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Tässä heitämme maamiehille suomenkielisen käännöksen
muutamasta ansiolliseksi armatusta kirjasta. Teilmautun kui»

lenkin uudessa purnussansa melkein puolta lyhyempänä kuin se
alkuperäisin on. Mahdolllfinta lyhyyttä tarkoittaen, on täy-

tynyt joko tyreänänsä suomennoksesta jättää pois monta hu-

mlttamaa esitystä ja mertausta ulkomaitten asiaan kuulumista

keskuukfista tai ainoastaan lyhykäisesti osoittaa sekä niitä että

muutamia toisia omaakin maatamme koskemia »vanhempia les,

kuuksia, etenkin mitä tekijän pitkiin, ehkä humittamiin, osoi-

tuksiin Suomessa ja Ruotsissa ennen aikaan käytetystä köyhäin-

holhouksesta tulee. Kun sitä mastaan olemme tarkasti kään-

täneet niin hymin opettamaiset lauseensa köyhyydestä yleensä

ja maamme köyhyydestä marsinkin, kuin myöskin mopaamieliset

tarkastuksensa ainetta liikuttamista lakiasioista, jotka kaik-

ki omat määrätyt tänä muonna kokontnmlen mallastopäimien



keskusteltawiksi, niin toiwomme käännöksen hyödyttämän maam-

me menestystä rakastamia lukijoita talonpoikals-säädystäkin.

Helsingissä Tammik. 1863.

Suomentaja.



Niistä Valtakunnallisista kysymyksistä, jotka ny-
kyjään waatiwat kansalaisten tarkastusta, lienee kysy-
mystä köyhyydestä tutkittu hartaimmasti, ehkä se Vielä
tänä hetkenä on suorittamatta. Siitä on pidetty kau-
neita ja pitkiä puheita länsi Europan sääty-kokouksissa.
Hallitukset ja waltamiehet owat ahkerasti kokeneet se-
littää köyhyyden syitä ja pidättää sen laajenemista.
Mutta rikkauden karttuessa ja sivistyksen edistyessä
aina enemmin meidän aikana, kohottaikse kuitenkin
köyhyyden kalwea hahmo, joka totisesti Väittää noiden
koottujen rikkauksien oikeutta. Siis ei olekaan kum-
ma, että tätä nyky-ajan Varallisuuden Vihollista ja
keinoja sen Voittamiseksi on koettu niin hartaasti op-
pia tuntemaan. Eikä se näy olewan juuri helppo,
että yksimielisesti Vastata ensimaiseen tässä esittäi-
Vään kysymykseen: mikä on köyhyys? Sillä köyhyys
ei ole mikään määrätty suuruuden mitta, jota kai-
kissa yksityisissä tilaisuuksissa woipi käyttää noin mit-
taan waiwatta. Se näyttää Päinwastoin aina jonkun
keskuksen eri Yksityisten, eri kanfaluokkien tai eri kan-
sain Välillä. Kun jonkun niistä fanotaan olewan
köyhän, niin sillä ainoastaan werrataan tilansa mui-
den rikkaampain yksityisten, kanfaluokkien tai koko kan-
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sain tilaan. Sitä selkeämmälle ei päästäkään köy-
hyyttä määräämällä näin: köyhyys on elatuskeinojen
puute, josta seuraa mahdottomuus pitää huolta elä-
män tärkeimmistä tarpeista. Siinä on taas mää-
rättäwä, mitkä tarpeet owat tärkeimmät. Siihensaamme eri ajoista ja eri kansoiltakin eri Vastaukset;
Yhdessä maassakin näemme ne määrättäwän erilai-
sesti. Jälkimäistä todistaaksemme, tulee meidän ai-
noastaan katsastaa Ympärillemme omassa maassamme.
Muonamiehet etelä Suomessa, kurjin osa kansaamme,
eiwät katsoisi woiwansa elää sillä rawinnolla, jolla
suuri osa Pohjois Suomen kansastoa aiwan useasti
täyttää tärkeimmät tarpeensa. Kumpiko niistä sitte
on köyhempi, etelä Suomen muonamiesikö, joka päi-
Vittäin syöpi rukiista, Vaiko maan pohjoiset asukkaat,
jotka useasti owat sen puutteessa. Tosin onkin Vai-

kea siihen Vastata tyydyttäwällä tawalla.
Josko suosintaankin edellä mainittuun määrää-

miseen, köyhyyden olewan elatuskeinojen puutteen, niin
on kuitenkin merkittäwä, että sitä ei käy edeltäkäsin
määrääminen, waan ainoastaan niiden erinäisten kes-
kusten mukaan, joissa yksityinen, kansaluokka tai koko
kanfa elää. Wieläkin täytyy tarpeiten olla semmoisia,
että niiden tyydyttämättömyys haittaa ihmistä ja siis
koskee asuntoansa, elatustansa ja pukuansa. Joka
woipi warustaita sillä kaikella niin, ett'ei terweytensä
puolesta kärsi mitään, hän ci ole köyhä, mutta joka
sitä ci woi, häntä pidämme köyhänä. Tällä emme
kuitenkaan ole käsittäneet nyky-ajan köyhistöä (p»uzi6-
rism). Tama lause sisältää wielä muita, esitettyä
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määräystä ei Vähemmän tärkeämpiä määräyksiä. Kun
nimitys pauperign- (köyhistö) on englantilaista Pe-
rnutta, lienee siis hyödyllistä katsella, mitä englanti-
laiset kirjaeliat sillä ymmärtäwät. Niiden mukaan
on köyhistö (pt.upei*_B_-.) yleinen Viheliäisyys, joka pa-i
koittaa koko joukon yksityisiä ihmisiä, henkensä ylläpi-i
tämiseksi, turwautumaan köyhäin-holhoukseen. Ne e-!
roittawat köyhistön wakawimmasti sattunaisten syiden
Vaikuttamasta kurjuudesta, joka tapaa erinäisiä jäse-
niä erinimistä ihmisluokista. Siis Voimme hywäksi
otta wielä senkin määräyksen ja päättää köyhistön o-
lewan koko ihmisluokkia painawan tärkeimpien tarpei-
ten puutteen, josta seuraa mahdottomuus ylläpitää!
henkensä terweessä tilassansa, jota puutetta ei ole wai-,
kuttanut mikään sattunainen onnettomuus, mutta nii-j
den ihmisluokkien omituinen waltakunnallinen tilansa.

Tämä määräys wastaa kuitenkin ainoastaan köy-
histön ulkopuoleen, ruumiilliseen terweyteen yleensä.
Tarkemmin asia tutkittua, on siinä keksitty sisäpuoli-
kin, köyhistön, niin sanoaksemme, hengellinen ja siwey-
dellinen puoli, joka on siinä, etta köyhistö on itsensä
käsittänyt kurjuus, joka kaikin tawoin kokee irtautua
itsestänsä. Tämä asian kohta ansaitsee aikuisemme
tärkeimmän tarkastamisen. Monta nyky-ajan suurinta
onnettomuutta juurtaa alkunsa siitä köyhistön harras-
tuksesta. Tässä puheena olewassa aineessa on wielä
sekin seikka, etfei tarsiwäiset itse ensiksi tutkineet köy-
histöä, mutta sen 'tekiwät semmoiset ihmiset, jotka o-
liwat yli kaiken hädän ja kurjuuden. Sittemmin tar-
koittiwat kuitenkin tarsiwäiset itsekin tätä seikkaa, joka
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siis sai suuremman Valtakunnallisen arwon. Halu
päästäksensä kurjuudesta ei ole ainoastaan kiihoitta-
nut köyhiä rikoksiin, mutta myös yllyttänyt niitä nos-
tamaan huutoa koko nykyistä kunnallista järestystä
Vastaan ja on sillä tawalla Vaikuttanut, monta Ve-
ristä taistelua. Siis arwattaneekin tuo kurjuuden o-
ma tunto ja himo irtautua itsestänsä köyhistön on-
nettomaksi puoleksi, jota muka kaikin tawoin tulee Vas-
tustaa. Se ei kuitenkaan ole niin ; sillä itsensä käsit-
täwä ja surmaansa waatiwa köyhyys on wälttämättö-
mästi pidettäwä edistymisenä sen rinnalla, joka kes-
tää salawihaisessa huolettomuudessa sentähden, ett'ei
tunne itsensä.

Ehkä waillinaifesti toettuamme esittää nyky-ajan
köyhistön enin silmiin pistäwää omaisuutta, on tässä
Vielä wastattawa siihen kysymykseen: onko köyhistö
uuden ajan ilmaunnus, wai onko se löytynyt ainiaan?
Tähän on myöskin Vaikea antaa suora wastausta.
Ensiksi hawaittu ja tutkittu Englannin, Ranskan ja
Belgin maan tehdaspiirissä, arwattiin köyhistön yh-
teen aikaan seuraawan nousewaa teollisuutta ja siksi
olewan nyky-aikaisen ilmaunnuksen. Tarkemmin tut-
kittua, hawaittiin sen löytywän kaikissa elatuskeinois-
fa, eikä Vähin maawiljelyksesfä. Joka haaralla ha-
waittiin ihmisiä, joiden ainoa omaisuus oli työwoi-
mansa. Surullinen kohtalonsa oli tehdä työtä muille,
joilla oli Varoja kustantaa työnsä. Niitä on omitui-
sella nimityksellä kutsuttu proletär'iksi (köyhimys).
Päiwän työstä osoitetut hankkimaan päiwällisen ela-
tuksensa, seuraa niitä, työn pysähyttyä, kadotuksella



9

uhkaawa puutos. Se on kaikki, sanottiin, uuden ajan
waikuttamaa, ja karttuwan kurjuuden päätettiin seu-
raawan rahawarain lisäytymisestä. Sittemmin tut-
kittiin entisten aikain keskuksia. Ruumiillista työtä
toimittawia ihmisiä seuraawan kurjuuden hawaittiin
olewan ei ensinkään mikään nyky-ajan ilmaunnus,
mutta löytyneen ainiaan, waikka kohta ei ennen kek-
sitty, eikä historiassakaan mainittu.

Muinaisajassa ei tunnettu wapaita työmiehiä.
Senaikuisten isäntien työt toimittiwat orjat, joiden
tila keski-aikana parannettiin siksi, että saiwat hen-
kensä omaan waltaan. Tosi on, ett'ei niitä seuranut
yleinen köyhyys, kun isäntänsä pitiwät huolen heidän
ruumiillisesta olennostansa. Josko niistä historiakaan
ei mainitse paljoa, näkyy siitä kuitenkin, että suuret
joukot niitä onnettomia ajoittain kuoliwat nälkään.
Heidän tilansa niissä maissa, joissa niitä wielä löy-
tyy, wahwistaakin sen wakuutuksen, ett'ei niiden ruu-
miillinen tila suinkaan ole parempi meidän ajan töy-
himysten tilaa. Entisten aikain työmiesten tilaa kat-
sastaessamme, kohtaa meitä niin hirweät kuwaulset,
etta niistä woimme päättää köyhyyden ja kurjuuden
ei suinkaan juurtuneen meidän aikana, mutta päin-
wastoin löytyneen niin etäällä mennyttä aikaa, kuin
waan tahdomme sitä silmäellä, ja laweammaltakin
kvin nykyjään. Kuitenkaan emme wielä ole Vastan-
neet siihen kysymykseen: onko köyhistö nyky-aikanen
ilmaunnus, wai onko se löytynyt ennenkin. Jos sitä
arwaamme ainoastaan puutteeksi ylläpitää henkeä,
niin ei tarwittane epäillä sen olewan yhtä wanhan,
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kuin ihmiskunnankin, ehkä sitä luonnon tilassa ei ha-naan, Ma 'loMna M^a e. Vöyrh MMM
köyhää. Mutta köyhäin oma tunto luonnottomasta
tilastansa, josta tahtowat wapauttaa itsensä, on pi-
kemmin nyky-ajan ilmaunnus. Sen määräyksen tä-
hän lisättyä, woimme myödyttää köyhistön nykyisessä
muodossansa kuuluhan uuteen aikaan. Ehkä Suomes-
sakin on köyhyyttä ja kurjuutta kyllin kyllältä, niin
täällä ei kuitenkaan ole köyhistöä samassa merkityk-
sessä kuin edellä määrättiin. Mikä omaa maatamme
koskee, tulee meidän tarkoittaa ainoastaan kahta edel-
listä määräystä ja köyhistönä Pitää tiettyjen kansa-
laisten senkaltaista tilaa, että heidän on elettäwä ai-
noastaan päiwältä ja työn puuttessa joko langettawa
köyhäin-holhouksen rasitukseksi tai kärsittäwä woimi-
ansa rasittawaa puutetta.

Kurjuuden sanottiin yhteen aikaan olewan nou-
semassa, ja sen mukaan esitettiin seuraawa pääte, jota
muutamat Vielä nytkin kohtelewat, että nousewa kur-
juus maassa luonnollisesti aina seuraa suurempaa
wäestön kuin elatuswarojen lisäytymistä. Sitä pää-
töstä ei ole ainoastaan epäilty, mutta se on näytetty-
kin wääräksi.

Kokemus määrätä maamme köyhää kansastoa ei
menesty täydellisten tilastollisten osoitusten puutteessa.
Luetaanko ainoastaan holhotut köyhät, pääsemme ke-
weästi aiwan mielistäwälle selwälle. Suomi olisi lä-
hin Wenäjää, jossa ainoastaan joka sa'dannes asukas
luetaan köyhäksi, onnellisin Europan maista, waikka
täällä yleisesti kaiwataan löyhäin mainiota enenemistä.
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Holhottuja köyhiä maalla Suomen eri lääneissä osoi-
tetaan henkiluwun kertomuksissa wuodelta 1850 ja
1855 löytyneen: 25,948 henkeä entiseltä ja 36,221
jälkimäiseltä wuodelta. Suomen kaupungeissa samalla
aikaa holhottujen köyhäin luku oli 2,781 henkeä w.
1850 ja 3,636 w. 1855. Yhteiseen saamme siis hol-
hottuja köyhiä 28,729 henkeä w. 1850 ja 39,85? w.
1855. Koko maan köyhäin ja muun wäestön wälillä
on keskus siis sama kvin yhden ja neljänkymmenen,
arwatessamme koko wäestöä 1,600,000 hengeksi. Näitä
lukuja tulee kuitenkin arwoisasti koroiltaa. Holho-,
tuiksi köyhiksi osoitetaan ainoastaan köyhäin-holhoukfeni
jonkun yksityisen elätettäwälsi pannut tai semmoiset!
köyhät, joille wuosittain annetaan apua, jota wastaan
niitä, joille annetaan fattunaista apua, ci osoiteta
henkiluwun kertomuksissa.

Holhottujen köyhäin lisäytyminen 11,000 hengellä s
wiiteen wuoteen on seuranut 1852 wuoden köyhäla'ista,^
joka ftatoittaa seurakunnat pitämään huolta puutteen-
alaisista jäsenistänsä suuremmassa määrässä kuin
ennen. Mutta näyttäwätkö sitte edellä esitetyt 40,000
köyhää köyhyyden warsinaista tilaa Suomessa. Sii-
hen woitanee wakaasti wastata kieltämällä. Meillä
löytyy monenlaisia ihmisiä niin surkeassa tilassa,
ett'eiwät muiden awutta woi elättää itsensä eikä per-
heensä. Niihin woimme lukea suuren osan maamme
loiswäestöä ja mäkitupalaisia. Waimonensa ja lapsi-
nensa lienee niitä wähintänsä 250,000 henkeä. Ei-
wät kyllä kaikki ole puutteen-alaisia, ehkei liene wai-
kea niiden onnellisten siaan panna muita wähemmän
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onnellisia. Muonamiehet owat niinikään puutteen»
alaisia. Niitä ei woi kuitenkaan määrätä, kun niitä
ei merkitä eriksensä henkiluwun osoituksissa.

Mitäkään ylenmääräisyyttä pelkäämättä, woimme
i siis arwata wiidennen tai kuudennen osan Suomen
wäestöä joko tykkänään tai osaksi muiden waroilla e-
läwiksi perhekunniksi.

köyhyyden syistä ja mahdollisista kei-
noista sen estämiseksi.

Mistä se sitte syntyy tämä ihmisten kiusa, tä-
mä paha, joka näyttää olewan melkein mahdotoin pa-
rantaa? Löytyneekö keinoja sitä estää, sen laajene-
mista pidättää ja saattaa ihmiset siihen ajateltuun
alkutilaansa, jossa eiwät puutteesta tietäneet mitään,
waan kaikkien tarpeet keweästi täytettiin? Waltamie-
het sekä tiedetten harjoittajat owat jo kauan tutkineet
näitä kysymyksiä ja to'etelleet niitä felwittää jokainen
tawallansa. Silmäellessämme lukemattomia, tätä ai-
netta tartastelewia kirjoituksia, semmoisten miesten
tekemiä, joille tiedetten kaikki apu-aiueet owat olleet
täytettäwinä, löydämme kaikenlaista esitetyn waitutta-
neelsi köyhyyttä ja sen laajenemista, hallitusmuodosta
aina jokapäiwäsen elämän pieniin puhiin saakka.
Kumma ei olekaan, että asian laita on semmoinen,
sillä kuta sywemmältä sitä tutkimme, sitä useampaa
kansan menestykseen haitallisesti waikuttawaa eri syytä
keksimme, ja luultawasti ei löytyne mailmassa mitään,
joka ei kerran liene auttanut langettamaan ihmispar-
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taa köyhyyteen, jonka erityisiä syitä nyt käymme kat-
sastamaan, tarkoittaen ensiksi la'in-säätämisen wai-
kuttamat.

Ne lait owat wälttämättömästi paraimmat, jotka
wähin estäwät ihmistä wapaasti käyttämästä woi-
mansa itsellensä hyödyllisimmällä tawalla. Tämä to-
tuus ei ole kuitenkaan saanut yleistä myönnytystä
Europan la'in-fäätämifessä. Kaksi toinen toistansa
wastariitaista mietettä on tässäkin ollut wallalla mail-
massa. Ensimäisen, tähän asti suurimman osan mail-
maa walloittaneen, mietteen mukaan on suurin osa
ihmiskuntaa kunnotoin määräämään oman kohtalonsa
mutta päinwastoin pantu alituisen holhouksen alle,
jonka myönnytyksettä ei saa ryhtyä mihinkään. Mal-
lalla olewa sääty määrää holhottujen omaksi setä
waltakunnan hyödyksi. Sitä Päämietettä wastaan il-
mauntuu Yhtä wakawasti se, joka myönnyttää jokaisen
niin paljon kuin mahdollista hoitaa omat asiansa ja
määrätä toimeliaisuutensa. Nämä molemmat toisiansa
wastariitaisat puoluskunnat owat waltiollisella alalla
koetelleet woimiansa Verisissäkin taisteluksissa. Sii-
nä suhteessa eiwät kuitenkaan nyt koske meitä. Min-
kin maan hallitusmuoto waikuttaneekin wähän kansan
ruumiilliseen menestykseen, jos se muutoin waan suo-
jelee sen oloa ja omaisuutta, waitta ei woitane kiel-
tää, että se hallitusmuoto, joka myönnyttää kaikkien
auttaa neuwolla ja työllä hallituksen järestämifessä,
lujemmin takaa mainitun suojelemisen kestäwäisyyttä
ja onkin siis aina pidettäwä parempana. Nämä rii-
taisat mietteet owatkin paljon suuremmasta arwosta
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minkin maan sisällisessä, warsinkin talous-hoidon la'in»
säätämisessä. Kuinka monta wahingollista ihmisten
oikeutta loukkaawaa tarpeetonta ja aiwan mitätöintä
asetusta eikö ole lähtenyt siitä onnettomasta holhoa-
misen halusta, joka on ymmärtäwinänsä kaikki parem-
min, kuin alemmalla eläwä joukko puutteen-alaisia?
Semmoinen henki on kuitenkin ollut wallalla yleisesti
Europassa ja onkin wielä itsewaltainen sen suurim-massa osassa.

Marsinkin silmiin pistäwä ön tässä se, että la-
kimme rajoittaawat joka ihmiselle tulewan oikeuden
elättää itsensä rehellisellä työllä. Ensiksi owat mer-
kittäwät työmiehiä kowasti painawat laillisen suo-
jeluksen säännöt, jotka loukkaawat ihmisten arwoa
jo siinä, etta jakawat kansan semmoisiin, jotka eiwät
ainoastaan woi elää itsenäisinä, mutta woiwat myös-
kin myödyttää toiselle oikeuden elää muualla, kuin
maan wankihuoneissa, ja semmoisiin, joiden täytyy e-
lää niissä asunnoissa, elleiwät saa edellä mainittujen
isäntien woimallista suojellusta. Niiden sääntöjen
sukuperät owat kuitenkin wcmhat.

Laillisen suojeluksen sääntöjen ohessa hawait-semme toisen oikeus-laitoksen olleen ja wieläkin ole-
wan wallalla muutamissa osissa Europaa. Se on
n. k. kotiseudun-oikeus, tai työmiehen kiinnittäminen
määrättyyn piiriin, josta hän ei saa muuttaa toiseen,
ellei jälkimäinen myönnytä muuttamista. Ehkä sitä
laitosta ei ole maassamme koskaan seurattu kowim-
massa muodossansa, niin owat kuitenkin aikaisemmat
setä nykyisemmättin asetuksemme liiaksi rajoittaneet
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työmiesten ja palweluswäen wapaata muuttamista yh-
destä paikasta maata toiseen. Työmiesten woimaa
on sillä tawalla pidätetty,' ja se on taas waituttanut
köyhyyden kaswamista. Jokaisella walta kunnan jäse-
nellä pitäisi kuitenkin olla ensimäisenä oikeutenansa
se, että saisi työllänsä wapaasti elättää itsensä missä
seudussa waltakuntaa hywänsä.

Maamme suojelus-sääntöjä (Keis. Aset. Tam-
mit. 14 p. w. 1852 ja Keif. Kirj. 30 p. Tammik.
w. 1854) ja niihin perustettua laitosta wastaan on
tehty monta kohtuullista muistutusta. Tässä on en-
sin mietittäwä se kysymys: tuottaneeko suojelus-lai-
toksemme, siihen tarpeellisten kustannusten suhteen,
jotakuta etua waltakunnalle ja liekö se yleensä oikeu-
den mukainen. Siihen woitanee wakaasti wastata
kieltämällä. Suojelus-laitos maksaa wallalle suuret
rahat, Vaarattomuutta ja järestyksen wahwistamista
sillä woittamatta. Erehdystä pelkäämättä, woipi sen
päinwastoin päättää waikuttawan rikoksien enenemistä
ja lisäytymistä. Lakia onkin mahdotoin käyttää koto
laweudeltansa. Löytyy niitä keinoja sitä kiertääkin,
keinoja, joita on hawaittu meilläkin koetun menestyk-
sellä. Jolla on walta suojella, hän myöpi suojeluksen
siitä hinnasta, että woipi suorittaa sen sakon hän
mahdollisesti wetää hengillensä panemasta semmoisen
hengen, jota ei täytä palweluksessansa. On niitä työ-
miehiäkin, jotka katsowat edulliseksi ostaa suojelusta.

Ehkä lakien tulisi waikuttaa hyötyä sekä työn-
teettäjälle että työn-tekijälle, waikuttawat ne päin-
wastoin haittaa molemmille. Marsinkin maaseudun
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työn-te'ettäjät saamat näiden lakien suojeluksella työ-
miehiä mannaan huokeammasta palkasta, kuin muu-
toin, mutta minkälaiset omat ne työmiehet? Laki pa-
koittaa heitä muosi muodeltansa tekemään työtä jolle-
kulle isännälle, jonka hymin tietämät pakoitetuksi pi-
tämään heidät koko muoden, ainoastaan he jotaluinsa
täyttämät welwollisuutensa. Työmies on huoletoin
yhdeltä muodelta kerrassansa; sen kuluttua saapi hän
kyllä toisen isännän, maan jos ei saakaan, pidetään
hänestä huoli joko. Mallan ojennushuoneissa tai lan-
keaa hän seurakunnan köyhäin-holhoukfen rasitukseksi.
Työn-te'ettäjäkään ei moita mitään saadessansa keh-
noa työtä. Sitä kaipaamat maamiljelijämme, makuut-
taen melkein yksimielisesti työmiesten huonontuman
huonontumistansa. Se on oma maikuttamanfa ja siitä
on heillä etu käsissänsä. Tehkööt työmiehen aiwan
mapaatsi. Mapaa työmies ottaisi kyllä suuremmanosan tekemänsä työn armosta, mutta hän tekisi siihen
siaan enemmän ja parempaakin työtä. Kokemuksesta
näyttää se oleman hyödyllisempi meilläkin. Useasti
te'ettäwät maahaltijamme työtä erinäisillä tinkamie-
hilläkin. Ehkä ne ansaitsemat kaksi ja kolmekin ker-
taa suuremman päiwäpalkan, kuin wuosipalwelijat,
lienee entisten työ kuitenkin sekä huokeampi etta pa-
rempikin.

Meidän on siis opittawa, ett'ei mitään moittoa
ole semmoisista laista, jotka pakoittamat puolen maam-
me työn-mahtawaa mäestöä elättämään itsensä lailli-
sen suojeluksen Marassa tai muutoin mieltämään elä-
mänsä ojennushuoneissa. Myönnytettäköön työmiehelle
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oikeudensa tässäkin asiassa. Se herättää warmasti
suurta marallisuutta tulemalle, josko ci nykyiselle su-
wulle.

Maan»Palstoittaminen.
Toinen syy työmiesten köyhyyteen on siinä, että

niiden ei ole tilaisuus tehdä omantakeista.työtä, eikä
hankkia itsellensä omaa maata. Tässä on siis kyfyt-
täwä: onko maan-palstoittaminen rajoitettawa tai ei?

Suomessa on suuria tiloja aiwan Harmassa.
Siihen on syynä se, ett'ei Suomessa ole koskaan löy-
tynyt paljo aatelistoa, marsinkin rikasta aatelistoa.
Meillä on talonpoika wanhuudesta warsinainen maa-
haltija. Maan-palstoittamista on lakimme joksiluksi
määräksi myönnyttänyt, ehkä se omituisista syistä, joita
tässä ei somi kerrota, on ollut liiaksi rajoitettu. Ny-
kyinen tähän koskema sääntö, Keis. Aset. 1 p. Maa-
lisk. M. 1852, määrää lohkaistulle osalle joko paljou-
dellisen tai kaltaisuudellisen suuruuden, enimmiten
niin, että wiisi täysikaswuista henkeä Moipi siitä elää,
tai Miipurin läänissä siihen wastaawaa 120—200
tynnyri-alaa. Tama näkyy yleisensä estaman mähem-
män maralliset hankkimasta itsellensä omaa maata,
maikka se olisi työmiesten menestykseksi mitä tärkeintä
olla taitaa. Tosin on mäitetty ja maitetaan miettikin
sitä: onko maltakunnalle suurempi hyöty pienistä tai
suurista tiloista? Muutama mainio kirjaelija päät-
tää syyn Englannin maawiljelyksen etemyyteen oleman
siinä, että Englannin maa on suurissa tiloissa, joihin
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siis suurempia Maroja moidaan käyttää. Samoin
päättämät toisetkin talous-hoidon kirjaelijat. Ustam-
mat puolustamat kuitenkin, nähdäksemme perustetuista
syistä, mastapäistä mietettä, jota monen maan lains-
äätämiset omat kohdelleet. Se on niissä yleisesti
maikuttanut hymää, ei ainoastaan maamiljelyksessä,
mutta siinä käytetyssä työwäessäkin.

Mapaan maan-palstoittamisen moipi perustaa
seuramiin syihin. Monta elatuskeinoa, jota ennen har-
joitettiin ainoastaan kaupungeissa, harjoitetaan nyky-
jään maallakin, jonne toisetkin ennen tai myöhemmin
muuttaimat. Siitäpä sitte syntyy maa-asukkaita, joi-
den elanto ei ole ainoastaan maamiljelyksessä. Päin-
wastoin elättäwiit he itsensä tehdas-ja käsityö-te'olli-
suudella. Tarwitsewatpa asun-siaakin, maan kuinka
sen hankkimat nykyisten sääntöjen mukaan. Eiköhän
moniaat tynnyri-alat niiden käsissä tuottaisi runsaasti
ja eiköhän niistä olisi maalle yleisensä jotai hyötyä?
Marmasti. Maatilan armo ei suinkaan ole sen luon-
nollisessa suuruudessa tai lameudessa. Sen armo on
päinmastoin siihen käytetyissä Maroissa ja työn kal-
taisuudessa. Kymmenen tynnyrin maa-ala moipi tuot-
taa yhtä paljon kuin yhden tuhannen tynnyri-alan
tila. Sitä maikuttaa kyllä osaksi hyödyllinen tiluus,
mutta kyllä se pää-asiassa seuraa siihen käytetyistä
suuremmista Maroista ja työn suuremmasta taidolli-
suudesta. Luonnollisesti tulisi siis wiisi täysikasmuista
henkeä aikaan yhtä hymin semmoisesta maa-alasta
tuin yhden tuhannen tynnyri-alan tilasta, joksi laki-
kaan, sanonee joku, ei kieltäisi senlaisen maa-alan loh°
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kaisemista. Aiman niin, mutta masta maa-alan wil-
jeltyä ja saatua sen armoisaksi, etta miisi henkeä möisi
siitä elää. Mutta kuka sen Miljelee? Laki ci ensin-
kään tarkoita mastapäin siihen käytettämää työtä.
Maan päälle työtä tekemää ja hanen keskustansa maa-
han katsoessa, huomaapi sen pian, ett'ci hän, eikä ku-
kaan muu maahaltija, jonka ci tule maksaa arentia
maasta, suinkaan näkisi nälkää sillä maalla, josta e-
sim. mökkiläinen ci ainoastaan elä, mutta tulee hy-
mästi toimeenkin, Maikka hän suorittaa yksi ja kaksi
sataa päimätyötä muotista arentia. Mapaata maan-
palstoittamista mastaan on kuitenkin esitetty se, etta
siitä sikiä isi waiwaisia (proletär' iä). Mutta niitä ei
tarmittane pelätä hymälle aikaa, jos maan kaikille
myönnytetään mapaus ansaita marallisuutta. Suuret
tilat kaswattawat pikemmin waiwaisia ja omat pidet-
tämät marsinaisina köyhiä kartuttamina tehtaina. Se
onkin aiman luonnollista; niissä käytetään huonosti
palkitulta työmiehiä, jotka, mietettyä kurjuudessa elä-
mänsä, lankeamat köyhäin-holhouksen rasitukseksi. Työ-
mies ei tarmitsesi kuin neljännen osan sitä maata,
josta hän työllänsä patoittaa tuotteita tilahaltijalle.
Ijällisyys kohtaisi hänet silloin aiman toisilla mielin,
ja seuraklMat Vapautettaisi tuntumista uloste'oista.
Maan-palstoittamisen möisi luulla kielletyksi nykyisten
tilallisten hyödyksi. Mutta ei se kuitenkaan ole niin.
Paitsi sitä etua, että he woisiwat myödä ei niin mi-
tään heille tuottamaa maata, olisi siitä sekin moitto,
että se synnyttäisi itsenäisiä, talollisia työmiehiä, joita
itsenäisyytensä suhteen pidettäisi suuremmassa armossa.
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Jopa se Vaikuttaisi HYVää tään-aikuisissa työmiehis-
säkin. Jos palwelija tai muonamies näkisi woiwansa
ahkeruudella ja toimella ansaita niin paljon, etta
Vasta Voisi ostaa itsellensä Vähän maata, niin siitä
olisi tykkänään toinen tarkoitus työmiesten elämälle,
jota nyt rasittaa se tunto, ett'ci koskaan mahda sääs-
tää Maroja hankkiaksensa omaa elantoa. Täta Vas-
taan woipi päättää, että meillä on syntynyt Varsin
onnettomia kansalaisia, nimit. mäkitupalaiset. Mutta
keskus on kuitenkin erilainen, ja niiden kansalaisten
paljous pohjoisissa lääneissä näyttäneekin, että maan-
palstoittamisen estäwät lait owat niitä synnyttäneet.
Ne eiwät myös koskaan ole ahkeroineet ansaitsemaan
omaksensa sitä maata, johon owat rakentaneet tupansa.
Päinwastoin owat suurimmaksi osaksi taipuneet elä-
mään muiden waroilla ja ansaitsemaan elatuksensa
isännän metsää hänen kanssansa kilwoitellen häwittä-
mällä. Niiden pelastamiseksi ci avta edes se, etta
niille annettaisi omaksensa tupa ja pelto-a.taus. Kur-
juuden ja puutteen pitänee heitä lopuksi kurittaman
ja opettaman säännölliseen työhön. Etelä Suomessa
tapaamme kuitenkin niiden seassa yksityisiä perhekun-
tia, jotka eiwät ainoastaan tule hywUti toimeen,
mutta useasti paremminkin sitä tilahaltijtza^joka on
sattunut saamaan welkautetun paikan ja siitä joutu-
nut niin rasitettuun tilaan, ett'ei millään tawalla
mahda suorittaita. Jos säännöllisen ja ahkeran työ-
miehen olisi tilaisuus ansaita ehkä edes pienen maa-
alan turwapaikaksi wanhoilla päiwillänsii, niin siitä
olisi Varmasti hyötyä, eikä haittaa, Valtakunnallekin.
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Siitä on esimerkkiä ulkomailta. Ranskan maalla on
tehdas-Väestöllä paikoin tapana ostaa pieniä maa-
aloja, joita wiljelewät joutawina aikoina, Vanhoillansa
niihin muuttaaksensa. Sentähden eiwät koskaan ole
nähneet kowin suurta kurjuutta, ehkä se muutoin on
ollut Vallalla useammissa sen maan tehdas-seuduissa.

Siwu-toimituksia (binärinZ) on kiiwasti puolus-
tettu meilläkin. Varustettakoon niille ensin maata, sillä
nekin menestyivät paraiten pienten maa-alain ohessa.
Edellä mainittujen pienten, puolen tai kahden tynny-
ri-alan maa-osain asukkaat monessa Sweitsin maan
kantoneissa, niin miehet kuin Vaimotkin, teeskentele
Vät esim. niitä sylinteri- ja ankkuri-kelloja, joilla
mekin koreilemme. Ruotsissa näemme niinikään an-
karan maan-palstoittamisen Dalan maakunnassa siit-
täneen siwu-toimituksia, joiden te'oksia myödään ylei-
sesti omassa ja meidänkin maassa. Meillä on esi-
tetty kaikenlaisten puukalujen Valmistaminen koti-kä-
sityöksi. Se olisi kyllä sopiwa meidän keskuksille ja
hywinkin hywä. Mutta kenpä sitä meillä harjoittai-
si? Maahaltijan on käytettiiwä koko aikansa maawil-
jelykseensä, kuta enemmän se edistyy. Sanotaan, että
pitkää talweamme ei saata käyttää maawiljelyksen hy-
Vaksi, mutta maamiesten kuullaan kuitenkin walitta-
wcm, ett'eiwät talwen aikana saa kaikki tarpeelliset
työnsä tehdyiksi. Maawiljelyksen edistyessä ei liene
aikaa oppia eikä harjoittaa koti-käsityötä. Ensin pi-
tää synnyttämän semmoiset tilahaltijat, jotka ei tar-
witse käyttää koko aikansa omaan maawiljelykseensä,
mutta sillä Välillä woiwat harjoittaa lasitöitä. Ne
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hyödyttäisiwät sen ohessa maawiljelystä yleensä, kosta
työwoima lifäytyisi kesän aikana. Sitä seuraisi Vielä
köyhyyden Väheneminen ja kaikenlaisen työn parantu-
minen.

Niin hywin meillä kuin Ruotsissa on Vapaata
maan-palstoittamista wastaan esitetty sekin, että Val-
ta mahdollisesti menettäisi maaweron. Sitä ei tar-
Vittane kuitenkaan pelätä. Joka Viljelty maa-ala o-
lisi Varmaan aina niin suuresta arwosta, että se
myödessä tuottaisi siitä lähtewän Vähäisen Veron.
Eikä ne pienet tila-osat suuresti lisäisi werolaskijain
waiwaa sen kewennyksen ohessa, joka meillä on wero-
laskussa. Toinen on asia semmoisten kunnallisten ja
muiden ulostekojen kanssa, joita maksetaan yksimää-
räisesti joka tila-osalta, oli se suurempi tai pienempi,
Vaan niiden maksamisen perustus woitaisi pian muut-
taa. Josko maawerojen maksamisen nykyinen järestys
monenlaisesti waikeuttaisikin wapaasta maan-palstoitta-
mista, woitaisi se auttaa joko niin, että maawero
suoritettaisi kerrassansa joka tilalta niin suurella
pääsummalla (Kapital), että se Vastaisi määrättyyn
korkoon siitä summasta (--k-pital-ski*-.), jota Englan-
nissa on koettu menestyksellä, tai niin, että weropa-
non järestys muutettaisi Yhdenlaiseksi sitä, joka on
Ranskan maalla. Soweliain ehkä olisi edellinen tapa,
jota käytettäisikin, jos wapaiksi lunastetut tilat estä-
mättä saisi palstoittaa. Teollisuuden menestyessä ja
liikkuwien Varojen kaswaessa, wähentäwät määrätyt
maawerot Vähentämistänsä Valtakunnan tuloja. Mää-
rättyjen maawerojen poistaminen esitetyllä tawalla
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ei olisi siis Vaarallinen, Varsinkin, kun se ei Voisi
tapahtua äkkiä. Ne maksetaan nykyjään määrätyllä
summalla määrätystä maa-alasta, jota sanomme ti-
laksi. Siitä syystä säätäwätkin jakolakimme, että
tila-ja'ossa pitää lohkaistulle osalle määräämän osia
koko tilan kaikista maista, pellosta, nutusta, met-
sästä ja Vedestäkin, samassa määrässä, jossa loh-
kaistu osa on koko tilaan, jonka ohessa edellinen Ve-
loitetaan yhden Vertaisella osalla koko tilan Veros-
ta. Senkaltainen weroittaminen ja semmoiset jako-
lait estäwät niin hywin maan-palstoittamisen, kuin
pienten tilain säännöllistä Viljelemistä. Montaan
tynnyri-alan maahaltijan on luonnollisesti mahdo-
toin käyttää pelto- ja niittu-ruukkia, metsähoitoa ja
kalastamista. Jos tilan kaikki edut Veloitettaisi e-
riksensä, määrätyn arwonsa jälkeen, niin sillä tawoin
poistettaisi, jos kohta maawero pidettäisikin, kaikki
maan-palstoittamisen esteet siltä suunnalta. Joka o-
saa käwisi silloin eroittaa toisestansa, siihen pannun
Veron pitämällä.

Paitsi sitä etua, että siitä syntyisi pienitilallisia,
olisi siitä maalle sekin Voitto, että se synnyttäisi sem-
moisiakin tiloja, joilla eriksensä harjoitettaisi, millä
pelto- ja niittu-ruukkia, millä taas metsähoitoa ja ka-
lastamista. Meillä Valitetaan metsäin häwiämistä,
Vaan kuinka niiden alinomaisesta jakamisesta muu
woipi seurata? Varsinainen metsähoito on mah-
dotoin pienillä aloilla, mutta jos metsiä eriksensä os-
tettaisi ja myötäisi, syntyisi siitä erittäin metsähoitoon
perustettuja metsätiloja, jotka keweämmästi Voisi saa-
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da eri ja kowemman la'in-säätämisen alaisiksi. Sa-
manlainen on osaksi keskus kalastamisessa. Sen ela-
tuskeinon etuisaksi harjoittamiseksi Vesissämme, sikiö-
laitosten rakentamalla ja soweliain, eikä kalaa häwit-
täwäin pyyntö-neuwojen käyttämällä, on yhteisyys pois-
tettawa ja luonnollisten rajain rajoittama kalawesi
määrättäwä kullekin omistajalle.

Rahamiehiä sitte tarkastaessa, hawaitsemme, että
niilläkään ei ole Vapautta käyttää rahansa, eli tai-
dollisuutensa mihin elatuskeinoon hywänsä, eikä mää-
rätä elatuskeinonfa tuotteiden hintaa ja myödii niitä
missä Vaan etnisin olisi. Maawiljelys on pää-asi-
allinen elatuskeinomme ja sitä on osaksi kyllä kohta-
nut sääntämisen himo. Tätä n. k. emä-elatuskeino-
amme on esiwalta Viimeisinä aikoina Varsin kohdellut.
Se on rakentanut kouluja ja antanut edullisia maa-
wiljelys-lainojakin. Pelättäwä on kuitenkin, ett'ei ne
hankkeet woi herättää maawiljelystämme unehtiwista
tawoistanfa. Siksi on tarpeen, että maawiljelijät
seuraawat teollisuuden liikkuwaa eläwäisyyttä. Maa-
Viljelystä ja teollisuutta arwataan meillä päinwas-
toln toisiansa Vastapäisiksi elatuskeinoilsi, joöta syystä
la'in-säätäminenkin on suositellut kerran yhtä toisen
toista. Molempain, maawiljelykfen ja teollisuuden,
tarkoitus pitää oleman se, että mahdoVisesti pieninten
kustannusten käyttämällä enentää tuotteita ja te'osta
niin paljon luin mahdollinen on. Sitä tarkoitusta
woittaaksensa, tulee niiden turwcmtua tieteihin, pakoit-
taaksensa niiden awulla luonnon Voimat työhön. Sillä
tawalla Vähentyy kurjuus ja katoakin Vähittäin.
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Seuratkoon maawiljelys siis teollisuuden jälkiä.
Siksi on täysimääräinen työn Vapaus tarpeen. Maa-
Viljelijällä pitää oleman Vapaus, että ei ainoastaan
käyttää maawiljelystänfä millä tawalla tahansa, mutta
myödäkin tuotteet missä hänelle Vaan on etnisin.
Senlaiset tullisäännöt, jotka kerran kieltäwät, toisen
myönnyttäwät maawiljelyksen tuotetten maastawientöä
Export) ja maahantuontia (import), waikuttawat
malttamattomasti haitallisesti siihen elatuskeinoon.
Maawiljelijän pitää saada Vapaasti hankkia tarpeellisia
kustannus-waroja, hypoteekki-yhteyksien, pankkien ja
muiden kaikenlaisten laitosten rakentamalla j. n. e.
Wapaasti edistynyt maawiljelys ei tarwitse apua
Vallan Varoista, joista ilman sitä on apua ainoas-
taan yksityisille. Senkaltainen maawiljelys kustantaa,
niinkuin Englannissa, koulunsa itse ja Vaikuttaa pa-
himman Vihollisemme, köyhyyden Vähenemistä.

Käännäimmekö maawiljelyksestä teollisuuteen,
niin ei siinäkään ole työn wapautta. Minkä paljou-
den sääntöjä emmekö näe säädetyn juuri sentin me-
nestykseksi, eikä se kuitenkaan ole tahtonut juurtua
isämaassamme. Se on meillä kahdesta laadusta, ni-
mittäin: käsityö- ja tehdas-te'ollisuus. Molemmat o-
wat eri la'in-säätämisen alaisina, ehkä kuitenkin owat
yhden muotoiset. Katsokaamme ensiksi käsityötä. En-
simäinen meitä siinä kohtaawa rajoittaminen on se,
että sitä, moniaitta eroituksitta, ei saa harjoittaa muu-
alla, kuin kaupungeissa. Tämä rajoittaminen waikut-
taa pelkkää haittaa maakansalle, jota kyllä edestäisi
monen ammatin samalle kannalle kvin kaupunkien a-
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suklaatkin. Toinen rajoittaminen on ammattikunnan
asetuksissa, jotta nykyjään lienee kowimmat Suomessa.
Meinen miete näkyy meilläkin olewan niiden asetus-
ten poistamisen puolesta. Suomen huoneenhallitus-
seurakin, joka arwaa maawiljelyksen edistymisen ole-
wan ainoastaan siinä, että työmies kimitetään mää-
rättyyn maapaikkaan, puolustaa muiden elatuskeino-
jen wapautta. Myödyttäen mainitun seuran esityksien
oikeutta ammattikuntaa wastaan, tahdomme tässä ai-
noastaan muistuttaa, ett'ei se (ammattikunta), niin-
kuin seura luulee, ole minkään säädyn etu-oikeus (pri-
vileZium). Hallitus woipi milloin tahansa kumota
ammattikuntain järestyksen. Siitä seuraisi jo paljon
suurempi wapaus tälle elatuskeinolle. Maaseuduissa
harjoitettawat käsityöt (ammatit) eiwät nekään ole
Vapaat. Niiden harjoittamiseksi on kihlakunnan oi-
keuden ja maaherran lupa tarpeen. Siihen menee
aikaa ja rahaakin. Ammattikunta-asetukset owat pois-
tettawat ja jokaiselle on faatawa tilaisuus ansaita e-
latuksensa rehellisellä työllä. Köyhyys pidätetään sillä
tawalla paraiten.

Tehdas-te'ollisuus on kanssa, asetusten mukaan,
harjoitettawa kaupungeissa, ehkä sen moniaita haaroja
Voidaan harjoittaa maallakin., Myöhemmän ajan syn-
nyttämälle, on sille annettu Vapaammat ehdot. Ha-
waittuansa rikkauden niissä maissa, joissa tehdas-
teollisuus oli enin edistynyt, kokiwat hallitukset saada
sen edistymään maissansa, joko niin, että korkein tul-
lien säätämällä sultiwat ulkomaiden teosten tuontia,
tai suositteliwatko palkintojen (premie) ja lainnain
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antamalla eli muulla taivalla tehtaiden käyttäjiä. Ne
säätämisen perustukset oivat kuitenkin wäärät. Maassa
pitää ensin löytymän rahaa ja kansaa; tehtaat synty-
ivät sitte. Onnea ja menestystä maalle tuottaaksensa,
tulee tehdas-te'ollisuuden pysyä tuontia ulkomailta es-
täwittä korkeitta tullitta, lainnoitta ja palkinnoitta,
sillä niiden hanketten ivarassa siitä siirtyy köyhyyttä
eikä rikkautta.

Kaupan-käynti »verrataan sotveliaasti suureen y-
leiseen tiehen, jota myöten maan tuotteet siirtyivät o-
massa maassa ja lviedään muihinkin. Se waikuttaa
samoin kvin maan toisetkin kulku-laitokset. Kuta pa-
remmat ne oivat ja kuta ivähemmän liikennettä este-
tään, sitä keweämpi on edes saattaminen ja sitä huo-
keammat owat taivarat. Sama on asia kaupassakin.
Kuta ivapaampi se on, sitä paremmin se täyttää ivel-
tvollisuutensa, että tekijöiltä kerätä tehoksensa, pitääk-
fensä niitä ostajien waralla. Kaupan rajoittamisesta
määrättyihin paikkoihin syntyy kuulustelemista Vas-
taan maan tuotetten tarjoaminen, josta tekijälle aina
on Vähempi etu, Varsinkin meillä, kun maamiehen ta-
wallisesti on pitkä matka «lyöntipaikkaan. Kauppaa
ei saa kaikki käydäkään. Kauppiaan tulee kauppaa
harjoittaaksensa näyttää itseltänsä oleivan la'in mää-
räämän tiedollisuuden ja taidollisuuden. Se ei kui-
tenkaan ivatuuta kauppaa ivähintäkään, kun lienee jo-
kaisen kauppiaan oma etu hankkia itsellensä kaupan
käymiseksi tarpeelliset tieteet. Samoin on keskus me-
rimiehen ammatissakin. Nykyisten asetusten mukaan
ei laiivan haltija saa uskoa laiwansa kuletettawaksi
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kelle hywänsä, mutta kulettajan tulee näyttää itseltänsä
olewan tarpeellisen tiedollisuuden. Semmoiset sään--
nöt kallistawat työn, jota ivastaan kustannukset huo-
jistuisiwat, jos se kaikki heitettäisi asianomaisten o-
maan tahtoon. Englannin ja Pohjois-Amerikan yh-
tistettyjen-waltain kauppiaat taywät kauppaa ympäri
koko mailman, ja niiden maiden merimiehet purjehti-
ivat kaikilla merillä, minkänlaisia tutkintoja kärsimättä.
Täyttääksensä ivelwollisuuttansa nostaa Varallisuutta
kansassa, tulee kaupan saada ivapaasti synnyttää kaikki
tarpeelliset apukeinonsa, joista mainitsemme ainoastaan
jokaisen elatuskeinon menestymiseksi tarpeelliset luotta-
mus-laitokset (Kreäit-anZwlter). Suomen pankin toi-
meliaisuutta wähintäkään morkkaamatta, Vaan mie-
luisasti myönnyttäen sen tehneen kaikki, minkä on Voi-
nut liikunnon lewentämiseksi, on se kuitenkin ivarma,
ett'ei ivaltapankki, yksin-omaisine etu-oiteuksine ja ker-
ran määrättyjen ohjetten mukaan ivaikuttaen, mahda
yleensä, missä tarivittaisi, kohottaita wälittäjäksi. Pie-
nelle kaupalle ja teollisuudelle siitä ei ole suurta hyö-
tyä. Miten ivapaa pankki-järestys mahtaa nostaa
maan ivarallisuutta, sen näyttää meille Skottlanti ete-
wimmästi kaikista Euroopan maista. Sen maan pan-
kit kerääwät kaikki pienet säästöt, jotka sitte tekeivät
hedelmiä antamiksi, siirryttämällä niitä yleensä missä
Vaan tarivitaan. Sillä tawoin ne owatkin Vaikutta-
neet kansassa ylistystä ansaitseivan säästäwäisyys-
hengen.

Edellä jo sanoimme, että oman maan te'osta suo-
jelewattullit enemmän haittaaivat kun edistäwät teollis-
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uutta. Sen järestyksen ontin talous-hoidon tiede
aikaa sitte haivainut kelivottomaksi, ja yleensä, missä
wapaa tullila'in-fäätäminen ou päässyt wallalle, on
sekä liikenne että teos nähtäwästi lisäytynyt, jota
Wälttämättömästi taas on seurannut työpalkkain ko-
roitus. Wapaan tullila'in-fäätämisen woimme siis
päättää wälitiellisesti ivaikuttaivan työmiesten menes-
tystä, ehkä ivastapäifen järestyksen puolustajat suo-
sittelewat sitä ajatusta, että oman maan te'osta pitää
suojeleman niin paljon kuin mahdollista on.

Tähän woimme heittää esityksemme talous-hoidolli-sen la'in-fäätämisemme erehdyksistä, toiivoen tUleivan
ajan parantawan minkä mennyt on rikkonut. Siihen
siaan saatamme tarkastaa Valtalakiamme, jos ehkä
siinäkin löytäisimme joitakuita köyhyyden syntymistä
ja kaswamista waikuttawia sääntöjä. Kauppa-Kaaren
9 Luwun 6 § säätää, ett'ei kukaan saa ottaa suurem-
paa korkoa, kuin kuusi sadalta Vuodessa. Se mää-
rääminen tarkoittaa luultawasti suojella köyhää liikaa
korkoa Vastaan, mutta sitä tarkoitusta ei ole ensin-
kään Voitettu. Waratoin saapi aina maksaa suurim-
man koron, eikä siinä olekaan mitään Vääryyttä.
Rahamiehen ei ole ainoastaan saataiva korkoa lainna-
tuista rahoistansa, mutta palkintoakin siitä Vaarasta,
mikä hänelle on lainnaamisesta, ehkä korko ei nousisi
koskaan niin suureksi, kuin se useasti nyt nousee, jos
se olisi laillisesti Vapaa. Lienee tunnettu asia se,
että köyhä talonpoika useasti, Vastoin la'in sääntöä,
maksaa 20 ja 30 sadalta korkoa lvuodessa. Pienet ra-
hamiehet maaseuduissa eiivät kyllä näöltä ota koskaan
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suurempaa korkoa kuin 6 sadalta, mutta aittoihinsa
karttuu Vuoden pitkään hywäntekijäisiä moninkertai-
sesti. Welka suoritetaan yleensä niillä hyiväntekijäi-
sillä 5 eli 6 wuoteen, waikka se welkakirjassa ivielä
silloin on alkuperäisessä määrässänsä. Laki ivältetään
niinkin, että welkakirjaan pannaan suurempi summa,
kuin se todenperästä onkaan ; sitä keinoa käytetään
enin kaupungeissa. Olisiko korko ivapaa, niin jokai-
nen rehellinen mies ivoisi siinä kilivata. Se ivaikut-
taisi tags koron huojenemista, joksi waratoinkin hel-
pommasti woisi suorittaita weloistansa.

Toinen köyhäin menestystä koskeiva kysymys, jota
tässä ainoastaan osoitamme, on naisten la'in säätämä
Valtakunnallinen tila. Joka ivähänkin on tarkoitta-
nut köyhäin perhekuntain elämätä, myödyttänee sen,
että Vaimo Vielä suurimmassa kurjuudessakin osaa
neuwotellaita. Se on wälttämättömästi kowa-onnel-
lista, etta miehen on oikeus menettää kaikki, Vaimon
ci saadessa pitää mitään omaksi ja nälkäisten lastensa
Varaksi. Tassa Voisi Vielä mainita monta la'in-sää-
tämiseen köskeivaa seikkaa, esim. naisten ala-ikäisyy-
destä yleensä, perimisestä j. m., mutta olkoon esitetty
kylliksi.

Mitä taas rikoslakiimme (K_*__-____k__.g,F) tulee,
jota aitanansa pidettiin sitvistyksen edistymisenä, niin
se pitää parannettaman alusta loppuun asti. Se
turmelee kansan sitveydellisen tunnon ja haittaa sillä
taivoin ruumiillista menestystäkin.

Mikä sitä syytöstä koskee, että meidän aikuisem-
me teollisuus on synnyttänyt ja ylläpitää elannotto-
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muutta, niin sen Voimme heittää sillensä, kun siitä ei
ole ollut erinomaista Vaikutusta maamme köyhyyteen.
Me Voimme siis katsastaa työmiehen omia syitä köy-
hyyteensä. Niitä Vaikuttaa useasti se, että työmies ei
tiedä, mitä menestytseksensä on tarpeen. Niiksi woipi
lukea, etta naimiseen mennessänsä eiwät tarkoin ajat-
tele edellensä; ett'eiwät huoli muista, kuin päiwän
tarpeista; ivelttoutta ja huolimattomuutta työnteossa,
kvin myöskin tarpeettomia ja työmiehen Varallisuutta
häivittäiviä menetyksiä.

Varhainen naiminen ivaikuttaa pian, perhekun-
nan liiaksi kasivaessa, työmiehen köyhyyttä. Siitä on
päiwittäin esimerkkiä muonamiehistämme. Se ei hait-
taa ainoastaan yksinäisiä perhekuntia, mutta se Vai-
kuttaa moninaisesti haittaa koko siinä kansaluokasfa,
kun siitä syntyy liian suuri työmies-Väestö. Näyttää
kyllä siltä, että liika-kansoitusta Suomessa ei tarivit-
taist pelätä Vielä Vuosisatain pitkään, katsellessamme
maamme kaikkia käyttämättömiä Varoja. Kuitenkin
woipi meilläkin syntyä paikallista liika-kansoitusta siitä
syystä, että irtanainen Väki jossakussa seudussa lisäy-
tyy suuremmassa määrässä, kuin että maahaltijat
woiwat käyttää sitä hyödyksensä. Sen nä"emme ta-
pahtuivat, siinä, jossa maalviljelys on Vähin edisty-
nyt. Etelä Suomen maahaltijain kuullaan useasti
kaipaawan työmiesten puutteesta, Pohjois Suomesta
liika-kansoituksesta ja ulos-ivaelluksestakin yhden ajoin
kerrotessa.

Jos työmiehelle hankitaan tilaisuus helpommasti
ja wapaammasti ansaita Varallisuutta omassa maas-
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sa, niin ei Vielä kanalle aikaa tarivittane pelätä u-
los-Vaellusta Suomesta. Niissä seuduissa, joissa
liika-kansoitusta jo on näyttämänsä tai uhkaa näyt-
täitä, lienee tarpeellinen estää aikaisia naimisia. Lains-
äätämisen ei kuitenkaan tule suositella eikä wastustaa
wä'en kaswamista. Ainoa siinä täytettäivä keino on
se, että ivakuuttamalla koettaa saada työmiehet nai-
misiin mennessänsä tarkemmin tarkoittamaan ivaralli-
suuttansa.

Työmiehen hawaitsemme useasti ajattelewan ai-
wan Vähän edellensä, pitäessanfä huolta ainoastaan
päiwän tärkeimmistä tarpeista, tulewaisuudesta, ei e-
des li'immästä, Vähintäkään huolimatta, siis Vielä
Vähemmän kaukaisesta ajasta, omasta Vanhuudestan-sa ja perhekuntansa kohtalosta. Semmoinen halutto-
muus seuraa luonnollisesti työmiehen rasitettua tilaa.
Pohjalaista pidetään tekeliäänä, toimeliaana, ja edel-
lensäkin ajattelewana, mutta niitä on haivaittu sem-
moisiakin sikäläisten perhetten päämiehiä, jotka oivat
menettäneet etelä Suomessa ansaitun työpalkkansa,
joksi Vaimonsa ja lapsensa oivat langenneet köyhäin-
holhouksen holhottaiviksi. Saman luulemme asian o-
leivan Yleensä. Tähän kuuluukin Velttous työn-te'ossa,
jonka sanotaan pääsemän maassamme koivin suurelle
Vallalle. Meidän ei tule kuitenkaan Välttämättömäsi,
tarkistua isäntien yksipuoleisiin kaipauksiin. Kussa
sitä on näyttämänsä, niin se on surkuteltaivasti puo-
lustus-järestytsen Vaikuttamaa. Saadaanko työmies
ajattelemaan, että Vähät säästönsä järjellisesti käyte-
tyt ivoilvat tuottaa hänelle suruttoman Vanhuuden,
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niin hän ei ainoastaan tee enemmän, mutta parem-
paakin työtä, ja siitä sulkeutuu sitte muutama köy-
hyyden ja kurjuuden alkuperä. Ihmisen taidottomuu-
den ivoipi ainoastaan nouseiva silvistys poistaa, joksi
kansan siivistämisen on hawaittu paraiten Vaikutta-
man työmiesten menestystä. Ei ole kuitenkaan sillä
hyivä, että työmiehelle hankitaan taitoa ja fiiveydellistä
artvoa, hänelle pitää huojistaman tilaisuus tehdä pie-
net säästönsä hedelmiä kantaiviksi. Sentähden pitää
rakentaman säästöpankkia ja muita wakuutus-laitoksia.

Tästä käymme katsastamaan työmiesten pahoja
tapoja, joita taivallisesti Vakuutetaan kurjuutensa Var-

sinaisiksi syiksi. Niistä on ehkä laiskuus yleisin maas-
samme. Eikä liene liiaksi sanottu, että laiskuus Val-
loittaa kaikkia kansaluokkia. Se ei ainoastaan ole
köyhyyden alkuperä, mutta siitä syntyykin kaksi toista
köyhyyttä Vielä lisääivää pahaa tapaa, nimittäin juo-
pumus miehessä ja haureliaisuus naisessa. Meillä
Varsinkin on paloiviina pidetty köyhyyden syynä, eikä
Voitane kieltää, että sen ylenpalttinen nautinto mo-
nessa paikassa maatamme on ankarasti Vaikuttanut
köyhyyttä. Juopumuksesta Vaikutettu köyhyys onkin
auttamatoin, koska juopumusta ei mahda parantaa.
Kuitenkin ivoitanee päättää, että kurjuus yhtä usein
langettaa ihmisen juopumukseen, kuin juopumus kur-
juuteen. Josko työmieskin Viinassa kokee unhottaa
kurjuutensa, niin olkoon se hänelle anteeksi, että hä-
nelle on esimerkkiä monesta eteivämmällä kannalla ja
yli kaiken hädän oleivasta Veljestänsä. Mitäpä juo-
pumuksen Vastustamiseksi ilman sitä on tehtykään?



34

Wankeus ja sakot ei Vaikuta siinä mitään. Silvis-
lyS on ainoa parannuskeino. Se pidättää paraiten
juopumusta. Työmiehen Ptvistyessä latoo juopumus
katoamistansa.

Haureliaisuus ei suinkaan ole tuntematoin Suo-
messa. Samoin tuin juopumus, Vaikuttaa sekin kur-
juuden laajenemista ja sekin Voidaan pidättää aino-
astaan niin, että naisetkin siwistetään ja niille Va-
rustetaan etelvämpi Valtakunnallinen tila.

Ne lait, jotka estäivät ja pidättäivät työmiestä
hankkiessansa itsenäistä tilaa, parantaa la'in-säätämi-
nen pian. Siivistys poista työmiehessä itsessänsä
löytywät köyhyyden syyt, mutta työn Vapauttamiseksi
on tarpeen setin, että Suomen sitvistynyt kansa luo-
puu siitä ylenkatseesta, jolla se useasti kohtelee niitä,
jotka elättätvät itsensä ruumiillisella työllä. Rikkaat
pidetään meillä suurimmassa arivossa ja niiden rin-
nalla ne ihmiset, jotka oivat Valtakunnan työssä tai
harjoittatoat tieteitä (lukua). Kaikki muu työ on hal-
paa. Kyllä kaupan ja teollisuuden harjoittajat kui-
tenkin pidetään yhtä suuressa arivossa kuin edelliset-
kin, jos nimittäin oivat rikkaat, joksi todenperästä ai-
noastaan rahansa arwataan. Monella on maassam-
me se ivanhan-aikainen luulo, että ainoastaan oman
Voiton himo on perustuksena kaikkiin kaupallisiin tuu-
mittelemisiin.

Kuta alhaisemmalla kannalla ihminen on, sitä
Vähemmässä armossa pidetään hän. Työkin arwa-
taan sitä Vähemmän, kuta köyhempi työmies on, aina
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siihen tilaan saakka, jossa ihmisen ainoa Varallisuus
on kätensä.

Josko kaikki tähän asti esitetyt köyhyyden syyt
poistettaisikin, niin niitä on kuitenkin muita, joita ei
Voi pidättää. Ne saatamme kaikki nimittää tapatur-
miksi. Niihin ivoipi ensin lukea yleiset luonnon ta-
paukset, jotka waikuttawat haitallisesti yksityisen me-
nestykseen. Suomessa saattaa esim. Yksi aiyoa halla-
yö turmella monen toiwon, että omilla Varoillansa
tulla toimeen yli Vuoden. Tulivat, ra'efateet ja tuli-
palot ivoitvat Vaikuttaa enempää tai Vähempää kur-
juutta ja saattaa yksityiset perhekunnat köyhyyteen.
Niistä syistä syntyy monta tarivitseivaista. Wielä
woiwat yksityiset perhekunnat erinäisistä syistä joutua
puutteen-alaisiksi. Sairaus ivoipi estää niiden työn-
Voipia jäseniä elatusta hankkimasta. Mden tai toi-
sen kuolema ivoipi saattaa muut kurjuuteen. Köy-
hiä on meillä siis ainiaan, ja meidän on nyt katsot-
taiva, kuinka ne lakiemme mukaan oivat elätettäwät
ja holhottawat.

«Koyhäin-holhouksesta.
Köyhiä tulee warattaampain kansa-ihmistensä

auttaa. Sääliiväisyys kehoittaa lieivittämään köyhäin
hätää. Niin hyivin juutalainen ja mahomettilainen
kuin kristin uskon-oppi kehoittaa tunnustajiansa har-
joittamaan laupiuutta. Laupiuus-työt tuottawatkin ka-
tolilaisen opin jälkeen warmimmasti autuuden. Kris-
tin uskon ensimäisinä aikoina suojeli kirkko (uskokunta)
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köyhät ja se järestikin köyhäin-holhouksen. Kirkko oli
sittemminkin wuosisatain kuluessa ainoa köyhäin hol-
hoamista tarkoittama järestys, mutta walta otti sen
wähittäin asiaksensa suurimmassa osassa Euroopan.
Köyhiiin-holhous on nykyjään kahdenlainen, nimittäin
wapatahtoinen ja laillinen. Edellisen mukaan
woipi jokainen auttaa köyhiä oman sääliwäisyytensä
jälkeen. Siinä ci walta panette wälittäjäksi, eikä se
pakotta ketään harjoittamaan laupiuutta. Papit pitä-
wät tässä huolen köyhäin-holhoutsesta. Wapatahtois-
ten apujen ylöskanto ja jakaminen on niiden hallussa
lattialla, missa tämän muotoista järestystä käytetään,
nimitt. suurimmassa osassa roomalais-katolilaista Eu-
roopan ja Amerikankin. Pappien sanotaan kuitenkin
käyttäwän köyhäin hywäksi ainoastaan wähemmän o-
san niitä suuria Maroja, joita heille tarttuu köyhäin
auttamiseksi. Jälkimäinen la'in säätämä köyhäin-hol-
hous on myöskin tahdenmuotoinen, nimitt. rajoitettu
ja rajoittamatoin. Kumpaisenkin mukaan tutkii
waltahallitus, miten köyhille kerran määrätyt warat
käytetään, ja se määrää myöskin ne ehdot, millä apu
on annettawa. Se täyttääkin julkisilla waroilla sen,
mikä mahdollisesti puuttuu mainittNihin waroihin.
Eroitus niiden wälillä on siinä, että jokaisen puut-
teen-tllaisen kansalaisen on, jälkimäisen mukaan, wält-
ttämättömästi saatawa apua.

Laillisen ja wapatahtoisen köyhäin-holhouksen kes-
kinäisestä etuisuudesta on ollut monta taistelua, joita
tässä kuitenkaan ei soivi likemmältä tarkastaa. Näyt-
tää kuitenkin se, että enin silvistyneet Valtakunnat,
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esim. Englanti, oivat kohdelleet laillista köyhäin-hol-
housta, selwästi todistawan, että köyhäin-holhous ai-
wan hyivin sopii Vallan toimeliaisuuden kanssa yh-
teen. Sitä mietettä suosittelee meidänkin laki, jonka
siihen koskewia sääntöjä nyt käymme katsastamaan.

La'in-säätämis.mme on Vasta Viimeisinä aikoina
määränyt kaikki ne, joita köyhäin-holhoutsen tulee
auttaa. Vanhoissa laissamme mainitaan kyllä köy-
histä, mutta niissä ei likemmältä selitetä, minlaisessa
tilassa niiden piti oleman, jotka oli semmoisina pi-
dettäwät. Siis nä'emmekin niissä heitetyn asiano-
maisten köyhäin-holhouksien määrättäiväksi, kenen a-
pua tuli saada. Siitä taas oli laivea ala seurakun-
talaisten mieltwallalle. Mainitun puutteen on 1352
Vuoden köyhälakimme täyttänyt. Sen-mukaan tulee
jokaisen elatuksensa puutteessa oleivan seurakunnan
jäsenen saada kohtuullista ylläpitoa. Seuraten tuota
köyhälakiamme, Voimme tassa esittää erinäisen luette-
lon kaikista niistä, joita köyhäin-holhoutsen on au-
tettawa ja holhottaiva.

1. Heikkomieliset ja mielettömät;
2. Semmoiset waiwaiset, ijälliset ja raihnaat

henget, jotku tarwitsewat alinomaista hoitoa,
eiwättä siis mahda tehdä mitään työtä;

3. Ne waiwaiset, ijälliset ja raihnaat henget,
jotka ei tarwitse alinomaista hoitoa ja myös-
kin mahtawat tehdä jotakuta työtä;

4., Ne, jotka jollakulla wähemmällä köyhäin-hol-
houksen awulla woiwctt kohtuullisesti elättää
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itsensä, ja ne, jotka tapaturman eli sairauden
suhteen sattunaisesti tarwitsewat apua;

5. Turwattomat, ei täyden 16 wuoden itäiset,
lapset, joilla ei ole tarpeellista hoitoa, ja Vii-
meiseksi

6. Työn-woiwat, joiden kuitenkin on welwolli-
suus heille annettawasta awusta tehdä sopi-
maa työtä.

Määrättyämme liiemmalta kaikki ne, joiden on
apua saataiva, seuraa nyt katsastaa, kenen heitä tulee
auttaa. Wanhimmat lait tatsoiivat ei ainoastaan
perhekuntain Velwollisuudeksi pitää huoli kaikista jä-
senistänsä, mutta ne pakoittiwatkin puutteen-alaifen
li'immän perillisen sitä tekemään. Niitä määräyksiä
ei liene kuitenkaan tarkasti noudettu, kun myöhem-
missä laissa nä"emme omaisten awun wapatahtoiseksi.
Waltala'issamme on monlaissa paikoin puhe Vanhem-
pain welwollisuudesta elättää ja kaswattaa lapsensa,
ehkä siinä ei mainita mitään ivastaperäisestä suh-
teesta. Nykyinen köyhälakimme säätää: että Vanhem-
pain ja omaisten pitää hoitaman ja elättämän tai
muutoin tarpeen ja Varojensa mutaan auttaman lap-
sensa ja omaisensa suoraan etenewässä ja takanewassa
polwessa.

Mutta ellei köyhällä satu olemaan Vanhempia
ja omaisia tai niilläkään ei olisi Varaa häntä elät-
tää, niin se on muiden tehtäwä. Köyhäin holhoami-
seksi on meillä ensiksi la'in määräämiä tuloja, niin-
kuin z "/o kuolin-huonetten perinnöstä ; osallisuus sa-
kosta muutamissa asioissa ; ivapatahtoisia lahjoja, joita
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lasten ristiäisissä ja häissä tai muissa tilaisuuksissa
kannetaan köyhille; maksu julkisista hulvituksista ; tu-
lot köyhäin-holhoukseen lahjoitetuista rahoista tai
muusta omaisuudesta ja muita eri asetuksissa mää-
rättyjä tuloja. Ilman sitä on esirvaltakin köyhäin ja
turivattomien lasten tasivattamiseksi määränyt rahaa
ja eloakin. Kaikki ne wckrat oivat ensiksi käytettäivät
edellä mainittuun tarkoitukseen, mutta elleiivät piisaa,
oivat seurakuntalaiset ivelivolliset antamaan lisää. Nii-
den maksut oivat taas kahdenlaiset, nimitt. kiinteästä
omaisuudesta ja hengestä tai n. k. itsen-omaiset mak-
sut. Pääperustus näiden jälkimäisten maksujen suo-
rittamisessa on se, että kaikkien niiden, jotka itse ei-
Vät ole köyhä-awun tarpeessa, pitää antaman apua
köyhäin holhoamiseksi, ehkä tilallinen talonpoikais-sääty
merkittäwästi on Vapautettu siitä welwollisuudesta,
Vaikka lampuotien, mökkiläisten ja muiden ivähäpä-
töisempäin maaiviljelijäin on se suoritettaiva. Meillä-
kin näkyy se katsottawan oikeuden mukaiseksi, että työ-
miehettin suorittamat tätä maksua, koska holhotut köy-
hät enimmiten syntymät työmiehistä. Toiselta puolen
kuullaan walitettawan, että työmiehet aina enemmän
pöyhistellen waatiwat apua töyhäwaroista. Mutta
eiköhän siihen edellinen osaksi ole syynä? Lienee it-
sestänsä selivä se, että työmiehen, kuta useampien
Vuosien kuluessa hän suorittaa maksuja köyhäin-hol-
houkseen, on sitä suurempi oikeus saada ne takaisin.
Köyhäin tuloiksi lukee lakimme myöskin holhottujen
köyhäin perinnön. Siitä saattaa kyllä toisinaan olla
Voitto köyhäivaroille, mutta ei köyhäin-holhouksen ole



40

suinkaan tarkoitus Voittaa mitään holhotuilta jäsenil-
tänsä, joksi sen tulee tyytyä siihen, että saapi todelliset
kustannuksensa palkituiksi. Niissä maissa, joissa ra-
joitettu laillinen köyhäin-holhous on mallalla, tään-
kaltaisia köyhämaksuja ei ole ensinkään.

Siksi alueksi, jossa köyhät ja waiwaiset muinoin
elätettiin, on pitäjästä arwattu monesta syystä, esim.
siitä, että 1571 wuoden kirtko-asetus säätää pitäjä-
tupien rakentamisesta köyhäin holhoamiseksi. Niitä
lienee wcmhuudesta kuitenkin elätetty kihlakunnittain-
kin, koska kerjäämistä, eri luwasta, suwaittiin laa-
jemmalla alallakin, kuin ainoastaan pitäjään piirissä.

Ruotsin jalomielinen kuning. Kustaa II Adolfi esitti
w. 1624 waltio-säädyille läänittäin perustettawan
köyhäin-holhouksen. Jokaiseen lääniin oli esityksensä
mukaan rakennettawa majoitushuone, jossa läänin
kaikki waiwaiset ja raihnaat piti hoidettaman, kuin
myöskin lastenhuone, jossa köyhät ala-itäiset lapset
piti kaswatettamcm, ja wielä ojennushuone, jossa ne,
jotka mahtoiwat, waan eiwät tahtoneet tehdä työtä,
piti siihen pakoitettamcm. Mutta kun kaikki säädyt
eiwät suostuneet siihen jaloon ehdotukseen, jolla mai-
nio hallitsija tarkoitti muuttaa köyhäin-holhouksen
wallan asiaksi, niin se jäi sillensä. Paria kymmentä
touotta myöhemmin määrättiin pitäjäs lailliseksi köy-
häin-holhous-atueksi, ehkä kerjääminen wielä edellensä
oli luwallinen laajemmallakin alalla. Suomen nykyi-
nen köyhälaki säätää: "Jokaisen seurakunnan tulee
holhoa omat köyhänsä ja puutteen-alaiset jäsenensä,
kuin myöskin pitää waari siitä, että jokaista tarpeet-
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lisen elatuksen puutteessa olewaa seurakunnan jäsentä
autetaan kohtuullisella elatuksella seurakunnan yhtei-
sestä huolesta ja sen piirissä", ja: "Jokainen seura-
kunta on lu'ettaiva yhdeksi köyhäin-holhous-alueksi."
Semmoinen on siis ohje, ehkä laki kuitenkin myönnyt-
tää poikkeuksia. Seurakunnat eiivät kuitenkaan kaik-
kialla ole soiveliaat köyhäin-holhous-aluet. Usiampain
maamme pitäjäin on sattumissa tapaturmissa mahdo-
toin pitää huolta köyhistänsä, joka taas näkyy siitä,
että suuri osa niiden pitäjäin asukkaita täytyy elättä-
miseksensä turivautua kerjäämiseen. Kohtuullisuus ehkä
Vaatisi, että toiset Varakkaammat seudut auttaisiivat
hätää pidättäessä. Seurakunta on kuitenkin usiam-
missa köyhä-la'issa katsottu sotveliaimmaksi alueksi,
josko siitä onkin poikettu monessa paikassa, esim.
Englannissa, jossa omaa köyhäin-holhousta ei ole tus-
kin joka 30 seurakunnalla, muut kaikki omat yhdiste-
tyt useampia tai harivempia pitäjiä täyttämiin Yhte-
yksiin, jota sanotaan seuraneen etenkin hyivää.

Sitte seuraa tässä ehkä tärkein kysymys, miten
köyhät oivat holhottawat. Erilaisia köyhiä holhotaan
luonnollisesti eri taivalla, joksi lienee soivelias seurata
edellä esitettyä luetteloa löyhistä. Mikä siis ensin
koskee heikkomielisiä ja mielettömiä, pitää ne panta-
man jonkun tunnollisen yksityisen hengen hoidettawaksi,
ellei seurakunta tahdo niitä lunastaa houruhuoneihin
tai ellei niissä löytyisi aivonaista siaa. Köyhän hul-
lun lunastamiseksi hulluhuoneeseen on pitäjään mak-
settaiva kerrassansa 68 rupl. 57H kop. hop. Waikta
kahdessa Vanhassa asetuksessa, iv. 1642 ja 1791, sää-



42

bettiin hulluhuonetten rakentamisesta, entisen mukaan
Yksi joka maakuntaan ja jälkimäisen yksi joka lääniin,
niin niitä ei kuitenkaan rakennettu kaikkialla. Suo-
messa niitä nykyjään ei ole kuin kaksi ainoata, jonka
ohessa läänien sairashuoneita myöskin käytetään hul-
lujen parantamiseksi. Ne hullut, jotka ei lunasteta
hulluhuoneihin, oivat yksityisten hoidettawat, Vaan sen
arivaa hyivin, ett'ei yksityinen mahda hoitaa hullua
niin kuin sitä pitäisi hoitaman. Näiden köyhäin hoi-
tamiseksi pitäisi siis jällensä käsittämän Vasta maini-
tut Vanhat säännöt hulluhuonetten rakentamisesta,
joiden kustantamiseksi ja ylläpitämiseksi läänien kaikki
pitäjät olisi welwoitettawat.

Toiseksi seuraa ne waiwaiset, ijälliset ja raih-
naat, jotka tarwitsewat alinomaista hoitamista, mah-
tamatta itse tehdä mitään työtä. Wanhemmat lait
starkoittiwat etenkin näitä täysikaswuisia köyhiä. Ne
'-hoidettiin ennen aikaan luostarien ja kirkkojen tienoon

?rakennetuissa sairashuoneissa. Usiammat niistä lai-
toksista lienee kuitenkin häwinneet uskon-oftin puhdis-
tuksen aikana. Joita wielä sittemminkin löytyi, käy<
iettiin 1642 wuoden asetuksen jälkeen edellensä "sai-
ilaudelta, ijällisyydeltä tai muulta huonoudelta rasi
lettujen köyhäin hoitamiseksi", jota kesti aina wuoteen
«1763, jonka perästä niitä on käytetty ainoastaan
Nvarsinaisina lääkitys-laitoksina. Siitä ajoin on pitä-
jäläisten ollut welwollisuus luonansa hoitaa tähän
luokkaan kuuluivat köyhät. Nykyisen köyhälakimme
mukaan on köyhähuonetten rakentaminen pitäjäin wa-
patahdossa, kuin se myöskin säätää, että, nämä köy-
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hät, ellei löyhähuonetta löydy, pitää pantaman tun-
nollisten .yksityisten hoidettawiksi, samoin luin heikko-
mielisistä ja mielettömistä on sääty. Epäiltäwä on
kuitenkin se asia, tokko semmoiset henget yleensä tar-
joutuivat köyhiä hoitamaan. Niiden elättämistä on
paikoin rumettu katsomaan Voittoa tuottamaksi asiaksi.
Menetys eläkkeelle pannessa on moniaissa seuduissa
muuttunut inhottawatst huutokaupaksi, jossa köyhä
määrätään Vähin waatiivan elätettäwätsi. Sitä ei
1852 Vuoden asetus tyllä tarkoita. Se tarkoittaa
päinivastoin tyktänänsä köyhäin hyötyä, Vaikka sitä
on seurannut mainittu Väärin-käytös. Esimerkkiä on
siitäkin, että köyhiä on pantu muonamiesten elätettä-
Viksi, koska ne tyytyiwät ivähimpään maksuun. Mutta
mitenkä he sitte hoitamat muita, lun eilvät aina Voi
elättää itsensä? Asetus tarkoittaa huoletointa olentoa
köyhälle Vanhoilla päiwillänfä, mutta mainitulla ta-
ivalla hän ei saa sitä koskaan. Raihnaiden ja ijällis-
ten hoitamiseksi olisi tämä elättämisen tapa ehkä by-
Vinkin sopiiva, jos ne heitettäisi ainoastaan hyioäni-
misten ja köyhäin menestystä kohtelewien perhekuntien
huostaan. Muonamiehen hoidettaivaksi pantua köyhää
tarkastaessamme, esittäitse todenperästä kamala ku«
waus Voiton-himosta meidänkin maassa. Ahkera ja
rehellinen, monen hyötyä ennen Voimissa ollessansa
kartuttaiva, mutta manhoillansa melkein itseänsä yhtä
köyhän hengen hoidettaivaksi heitetty työmies saattaa
mahdollisesti jäädä sairastvuoteelle omiin turmiinsa,
koskei muonamies eikä Vaimonsa jouda häntä hoitaa,
kun heidän on Vieraissa ansaitsetva elatuksensa. Sem-
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moisia kumauksia tapaamme kyllin kyllä. Köyhäin-
holhous on tarkemmin tutkittama tai on hoidettawan
itsensäkin määrättäivä se perhekunta, jonka hoidetta-
ivaksi hänet pannaan. Sillä taivalla hankittaisi ehkä
paraiten näille köyhille se huoletoin olento, jota laki
tarkoittaa ja he niin hyivin tarwitsewat.

Kolmanteen luokkaan kuulumista köyhistä, jotka
ei tarivitse alinomaista hoitoa ja siis mahtawat tehdä
jotakuta työtä, säätää 1852 wuoden asetus, että ne
oivat aina medellensä elätettäivät Suomessa tähän asti
enin käytetyllä taivalla, nimittäin niin, että pitäjäs
jaetaan määrättyihin ivaiwais-ruotuihin, joista jokai-
sen on elätettäwä yksi köyhä. Tätä elättämisen tapaa
kohtelemat meillä Yleisensä mieluisimmasti sekä holho-
tut itse että nekin, joiden asia on holhoa. Todenpe-
rästä lieneekin se tapa nykyjään niin hyivin köyhille
soiveliain kuin huokeinkin maksamille. Tässä on kui-
tenkin muistutettaiva se, että Vasta edellä mainittuja
köyhiä ei tule lukea näihin kysymyksessä olewiin, niin-
kuin useasti kuitenkin tehdään, sillä tämän tapaisessa
holhouksessa, maiivais-ruotuine, on edeltä tasitettäivä,
että holhottu mahtaa korjata itsensä. Ellei hän taas
mahtaisi, on se pelättäivä, ett'ei hän ruodissa saa
parempaa, maan ehkä huonompaa hoitoa, kuin yksityi-
sen elätettätväksi pantu köyhä. Eläkkeelle pano taas
ei ole ensinkään soivelias tähän kuulumille köyhille.
Siitä syntyisi niinikään huutokauppa, jossa köyhän
iviimeset Vähät Voimansa myötäisi enin tarjoamalle.
Sen päätteen pitämällä, että köyhän on sillä työllän-
sä, minkä mahtaa tehdä, maksettawa elatuksensa, lie-
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nee ruotu-järestys siis edellensä soiveliain täänkaltais-
ten köyhäin holhoamiseksi. Usiammat maamme pitä-
jät eiivät mahda rakentaa ja ylläpitää köyhähuoneita,
joissa köyhät elätettäisi heiltä tehtäivää työtä Vas-
taan. Siksi olisiwat holhous-aluet suurennettawat,
monta seurakuntaa niiksi Yhdistämällä, Vaikka sittekin
olisi Vaikea niitä rakentaa foiveliaasti ja myöskin
hankkia niissä sopimaa työtä.

Neljänteen luokkaan kuuluu oikeastansa kahden-
laisia kyöhiä. Semmoiset, jotka työllänsä ei mahda
täydellisesti elättää itsensä ja perhekuntansa, ja ne,
jotka sattunaisesti tarivitsetvat apua joksikuksi ajaksi.
Ne omat tarkasti eroitettawat. Entisistä ivoipi olla
Vaaraa köyhäin-holhoukselle. Katsokaamme, miten se
ivoipi syntyä. Asetuksen mukaan on köyhäin-holhouk-
sen niille annettaiva se, mikä elatukseensa puuttuu
siitä, minkä työllänsä mahtaivat ansaita. Se apu pi-
tää antaman etenkin elossa ja ruokaivaroissa, eikä
rahassa, ellei erinäistä syytä siihen ole, jonka ohessa
la'in-säiitäjä, edeltä tasittettyänsä, että sitä Voidaan
käyttää Väärin, myöskin on säätänyt, että köyhäin-
holhous-hallituksen on oikeus joko sitä Vähentää tai
tykkänään pidättää, köyhän käyttäessä sitä muuksi,
kuin kohtuulliseksi elatukseksensa. Sillä säätämällänsä
myönnyttänee laki todenperästä, että nämä köyhät
ivoitvat elää köyhäin-holhouksen auttamattakin, kun se
ei liene tarkoittanut rangaista mahdollista keivytmie-
lisyyttä hengen-ivaarallisella nälällä. Tätä apua ivoi-
taisikin luultaivasti usiammiten Välttää hytvin hy-
Västi. Monelta haaralta Vakuutetaan, että semmoi-
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set henget, jotka ennen elättiivät itsensä sekä perhe-
kuntansa löyhäin-holhouksen auttamatta, nyt anomat
pöyhkien apua köyhäin-holhous-hallituksilta. Siihen
tartvitaankin suurempaa watawuutta, kuin tawallisesti
woipi odottaa, ett'ei edellensätään huolia alinomaisis-
ta aivun Vaatimuksista. Nämä köyhät rasittamat köy-
häin-holhous-hallituksiamme enin ja kaswawat ehtimi-
seensä. Meisesti kaimataan myöskin sitä, että ottajat
käyttämät apua Väärin. Sanotaan tapahtuneen sen-
kin, että apua saaneilla ei ole kotiinsa palattua ollut
mitään jälellä, kun menettiivät kaikki kotimatkalla.
Ehkä sitä lienee ivaikuttanut se, että apu, mastoin
la'in käskyä, annettiin rahassa, maikka siitä luulta-
masti olisi seurannut sama, josko la'in käskyä olisi
noudettuiin. Marsinkin niissä seuduissa maata, joissa
melkein joka tilalla on salakapakka, saapi jauholeiivis-
kän yhtä helposti kuin hopearuplankin ivaihetetuksi mii-
naan. 1852 Vuoden asetus säätää, että työn-ivoipien
köyhäin on tehtälvä sopiivaa työtä heille annetusta
aivusta. Se tarkoittanee kuitenkin ainoastaan sem-
moisia työn-tvoipia, joilta työtä puuttuu, jota Vas-
taan, asetuksen sanain mukaan, edeltä on käsitettäivä,
että tähän kuuluivien köyhäin tulee työllänsä ansaita
enin osa elatustansa. Niin näkyy asetusta talvalli-
festi selitetynkin. Oikeastansa ei pitäisi niillekään,
työtä tekemättänsä, antaman apua. Ruotu-waiwais-
ten on welwollisuus ruotu-taloösa tehdä työtä woi-
minsa myöten, joksi laki puoltaa heitä miihemmän
tuin edellisiä, jotka eiwät awusta tarwitse tehdä työ-
tä, Vaikka jälkimäinen arivataan köyhemmäksi. Niin
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kauan kuin tätä holhoamisen tapaa meillä kestää, pi-
tää köyhäin-holhous-hallitusten malttamattomasti ja
tarkasti tutkiman niiden keskuksien todenperäisyyttä,
joita apua-anoivat esittäwät ja jotka ylenpuolinen
kaitsija niitäkään katsoo todenfterällisiksi, kuin myöskin
tarkasti noutaa sitä käskyä, ett'ei antaa raha-apua,
mutta ainoastaan ruokaivaroja, joita ilman sitä moi-
pi someliaimmasti noutaa tarlvitseivan kotiin.

Mitä toiseen osaan tähän kuuluivia köyhiä tulee,
tai niihin, jotta tapaturmasta eli sairaudesta ainoas-
taan sattunaisesti omat puutteessa, niin köyhäin-hol-
houksen on autettaiva nekin. Mutta tässäkin pitää
köyhäin-holhous-hallitusten tarkasti tutkiman keskukset,
eikä luottaa liiaksi apua-anoiviin, jotka taivallisesti
kuwaeleivat onnettomuutensa suuremmaksi kuin se on-
kaan. Näitäkin auttaessa, pitää rahatvaroja Välttä-
mään niin paljon kuin mahdollista on.

Sitte seuraa iviides luokka köyhiä, tai ei täyden
16 muoden manhat lapset, jotka omat tarpeellista hoi-
toa Vajaalla. Näiden holhoaminen on maan tulemai-
suudelle tärkein. Ijällisten, lvaiivaisten ja raihnaiden
hoitamisessa on tarkoitettaiva ainoastaan se, että hank-
kia heille rauhaisaa ja huoletointa olentoa Viimeisillä
päitvillänsä, Vaan lasten hoidossa on tarkoitus, tykkä-
nänsä toinen. Ne pitää hoitaman ja kaslvattaman
niin, ett'eiwät masta itse joudu työltä rasitetuiksi köy-
hiksi; niistä pitää kasivattaman ahkerat ja rehelliset
kansalaiset. Siinä se juuri on tämän tarkoituksen
Vaikeus. Vanhuudesta lienee orpolapset hoidettu ja
elätetty samalla taivalla kuin ijällisemmätkin köyhät,
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ehkä lait eiivät siitä Mirka mitään. ' Köyhäin-holho-
uksen haivaitfemme ensi kerran niitä tarkoittaman e-
dellä mainitussa kuning. Kustaa II:n esityksessä w.
1624. Sen mukaan oli lasten-huone rakennettawa
joka maakuntaan ja kaupunkiin. Mainitun esityksen
hylättyä, lienee niitä kuitenkin rakennettu Harmassa.
Maa-seuratuntain kirkkoherran oli iveltvollisuus tuu-
mia kuudennos-miesten kanssa köyhäin lasten hoidos-
ta. Ne.piti kasivattaman joko köyhätuivissil tai jonkun
rehellisen hengen luona. Samanlaista mietettä köy-
häin ja orpolasten hoitamisessa suosittelee 1852 muo-
den asetuskin, sillä eroituksella kuitenkin, ett'ei sem-
moisia lapsia saa ottaa köyhätupiin, mutta joko sitä
Marten rakennettuihin hoitohuoneihin tai pitää ne
pantaman hymämaineiten ja päälle-luotettamien hen-
kien elätettämitsi. Jos erinäistä lasten-huonetta löy-
tyy, pitää siinä hoidettaivat lapset myöskin opetetta-
man kristin uskoon. Niiden lasten, jotka omat yksi-
tyisten elätettätvinä, on saataiva kristillinen kaswatus,
kvin niitä myöskin pitää opettaman käsi- ja maaivil-
jelys-töihin tai muihin sopimiin toimituksiin, etta
masta mahtatvat niillä elättää itsensä, ja jotka saat-
tamat heidät kunnollisiksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi.
Asetuksen sanain mukaan saisimat eläkkeelle pannut
täydellisemmän kasmatnksen, kuin lasten-huoneissa hoi-
dettaivat lapset, ehkä se kuitenkin tarkoittanee, että
jälkimäisiäkin pitää opettaman senlaisiin taitoihin,
joilla masta ivoiwat elättää itsensä. Niinmuodoin
käsitetty, säätää 1852 Vuoden asetus wakawimmasti,
etta köyhäin-holhoutsen ci ainoastaan tule hoitaa köy-
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hät ja orpolapset, mutta kasivattaakin ne kelwollisiksi
kansalaisiksi. Se tarkoitus on etenkin kiitettäivä ja
se pidättääkin paraiten köyhäin lisäytymistä. Sitä
tarkoittaakin jokainen la'illinen köyhäin-holhous. Las-
ten hoitamisessa on etenkin tärkeä se, etta ne pan-
naan soiveliain henkien hoidettaiviksi. Siinä on kui-
tenkin näyttämänsä samanlainen wäärin-käytös, kuin
edellä mainitsimme ijällisten hoidosta, kun köyhäin-
holhous-hallitukset eiivät ensinkään pidä huolta lasten
hengellisestä kasivattamis.sta, maan tarkoittamat aino-
astaan niiden ruumiillista menestystä, joksi niiden
kaswattaminen säännöllisiksi ja kunnollisiksi työmiehiksi
tyMnänsä menetetään. Tämä kasivattamisen tapa
saattaa kyllä olla hyödyllisempi ja parempi, marsinkin
aiman pienille ja nuorille lapsille, kuin että ne kas-
watettaisi hoito-laitoksissa, mutta lapsia kasivattawien
perhekuntien tulee olla ci ainoastaan hyivämaineiset
ja päälle-luotettawat, maan niillä pitää myöskin ole-
man totinen kristillinen hyivän-tekelväisyys-hen.i, joka
saattaa heidät kohtelemaan lapsia aiman kuin olisiivat
omansa. Muutoin ei tarkoitus onnistu. Jos hoito-
laitoksia kerran rakennetaan, niin siinä lienee paras
seurata edellä mainittua kuning. Kustaa II:n ehdo-
tusta. Sen mukaan olisi lasten-huoneet rakennetta-
ivat läänittäin. Ralennus-kustannus olisi ja'ettawa
asukasten suhteen läänin kaikissa köyhä-aluissa, ja
ylläpitämys-kustannus taas hoidettaivien lasten suh-
teen. Sitä seuraisi ei ainoastaan Vähemmät kustan-
nukset, maan tarkasti silmällä pidettätvä lasten kas-
ivatuskin.
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? Kuudes luokka köyhiä on semmoisia työnwoipia,
jotka työn puutteessa owat tarpeellisen elatuksen wa-
jaalla. Näistä ei liene tähän asti ollut liian suurta
rasitusta köyhäin-holhoutselle. Jolloin niitä talvivuo-
sista tai muista syistä on ilmautunut, silloin on esi-
walta käynyt auttajaksi. Työn puutetta ei syntyne-
kään maassamme wielä kanalle aikaa, eikä kukaan
tarwinne tiheämmältä kansoitetuissa ja enemmän wil-
jelletyissä osissa maatamme nähdä nälkää. Toinen
on asia kuitenkin harivaan kansoitetussa ja huonosti
wiljelletyssä pohjois-Suomessa. Tiheät katowuodet
saattawat useasti niissä seuduissa koko joukon ihmisiä
hätään. Josko tahtoisiwatkin maikka miten ansaita
työllä elatuksensa, niin ei kuitenkaan aina löydy työn
kustantajia. Siitä syystä onkin 1852 lvuoden asetus
säätänyt köyhäin-holhous-hallitusten welwollisuudeksi,
että yleisemmän puutteen syntyessä hankkia työtä hä-
dän-alaisille, ollen seurakuntain wapatahdossa, että
sitä hankkia joko Varsinaisissa eli wara-työhuoneissa
tai muulla sopiwalla tawalla. Eikö seurakuntain wa-
rat siksi ylettyisi, tulee köyhäin-holhous-hallitusten sekä
ilmoittaa asia maaherralle että myöskin esittää fopi-
wia keinoja hädän pidättämiseksi. Maaherran on taas
asia ilmoitettawa waltahallitukselle, joka siitä lopulli-
sesti sitte säätää. Työhuoneet olisiwat täksi tarkoi-
tukseksi sopiwimmat laitokset, mutta niitä ei woisi u-
siammissa seuduissa käyttää hyödyllisesti. Se olisi
nimittäin mahdotoin, että joka paikassa hankkia softi-
waa ja piisaawaa työtä. Työ on siis hankittawa
muulla tawalla. Ehkä molemmin puolin sopiwim-
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masti niin, että köyhäin-holhous-hallitukset ostaisiivat
raaka-aineita, joita puutteen-alaiset sitte kotonansa te-
kisiwät kaluiksi määrätystä palkasta, jonka, .ilmoitte-
lemista yksityisten kanssa mälttääksi, kuitenkin tulisi
olla ivähempi kuin mikä senlaisesta työstä taivallisesti
maksetaan. Mutta sillä tamalla möisi elättää aino-
astaan muutaman osan työnmoipia köyhiä. Sopimim-
mat työt olisi kyllä kehruu, kutominen j. n. e., maan
niitä toimituksia harjoittaa meillä ainoastaan naiset.
Miespuoleiset työntekijämme harjoittamat etenkin maa-
iviljelystä ja muita ulkotöitä. Asetus myönnyttää siis
köyhäin-holhous-hallitusten panemaan näitä yksityisen
työhön. Mutta siitä ivoipi pian syntyä niin hymin
köyhää itseänsä kuin auttajaansa haittaama Väärin-
käytös. Englannissa, jossa sitä etenkin käytettiin en-
nen iv. 1834, haivaittiin sen ivaikuttaivan sekä köy-
häin että köyhäin-holhous maksujen hirmuista lisäyty-
mistä. Tähän kuulumille köyhille on koettu hankkia
työtä muullakin, Hollannissa ja Belgin maalla eten-
kin, ehkä menestyksettä, käytetyllä taivalla, nimittäin
köyhä-siirtomaiden (Mtl^ko-oni) perustamalla. Mah-
dollisesti onnistuisi se paremmin meillä. Pohjaisten
pitäjäimme maahaltijat eiivät Voi käyttää sikäläistä
löysää kansaa alituiseen työhön, kun niillä joko ei ole
tarpeellisia kustannus-tvaroja taiko maaiviljelyksensä
parantamiseksi tarpeellista toimeliaisuutta ja taitoa.
Etenkin tärkeä olisi siis, että sille kansalle hankittaisi
alituista työtä, jota ahkerain työmiesten nyt on haet°
tama muualla. Se Voisi taas tapahtua niin, että
niiden seutujen mahdottoman suuret ja laiveat sydän-
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maat wiljeltäisi. Taidollisten ja halullisten henkien
johtaessa se ehkä onnistuisi tuntutvammatta Häiviöttä.
Tämmöisten siirtomaiden perustaminen olisi kuitenkin
liian kallis yksityisille köyhäin-holhons-aluille, koska
se onnistuaksensa pitäisi tehtämän lawealta, joksi suu-
ret kustannukset siis tarmittaist. Sitä pitäisi kuiten-
kin koettaman, ehkä sopiivimmasti sillä tawalla, että
esimalta käyttäisi siihen jonkun osan ojennushuonetten
iväestöä, jota nyt käytetään semmoisiin töihin, että
niiden teokset ei suorita edes elatus-tustannuksia.
Käytettäisikö. tätä Väestöä muutamien maamme soi-
den ja korpien miljelemiseen, olisi siitä mallalle suu-
rempi hyöty kuin nyt, josko rahankin menekki olisisama, eikä se möisi ollakaan suurempi.

Meidän nykyistä köyhäin-holhous-järestystä ivas-
taan on yleisensä muistutettama se, että esi-ivalta ei
pidä asianomaisia holhous-hallituksia tarkasti silmällä,
jonka näemme jo Vaikuttaneen wäärin-käytöstä. Wal-
ta hamaitsee nykyjään ainoastaan Yksinäisistä Valituk-
sista mainittujen hallituksien yleisen käytöksen. Köy-
hän on useasti mahdotoin malittaa, josko asetuskin
siksi myönnyttää hänelle helpoituksia. Valituksensa
pitää kuitenkin olla kirjalliset, maan kenpä ne hänelle
kirjoittaa? Useasti hän ei tiedäkään, mitä laki hä-
nelle määrää, josta syystä hän ei huoli malittaa.
Holhous-hallitukset pidettäisi siis paraiten silmällä
niin, että sitä Varten asetetut kaitsijat tutkisiwat asiat
ja niistä sitte ilmoittasiivat maltahallitukselle.

Viimeiseksi sopinee tässä tarkastaa yhtä köyhäin-
holhouksen hallitusmuotoa koskemaa seikkaa.' Papit o-
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ivat kaikkialla maassamme la'ilta määrätyt istumaan
köyhäin-holhous-hallituksissa, mieläpä maalla niiden
hallituksien alituisina esimiehinäkin. Omituiset syyt
omat Ruotsissa ja Suomessa määräneet pappien teh-
täwäksi Yhtä ja toista, joka oikeastaan olisi ivaltio-
hoinnon tehtäivä. Kirkkoherrain aika menee paraaksi
osaksi Virkaansa yhtymättömien welwollisuuksien täyt-
tämiseen, joksi Voimat käyttää ainoastaan Vähemmän
ajan marsinaistin papillisiin toimiinsa, joihin edelliset
siis waikuttawat esteettisesti. Tosin on köyhäin-hol-
houtsen hallitus Vanhuudesta ollut papiston welwolli-
suutena, ehkä juuri paftis- ja talonpoikais-sääty hyl-
käsi edellä monesti mainitun kuning. Kustaa Hm esi-
tyksen, joka tarkoitti papiston mapauttamista siitä tvel-
wollisuudesta. Meidän papit ajatteletvat tässä asiassa
erilailla. Muutamat suosittelemat nykyisen köyhäla'in
säätämistä, että papit omat itsestänsä määrätyt köy-
häin-holhouksen hallitsijoiksi, toiset Väittämät sitä ivas-
taan. La'in järestämä köyhäin-holhous on tykkänänsä
maltiohoinnollinen asia, eikä siis pappien tehtäivä.
Papin ei fotvi hädän-alaisille kuulijoillensa selittää
lvaltiohoinnollisen la'in maljua käskyä, hänen ei solvi
heidän kanssa taistella siitä oikeudesta, minkä laki
heille määrää. Se on päinmastoin toimensa mukaan,
että hän lohduttaen ja somittaen astuu heidän majoi-
hinsa. Sitä hän taas ei moi tehdä, jos hän tvähäis-
tä ennen lakine käsissänsä on luotansa poistanut apua-
anomia köyhiä. Pappien ei kuitenkaan tule pitäytyä
laupiuutta harjoittamasta. Kurjuutta on mailmasfa
kyllä enemmältäkin, kuin että sitä kaikkialla möisi aut-
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taa ja pidättää. La'in säätämän köyhäin-holhouksen
on etenkin tarkoitettatva tunnettua ja toteen ilmautu-
nutta köyhyyttä. Sen toimeliaisuus ei tarkoita syn-
nyssänsä olemaa köyhyyttä, jonka laajenemista ehkä
mahakin ajoissa annettu apu estäisi. Kas siihen on
papin toimeliaisuus sopima! Perustakoon hän seura-
kuntaansa ivapatahtoisia yhteyksiä, jotka sitte kaikkialla
tiedustelisimat köyhyyttä ja pidättäsiwät sitä Varojensa
mukaan. Mikä suuri ala eikö siinä olisi papin toti-
selle ja kristilliselle toimelle! Siitä olisi seurakuntain
luopumattomuus ja kunnioittaminen heille paljon suu-
rempi, kuin nyt, maitta kohta köyhäin-holhouksen esi-
miehinä ollessansa. Monessa paikassa maatamme on
kuitenkin mahdotoin perustaa holhous-hallitusta pap-
pien Vaikuttamatta. Siihen on syynä la'in määrää-
mät pienet köyhäin-holhous-aluet. Niin kauan kun
ne pidetään semmoisina, lienee papin ivaikutuskin
Välttämätöin. Asia ei ole kuitenkaan kaikkialla sem-
moinen. Jossa hallitus muutoin Voidaan perustaa,
tai ellei pappi katsoisi itsensä soiveliaaksi hallituksen
esimieheksi, pitäisi seurakuntain saada mapaasti Valita
hallituksen jäseniksi ketä hytvänsä.
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