laiminlyödä. Kun tiedämme, että
näissä kouluissa wuosittain käy noin 150,000 lasta, niin jo yksin siitä sel-
wiää, miten suuri aukko jää kansamme siwistytseen, ell'ei näille teroiteta
isänmaan armon suurta merkitystä.

kiertokouluja warten". Hinta 50 penniä
„Ditei «kirjoitusharjoituksia kiertok. warten". Hinta

35 penniä.

Jos opetuksella aiotaan saamuttaa todellista hyötyä elämää warten.
pitää näidenkin aineiden esittäminen oleman lasten tajuista ja niin perns-

.

teellistä, että oppilaalle tulee täysin selmäksi, minkä muoksi on niin tehtämä
eikä toisin. Jos aineissa liian nopeaan eteenpäin kiirehditään, niin mitään
ei kunnolla opita ja jos was esitystä maimaa hajanaisuus ei silloin liioin
toimottamio. tuloksia saamuteta. Kun näissä wiime mainituissa kirjasissa
on koetettu silmällä pitää tehittymää opetusjuoksua helpommasta nmikeam
paan ja tun ne Porwoon tuomiokapitulikin on jo tarkastanut japuolestaan
hymäksynytkin, niin toiwomme että niitä rumettaisiin yleisemmin käyttä-
mään. Opetuksen menestymiselle on aiwan wälttämätöintä, että näissäkin
aineissa on oppilailla oma oppikirjansa.

I. A. Mbttanen.
Osoile: Hämeenlinna.


