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Johdatus.

Turun yliopiston perustamisen jälkeen alkaa oikeastaan
Suomenmaan tutkiminen. Väitöskirjoja alkoi ilmestyä tuon tuos-
takin, joissa eri paikkakuntia usein enemmän ylistettiin kuin ker-
rottiin. Pohjanmaakin jopa Laitilan pitäjäskin sai osan tästä
ylistyksestä. Mutta wasta sitten kun Ruotsin suuruuden aika
oli mennyt, kun noiden onnettomain nälkäwuosien ja sota-aikain
kautta huomio kääntyi etupäässä taloudellisiin seikkoihin Ruotsin-
waltakunnan pesäpaikoissa Tukholmassa ja Turussa, tuntuinmt
sen waikutukset- enemmän Pohjankin perille. Tuskin oli ensim-
mäinen maakunnallinen kertomus Nhwenanmaasta ilmestynyt
wuonna 1730 kuin jo P. Mathesius julkaisi armotkaan kertomuk-
sensa Pohjanmaasta 1734. Senperiistä kuin Rudbäck oli koko-
naan turmellut historiallisen tosioloihin perustuman arwostelun
ja kaikki yhä häntä jäljitteliwät oli Mathesius ensimmäinen mies,
joka oli wapaa kaikista noista senaikuisista harhaluuloista, sillä
hän asettui ihan wakaalle tieteelliselle pohjalle. Tawan mukaan
kirjoitti hän teoksensa latinan kielellä, joten se paikkakuntalaisil-
lemme jäi wieraaksi.

P. Mathesius oli Kalajoen kirkkoherra ja sen ajan käsitys-
ten mukaan jotenkin Kajaanin treiwikunnan naapuri. Kirjeelli-
sesti sai hän tietoja täältä pastori K. H. Backmanin kautta. Hä-
nen teoksesta toimitti G. Rein ruotsalaisen käännöksen Suomi
kirjaan. Tää samoin kuin muutkin isänmaalliset kokoelmat o list-
ivät suomeksi toimitettawat julki.— Maantieteelliset tutkimukset sai-
wat yhä uutta wirikettä. Suomessa asetettiin talouswaliokunta
1744 ja maanmittauswirasto, jossa oli johtaja 20:nmaanmitta-
rin kanssa 1748. Kohta (1754) seurasi E. Castren'm teos Ka-
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jaanin läänistä. Ennenkuin siihen lähemmin käännymme mainit-
semme, että 4:stä Pohjanmaan kaupungistakin tuli samaan ai-
taan julki kertomuksia, nim. Tornion, Oulun, Kokkolan ja Pie-
tarsaaren kaupungeista*). Muusta Suomesta ei silloin merrat-
tain yhtä paljon paikkakunnan kertomuksia tehty.. Nyt myöhem-
min on sitä mastoin useita Tyrmään, Pirkkalan ja Walkjärwen
y. m. seuduista kirjoiteltu ja S. Kirjallisuuden seuran kustannuk-
sella julkaistu, ilman etta Pohjanmaalla on yhtä runsaasti kvin
ennen niitä toimeen saatu.

Kääntyäksemme jälleen E. Castr6n'iin oli hän paikkakun-
nasta kotoisin, jonka nmoksi hänen teoksensa onkin kirjoitettu suu-
rella lämmöllä. Teos on ruotsinkielinen, maan on jo puolen
sataa muotta ainakin ollut aiman harminainen. Kajaanin seu-
duilla sitä ei enää ole kellään. Onpa siis syytä ollut kokonaan
käyttää, mitä kirjassa oli käytettämää, jotta tulisi paikkakunta-
laistemme tietoon. Kirjasen täydellinen nimi on: I Jesu namn!
Historisk och oeconomisk Veskrifning öfwer Cajaneborgs Län. Eric
Castren Österbotninge. Prowessori Kalm oli hänellä esimiehenä
mäittelyssä. Kertomuksensa omistaa hän monelle, jotka luettelee
aikakauden tawan mukaan. Etupäässä mainitsee hän Kajaanin
kontrahtirowastin Lauri Henrikki Backmannin, jolta mahtoi san-
oakin aiheen teoksen kirjoittamiseen, sitten luullakseni opettajansa
Oulun Trimialikoulusta Jaakko Salmenin, Turun tuomiokapitu-
lin notaarion Maisteri Aaprahami Frosterus'en, Kajaanin kirkko-
herran Maisteri Juho Frosterus'en, Paltamon kirkkoherran Simo
Appelgren'in, joka oli hänen serkku j.n. e. Kirjan alkusanoissa hän
huomauttaa, että „maa pitäisi tarkkaan tuntea, jotta nero ja
taito woisiwat tulla käytetyiksi." — E. Castren on myös kirjoit-
tanut ruotsinkielisen kertomuksen Pudasjärwen pitäjäästä (Zlbo
Tidningar 1776).

Harmalla seudulla on niinkin monta historioitsijaa ja paik-
kakunnan tutkijaa ollut, jos wertaamme muihin kihlakuntiin tai
maakuntiin. Sillä paitse E. Castren omat näistä paikkakun-
nista kirjoitelleet myös: I. Cajanus, Backman, G. R. Appelgren,

*) Katso Ignatius, Suomen Maantiede s. 32—33.
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H. Deutsch, Gylden, V. G. Lagus, K. A. Castron, A. Andelin,
A. G. Fontell, I. Castrsn, K. Kokkonen ja H.Gebhard. — W.
1663 (?) kirjoitti Cajanus latinaisen kertomuksen tapaisen: De
?aldamo6Nßi Lcclksia. cum d6Btriow f^aiauVbur^6Nßi, jota en
ole nähnyt. — Painamatta on L. H. Backmanin kirjoitus „En
sannfärdig berättelse om Cajana slotts och stads Församlings till-
stand (1739). Myöhemmät tutkijat sanomat tässä oleman pal-
jon määriäkin tietoja, jonka tähden waroittawat warowaisuudella
sitä käyttämään. Siinä puhutaan Sarkasodan tapauksista ja
ajoista.—Samoina aikoina ilmestyi useita peräti taloudellisia ker-
tomuksia, jotka kuwaawat aikaansa. Er. lumelius kirjoitti ter-
wanpoltosta Pohjanmaalla 1747 ja G. R. Appelgren 1775: Oför-
gripeliga tankar om Landtbrukets upphjelpande uti Paldamo socken
i Cajaneborgs Län. I. Tässä kertomuksessa on G. Rein'in mu-
kaan minkä mitäkin hauskoja tilastollisia tietoja taloudesta ja sen
edistymisestä 1754:n jälkeen. Tätä en ole nähnyt. Tääkin Kalm'in
esimiehyydellä.

Myös Tuneldin maantieteessä (w. 1749) on tietoja Poh-
janpuolesta. Kirjan 7:s painos toimitettiin Porthan'in amulla
1794. — V. G. Lagus, kirjassaan: „Om Kajana och Uleäborgs

Friherrfkap" juttelee jälleen Pietari Brahen ajoista.
Taloudellisessa suhteessa on tärkeä lamea kirjoitus: Oecono-

miska Anteckningar rörande Norra delen af Uleaborgs Län, under
resor derstädes, pä Hans Elaucht, Rikslancelleren m. m. Grefwe
N. P. Rumänzoffs omkostnad och Kejs. Finska Hushållnings-
sällskapets försorg gjorde aren 1814—15 af H. Deutsch (39 si-
wua paikkakunnastamme).

Henrik Deutsch, Tornion piirilääkäri, tutkei Pohjanmaan
ja Kajaanin taloudellisia oloja 1814—15 suurella hartaudella ja
teki teriimiii ehdotuksia paikkakuntamme edistymiseksi. Oli synty-
nyt Turussa 1772, kuoli 18Z8. Hän oli perehtynyt näihin po-
loisiin Pohjan maihin, joita hän rakasti.

Kajaanin kaupungista juttelee Gylden kirjassa: Historiska
och statistista anteckningar om städerna i Finland, 1844.

Hauskin kaikista on K. A. Kastrenin teos : „Kajaanin linna
ja lääni" m. 1650—1750 malilla, joka on mielii säätämissä kir-
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jakaupoissamme. Wahinko, että warhainen kuolema tempasi pois
tämän lahjakkaan nuoren miehen, että ei ennättänyt saada kaikkea
sitä isänmaallista työtään suoritetuksi, mitä aikoi. Hänkin oli.
paikkakunnan miehiä. Häneltä on jäänyt koko joukko käsikirjoituk-
sia, jotka seuaatin arkistossa säilytetään. Ne koskemat enimmiten
Pohjois-Suomea. Kaikkia niitä en ole ehtinyt läpi lehteillä.

Muinaistieteellisillä matkoillani tapasin muistoja hänestä.
Sekä Pehkolan- että Koutalahdella oli hän käynyt wanhoja La-
pin hautoja ja wanhoja raunioita katselemassa. Missä lienewät
hamainnot tällaisilta retkiltä muistoon pantvina?

Paltamon Romästilla A. Andelinilla oli käsikirjoituksena: „His-
toriallinen kertomus Paltamon pitäjästä ja Kajanin kaupungista,
koonnut — s —n." Esipuheessaan sanoo toimittaja: „Tämä ker-
tomus sisältää suureksi osaksi ennen ilmi tuotuja asioita,
jotka omat yks yhdessä, toinen toisessa kirjassa kirjoite-
tut. Kun monia kirjoja Harmat lukiat ostaa, niin jää tieto en-
tisistä aijosta suuremmalle osalle kansasta maillinaiseksi ja epä-
selmäksi. Että lukialla olisi yhdessä kohden jonkinmoinen selmitys
seudun entisistä waiwoista ja edespäin pyrkimisistä sekä hengelli-
sissä että maallisissa suhteissa, ott ainoastaan ollut tarkoituksena
tämän kertomuksen kokoamiseen."

Kertomus oli todellakin koottu ja siten hywin epätasainen,
jonka muoksi Suomen Kirjallisuuden seura ei moinul sitä ottaa
m. 1876.N paikoissa painettamakseen. Siihen oli otettu muun
muassa laweita otteita Wälskärin jutuista, tietoja Lappalaisten
jumalista ja uskosta, koska Lappalaiset olimat täällä ennen asu-
neet, sekä useita lehtiä K. A. Kastrsnin kertomuksesta. Ukko siis
ei jaksanut enää, wanha kun oli, saada sitä suotawaan kuntoon.
Kun teoksen Kirjallisuuden Seuralta toimitin rowasti-wainajalle
takaisin, tulin liian juhlallisesti lumonneeksi toimittaa sen pai-
noon. Myöhemmin katsellessani huomasin, etta en moinut käyt-
tää kvin mähäisen osan siitä tämän teoksen kirjoittamisessa.

Kertomus oli häwitii käsistä, sillä Andelin oli sen lähettä-
nyt ennen kuolemaansa Amerikkaan Amerikan Lehden toimittajalle
A. Leinoselle, joka on Paltamosta kotoisin. Asiasta sain tietoa
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kasminkumppllliltani kirjansitoja A. lärwenpäältä Iywäskylästä,
jonka perästä kirjeellisesti pyysin sen pois Amerikasta ja sainkin.

Tohtori A. G. Fontell jälleen, joka on kotoisin Etelä-Poh-
janmaalta, on kirjoittanut ruotsiksi tutkimuksen: „En blick pä
Österbottens tillstand 1571 och gränsfejden 1573—1585, jossa
puhutaan Kajaanin kihlakunnan asutuksesta ja rappausretkistä.
Se on ilmestynyt kirjassa: Walan, album utgifwet af Swenske
Österbottningar w. 1881.

Isac Castronin tutkimukset m. 1878 wihdoin omat kokonaan
maa- ja kimi-opilliset ja rajoittumat Oulujärmen ympäristöön.
— Johdanto Oulun läänin kimennäisoppiin on ennen ilmestynyt
(1792) ja on minulle outo. Sen toimitti P. A. Gadd.

Wihdoin sai kansakoulunopettaja, sittemmin lukkari, K. Kok-
konen muinaisyhdistykseltä 200 markan matkarahan paikkakunnan
muinaismerkkien luettelemista ja muistojen keräämistä' warten.

Toista sataa peninkulmaa hän matkusteli ja yli 70 penin-
kulmaa hemosellakin ajeli esineitä sekä muistoja keräillen, mutta
uusien toimiensa kautta keskeytyimät hänen matkansa jakertomuk-
sen teko, jotta hänen paperinsa joutuimat mmun haltuun. Mel-
kein kokonaan hänen aineensa omat käytettynä teoksessani: Mui-
naistieteellinen kertomus Kajaanin kih/akunnasta, jonka käsikirjoi-
tus on Valmistumaisillaan.

Supeampi ala, Kajaanin kaupungin entisyys, on jälleen ol-
lut ylioppilas Hannes Gebhard'in tutkimuksien esineenä. Nuo-
ruuden innolla on hän toimeensa ryhtynyt ja saanut kehoitusta
osakseen sekä Helsingin että Kajaanin puolesta. Valtuusmiehet
taisimat hänelle määrätä jonkun sadan markan palkkion ja His-
toriallinen Seura päätti 1885 painattaa hänen tutkimuksensa al-
kuosan Historialliseen arkistoon.

Kaunokirjailijat omat sitä paitse näistä paikoista kirjoitel-
leet mielikumituksen mapaudella. Taiturin kynällä juttelee Sakari
Topelius nuorisolle Messenius'en mankeudesta ja linnan antau-
misesta y. m. Wälskärin l. haamurin jutuissa.

Nuori Oululainen maisteri luh. V. Messman, joka on
useita kesiä kihlakunnassamme Paltamossa ja Hyrynsalmella oles-
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kellut, on myös kirjoittanut kertomarunon Kajaanin linnan antau-
misesta. Se ei ole painettu.

Onpa siis syytä sanoakseni:
„Io on souttu suoweteni
Kalalampini kaluttu,
Jo on souttu — soutakohot —

Selm' on souta souttu ranta,
Ennen tehty tie parempi,
Jo on souttu — soutakohot —

Soleamp' on soutakfeni,
Kepeämp' on käätäkseni."

Ruotsin tiedeakatemiassa teki P. Elwius ja P. Wargentin
ehdotuksen^ maan mäestön, sen paljouden ja laadun tarkempaan
tutkimiseen ja tarkastukseen. Näin syntyi m. 1749 Ruotsin ja
Suomenmaan tabellilaitos, jota syystä pidetään suuressa armossa,
koska se on paras mäenlasku, jota tältä ajalta tawataan'*). Ka-
jaanin seudullakin pantiin nää laajat tilastolliset tabellit yksin
aioin woimaan ja omat säilyneetkin alusta alkain myös Palta-
mon kirkkoherran arkistossa. Mutta wiime muosikymmenien pa-
perit puuttumat ja sentähoen loppumatkin useimmat tilastolliset
tietoni 1863:nmuoden paikkoihin.

Olen koettanut suoda tilastolle suurempaa arwoa tässä ker-
tomuksessa, sentähden, että se lewittää tosiperäistä waloa yhteis-
kunnallisiin oloihin ja antaa oikean käsityksen elämän ja toimin-
nan ilmiöistä. Sen kautta moi huomata monta epäkohtaa, ne
menestyksellä ilmituoda maltio ja hallitusmiehille, sillä niille on
niissä — jos ne omat oikein tehdyt — suuri todistusmoima.
Samoin kuin historia osoittaa tilastokin ihmissumun edistymistä
ja näyttää mihin määrään on milloinkin eräissä suhteissa edis-

tytty, mitä hyötyä tai mahinkoa uusista asetuksista taikka satun-
naisista tapauksista on ollut ja mihin toimiin on Valtiotalouden

*) Ignatius, Suomen maantiede.
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harrastajan siis jälleen ryhtyminen. Hengen ja luonnon maail-
massa mallitsee säännöllisyys. Tämän säännöllisyyden ilmisaa-
mista ihmiskunnassa harrastaa tilastotiede, se se onkin sen teh-
tiin)a. Tieteestä on niinmuodoin käytännöllinen eli yhteiskunnal-
liswaltiollinen sekä myös tieteellinen ja simistiuvii hyöty.

Onkin onni, että se tohtori Ignatius'en toimesta on pääs-
syt niin kukoistamaan tilaan Suomessa. Waltiotaloudellisilla
opinnoilla marustetun miehen pitäisikin ottaa paikkakuntamme ta-
loudelliset olot tutkiakseen. Mina en ole niitä kyennyt paljon
koskettelemaan.

Toimon, että tällä yritykselläni yhä wiritän ja ylläpidän
poloisen mutta rakkaan kotiseutumme tutkimista. Ehkäpä piankm
papit tai kansakoulun opettajat talwi-iltain kuluessa ryhtywät kir-
joittamaan eri kertomuksia niistä seurakunnista, joista ei mielii
sellaista ole. Pitäjällä liikkuessa, wanhoja puhutellessa, paikalli-
sia oloja nähdessä karttuisi joka piiiwä aineita.» Moni asia un-
hottuu, ett'ei enää ole wastaisifta polwilta kirjaan saatawissa.
Tällaisilla kertomuksilla on mielestäni monipuolinen hyöty. Sekä
itse etta toisenseutulainen oppii siitä paikkakunnan tuntemaan, tie-
tää sen edut ja puutteet, moi sitä warten ja siinä paremmin toi-
mia, kunnan ja yhteiskunnan asioissa. Se laajentaa hänen
niiköalojaan ja mähitellen kehittää yhteisen isänmaan jäseneksi.
Kun kotiseudun tuntee hywin, karttuu halu ja kyky tulla tunte-
maan muitakin seutuja. Sanalla sanoen, luulen paikkakunnallis-
ten kertomusten lisäämän osaltaan isänmaan rakkautta ja siten
yhä lujemmilla siteillä meitä sitoman tähän suloiseen Suomeen,
köyhään Pohjolaan, jossa on joka paikka täynnä kunnon esi-
isiemme muistoja.

Ehkäpä tulee piankin sellainen aika, että kunnat asettamat
palkintoja seurakunnan kertomuksien kirjoittamiseksi ja entisten ta-
loudellisten waiheiden tutkimiseksi, jotta nykyistä aikaa olisi hel-
pompi käsittää.

Ehkäpä tämän koelman perästä, joka kyllä on mienyt kol-
misen kesää minulta, masta woin muiden seutulaisteni amulla
toimittaa esim. kymmenisen muoden perästä uuden täydellisemmän
painoksen l. kertomuksen Kajaanin kihlakunnasta. Pyydän asiaa
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harrastamain kirjan mirheitä oikomaan, puutteita täydentämään
ja jos mahdollista muistutuksensa ja tietonsa minulle lähettämään
uuteen painokseen olettamiksi.

Wihdoin tahdon lausua monelle sulimmat kiitokset siitä, että
owat edistäneet ja auttaneet pyrintöjäni. Paitse useita weljiimi
on minua opastellut suullisesti Opettaja N. Karjalainen Pal-
tamossa ja lukkari Kokkonen Kajaanissa, sekä Maisteri K. A.
Kastren ja opettaja Härkönen Särinsniemellä ynnä lyseolainen
Haataja Manamansalolla. Puolangolla edisteli Pastori Mennan-
der, Ristijärmellii Maisteri ja pastori Lönnrot, Hyrynsalmella
Nimismies Stählberg ja meljekset Heikkinen, Suomussalmella met-
siiherra Waenerberg, lyseolainen Manninen, Sotkamossa kauppias
Termo y. m. Edelleen on minua auttanut ylioppilas Kyösti
Kiwi (Stenwik) Oulusta, ylioppilas Bergström Kuhmosta, y. m.

Hämeessä, Juhannusyönä 1885.



Mni, Rajat, HassumMnm jako, Pinta-ula
Gnnen muinoin on täällä asunut Lappalaisia, maan his-

torian hämäryyden aikoina oli Kajaanin kihlakunta kokonaan Kar-
jalaisten asuttamana Weniiliiisten epäwarmana werollisena. We-
näjän raja näet kulki 1325 Säämingin salosta Siitinseliin, (War-
kauden) kautta Petääjokeen (Pyhäjokeen jolla wälillä Karja-
lankoski ja Kolumakoski omat etsittiimät, ja sitten Pohjanlahteen.
Heimokuntaraja oli muodostunut waltakuntien ja eri uskontojen
rajaksi. Minusta tää raja kulki Kajaanin joen niskaan joka on
Petäjäinen l. Petiiinen. Pyhäjokea ei woitaisi niin helposti noin
määrin kirjoittaa. Toiset omat sitä somittaneet Pattijoeksi, joka
m. 1552 senaatin arkistossa kirjoitetaan Patheioki.

Ennen Pähkinäsaaren rauhaa oli jo Hämäläisiä siirrystiel-
lyt Periipohjan lohiwirroille anastamaan Karjalaisten aloja. Se-
kaisin oli heitä, toiset tunnusti Ruotsin, toiset Wenäjän maltaa.
Mutta Ruotsi kun oli lähempänä, ottikin ne haltuunsa. Samo
ja Häme jakoimat erämaat keskenään. Täten sekä sulkeutui manha
kauppatie Laatokalta Haalogalantiin Norjaan että keskeytyi Kar-
jalaisten eteenpäin tunkeuminen. Tästä syntyi koma mihollisuus,
jota kesti muosisatoja, maikka milliin somussakin kauppaa kiimi-
wät, josta heitä Ruotsin hallitus joskus kieltelemäänkin mieli.
Wenäjän Karjalaisia wastustamaan joutuimat Sawolaiset, joita
1552 siirrettiin tänne. W. 1555 he ensi kerran weroa maksoi-
mat. Entinen raja siirtyi silloin Oulujiirwen pitäjään itä- ja poh-
joispuolelle, mutta minne se silloin oikeastaan ulottui, on epiisel-
miiii, kuten lukija edempänä tulee huomaamaan. Kihlakunnan
pohjoispuolella olemat, Kitkajärwen ja Maansetjiin (s. o. Kuusa-

*> Y. Koskinen.
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mon) seudut aina Sodankylään, Sompioon ja Kuolajiirmelle asti
olimat mielii 1593 sekä Wenäjän että Ruotsin meronalaisena.

Näinä manhoina aikoina ei luettu mielii Pohjanmaata Suo-
meen, maan mainittiin rinnan Suomi ja Pohjanmaa eli Suomi
Pohjanmaan kanssa (Fontell).

Oulujiirmen seudun sanoo Castren ja Strandberg tulleen
eri pitäjäksi 1560, mutta tiedon moi oikaista muodeksi 1559,koska
muoden 1559 laskuissa mainitaan („Liminga, Ijo, Kemi och Me-
triisi socknar")*) Limingan, lm, Kemin ja Oulujiirmen pitiijäät.

Ensimmiiltä ei ollut Oulujiirmen pitäjäs niin laaja kuin
kihlakunta, jonka kokoiseksi se sittemmin kasmoi. Kylien nimet ja
jaot maihtelimat tuon tuostakin. W. 1555, jolloin se mielii oli
Oulun erämaan nimellisenä (Ulo eremarken), jakautui se kahteen
mljiinnyskuntaan: „Melalax" ja „lalanka". Erämaa oli Oulun
pitäjään osana, mutta kuului yhä Samonlinnassa asuman Gustaf
Fincken alueesen muoteen 1554. Wuonna 1558 oli se jaettu kol-
meen neljännyskuntaan, sanoo A. G. Fontell, kolmas oli „Kehi-
me", s. o. Kiehimä, joka oli asukaslumultayn suurin, nim. 88 ta-
lonpoikaa. Melalahden ja laalangan neljiinnyskunnissa oli 55
ja 53 talonpoikaa. W. 1562 se mainitaan kahtena „pitäjiiänii"(?) :

„Melalax" ja „lalanka". 1563 luetellaan jo kylät, joista näkee
Oulujiirmen pitäjän laajuuden.

*) Joen Wargs Regenstaper, N:o 4615, senaatin arkistossa.

Sarismiiki 13 talonpoikaa.
Wäliiächi
Säresniemi

11
6

Ialangalax
Rdzerma

8
3 ~

Cängas ierffui
Kiffuis ierffui
Mamanckinsalo

3
11
6

Weckarlax 2
Cautoniemi 17
Wottolax 7
Melalax 21
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Tässä siis ei mielii Puolangasta mainita muuta kuin Kon-
gasjiirmi, ei Kajaanin, Mainuan, Murtomäen, Lehtomäen eikä
Kuluntalahden kyliä, ei Sotkamoa, Kuhmoa, Hyrynsalmea, eikä
Suomussalmeakaan. Mutta m. 1578 oli kuitenkin mainittu Wo-
raxelax — Wuoreslahti eri kylänä 4 taloa, sekä Kiannonsuu
11, Mieslahti 13, Kiannonjoki 26 taloa, Uajiirmi (— Umankylä)
20, Ristmesi 31.

Oulunniska — Waala kuului Limingan pitäjääsen.
Ennen edellisiä aikoja eli m. 1552 mainitaan jo kuitenkin

kerran muutamia paikkoja, mitkä sitten ikäänkuin unhottuivat.
Osmanki, Puokio, nyt Puolangalla; Kurenkoski, Ahmaskoskensuun luodepuoli, Nuojueen alus, Kiiminginjoki, nyt Utajärmcii;
MainMnmäki ja lauhua(n)mäki *), Wuohinki (Kajaani), Soka-
jiirwi, Kuluntalaksi Kajaanin seurakuntaa; Nuasjiirmi, Karanka-
laksi, lormasjärmi, Lagnaniemen tyrni (Lahnajärmellä?) Sapso-
lahden perä, Tipaksen suu, Saijanlahden nurmi, nyt kaikki Sot-
kamoa; „Maaselän kuuth" ehkä Kuhmon rajalla.

Vähitellen mahtoimat Suomussalmen, Puolangan ja Kuh-
monkin seudut tulla kuulumaan Paltamon pitäjään alueesen. Missä
järjestyksessä ja milloin, ei ole mielii tutkittu.

W. 1780.N paikoilla**) näkymät Paltamon pitäjään rajat
suunnille olleen samat kuin nyt, jos naapuri pitäjät Suomussal-
mea ja Puolankaa myöten siihen luetaan.

Mathesius tietää, että seutua olisi kutsuttu ennen Kajaanin
tai Kajaanin linnan pitiijääksi ja jaon jälkeen Paltamon pitii-
Mksi.

Kristiina kuningattaren aikaan oli koko Kajaanin lääni Sa-
lon ynnä Sukajoen ja Raahen kanssa, Pohjois-Samoa Kuo-
pion ja Pielisten seurakunta, kreimi Pietari Brahen-äänityksenä.

*) Missä?
**) Simon Appelgrenin kinkerikartta Paltamon kirkon arkistossa.

Kihoimensw 16 talonpoikaa
Wanijerffwi
Risthierffui

6
24

Paldoma 12
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joiden lisäksi hänellä oli myös Brahelinnan seuduilla: Mikkelin
ja Ristiinan pitäjät sekä tiloja Marttilan ja Paraisten pitäjissä
Turun luona. Hänellä oli Suomesta tuloja 24,000 (kai maski-
talaria). — Samaan aikaan oli Gyllenstierna Oulun ja Soop
Limingan, Achatius Axelson Natt och Dag sukua lm ja Pudas-
jiirmen, Stiernskiöld Kemin herrana. Muukin Pohjanmaa, paitse
Ruunukyliin seutu, oli ylimyksille lahjoiteltuna *).

Ennen isoa peruutusta jo ratkaistiin tuo kauan wiiitelty ky-
symys, että Pohjanmaa oli maltion luopumattomia, ja tämän
johdosta siellä olewat kreiwi ja wapaaherrakunnat peruutettiin.
Ainoastaan manha Pietari Brahe sai erinäisestä suosiosta
mielä pitää Kajaanin mapaaherrakunnan ja ennätti kuolla m.
1680 ennenkuin wihdoin iso reduktioni hänenkin alueensa korjasi **).

Oulun lääni on wtihitellen muodostunut. Pohjanmaa luet-
tiin ennen Länsipohjaan ja siis Ruotsin maltakuntaan.

W. 1669 2«/ g sai Pohjanmaa eri kuwernöörin. W. 1674
eroitettiin Pohjanmaa Länsipohjasta. W. 1680 jaettiin Pohjan-
maa kahteen alueesen maltiopäimillä: pohjoiseen, johon kuului
Kajanaburgin ja Uloburgin alueet sekä eteläiseen Korsholma, ja
maaherra asui muoteen 1687 Oulussa, sitten Waasassa. Wasta
2"/ g 1775 lohkaistiin Oulun lääni Waasan läänistä ja yhdistet-
tiin siihen Kuusamo. Kaarlo Maunu liigerhorn oli silloin maa-
herrana. Muu osa Kemin Lappia, Tornion Lappi ja Muonion-
jokea myöten Länsipohja yhdistettiin wihdoin lääniin Haminan

rauhanteon jälkeen.
Olipa Ruotsin mallan aikana aiottu yhdistää Kajaani Kuopion

lääniin, minkä nojalla emme tiedä, mutta m. 1775 "/12 sallittiin
sen edelleen pysyä Oulun läänin osana kuninkaalle tehdyn esityk-
sen mukaan ***). W. 1831 tehtiin samanlainen yritys -j-).

*) Yrjö Koskisen historia siw. 283.
**) Mathesius.
***) Katso Suomi 1846.
f) Suomi 1845 f. 191.
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W. 1660 taisi piispa lisakki Rothowius'en aikana Kajaa-
nin romastikunta päästä erilleen Raahen-Salosta.

W. 1690 tuli Kajaani eri woutikunnaksi. Niitä oli silloin
läänissä (?) 5, muiden muassa pohjoinen ja eteläinen Oulun
moutikunta.

Tuomiokuntia oli läänissä myös 5, mutta 24 käräjäkuntaa,
joista Kajaanin seuduilla 4. Kajaanin tuomiokunnan kirjat alka-
mat w. 1651 ja loppumat jo 1659, toiset omat saattaneet palaa
Waasan tulipalossa, maan Isonmihan jälkeen jatkumat ne jälleen.

W. 1838 oli jo 4 nimismiehen pitäjää, Paltamo, Hyryn-
salmi, Sotkamo ja Säräisniemi (?).

Milloin lienee seutu eri lääkärin piiriksi tullut. Roos ai-
nakin 1823 mainitaan jo läänin lääkärinä.

Kihlakuntaan kuuluu nyt Paltamo, jolla on kappelina Ka-
jaanin kaupunki ynnä maaseurakunta; Säräisniemi, jo^a sai eri
kirkkoherran m. 1882, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Puolanka,
ja Hyrynsalmi, jolla on kappelina Ristijärmi.

Kajaanilla 1734 oli sama sinetti kuin Pohjanmaalla: 6
kärppää sinisellä pohjalla, niiden yli kreimillinen kruunu Pietari
Brahen mukaan.

Tämä alaltaan laaja jättiläiskihlakunta on pituudelleen noin
30 peninkulmaa Sarmikimestä pohjoisesta Tiilikanjiirmeen Kuo-
pion läänin rajalle etelään, ja 25 peninkulmaa lemeydelleen Siir-
kimaarasta idästä Muhoksen rajaan länteen.

Pohjanmaan pitäjät omat tamallisesti pidempiä tai lyhem-
piä myöhykkeitä jokilaaksojen mukaan. . Alussa ne ulottuimat joen
suulta perille latwoillc asti, mutta mähitellen syntyi kappeleita
ja kappeleista emäkirtkokuntia, joten alkuperäinen myöhyke katkot-
tiin paloiksi.

Samaa muotoa ei oikeastaan ole Kajaanin kihlakunnan seu-
rakunnilla, maikka jakoperustus on jotenkin sama. Maaylänkö
Kainuun ja Maanseljän millissä ei ole täällä kapea myöhyke,
maan lemeä alue, mutta se jakautuu halki Paltamon kangasta,
Sotkamon ja Kuhmon pohjoisrajaa myöten, mutta sittenkään ei-
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wiit mielä seurakunnat ole kapeita. Joet lewenewiit alinomaa le-
meiksi jiirmiksi ja ottamat isoja haaroja kahden puolen.

W. 1446 sanotaan Maanseljässä Wenäjän, Pohjanmaan, Hä-
meen ja Sawon rajain yhtymän, Kalliowuori on sen pyykin nimi
Pielaweden, Pihtiputaan ja Pyhäjärwen pitäjien kulmauksessa.
W. 1452 se wielä kerran käytiin. Se loi nykyisen maakuntarajan.
— Ämpärillä eri aikoina olleista rajamaista pieniä tietoja. W.
1637 oli Kajaanin alueen eteläpuolella Wiipurin lääni. Myö-
hemminkö mai ennemmin lienee jälleen Kajaani ulottunut isoon
Pisanmäkeen, koska se oli Samon, Pohjanmaan ja Käkisalmen
läänin kulmauksessa *).

Wenäjän Karjalaiset omat itäpuolelta koettaneet hämitellä
pois kaikkia manhoja rajamerkkejä, jotta siten medenjakaus on jää-
nyt ainoaksi rajanmäärääjäksi **).

Wenäjää mastaan on raja määrätty keisarillisilla julistuk-
silla M. 1816, 33, 41, 64 ***).

Murto- t. Näränkämaarasta on rajana Wenäjää mastaan
seuraamat paikat Wuokinpää, Miinoankiwi, Seinojansuo, jossa
Arkankeli loppuu ja josta Aunus rajautuu Oulun lääniin. Naja
kulkee sitten etelään ja lounaan kosketellen Hoikanjokea, Raikutus-
lampea, Rajamaaraa ja yhtyy 7 mirstaa Möntömaaralta Kuo-
pion lääniin; lonkerinkimi on siinä pyykkinä.^)

Mathesius luettelee Paltamon rajoina: Moscoma jaKemin
Lappi, lisalmi, Sotkamo, Pudasjärmi, Siikajoki ja Oulu.

Milloin mainittaneen Oulu ensi kerran? Mathesius jutte-
lee tarun, että Lappalaisella muka oli 3 poikaa, joista Oulu, Ii
ja Liminka nimensä saimat, Oulas pojasta Oulu.

*) Y. Koskinen. — Kalewala Rothsten s. 364.
Luettelo Rajapyykeistä Sawonlinnan läänistä Vienan mereen olisi kir-

jassa: Rydberg, Swensta Traktater I s. 496—97.
**) Erkki Castren.
***) Ignatius, Suomen Maantieto,
-f) Suomi 1846.
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Paltamon mmi mainitaan minun tietääkseni ensi kerta 1552
Paltalammen nimessä, sitten esim. mielii 1578 Paltama(a); Sot-
kama(a) m. 1552.

Kajaanin nimi on maakunnan nimenä jo ennemmin tuttu,
sillä Kainu ja Kajaani (Kajani) nimet omat eri muotoja samaa
sanajuurta. (Ääni aja ja ai mustaamat nimittäin toisiaan muis-
sakin sanoissa, esim. hujahtaa ja haiskahtaa, haisee, kajahtaa ja
kaikuu; ajatus, aju mert. aimo. Samoin olisi Kainu ollut ennen
Kajanu).

Maantieteessä ei ole Kainu nimeä enää muualla kuin Kai-
nun seljiinteen nimenä, joka on Waalan jaKuusamon rajakulman
mälillii. Rein sitä mielii käytti 1853 Pohjanmaan toisena ni-
menä, mutta Kamuhan lienee ollut maan se osa Pohjanmaata,
joka ei ole Waasan lääniä.

Myöhemmin olen hamainnut että Rein johtaa nimen sa-
nasta kainu — alama, lagliindt.

Mathesius johti Paltamon sanoista: „peldo" ja maa, koska
maa oli niin hedelmällistä. Oikeastaan lienee palta — palte,
syrjä eli särkkä, mo —maa; Sotkamo on — sotka l. telkkiimaa;
Kuhmo lienee joku Kuh(a?)maa; Säräisniemi on yhtä maikea
selittää, ehkäpä - särkkiiniemi; Puolanka niihtiimiisti puolasta
johdettu, kenties — puolatko, puolamaa; Ristijiirmellii on nimi
järmen muodosta; Hyrynsalmen nimessä on Hyry outo sana;
Suomussalmi on joko sanoista suomus eli suomunen, joka möisi
olla entinen nimikin.

Kajaanin kihlakunta on kahta kertaa suurempi kuin Uuden-
maan lääni eli 407,8 neliöpeninkulmaa, Oulun kihlakunta on 477,
Salon 251, Kemin 644, Lapin 1,036 neliöpeninkulmaa.

Kajaanin kaupunginala on 129,76 neliömirstaa, Paltamon
pitäjäs Kajaanin kappelin kanssa 3,299,76, Sotkamo ynnä Kuhmo
6710,76, Hyrynsalmi Puolangan kanssa 4207,86, Suomussalmi
5943,ii neliömirstaa (Hornborg Matrikel).

Oulun lääni on melkein yhtä iso kuin Portugali eli 8.02?
maani, neliöp.

Ei ole kaikilla kansoillakaan ollut näin lamealti asuinmaata.Israelilaisilla eli luutaan kansalla oli maan 400: nneliöpenin-
kulman paikoille.



Muoret.

Suomi on hamaittu olleen aikoinaan jäiden alla. liiiistö-
kauden perästä seurasi meden malta yli suurimman osan maata.
Ahmenanmaan, osaksi Satakunnan, Pohjanmaan ja Karjalan
ytt mieri Itämeren laineet, jonka pinta näyttää tiedemiehistä ol-
leen pari sataa jalkaa korkeammalla.

Täälläkin on mielii jäiden ja niiden alle kiintyneiden kimien
uurtamia koroja kallioissa noin luoteesta kaakkoon. liiiilauttain
sysiiilemiii omat myös kimimöhkiileet, irtanaiset laa'at ja „alaki-
met", joihin on todellakin tarmittu iso moima. Sellaisia omat:
Iso kiwi kaarteen suulla Alassalmen yläpuolella 2—3 syltä pitkä,
I^2 .syltä korkealla medestä. Rauramon tien mieressä on Sot-
kamon kirkolle päin 4—5 syltä pitkä, kolmatta syltä korkea. Moni
notko, kuru ja juoma moi myöskin olla niiden kyntiimii.

Seudun kukkulatkin omat ennen olleet korkeammat. Wesi
toimittaa alinomaa tasoitustyötä, täyttää laaksoja, tekee uusia,
aukoo kulkupaikkoja, kamentaaa jiirmiii, liettää ja muodostaa jiir-
miii joiksi ja lampia puroiksi. Täta tapahtuu melkein huomaa-
matta mielii nytkin joka hetki.

Oulujiirmen seutuja on maanopillisesti tutkittu, maikka ei tark-
kaan. Promessori F. I. Wiik on täällä tuonoin liikkunut Oulujiir-
men pohjoispuolitse maantien seuduilla*). Kimesmaaralla y. m.
on käynyt H. I. Holmberg**). Gsittelijiisihteeri Kaarlo Lund-
ström puhuu Kajaanin kallioista m. 1814. G. Albrecht kiimi
Oulujiirmellii, palatessaan Kittilän ja Romaniemen seuduilta m.

*) öfwersigt af Finlands geologista förhållanden.
**) Hydrographische und orographischgeognostische Beobachtungen im

nördlichen Finnland.
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1840. Wihdoin A..F. Thoreld w. 1856 ja IM Castrsn 1882.
Edellinen tutkei rauta- ja wuolukiwen aiheita Kiweksellii ja Me-
lalahdessa ja liikkui siis käytännöllisessä tarkoituksessa. liM Ca-
stren oli Oulun opiston lahjakkaimpia nuoria miehiä, mielii
ylioppilas, joka oli jo tunkeutunut symiille tieteesen, mutta
kuoli opintomatkalla Heidelbergissa rintatautiin m. 1883. Hän
liikkui tieteellisellä tutkimusretkellä ja kiersi koko Oulujiirmen, josta
matkastaan julkaisi wihkofen: Några anteckningar om primitiwa
formationen omkring Meatriisk. Hän sanoo, että „Oulujärwen
seuduilla muinaismuodostuksen kaikki alaset omat edustettuina".
Wihkoa koristaa selmii, kaunis kartta, joka malaisee maaperämme
rakennusta. Siitä näkee, kuinka harmaakimi, jota etenkin Ka-
jaanissa on monta toisintoa, on laajalti leminnyt ja yleisin maan
aines.

Inbergin koulukartastosta näemme, että harmaan l. ukon-
kimimyöhyke kulkee Torniosta Nurmekseen päin.

Kihlakunnan useimmat muunlaiset osat lienemiit maaopilli-
sesti tutkimatta nim. myöhemmän aikuiset maaosat ja aineet,
niinkuin sami- ja multakerrokset y. m.

Kajaanin kihlakunta on maamme suurin ylänkö, jonka kor-
keus lännessä on yli 400 idässä aina 800 jalkaa.

Mängön rajoittaa idässä Maanselkä Wenäjän Karjalaa eli
Aunusta masten. Etelässä sen jatkonaon Suomenselkä, josta eroaa
Wuökatti pohjaseen. Wuokatti on paikkakunnan korkein muori,
Tuneld'in ja Djurberg'in mukaan 1,200 jalkaa,Planman'in mu-
kaan maan 840 (m. 1761). Oulujiirmen pohjasta lukien on Wuo-
katin korkeus 950 jalkaa.

Mathesius kertoo Vuokatista, että se on V2peninkulmaa
korkea, 3 pitkä ja 3/4 lemeii. Siellä on jiirmi täynnä kaloja ja
se jymisee aina tapausten niinkuin niilkiimuosien ja ruton edellä.
Siitä sanoo moiman nähdä 10—15 peninkulmaa Wenäjän ra-
jalle asti.

Tuneld sanoo Wuokatin oleman V4P- lemeän. — Luotot-
taman talonpojan kertomuksen mukaan on Wuokatin kukkulalla
kaksi lampea, joissa on mustan sameaa mettä, ett'ei mikään kala
menesty. Lännempänä jälleen kuuluu samalla muorella oleman
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muita kirkaswetisempiiikin lampia, myös kaksi? joista toisessa kuu-
luu toisinaan nähdyn nahkiaisen kaltaisia kaloja tai käärmeitä,
kuten luullaan. Ennen pikku mihaa (meri. Er. Castrsn simu 71)
oli lähimpään Tikkalanniemen taloon kuulunut kornia paukauksia,
jotta koko niemi oli tärissyt.

Nlliimaara, 4 peninkulmaa kirkolta kaakkoon, on korkeanlai-
nen. Kaksi lampea on senkin kukkulalla, 20—30 sylen pituista
ja lewyistii, pari Kivenheittoa toisistaan. Niistä on toisinaan
ahwenia ja haukia saatu (E. Castron).

Pohjoispuolella ja luoteessa on yliingönrajana Kainuun-
selkä. Tumallisissa maatieteen oppikirjoissa luetaan: „Kainuunselkii
lähtee Sarmitaipaleesta ja katkaisee Oulujoen Niskakoskessa" j.
n. e. Wiihiin tarkemmin sanottuna on tämän seljiinteen kulku
seuraama: Erottuaan Maanseljiistii Pistojoen eteläpuolella Kuu-
samossa, kulkee se sanotun pitäjään kaakkoiskulman ynnä Suo-
mussalmen ja Puolangan pitäjiisten läpi, kunnes pienen Walkki-
jiirmen pohjoispuolella miimeksimainitussa pitäjäässä jakaupi kah-
teen haaraan, joista toinen, pitäen seljiinteen alkuperäisen suun-
nan, päättyy korkeihin Kimesmaaroihin Paltamon pitäjäässä, Ou-
lujärmen pohjoispuolella, ja länteinen haara kaartaa Ouluj ärmen
alapäähän, missa Oulujoki sen katkaisee. Keskikohdalla sanotaan
täta seljiinteen haaraa Puokionmaaraksi. Tästä eroaa useita haa-
roja ja kukkuloita.

limaara, jonka luona on Korpimaara.
Siikamaaran muori Suolijiirmen kylässä on jotenkin korkea.

Sen sanotaan taimella tuiskun ja ilmanmaiheitten edellä kumise-
man. Syksyllä se jälleen suitsuilee sadeilmojen edellä*),

Puolangalla on kaunis ja korkea Leipimaara sekä toinen
Kuoremaara.

Niiljängiillä on Räiikymaara (? Räckymara) sangen korkea ja
merkillinen Hiidenlinnansa kautta, joka ei oikeastaan olekaan muuta
kuin muori suolla*).

Raappanan mäelle näkyy useita etäisiäkin taloja.
Honkamäelle näkyy monta taloa, ja maaraa: Törmiinmiiki,

*) E. Castren.
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Heilua, Korpimäki, limaara, joka on mielii Paltamoa, Hyyryliin-
miiki y. m. paikkoja.

Koko ylängön halkaisee epätasainen ja maihtelema muoren-
selkä, joka maanseljiistii, noin peninkulma eteläänpäin Wuokkijiir-
mestä, Hymämurto-nimisestä muorensolmusta mutkitellen Wuokki-
seljänteen nimellä kulkee lounaista suuntaa, kurmes pienen Wih-
tamojärmen seuduilla, Nuasseljiin pohjoispuolella jakaupi kahteen
haaraan, joista toinen ojennaksen etelään ja tämän luontaisia jat-
koja on tuo ihana Naapurinmaara, joka on melkein mastapiiiitii
Wuokatin-kukkulaa. Toinen Wuokkiseljiinteen haara pitää entisen
lounaisen suuntansa, siksi kuin se, Kajaanin kaupungin pohjois-
puolella kohottauttuu korkeaksi Pöllymaaraksi.

Edellisestä ylängön jakajasta lähtee useita haaroja, jotka
seuraamissa kappaleissa mainitaan:

Lehtemiii ja kaunoisia omat Hiirmiinmiien kunnaat. „Me-
hiliiisessii" muistellaan täällä (m. 1837) jotakinkuutamaa lampea^
jonka mesi on erinomaisen kirkasta, jotta pohja näkyy parin sylen
symyydestii. Kahden puolen oli ainakin silloin korkeat hirsikköä kas-
mamat mäet, joista tuskin ohuempia puita löylyttään. Kaiken
tään muoksi oli paikka „kolean ihana" matkustajoista.

Korkeimmalle kukkulalle lormuanlahdella näkyy Oulujärmestä
iso osa saarineen, lehtineen ja läheisine taloineen. Ihanaksi ke-
hutaan sitäkin näköalaa. Erittäin mainitaan kauniiksi Hillerin
seutuakin.

Hiiikiönmaarakin tekee symän maikutuksen kulkijaan: korkeat,
metsiimiit kukkulat, joiden millissä symiii jyrkkärinteisiä laksoja. Ku-
sianjärmi sinisenä myöhykkeenä lojottaa alaalla kimisten rantojensa
malissa ulottuen idästä länteen ja monta maaraa näkyy siihen-
kin ympäristöltä.

Multitörmii on myös jylhä alainen seutu. Petäjikkö pulska
oli ennen sen hiekkaharjulla. Mielii 1837 oli muosiluku 1788
yhdessä näistä petäjistä. Joku senaikuinen sotamartija oli sen
siihen piirtynyt, lieneekö mielä niihtiimiinii.

Prowessori Woldstedt kulki pitkin Suomea, Oulun ja Ka-
jaanin seudutkin ja määräsi monen maaran korkeuden täälläkin.
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(Tässä tarkoitetaan jalkoja Suomen lahden yli):

Teiriharju 1,153 Hyrynsalmella.
Saukkomaara 1,129,5 Ristijiirmellii.
Kimesmaara 1,024,5.
Rupukkamaara Sotkamon ja Paltamon rajalla 963,5.
Pöllömiiki Zisalmella 869.
Naaramäki Sotkamossa 840.
Murtomäki 778.
Puokiomaara Puolangalla 752,5.
Rokuanmaara Utajärmen rajalla 680.
Otanmäki Oulujoen eteliip. 670,5.
Samossa omat maamt matalampia, Kuusamossa korkeampia.



MeMö.
Melkein koko kihlakunta on yhtä Oulujoen mesikuntaa, jonka

laajuus on 212 tumallista neliöpeninkulmaa. Ainoastaan muu-
tamia kulmia kuuluu siihen muista mesikunnista, nimittäin:

Suomussalmen ja Puolangan rajoilla sipalePudasjoen alaa.
Puolangan kirkon seutu Kiimingin jokialaa.
(Otermanjiirmet tosin Oulujiirmen mesijaksoon kuulumat,

mutta laskeumat suoraan Oulujokeen Utajärmellii).
Siikajoen latmoja Siiriiisniemellä.
lisalmen mesiä Laakajärmen seuduilla.
Joku mähäinen puron latwa Wienaan päin juoksemasta

purosta.
Sen sijasta on Oulujiirmen mesijaksoa hiukkanen jäänyt

Kuusamoon Hossan luona ja paikoin joku puronen Wenäjän ra-
jan taa, esim. Wuokin luona, sillä Wenäjän Wuonisestakin las-
keNtuu puroja Kiantaan päin.

Koko Oulujoen laakso Niskasta lähtein.
Omituisen tunteen waikuttawat, kertoo K. Kokkonen, mat-

kustajaan ne paikat maanseljillä ja seljänteillii, joissa omin silmin
näkee, miten medet ihan toistensa läheisyydessä juoksemat mallan
piiinmastaisiin suuntiin. Muutamia tämmöisistä paikoista mai-
nittakoon. Mularin talo Kajaanin maaseurakunnan etelälaidassa
on ihan Suomenseljiillii ja talon pellon aidan mierestii suolta
juoksee mesi yhdeltä puolen etelään, toiselta pohjoiseen. Wenäjän
rajalla, Wiiksimon mesijakson perässä on Maanseljiin jiirmi, josta
tukkia lasketaan lounaasen, ja puoli wirstaa sanotun jiirwen poh-
joisnurkasta samaan ilman suntaan on lampare lähellä Miinoan
kimeä, josta puro juoksee koilliseen. Omituisin on toki Kylki- ja
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Matojokien latmain millillä Wuokki-seljiinteellä eräs lähteensilmä,
mistä purot jotenkin runsasmetisinii laskeumat pohjaiseen ja etelään.

lonkerinkimen seuduilta mirtaa mesi siis kolmeen suuntaan:
Vienanmereen, Pohjanlahteen ja Laatokan kautta Suomen lahteen.

Ouluzärnn.
Kihlakunnan länsilaidassa on iso mesisiiiliö : Oulujiirmi, joka

on 8,6ineliöpeninkulmaa eli 984 neliökilometriä laaja, jostaalasta
on V» eli 113 kilomeetriii saaria.

Tää on suurimpia ja uljaimpia jiirmiii koko Suomessa.
Monesta paikasta ei näe maata, esim. kun katsoo Manamansa-
lolta Waalaan ja Toukansaareen sekä -salmeen, Alassalmelta län-
teen ja Waalaan, Paltajiirmeltii Toukansalmeen.

Oulujärmi on 411 jalk. yli meren pinnan. Lentiira ja
Hnettijärmi 530—590 jalkaa, Wuokkijiirwi 607 jalkaa korkealla
(Ignatius).

Manamansalo jakaa järmen kahtia Niskan- l. Laiskanselkään
ja Ärjänselkään. Toukan saari erottaa mielii Ärjiin ja Palta-
seljän, sekä Koutasalmi Paltajärmen, jonka eri osana on kaksisal-
minen Sokajiirmi, mikä aaltoilee Wierunkallion alla.

Manamansalonniemiii omat: Teiriniemi Niskanseljälle päin,
Soiluanniemi l. Soiluanlusikka Hrjänpuolella Kaiwantoa masten
ja Kuimaniemi, sekä Hiisiniemi, joka on Alassalmen puolella.

Teirisymii Hiisiniemen takana on erään ilmoituksen mukaan
siksi laaja, että nuotta siihen mahtuu. Wetiiissii nuotta siinä
nousee kuin kaimasta. Siitä kalastaissa ei pitäisi olla ketään
näkemässä. Ärjiissii on Lehmisymii Lehmikimen luona.

Manamansalolla on 47 lampia, ennen 77, Andelinin mu-
kaan 70. Kotapeura-lammissa ei hämmenny mesi niinkuin useissa
muissa, silloin kuin Oulujiirmessii. Symii Heikanlampi on 2 osai-
nen; tämän lammin mesi hämmentyy silloin kuin Oulujiirmenkin.

Järmen eri lahtia omat:
Painuanlahti Siiriiisniemen mieressii, matalasuinen, jotta

mölistä kärryllä ajelemat lietettä sen yli.
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Kankarin- ja laalanganlahdet, joista jiiljemmiiinenon mel-
kein eri järmen kaltainen, Nieminen ja saarinen.

Talmilampi melkein Kaimannon kupeessa.
Pehkolanlahti kaarteen kaltainen.
Melalahti ja Antinlahti, kaikki pohjoispuolella.
Mieslahti ja lormuanlahti noin peninkulman pituisia.
Eteläpuolella omat tärkeimmät Enonlahti; peninkulman pi-

tuinen Wuottolahti, jolla on kaksi lahtea perässä; Wuores- sekä
Koutalahti.

„Se luonto, jonka kohtaa Paasoon tultua on mielii Poh-
janmaan alankoa, se eroaa Samon ja Hämeen muorisista seu-duista. Tässä on maan matalat rannat kaikkialla tuon meren
näköisen jiittiliiisjiirmen laiteilla, joiltamaan simurannat näkymät,
takimmaista puolta ei näy tamallisesti ensinkään. Ainoastaan
selmiillii ilmalla siintää esim. katolta katsomalle metsän yläreunaa
Manamansalolta". (A. Th. Europaeus).

„Niskanseljiille alkaa jo näkyä maaroja ja kukkuloita koil-
lis- ja itä-puolelta. Lähinnä on Kimesmaara, ja sen takana Hyy-
ryläniniiki y. m. maaleansinisiii juomia taimaan rannan laiteella.

Manamansalo on jotenkin tulman repimää, sekä länsi- että
itäpuolelta, jossa on Paljakan mäki*), ja samoin oikealle jääpä
Säräisniemi."

Paltajtirmelle näkyy jo selmemmin joukko Kimeksen, Mela-
lahden y. m. maaroja, ikäänkuin tuntureita.

Kajaanin seuduilla käy seutu myös Alppimaiseman tapaiseksi.
Selänteet katkaisee Kajaanin joki, jonka miime putouksen Ämmän
touhu kuuluu toista peninkulmaa ja näkyy noin lähes V» mirstan
päähän Kajaanin sumannolle. Siihen jää simulle muutamia taloja,
ylhäisellä rinteellä olema „Tuonenmiiki" pohjoispuolella ja ne-
rokkaan Renfors'in kimenhiomo, höyrymylly ja turkiksien muok-
kaustehdas, äkkijyrkät kalliot (lauhokallio), mihdoin „Uusikaupun-
ki", joka ei ole muuta kuin lastauspaikka. Kalkkisilta, malkama

*) Paikkakunnalla on muitakin täiinnimisiä: Paljakka, talo korkean mäen
alla Rehilln eteläpuolella, ja mäki Puolangalla. Ehkä palja alkujaan -- iso, siitä
Palja wasara - iso wasara, josta wasara jätettiin pois. Paljakka -- Isohko, Iso.
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pohjoispuolella sulkujen suulla ja Sahanalus, symä satama kau-
pungin puolella, tukeman laiturin suojassa *).

Muista saarista on suurin Ärjänsaari, joka on hymin kor-
kearantainen pohjoispuolelta ja myöskin mieremii. Siellä ei ole
tätä nykyä yhtään taloa, maan Simolan sanotaan siellä ennen
olleen. Metsittynyttä nurmea on mielii eteläpuolella. Poh-
joisrannikolla on melkein pyöreitä, erittäin kirkasmiiristä kimiii,
joita noukiskelemat lapsille saarella käydessään. Ne tulemat esiin
saaren hietikon sisästä, eimiitkii ole nykymeden pyöristiimiii, maikka
pyöristys nykyjään taas jatkuu. Saaren pituus on luullakseni
kolmatta mirstaa. Pohjoispuolta medestä sanotaan Ärjiintoriksi.
Länsipuolella on merkillinen kannotko „Porokirkko" luultamasti
pakanuuden raja-ajoilta. Itäistä kulmaa sanotaan Kirkkosiiikiiksi,
kun on Paltamon kirkkoon päin.

Kiimellessii hietikkorantoja poudalla hiekka merkillisesti helk-
kää, jotta muistaa Kalemalan säkeen: „somer soitti, hiekka helkki".

Manamansalon eteläpuolella on Wuolijoen suun edustalla
iso Kiikisaari, jossa on kokonainen kylä. Kiikisaaren ja Ärjän ma-
tilla on Lehmikimi ja Uupunut, pieniä luotoja.

Lähellä on Toukansalmessa Toukansaari, joka on mirstan
pituinen. Molemmat liementtimiit isosti Oulujiirmen aaltoja ja
suomat turmaa matkamiehille.

Niskanseljiillii on miihii saaria. Msipisto on yksin Sii-
riiisniemen "ja Alassalmen matille pistetty.

laalangan lahden suulla ja puolessa on paljo saaria. Kai-
mannon edustalla Kuosto, jonka korkein paikka on nimeltä Kuos-
ton kulma.

Kalikkasaari on pari neljännestä Waalasta. Kalikan sano-
taan kesäisenä yönä, tulman aikana, ennättämän siitä mirran mu-
assa Niskakoskeen.

Täällä on samoin kuin muuallakin Laurukaisen saaria, yksi
Kaimannon - luona, jota sanottaneen Weniijiinsaareksikin, toinen jos-
sakin lormuanlahdessa, ja sitä paitse muissakin jännissä.

*) Wert. Europaeus, „9 p. huhtik. 1883."
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Paltajiirmessä on isoin Karhunsaari, jonka nurkitse Kianta-
laiset y. m. Ouluun purjehtimat ja idempänä Hemossaari, joka
on tunnettu Ison wihan ajoilta. Molempain millissä omat Pih-
lajasaaret ja Miiäriifaari keskiwälillii kirkkomatkaa. Melulähteen
päin on useita Warisniemen kohdalla ja ulompanakin, niinkuin
Nuotti- ja Temiisaari. Melalahdessa on muun muassa pieni
Kalmosaari. Itäänpäin Hemossaaresta on kaksi isompaa, nimeltä
Honkiset. Suuren kalameden laiteessa on näistä toinen ihana
lehtoisa saari. Andelin kertoo, että eräs syntinen mies asettui
tänne yksinään elämään. Dli 15 muotia on siellä asunut ja
kaloja pyytänyt ja mäkemiin himoa siten miilttiinyt. Kurjuuttakin
sai kärsiä, mutta yhtäkaikki siellä asui ja anneli, että „Palta-
mossa ei muita omillaan elämiä taloja ole kuin Immolan Haataja
ja Honkisenpiiä". Näiden saarien kautta jakautuuPaltajiirnn usei-
hin selkiin, ja ikäänkuin paloittuu, jotenkulku käy paremmin laa-
tuun.

Mutouden luona on myös puolikymmentii pienempää. Pal-
taseljiissä on jälleen kolme luodon kaltaista: Tapaninsaari, Huh-
monen ja Pikkusaari. Huhmosta on ennen käytetty mestauspaik-
kana ja Pikkusaarta kaatuneiden sotilaiden hautausmaana.

Sokajiirwellä on salmien millissä Samisaari ja sen takana
Sokasaari, jossa on ennen ollut Nirman talo. Kalliosaari on
keskellä, jotenkin mullaton kallioluoto.

Niemistä omat tärkeimmät:
Nimisniemi, pieni matala ja metsäinen.
Säräisniemi, ympäriinsä mieremii, kylä ja kirkko siinä.
Wuottoniemi, matala ja luhtainen.
Uimaniemi, asuttu.
Lapinniemi, kalliokärki, kannaksella talo.
Kumpuniemi, nyt asumaton.
Koutaniemi, korkea kangas, mieremii, monitaloinen.
Parkinniemi Sokajiirmen taipalella.
Tihisenniemi, mainiona, Kajaanin luona.
Sokasaari, oikeastaan niemi, Kajaanin joella.
Kuninkaanniemi, pieni, fiiyii mökki.
Lukkarinnurmenniemi, autio.
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Toimoniemi, siinä talo Lewa- ja Hömelönlahden mälissä.
< Paltaniewi, siinä tiheä kylä; sen kiirkiii Kirkko-, Leppi- ja

Tapaninniemet.
Kiminiemi.
Laanniemi.
Warisniemi, kylä, pohjoisrannalla.
Neumosenniemi, talo Toukansalmella.
Wekaranniemi, taloton.
Lassilanniemi.
Wäätäjänniemi.
Neulaniemi.

Itäinen wesijakso.

Aiman läheltä Wenäjän Karjalan suurta Kiwijärweii, War-
tiuksen takaa, alkaa mesi rajalta juosta Oulujiirmeen päin ja las-
kee ensin suurenlaiseen Anettijiirmeen, siitä Lentiiran ynnä monen
salmen ja solukan kautta isoon Lentuanjärmeen. Sitten kahden
Lentuankosken kautta Lammasjärmeen.

Lammas- ja Ontojärmenkin mälillck on 3 pienempää kos-
kea, joista ylin ja kimisin nimeltä Pajakka on juuri Kuhmonie-
men kirkon kohdalla, Lammasjiirmen päässä.

Ontonjärmi on jälleen suuri ja ottaa pohjoisesta lisiä pit-
kästä Kellojiirmen jaksosta.

Wihdoin lasketaan Ontojokea Kiimaseen l. Kiimasjiirmeen.
Ontojoessa luetaan 11 eri koskea peninkulman matkalla. Aino-
astaan Suttu ja Kate omat merkillisempiii:

Ontonjoen alta kulkee höyrymme aina Kajaanin luo Petiii-sen kosken niskaan. Sotkamon kirkon siwulla on Pirttijiirmi ja
sen alapuolella miikemii Tenetin mirta ja Tikkalansalmi, joiden
kautta tullaan toista peninkulmaiseen Nuasjiirmeen, jonka jatko
on Kormansalmesta lähtein Rehjänselkä, minkä pohjoisin osa on
Kulunta- ja eteläisin Karankalahtt.

Lisämesiä karttuu pitkin matkaa, esim. Tipasjoki Kiimaseen
etelästä ja Sumsa sekä Kusia pohjaisesta. Kianta- ja Sapsojärmet
Sotkamon mesiin ja wihdoin lormanen etelästä Nuakseen.
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Rehjiistä lähtee mesi monen salmen kautta pienien saarten
miilitse jouduttamaan kulkuaan. Purnuniemi, Linnasaari, jossa
näyttää olleen, kuten tarukin kertoo, jotakin linnamaista; Pol-
mila, Lönnrotin entinen talo, jäämät syrjään. Sitten lähtee mesi
kuohuen kiertämään kallionientä, jota on koettu liipikin porata.
Lehtoisia ihania saaria oy kosken keskellä. Niistä on yksi ni-
meltä Rauhansaari; Ruotsalaisiakin nimiä sille on monta annettu,
sillä siellä kuljetaan paljon huwitteleimassa.

Mitä jylhimpiti, ihanimpia ja raitteimpia paikkoja on koko
seudulla Kuurnankosken seutu eli lukkarin mirkatalo. Sen ympä-
ristöllä on laajoja eri näköaloja sekä Petiiisen alle, sumannolle,
Kalliokoskelle ja kaupungin mainioille. Alla kiitää pauhuten
Kuurna mihannan lehtimetsän edessä, yläpuolella on tumma kuu-
sikko, simulta saa ihailla Kalliokosken hyppelemiii laineita. Kallio-
koski on näet pohjoispuolella.Kuurna eteläpuolella lehtoista saarta.
Kiiwele lukija tänne joskus ja katsele sitä piiimiipaisteella, kun
aurinko on etelän rinteessä ja suopi siten eri paikoille erilaisen mih-
reyden ja jättää toiset paikat mustantummitsi. Silloin aaltojen-
kin wahtopiiiit omat ihanimmat.

Sitten jatkuu joki sum annolla käännöksen tehden ja supistuu
kaupungin yläpään kohdalla Koimukoskeksi, jota myös menesulut
yhä enemmän supistamat. West töytiiii kallioin miilitse, kimien
päällitse lahteen, josta palaa ja kiertää Kyyniispiiiin, humipaikaksi
raiwatun niemen ja lemenee hiukan, laskeutuen Linnanraunioin
kahta puolta Ämmän kautta Kajaanin jokeen, joka on ikäänkuin
lahti Oulujiirmestä.

Aleensa laskeutuu Kajaanin koskissa mesi parin sadan sylen
matkalla 36 jalkaa.

Ignatius'en mukaan on Ämmä*) 18 jalkaa,HVZ meetriä kor-
kea, (samoin jo Sjögrenillä, maan eräillä 12 kyynärää). Wettii on
tässä tuimankin aikana runsaasti 2—3 kyynärää. Talwisin sattuu
joskus esim. m. 1860, että kosken niska jäätyy hyytiimällä ja sil-
loin mesi maan tirisee koskessa, jonka yli tiimellään tuimin jaloin.

s) Putouksia sanotaan paikoin muualla äijäksi ja enoksikin (Lönnrot
Mehiläinen, 1836).
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Ämmäkoskella tai ehkäpä Kajaanin joella oli ennen eri nimi:
Wuohinki l. Wuohenki 1552, Wuohingin suu ja niska mainitaan
silloin yksityisten tiluksina sekä Wirtasalmi Wuohingin luona. Nyt
ne nimet omat kadonneet.

Kadonneet ja maihtuneet omat edelleen samalta ajalta Ki-
wesjoki, nyt kartalla: Alanteenjoki; Kuluntajänvi — nyt Rehja, (?)
jossa on Kuluntalahti.

Topelius antaa Pater Hieronymon, miekkaan jesuiittiliiis-
munkin hukkua täällä. Ämmä hänet muka nielaisi kitaansa.

Haametsimaisena edellistä tarkoittaen ja innostuneena Oulu-
jiirmen luonnosta lausuu eräs kirjoittaja: „laloja aatteita, niitä-
hän se maan eliihyttiiii tuo Oulujiirmen mesien wirwoittawa henki ;

mutta wiikiwallan waloa wihaawia aatteita, pimeyden palmelijoita,
näitä nielaisemat kitaansa ja musertamat murskaksi pauhaamat
kosket Pohjan perillä".

Kihlakunnan korkein koski, nimeltä Hepoköngiis, pitäisi olla
Puolangalla Rasin majatalosta 8:n mirstan päässä. Se on 40
kyynärää korkea ja putoaa kallioseinältä, kertoo herra M. Törnudd
(Kaiussa- 1882, N:o 14 ja Helsingin miikkosanomissa, joissa on
muistin mukaan tehty kumukin). Tottako lienee?

Aoillinen wefizakso.
Suomussalmen 10—11 peninkulman pituisessa seurakunnassa

on kosolti soita, metsiä ja mätiä, eitä mesistäkään ole puutetta.
Lampia on ylt'ympiiri mikä missäkin ja jännistä omat nuo koil-
lisesta ja Pohjosesta tulemat Kiannan medet sekä idiistiipiiin Wuo-
kin medet tärkeimmät.

Isoimmat jiirmet omat täällä: Kianta, Wuokki, Piispajiir-
wi, Peranka, Saarijärwi, Suolijärwi, Näljänkä ja Pesiö.

Puolen peninkulman pituinen Suolijärwi on merkillinen
saariensa kautta, 25 kappaletta sanotaan -niitä oleman. Mdessii
niistä on hautausmaakin. Suolijärwi lienee wiiiinnös lapin sa-
nasta suolo — salo l. saari.
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Kiantajiirmi on yksin 5 peninkulmaa pitkä, Vz lemeä.
West lähtee sitten Kiannanjiirmestii kahdesta reiästä, joista

toinen on Jalokoski toinen Ämmä. Tulman aikana tämä „Ammii
änseepi, meden muori weisoaapi", jotta ääni kuuluu 4 peninkul-
maa Keiniiliinniemeen.

Wuotin medet kertymät monelta haaralta, josta sanotaankin:
„Tuhat on tuopoa puroa.
Sata saapoa jokea,
Dksi on Niipas nielemässä,
Wetämässä Wentokoski".

Tähän Niippaasen päättyykin Wuokkijärwi, joka on 3^2
peninkuormaa pitkä.

Nisilläkin on tietona, että:
Niin sanoopi Niipaskoski,
Wuokin mesi weisoaapi,
Kunpa tulis Tiikkajasta,
Kaatasin kapawenehen j. n. e.

Tiikkaja oli ensi asukkaan nimi.
Nuo medet yhtymät Ämmän alapuolella Kiannanjokeen.
Aittokosken kuma on otettu kirjaan: Matkustus Suomessa;

kenen taiteilijan kumaama lieneekin. Korkeiden jyrkkälaitaisten
kallioiden millissä kuohumat aallot siinä keikkuen mieremiit eteen-
päin ja tulemat Hyryyn.

Hyrynjiirmi on kolkkoa tuin Päijänteen ja Inarin jiirmet.
Asumuksiakaan siellä ei ole kuin 2 mökkiä. Tällä järmellii ei tar-
mitse köyhän puuta pystystä ottaa, sillä tulma tuo niin run-
saasti rankoja ja aidaksia rannoille, että riittää polttaa.

Lieneekö Hyrynsalmi ruminta seutua Kihlakunnassa, koska
eräs nuori taiteilija m. 1884 oli malittanut, että. hän ei ole la-
mannut siellä mitään taiteen aihetta, ei edes puutakaan, kumatta-
makseen!

Tällä mesijakson joella on monta nimeä: Kianta l. Kianto-
joki, jossa Keriiliinmirrat; Emiijoki; lijiirmestii Kichimiinjoki.

Lisämesiä karttuu sekä oikealta että masemmalta, joista mai-
nittakoon Moisionwaaran ja Kytömäen kylän medet, jotka tulemat
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Hyrynjärmeen. Sitten Lietejoki pohjaisesta ja Hiisijoki etelästä
päin.

Hiisijoki on mainion hyöteiiii ja kaunista. Kaitaisena sui-
kertelee monimutkainen joki korkeahkojen törmien millissä, joita
runsas kasmisto ja tuuheat koimut kaunistamat. Suloista on sou-
taa lippoa niiden marjossa ja katsella niitä sekä tuimaan sineyttii
wasten että weteen kuwautuneina. Siellä täällä riehuu niittymä-
keä heinän teossa. Paikoin telmitä mesilinnun poikue tai loiskah-
telee hauin sukkulainen, eikä muistakaan elonmerkeistä ole puutetta.

Ihana on myös Liuskonniemen mökki Pyhiinniin kylässä,
kertoo tuonoinen matkustaja.

Tään wesijakson suupuoli Kiehimiinsuu on Paltamon pitä-
jäässä.

Mnita Onluzärwen lifiiwesiä.
Muista jiirwistii, jotka tähän wetensii laskemat on merkillisin

Kimesjiirmi, joka Kimesmaaran alta laskee kahden joen Alanteen
ja Warisjoen kautta, joista toinen tulee läntisestä toinen itäisestä
päästä.

Waaranjoki.
Kongas- ja Osmangan järmet Puolangalta laalangan lah-

teen.
Leinolanjoki samaan.
Koikeronjärmi Hyyrylänmäen luona samannimisen puron

kautta.
Miesjiirmi Miesjoen kautta samannimiseen lahteen.
Mainuanjiirwi Wuottolahteen.
Kattilajiirmi Sokajärmeen.
Nimisjoki Nimisjärmestä.

„Kun Niskakoskesta ja Pyhästä olin laskenut alas, kun olin
nähnyt Siitarin ja Pällin kuohut edessäni tulman aikana, niin
en moi kummeksia, että Ranskan—Saksan sodassa ollut Saksa-

OulnMi.
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lainen — kertoessaan „Kölnische Zeitungissa" matkastaan, sanoo
wiihemmin peljiinneensii Grawelotte'n tappelussa kuin näitä kos-
tia laskiessaan. Mutta sanokaa minulle, „kuka on ensin weneellii
kulkenut niimiit kosket", kysyi kerran Europaeukselta muudan muu-
kalainen täällä tulkeissaan. „Sen miehen nimen tahtoisin'tietää.
Hän on ollut uljas mies". (A. Th. Europaeus).

Tarun mukaan oli tämän nimi Kosunen, kotoisin Vene-
heitosta.

Matkasta Oulujoella kertoo K. A. Castrsn hauskasti Ahl-
qwist'in lukemistossa.

Verokirjoissa muodelta 1552 on aina oja — puro: Kuha-
oja (laalangalla), Pimpiliinoja (Wuottolahden seuduilla?) Nyt
oy oja saanut toisen merkityksen.

Taimal on esim. Kattilajiirmen eteläpuolella tietysti sen ja
Sokajärwen malilla, missä nyt on hywiii niittyjä. Sokajärwen
taiwal ehkä Parkinniemen ja Sokajärwen wälillä. Aiitii sanaa
ei nyt enää käytetä niin paljon sellaisessa merkityksessä.

Suuruutensa mukaan nää» järmet olen kartasta silmiimiiä-
riillii järjestänyt seuraamalla tamalla:
Oulujärmi. Hyrynjärmi.
Kianta. lormasjärmi.
Lentua ja Ontojärmi. Otermajärmi.
Nuasjärmi. Kormuanjiirmi Pudasjärmen rajalla.
Änettijärmi ja Kiimasjiirmi. Pesiö.
Wuokkijärwi. Pyhäntä Ristijärmellä.
Rehja. Suolijärwi.
Laakajärmi. Osmanka.
Kimesjärmi. Piispanjiirmi. )

„cv..^. m « c Kmnnalla.Peranka. )

Kellojiirmi. Lumanjärmi Hyrynsalmella.
Lammasjärmi. Saunajärmi (Kuhmossa) j. n. e.
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Gietsza zärwien sywyykststä

olen t: onnut kalamiehiltä, jonka muotft en luule niiden oleman
mannoja.

Symiissii jiirmessii Neittämällä on toista kymmentä syltä
mettä.

Heikan lammin takaosassa Manamansalolla on 25 syltä
mettä. Lampi on pienenlainen.

Kantarinlahden ja Neulaniemen kohdalla Kökön mäylässä
Niskanseljiillii Kaarresalon ja Säräisniemen keskimälillä sanotaan
oleman 17 syltä mettä. Karhunsaaren luona on symin paikka
15 syltä.

Ärjiinseljiissii on 25 syltä; Kiirppösaaresta jo 30:nsylen
päässä alkaa maa painua, jotta jo Manamansalon millillä on
22 syltä.

Teixi- ja Säräisniemen millillä on maan kaksi syltä mettä.
Pohja on karua, raakaa hietikkoa.

Lehmikimen luona on 18 syltä mettä.
Karhukimen luona Niskanseljiillii on samat määrät.
Kainuan takana Warislahden mäyliin suulla on lopulle mirs-

tan päässä 18 syltä symii.
Ämmän alla on maanpuolella 6 syltä mettä sahanhoitaja

Ikosen mukaan.
Wuottolahti on 4V« syltä symä.
Wuottojärwet 2—3, Ahweroinen 3—4 syltä.
Rahajärmi, 3—4, Saarijiirmi on 2 syltä, Hiillämö 3—4

sylta, Salahmi 4—6 syltä (E. Castron).
Kemiliinlampi on ehkä symin Paltaniemeltä: Juusolan ran-

nassa noin miisi syltä.
Rehjassa on symä paikka Lonton ja Rehjansaaren keskimä-

lillä. „Kun marppikangas 120 syltä pitkä, niin fe warpatessa
tukkilauttaa aiman pystyyn nousee". Ota siitä selko!

Kiikarisniemen nenässä Sotkamossa on '2o syltä.
Kiimasjiirmessii on kuusin sylin muutamissa poukamissa.
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Kusianjiirmessä on toista kymmentä syltä; symimmästii pai-
kasta on se 19 syltä symä.

Torkonhauta on Luanjärwessii(?) Hyrynsalmella symäys, jota
kammolla mainitaan. Ellen määrin muista on Kiannanjärmessä
noin 10—11 syltä mettä Pappilan ja Ämmän tehtaan millillä.

Lähteitä on jokseenkinrunsaasti. Luettelisin kaikki tärkeimmät
kun tietäisin. Kajaanin ympäristössä on eräitä mainioita meden run-
sautensa ja kylmyytensä kautta. Karuliinaporissa on iso lähde
tien mieressä talon luona, samoin lisalmen tien marrella noin
V4mirstaa kaupungista. Edelleen Naulalan pohjoispuolella, Hö-
melön joen perässä y. m.

Ristijänoellä ja Hyrynsalmella tapasin myös useita ja yhä
enemmän niitä olla mahtaa.

limaaran kukkulalla on runsasmesinen kirkas jakylmä lähde*).
Korpimaaran huipulla on myös lähde*).
Nuottimäärältä lähtee 3 lähdettä, joista ennen yhdellä pa-

pit aina täwiwät kulteissaan Auholta Suolijärmelle *).
Somerojiirmellä Salmen kylässä on eräällä suolla lähteitä,

joiden laiteet omat kaksi kyynärää korkealla suosta. Sammal on
muodostanut moiset ääret ja pitää meden yhtä yläällä*).

Lähteiden medenliimmöstä ei ole mielä tehty hamaintoja.

Äkillisistä maanmieremistä ei ole yhtään tiedokseni tullut,
mutta sen sijasta wierewät Oulujiirmen multaiset ja hiekkaiset
rannat nopeasti.

Paltasalmi on ollut tarun mukaan niin kapea ennen, että kekä-
leen nakkasimat yli toisesta talosta toisen kodan eteen. Suuri kiwi
pappilan alangon edessä on muka ollut ennen kodan seinän alla.

E. Castrsn jo kertoo w. 1754, että mesi on syomytellyt ja
muuttanut jiirmetsi luhtia, jotka omat 50—60 muotta sitten ol-
leet niitettiimiä. Niillä on 3—4 kyynärän mesikin. Etenkin ta-
pahtuu tämä Oulujärmellä, jonkatähden hän jo ehdotti Kosken-
niskan perttausta.

*) E. Castren.
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Nykyisemmistii meden töistä mainittakoon:
Kolmisen kymmentä muotia sitten tehtyjä karttoja kun esim

Mattilan maan miilijaossa mertailtiin Moilasen niemen nykyisen
rantaan, oli mesi jo mienyt kaksi mitjamäliä maata.

Manamansalon Heilan alta sanotaan myöryneen 20 sylti
nykyisten ihmisten muistin aikana, termahaudan sija oli hymiini
merkkinä, sekin on nyt mennyt. — On koetettu esteitäkin pa-
juilla ja muilla, mutta aalto ne 3—4 muodessa turmelee. Sa-
moin on mesi syomytellyt Palta- ja Koutanientä, Parkinnietttii,
Warisniemen luhtia, Siiriiisnientii, Manamansaloa, Ärjää y. m.

Useita kertoja on tehty pyyntöjä saada medentulma estetyksi
ja ehkäistyksi, maikka turhaan. Talonpojat olimat jo ennen rii-
delleet saadakseen pois Myllyrannan patoja ja tokeita. Sitten
ajoi jiirmen laskemista eri aikoina romasti Andelin ja maanmit-
tari Lönnbohm, mutta turhaan. Sahanomistajat, tukinlauttaajat
ja Oulujokelaiset riiteliwiit wastaan.

Paasossa pidettiin kerran myös tuimasta kokous, mutta sen
sotkimat pois sillä, että rannikkomme edusmiehet eimiit olleet kun-
nittain, kuten Oulun, Oulunsalon y. m., heillä ei ollut maltuus-
kirjoja.

Wihdoin oli asia esillä maltiopiiimilliikin jo useita kertoja,
mutta lykättiin sielläkin syrjään. Nyt w. 1885 on hallitus päät-
tänyt toki tarkastuttaa tulwan tekemät wahingot ja toiwotaan,
ett'eiwiit nyt enää saa asiaa pois sotketuksi.

Paltalampi mainitaan mielii 1552. Se on niihtiimiisti ol-
lut Paltamon pappilan alangossa, jossa on tarun mutaan sellai-
nen ollutkin.

Kaimosoja Manamansalolla, jonka amulla on joku lampare
kuimattu muinoin.

Warisjoti on taimaen pantu alkuun, joten mesi nyt juoksee
Kiwesjiirwestii tahtaalle.
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Heikanlampi kun alkoi mettyä, että kohosi pellolle ja huoneen
nurkkiin, piti tulwaa wiemiirillä ehkäistä. Kaimanto oli 5 syltä le-
weä harjun kohdalta ja 3 kyynärää symä. Pohjalla, suomaan alla
lamattiin 2 hongan kantoa ja kimiii, joiden kupeella oli malkeaa
pidetty.

Kemättulman aikana nousi mesi m. 1761 Hiisijärmessii, Suo-
medessä ja Pitkiiperiin järmessii niin korkealle, että erään Här-
kösen kaimosojasta lähti niin rajusti menemään, että Pyhiintäjärmen
rannat, johonka mesi mainituista jiirmistii juoksi, eimiit kestäneet
tulman käsissä. Pyhiinniin ylä- ja alipuolella puhkaisi wesi tien
itsellensä mäkien ja metsän läpi, mieden mennessään suuria honkia,
mäkiä ja kimiii ja täytti näillä suon, jonka läpi mesi oli kulussa,
hajoitti kaksi mesimyllyii, pirtin, tallin ja termahaudan ladokset,
kuljetti pois 13 syltä lohotuita termaksia, 33 termatynnyriii ja 194
kuormaa heiniä. Weden mentyä oli metsä täynnä kuolleita ka-
loja, jotka joutuiwat lintujen ruoaksi.

Toisen laisista pinnan muutoksista mainittakoon äsken tuu-
len kinostama hiekkaharju Neittiimän Koukkarista itään tallina
olleen riihen edessä. Se on muistaakseni puolentoista kyynärän
korkuinen ja kirmesheiton pituinen.

Suot.

Waiwaissuo on hymin suuri Saaresmiien ja Wuolijoen wä-
lillä Säräisniemellä. Se on jo Ruotsin mallan aikana ojitettu
ja suurimmaksi osaksi kmwattu. (Andelin).

Pelso on laajin suo koko Keski-Pohjanmaalla. Se alkaa noin
peninkulman päästä Säriiisniemeltii tai Oulujärmen rannasta
lukien ja ulottuu länteen päin. Osa siitä »n nimeltä Oulunsuo.
Weneheiton kylä on aiman sen laiteessa. Satoja tuhansia on
käytetty maltiomaroja sen kuimaamiseen ja siitäpä omatkin lähellä
asumaiset saaneet runsaalti heinämaita. Weneheiton kylä on etu-
päässä hyötynyt. Sen sijasta että mäki noilla hallanaroilla pai-
koilla oli ennen kalpeaa ja surkeaäänistä on se nyt mitä puls-
tinta olla saattaa. Kylääkin sanotaan leikillä Iymäskyläksi.
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Maanwiljelytsenneuwoja A. Th. Europaeus on esitellyt että
Painuanlahdesta taiwettaisiin muutamia wirstoja pitkä oja Siika-
jokeen. Siten saataisiiin I:ksi tultumäylä Siikajokea myöten; 2:ksi
Oulujärwen tulwa pienennetyksi ja tulwanaika lyhennetyksi; ja
3:ksi saataisiin Pelson suo kostuttamalla erittäin kaswawaksi.

Oilolan ja Laattajan malilla on soita runsaasti.
Useat suot omat ennen olleet lampia ja jiirmiä, jotka omat

meden tuoman soran ja sammaltumisen kautta maatuneet. Sel-
laisilla soilla on mielii useita wesikasweja: rydikköja, lumpeikko-
ja mesiputkia y. m. Pelson suosta on se erittäin huomattu.



UnBwisto.
Ehkä seuraama kasmiluettelo *) ei suinkaan ole täydellinen

saa siitä kuitenkin suunnille nähdä Kajaanin seudun kasmiston. Ei
kumma olekaan, kuin apua on niin tuiki miihiin ollut muiltakas-
wientutkijoilta, joista mainittakoon paikkakunnan lyseolaiset Kaarlo
Huotari, K. A. Kastrsn, jaN. Karjalainen. Kasmi etsielynikin omat
olleet rajoitetut enimmiisti kotiseuduilleni Paltaniemeen jaKajaa-
nin läheisyyteen, ainoasti kahdesti olen ollut tilaisuudessa kii-
maista Sotkamossa ja kahdesti Kiannalla asti Ristijiirmen ja
Hyrynsalmen kautta, kerran Puolangalla ja Kuhmossa. Monta
kylää on käymättä, satoja niittyjä, mäkiä, soita, jiirmiii ja lam-
pia tarkastelematta.

Lajit lumultaan 385 omat luullakseni jotakuinkin marmasti
määrätyt, koska maihdossa muiden kanssa ei ole juuri erehdyksiä
huomautettu. Joukon toisintoja ja outoja, joista en ole moinut
saada selkoa olen sulkenut luettelosta toistaiseksi.

Mansikoita on paljo Naapurinmaaralla Sotkamossa, Kimes-
maaralla, Melalahdesfa ja mähemmän siellä täällä. Ristijiirmen
pappilassa niitä mielä puutarhasta nautitaan. Wäaraimia on
paikoin maaroilla runsaasti Melalahdesfa, Ristijärmellä ja Hy-
rynsalmellakin; on yleinen koko alalla.

Mesikkä eli mesimarja kukoistaa täällä erinomaisesti, jotta
mielii ojanmarsilla ja hyöteillii paloilla tuuman laajuiseksi pai-
sumaan. Sietäisi jonkun ottaa se miljeltämiiksi ja järkiperäisten
kokeiden alaiseksi. Minä puolestani luulen, että tässä on mielä
jalostuttamatta yksi Euroopan etemimmistii hedelmistä. Hyötö-
mansikka, miljelty kirsikka, puhumattakaan Georgiineista ja mil-
jellyistä ruusuista omat ennen olleet paljoa mähäpiitöisempiä.

*) Tää luettelo on tehty w. 1874 ja on sitten korjailtu ja täydennetty.
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Metsät omat täällä enemmiten kuusta ja mäntyä. Koimu
lehtoina kaunistaa tamallisesti saarten ja alamain maisemain ran-
toja sekä purojen törmiä. Leppä ja pajut omat kosteikkojen pu-
kimena. Muista puulajeista löytyy haapa, pihlaja ja tuomi.
Herukka ja siestar omat mielii Kiannolla asti (E. Castron m.

koulukartasto).
Terwaleppti on oppikirjojen mukaan Nurmeksessa ja lisal-

mella asti. lormaskyliissii käyttää rahmas sen nimeä tummem-
mista ja suuremmista lepistä. Olisi tuttittama, tasmaato se täällä.

Kihlakunnassamme on paikoin mielii useita suuria puita,
joita melkein moi pitää myöhemmän rautakauden aikuisina, sillä

ne omat parinkolmenkin muosisadan manhoja. Niiden syistä möisi
saada tietää hymiit ja huonot muodet miime muosisatojen ajalta.

Naapurinmaaralla talossa kaadettiin masta jiittiläistoiwu,
jonka oksista yksinään hakattiin 30 kuormaa halkoja.

Kaunis kolmihaarainen toimu on Uuden Pappilan edus-
talla maantien mieressii. Ei sellaista puuta luulisi tarun Suo-
mussalmen luonnon jaksaman kasmaitaakaan. Sen ritmakkeet eli
hapsetkin olimat 3—4 kyynärää pitkät. Puu ei ole wielä wanha.

Isoja puita on täällä ennen pidetty uhripuina, joitakukaan
ei ole tohtinut kaataa, eikä loukata metiselläkään. Niistä enem-
män Muinaistieteellisessii kertomuksessani.

Kasmeista, joita luetellaan alempana ei tietääkseni ole ennen
wielä löydettykään seudulla näitä: I^eoMB arv6NBiB, I^ap-
-Bkna oommuuiB) Uatriearia äiBoaiä6g, IHtrioularig, oobrolsuea,
kinzuicula villoBg, RanunouluB K^psrdoreuz, 6kllium verum.

ovata, ?tarmica, ?lantaFo laneeolata, Baxi-
trgFa Zrauulata. (lyseolainen K. Huotari), O^pripsäium Oitteeo-
-luB (Heikkinen) ja ehkä joku muukin tasmi.

Sanikkaisia olen wielä wähiin tutkinut, jotta niiden luettelo
on yhä maillinaisempi. ?t6riB lienee ainoa uusi mi-
nun löytämä.

Viljellyistä kasweista ja kukkasista en moi saada luetteloa
toimeen. Mainitsen muutamia seikkoja.
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Karwilliset kypsymtit hymin etenkin hietikkomaissa, esim. Su-
telassa, Paltamon pappilassa, Karoliinaporissa, Kajaanissa rin-
teillä ja ellen erehdy Sotkamon kirkkoherran mirkatalossa, Rau-

ramossa ja tentiesi muuallakin. Ignatius maantieteessään sanoy,
että tää marja ei seudulla kypsy. Sutelassa on masta istutettu
lehmuksia, maahteria ja saarnia, joiden menestymisestä ei tiedetä.
Metsähallitus edistää Siperian kuusta suurella laiskuudella. Saat-
taa kihlakunnassa olla niitä kymmenittäin. Joku outo kuusi sano-
taan oleman Alassalmella Emmalan pientarella. Lieneekö näitä?

Uudenaikaisissa taloissa on kauniit humalamajat puutar-
hoissa esim. Sutelassa, Toiwoniemellä, wanhoissa on neliskul-
maiset sakeat humalistot talon luona.

Rohtokasmina taitaa wanhastaan olla muutamilla liipas-
titku (l^FUBtieuw levisticum), eräs miheritikukkainen, mäkemä-
hajuinen putki (esim. Porolassa Paltaniemellä).

Kajaanissa menestyy ataasiapensaat ja kuM yksi omena-
puukin pappilan puutarhassa.

Herukka, siestar, kuusama (Renforsilla), heisi, ormoM ja
kurjenmiekka on ylennetty tarhakasmien armoon. Viimeksimai-
nittu, oikeastaan mesitasmi, menestyy samimailla hymin, mutta ei
mielellään kuti muulloin tuin sateisina muosina eli runsaasti tas-
teltaissa.

Ruohosipuli menestyy istutettuna hymin, mutta ei näy le-
wiiiwiin omin päinsä muihin paikkoihin. Raparperissa on mel-
keen kyynäränkin pituisia lehtiä (Kyanderilla); sekin tamallinen.

Puutarhoissa omat yleisiä minttu (rikkaruohona), ukonhattu
(toistakin syltä pitkä), atleija, sini-ja waltolatwa, (polsmonium l.
blägull, jota täällä ruotsiksi määrin sanotaan riddarsporreksi, mikä
on toisenlainen), punaiset ruusut, malkoiset muutamissa puutar-
hoissa, satamlllkonen (arokiirsämö, tusenskön), kannusruoho (lins,-
ria vulFHiiB muutamissa puutarhoissa), keisarinkello (kejsarkrona),
unikkoja (mallmo) pari lajia: punerman keltainen ja rikkaruohona
<?Hp2,vsr cludium) sinipunainen, kemätkauno (KolliB peronniB)
ci wielä yleisesti. — Nämä kasmamat melkein ilman hoitoa kyl-
mässä maassa.

Tarhakasmeja menestyy Suomussalmellakin useita, niinkuin
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Akleijoja, Linarioita, Lööwkoijia y. m., jotta kasmitarhassa on
silmän miehäkkeitä kuin ainakin.

Huolellisella hoidolla on edelleen saatu tentiesi satoja lajeja
menestymään. Monessa tarhassa on lööwkoijia, reseedoja, puna-
pellama (linum sranäilarum), lobelia, lupinus, krassi, aster- ja
georgiini-lajeja y. m. Erittäin omat nimismies I. W. Cajaner
Sutelassa ja wiskaali Wallgren Kajaanissa tehneet ihmeitä tar-
hanhoidon alalla. He omat usein tilanneet siemeniä ja hoidelleet
niitä omin päin tutkien ja tarkastellen niiden maatimuksia ja
luontoa ja omat ahkeruudellaan saamuttaneet tarhaansa loistaman
upeuden muutamiksi kuukausiksi. Lämmintä kasmihuonetta ei wielä
kellään ole, taimilaatikot kylmyii marten ja isompi taimilama
piiimiipaisteessa ornat ainoat apukeinot.

Ikkunoissa on tamallisesti herrasmäellä: ruusuja, myrttejä
tyttärillä nimikkonsa, laakeri muutamilla, oljanteri, kristuksen meri-
pisara, miihemmin: kalla, kaktus (hanooin), ja miekkalilja ja ehkä
wielä joku muukin.

Talonpojilla enimmiten, niinkuin lauletaankin :

„Eliimiinlanka ja palsami kasmaa
Kultani ikkunalla"

joskus kristuksenmeripisaroitll, Harmoin muita.

Kasmistoamme omat tutkineet: tohtori Malmgren, maisterr
Brenner, Neiti M. Renfors, maisterit Lackström ja V. Brothe-
rus, joista 2 jilljemmäistä omat olleetKajaanissa koulunopettajana
ja omat oikeastaan tutkineet seudun sammalia. Sienet omat koko
tässä osassa Suomea hymin miihiin tunnetut, koskahan minunkin
on onnistunut, ilman kirjatta, umpimähkään saada kaksi Suomelle
uutta sienilajia, jotka tohtori Karsten on määrännyt.

Luettelon 385 tasmia jakaumat näin heimoihin:

ärllmiN626 .

3^nantli6ru6 .

Lricineas . .

56Ntic086U6 .

40.
36.
35.
16.
15.

Kununculaceae
?6lBonateae .

Orucikerae
pupilionaceae

14'
13.
12.
!2.
11.
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Siis 109 yksisirttaisill/ 257 tatsisirkkaisia ja 19 firtattomia.
Koko Suomessa on 1072, tatsisirttaisia 712, yksisirttaisia 315,
sanajalkaisia 49.

Syyksi, minttihden ei s^nantberae'!! tasmeja ole enin niin^
kuin muualla on tamallista (katso pro Flora H Fauna Fennica'»
yhdeksännen mihkon fiw. 306) luulin sitä, että en olisi woinut
niitä tutkia, esim. Uieracium lajit ornat maikeat määrätä.

Nyt olen kuitenkin saanut tietää, että se on yleinen luon-
non-opillinen sääntö, että pohjoisempana yksisirttaiset kasmit (O-

Orcbiäeao . . .

Lalicinoae . . .

k01?80N626 . .

DindelltteiAS .
.

I^2di2t26 . . .

8i16N2c626 . .

Rudi2e626. . .

?01W0612ee26 .

.
.

I^6Utibul2N26
Zetulin626 . .

On2Fr2N26 .
.

NqujB6t2c626 . .

I.)scopo<ii2c26
?Ot2MOB6tONS26
Loragiueae . .

.
.

Viol2rie26. . .

6ruin2l6B . . .

I^li2CS26 . .
.

?I2Nt2FiN626 . .

Vr086r2<:686 . .

oouit6r2S .
.

.

X^mpb6ac626 .

02MP2NUl2c62ft .

7^p112e62S .
.

HalorKaZeao . .

10.
10.
9.
8.
8.
?.

7.
7.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
5.
5.
4.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
2.2'

liibe^aceas ....2.
82xttr28e26 ....2.
Valerianeas .... 2.
02prik0li2cv2S ... 2.
Obeuopoäiacsae . . . 2.
opbioFloBB2ce26 . . 2.
Drtieaeeas ....2.
Oattitricblneae ... 2.
N?l)6riein62S ....2.
IBotztace26 2.
66Nt12N626 ....1.
Vip320626 1.
kumarjuceas.... 1.

... 1.
I^obeliaeeae ....1.
1^t.11r2N626 ....1^
>!leu^2ntti626 . ... 1.
00rU26 1.
L2IB2MiN62S ....1.
Z.K2MN26 1.
Vrup2e«26 ....1.

....1.
?0Nu13c2,c626 ... 1.
I^mel^e ....1.
Iriäs2S I.

1.
1.

Summa 385.
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peraoeae, ttraminoae, y. m. s.) kukoistamat pa-
raiten *).

Kasmirunsaudessa ei paikkakunta medä merioja etelä-, itä-
ja länsipuolella olemille seuduille, sillä Oulun ja Kemin seuduilla
sekä Wienan meren ja Suomen millissä on 500—600 millillä
tasmeja. Saman merran 350—400 on Suomen Lapin eri osissa
ja Kuusamossa. Weniijiintin Lapissa on 400—500, Ahmenassa
700—750 (Ignatius, Suomen maantiede). Tähän tasmien töy-
hemmyyteen on syynä maanlaadun yksitoikkoisuus, esim. meren ja
tunturien puute.

Ne maillinaisuudet mitä „Luettelo" nyt sisältää, korjail-
koot toiset. Heille tämä silloin moi apuna olla.

Höwelössä 24 p. kesäkuuta 1884.

*) Sisiliassa on yksisirklaisia maan 19, g°/o, lislannissa 31, g«/<>, las-
kuni mukaan Kajaanin kihlakunnassa 44, i"/«, Suomessa 44,2. Katso Suomer
maantiede, Ignatius, siw. 331.

lyhennysten selityksiä:

yl. y. — yleinen. h. — harminainen.
t. ja taw. — tawallinen. j. h. — jokseenkin h.
s. t. — siellä täällä. h. h. — hywin harwinainen.
mt. - melkein tawallinen. wilj. — wiljelty.



Luettelo
Aajaantn sendun stemenkasweista *).

Nl»__»«V»^Iv<K»»»»S.

slar<wB Btricta t.
oäoratuiu y.

NieroeKlos dorealiB s. t.
ViBrapdiB arnuä. f. t.
Fdleulu alpiuum s. t.'
F. pratenBs t.

Zeuicul. t.
tulvuB f. t.
pratonBiB s. t.

NittuM 6suBUlU H.2
eauina '

vulBariB yl.
Btolonitera 2

Bpioa venti t.
I^olium linieola
Calamag. B^lvat. t.
(!. Btrieta melk. t.
0. laneeolata tam.
C. epi^ejoB s. t.
0. lapponica h. h.^

C. ai unäinacea*) f. t.
Hleliea uutauB t.

2exuoBa t.
ca6BpttoBa t.

Fnoäium coerulsum mt.^
(F^ceria äiBtanB s. t.
Foa annua y.
F. eaeBla h. hanv.'
F. nellwraliB t.
F. Bsrotina t.
F. triviala t.
F. prat6NBlB s. t.
F. reinota harw.
LromuB BecalinuB mt.
Vact7liB Flomerata harm.^
FeBtuea ovina s. t.
F. rudra t.
F. pratenBiB s. t.
Tritieum repeuB yl.
T. eauinum h. "

*) Lyhyyden wuolsi on otettu latinaiset nimet. Suosiollinen lukija woi
Lönnrotin tai Melan taswio kädessä ottaa selkoa niiden suomalaisista nimistä.

l Kajaanin ja Paltamon seuduilla harmin, mutta Kiannolla yl. ' las-
waa Kotipuron luona lehdoissa Hepomäen laiteella (Palt.), Kiannallalin. ' En
woi määrätä miten yleisiä owat. * Paltamo (Mattila), ° Kaswaa siellä
täällä Kajaanin joen rannikoilla Ämmän alapuolella esim. Suowanlahden
kallioilla ja Solajärwellä Sawisaaressa, myös lisalmella. '11. Oulujiirmen
saarissa. ' lauhokalliolla Kajaanin luona. ' Ristijärwellä (Alcenius). ' Pal-
taniemellä. « Ristijärwellä Myllypuron luona; Kuhmossa, Kiannalla.
jaanin luona, Kuhmossa (Vainio).
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tl^vraeeH».
darex pauMora t.
0. 6ioieg, m. t.
(!. cboräorkixa t.
(!. teretiuZcula s. t.
O. leporiua t.
O. tenetta h. 2

O. loliaeea s. t.
0. elonFata s. t.
0. vttiliB s. h. »

O. oan6BC6ltB yl. .. .

o. Btel!ulata t.
C. a<zuatiliB s. t.
0. vulgariB yl.
O. Huucetta h.
0. acuta t.
C caeBpiwBa s. t.
O. Btrieta h.
C Fuxbaumii h. *)
O. AlodulariB yl.
(!. äiFitata s. t.
C. erieetorum h.
C Bpg.rBiäora s. t.
0. oeäeri sang. harm.
0. tlava s. t.
0. irriZua m. t.
0. limoBa m. t.
0. paII6BC6NB h. o

(!. KlikoriuiL s. t.
<!!. ampullacea t.
l^. veBiearia t.
TricKopKoruin alpinum s< t.
T. eaeBpitoBum s. t.
lleleocllariB aeieulariB s. t.
Fl. pltwBtriB t.
FriopKoruin capttaluni h.
F. va^inatum yl.
F. gracile s. t.
F. latttolium h. "

BeirpuB lacustris s. t.
M^ncoBpora alda s. t.

I^Maeeae.
BparF. siinplex t.
8. natanB t.
8. minimuin h.

k«t»in»Fet««.
F. P6rkoliatuB y.
F. Zramin6UB f. t.
F. rukeBcenB h.
F. natanB t.
F. lucenB s. h.
F. praeloNBUB h. "

Leinna triBulca 'b

I^. ininor t.
i Sydänmaan sammal- ja liejurantaisilla lamPiloilla:myösKourulam-

milla. Purolaaksoissa Kotipurolla, Palt. ja Myllypurolla Ristijärwellä.
' Suolla Honkalalljon kupeella. Höwelön nurmella Paltaniemeltä. ° Palt.
Nurilan torpan luona suolla, Sotk. Sopalan luona lampien rannoilla, Ka-
jaanin Mllllseur. Wuoreslahdessa Saunasaaren itärannalla, Säräis.Kiikisaaren

kaiwanto. ° Palt. Solajärwellä ja Kotipurolla Hepomäen lehdoissa. ' Sii-
räisniemellä Neittäwän luona kankailla. Ristijärwellä, Sotkamon kirkonkyl.
' Kuhmossa, Kiantojoella. " Suomussalmella kirkkoon päin mentäissä tien
warrella Mannilan ja Suomulan wälillä; Ristijärwellä Tuomaanjoen mar-
silla (Oulussa Koskenniskassa). " Ristijärw. esim. luurikkakorwessa. "Palt.
Lllnkisenlammillll, Hontisuolla ja Miettulan ja Kajaanin wiilisillä soilla.
Kuhmossa Terwasalmen luona. " Myllylän luona lormasjoessa Sotkamossa
sekä Ristijärwellä ja Pudasjärwellä (O. Alcenius.) "Salmisten järwissä
Puolangalla, Perangassa (Malmgren). Sär. Neittäwän kylä Likasenlampi,
myös Kuusamossa. *) Kiannalla (Wainio), Lentiirassa.
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Oaila pa!uBtriB t.

Lu2ula camp6BtriB t.
1.. piloBa t.

dukonius s. t. *)
,1. articulatuk t.
<l. KlttormiB s. t.
<l. ConglomeratuB h.
Totjelclia dorealiB

Trigloodin paluBtre t.
3oKeu26ria pai. m. t.
BaFittaria BaFittik«tta t.

planta^o t.

liiliaeeae.
FariB quaärttolia m. t.
UllMntli. diloiium t.
Oonvallaria ma^aliB t.

Iriöeae.
Iris pBeuHacoruB s. h. *

Orelliseae.
innata s. t.

Nalax:B luonopKMa (?)
I^iBtera coräata s. t.
I^Btera ovata h.
ftooä^era repenB h.
(!!06l08l088um viriäe h.
(^Mnaclenia ConopBea h.
OrcKiB maculata
0. anFUBtttt)lja h.
O^pripeäium ealc6oluB h. h."

B^llantl_Vr_le.
Or^B. I_6UO2NtK. yl.
Natrioaria 6iBcoi<te2 h. '2
_^ntk6iniB tinctoria h.
H.eKill62 ktarmica h. "

H.rt6iniBia vulFariB h.86N6ci0 vulgari-. t.
<FN2pKatium utinFinoB. yl.

IV-l<«T^zS;-t»»V.
O. B^vatieum t.

6ioil_2 y.
NriZeron 2<_riB t.
B<iiiäaFo virZ. y.
?6t28it68 trioilta s. t. **)
<26Nt2U162 <!72NU8 y.
<-.2räuuB oriBpuB h. '^

Oirciuin I2nc6ol2tum t.

l Höwelön maalla lähellä Aholan torppaa Palt. 2Kiannolla pappilan
luona Meriliiissuollll, Ristijärwellä ja Melalahden kylässä Paltamossa (Semi-
naarilainen E. Leinonen). 'Palt. Kaj. s. t. mutta Rist. Kian. taw. Löy-
detty waan Sokajärwellti erään Nirwan takana löytywiin puron suusta "Me-
lalahden kylästä Palt. (N. Karjalainen). «Saaresmtlessä (?) pastori O.Fa-
britius. Palt. Kirkkoniemellä ja Melalahden kylässä Hautarinteellii (N. Kar-
jalainen),Kuhmossa Kowalan luona sekäRistijärwellä luurikkakorwella. ' Kaj.
Huowinlahden nurmella. "Erään torpan nurmella Tuowilasta Miettulaan
matkatessa Kaj. ylioppilas G. Harlin. ' Puolangalla, lyseoloinen K. Huotari.
" Kaj. Kontionmaessä Rytisuolla Pitkänperän puolisessa laidassa (lyseolainen
Heikkinen Salmijärweltti), Kiannalla Wasonniemellä (Mainio). '« Kajaani:
torin nurkassa raastuwan puolessa ja lähi-kartanoilla. " Palt. Immolan
nurmella Höwelöjoella ja Ristijärwellä. "Palt. Kemilän ja Höwelön nurin.
'2 Paltamon hautausmaalla. " Kajaanissa, Kiannalla Kiannanniemellii, Jun--
tusen Sllllrijiirwen luona (Wainio). °") Kiannalla ks. „Kaswiston suhteista"
Wainio s. 96. **) harw. Kiannalla Saukon luona (Mainio), Höwelönjoen
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C. paluBtrs t.*)
0. arvenB6 yl.
C. IleteropK^ll. m. t.

alpinnin h.
Lapsana eommuniB h.
CrepiB paluävBa s. t.
C. tectoruiu t.
Uieracium pilozzetta m. t.
H. luBcuin h.
H. OMOBUM t. **)
U. lnurorum t.
H. vulgatum s. t.
11. umbellatuui y.
11. XajaueuB6 h.
Tarax. ollieiu. y.
Leontocl. KiBpiclum s. t.
L. autumnaliB yl.

viPB»eeav.
Triebsra arvenBiB h.

Valerianeae.
Vibuinum opu!uB s. t.
Valeriana ossio. s. t.

Kubi»ee»e.
kalium doreale s. t.
ft. palußtre t.
6. trittorum s. t.
ft. uliZinoßum t.
O. motinko h.
(^. verum h. s
O. aparine inleßt. h. ***)

t!MikollH«eae.
Lonieera xMBt. "

Linnea dorealiß t.
t!Hmp2Nu!aee»v.

<I!ampanula rotunäikol. yl.
<!!. perßicikolia h. "

0. patnla s. t.
liobeliaoeae.

Lodelia äortmanna h.
LolHxmeae.

L^eopßiß arvenßiß s. h.
aiV6NBIBt.

U. palußtriß m. t.
l Tien wieressii Ristijärwelle mentäessä ja Sotk.; Pukin luona Oulujoella.

2 M ainoa löydetty Höwelön nurmella Palt.Kuhm.E.W. ' Kianto (Mannisen
luona) Palt. Pappilan nurmilla (Leppiniemelle päin). Kajaanin luona li-
salmeen menemän maantien warrella, puroniityllä oikealla kädellä (I. P. Norr-
lin). ° Puolangan kirkon luona; Säräisniemellä (K. A. Kastren) sangen
wähän eräillä nurmikkokedoilla, w. 1884 itse löysin Neittäwän kylästä; Hy-
rynsalmella Pitkaralan lammin luona aution nurmella. ' Säräisniemellä
Suorsan luona Weneheitossa; Piispanjärwen luona Kiannalla (A. I. Malm-
gren). Palt. Seppäsen sillan yläpuolella. 'Sotkamossa Nuasjärwen eteläran-
nalla, Oulujiirwen saarissa, Suomussalmessa: Pärsämönjärwen saaressa,Kian-
nan- ja Masonniemessä. « Mattilan nurmella w. 1870 löydetty 2 kappaletta. 'Me-
lalahden kylässä Palt. (N. Karjalainen). " Muistan kuulleeni Suom. sen
nimen „Kuusama" kansan kesken; O. Alcenius sanoo sen Paltamossa löytyi
wän, Suomussalmella yhdellä Kiannon saarella, (Erkki Castren w. 1754).
" Siiwolan nurmella Nurkkalan luona. "Porotan lammilla Paltamossa;

Pyykköltin Y. m. Lammeilla Kajaanin seurakunnassa; Neittäwän lammeilla;
Sumsan kylässä Sotkamossa Niskalan seuduilla. " Kerta otettu rikkaruoho-
jen joukosta Höwelön puutarhassa Palt. Sen mainitsee myös O. Alcenius.
») Pohjoisimpana Kiannalla Saarijärwen kylässä. **) Kuhmossa (Mainio).
***) Myös Kuhmossa ja Kiannalla.
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U. lingulata m. t.
Litdoßpermun arvenßiß t.
H.Bperußo procumd. h.

UentKa arveNßiß y.
U. (metsittynyt)
HI7MUB BerpM. 2

Bcutellaria galerie. Y>
Fruuolla vuiFariß t. *)
6aleopßiß tetrakit. y.
6. verßicolor.^ y.
Lamiuln purpur, t.

Übll^aMHevae.
Ueu7antKoß trikoliata y.

kslemolliHeeae.
koleinouiuin coeruleum

VeutianeHe.
6entiana amaretta h.
ft. linZulata

ksrzonateae.
Veronica longikoi. s. t.

v. 86rpMito1ia y.
V. <Mcina!iß t.
V. ebaiuedrvg h.
V. Verna h.
V. Beutettata m. t.
V. 8c villoßa harm. ?

Fupdraß. otkicinaliß y.
FKinantbu» ma^or t.
Fdin. minor y.
BceptruW earol. m. t.
Feäicularis palftßtriß t.

pratenß6 y.
N. B^lvatieuiu y.

Vtrieulariaeeae.
Utrieularia ocdroleuea h.
H. intermeäia h.
11. minor s. t.
11. vulgariß.
FiuFuieuia vulßariß s. t. "

F. villoßa '^

I^'BimaMa vulg. t.
tk^rßitlora t.

Irientaiiß europaea yl.
! Kajaanin kaup. Säräisniemen kirkkomaalla. ' Palt. nurmilla,

luultawasti metsistynyt. Leppi-, Kirkkoniemellä ja Kajaanin tien mie-
leisillä nurmilla lähellä Naulalaa. ° Palt. Siiwolan (pastorin wirkatalon)
nurmilla Nurkkalasta etelään päin; Kaj. Suowanlahdella. ° Palt. Siiwolan
luona nurm. (K. Huotari) Kaj. Ruununpuodin mäellä (ylioppilas Gustaf
Harlin) myös Sotkamossa sekä KouNarin pellolla Säräisniemen Kukkolassa.
' Kuhmon kirkolla liwitkorannalla.' ° Esim. Seppäsen sillan luona niityillä
Paltamon kirkolla; Nirwan takana Sokajärwen siivuilla Kajaanin seurakun-
nassa, Hyrynsalmella maantien wierutsillakin Oilolassa; Kaulawainion takana
Oulussa. ' Tämän Suomen laswistolle uuden lajin on tämän kirjoittaja
löytänyt Palt. mutta toisella nimellä lähettänyt Herbarium Nussi I^uni-
02,'aan. Kuin nyt minulla wielä ei ole näiden lajein selitystä, niin en woi
määrätä näiden kahden (oebrolsue. ja iuterm.) yleisyyttä. Ehkä Paltamossa
Aholan suolla. "Oulujiirmen matalarantaisilla saarilla, Kaj. Suowanlahden
ja Hmmän-alutsen rannoilla, Palt. Höwelön lahdella Lötön yläpuolella Im-
molan nurmella; Mieslahdella Tiittolan niityllä, Seitenoikean siwulla. " Me-
riläissuolla Kiannalla; Hossan luona ja Pudasjärwellä. *) Ei Kuhmossa ole
löydetty; Kiannalla maan Kiannanniemen luona saaressa.
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Frimnla veriB h.
klalltazineae.

FlantaFO ma^or, yl.
F. meäia h. 2

F. lanoeolata '

UmbellilerHe.
B^iveBtriB y.

Ileraeleum Kibirieum
B^lvestriB t.

Fsueeäanum paluBtre s. t.
Cicuta viroBa t.

poäagr.
Carum carvi t.
Fimpinella Baxitra^ t.

Isupdar luteum yl.
!f. pumilum h.

Aida t.
Nalunloullleeae.

Fan. pol7antdemoB h. '

F. repenB t.
F. aoriB yl,
F. ÄurieomuB t.
O. k7p6rboreuB h. '

F. reptanB yl.

Latractlium KeteropdM.
F. (hento) '

F (marsi lehdetön) '"

'lkalietruni rariäorum "

neluoroBa h.
Caltba paluBtriB yl.
I'rolliuB eurc>paeuB s. t.

Bpicata h.' l»

Fumaria MoinaliB h. "

drneilerae.
FuniaB orieutaliB h.
FapKauiB rapdan. m. t.
FraBBica camp6BtriB m. t.
BinapiB niZra h. "

Fr^Bim. edeirautk. yl.
CarÄam. pratenBiB t.

Bveeica h. "

paluBtre t.
Larbarea Btrieta h.
OapBella FurBa paBtoriB t.
IdlaBpi arvenB6 yl.
Oamelina lostiäa h.
Budularia a«lvatica s. t.
lulpatieuB noli tan^. h.
6s6ranium pratenB6 h. 21

l Palt. Siiwolan nurmella maantien wieressii Höwelön ja Nurkkalan
wälillii, Melalahden nurmilla. ' Leppiniem. Palt. ' Kerran Sokajärweltä
Kaj. Sotkamossa Sopalassa; Kaj. Koiwukoskella. ° Pappilan puutarhassa
Paltamossa. « Ristij. Maist. Lackström. ' Tappilan luona Kemilän taka-
lolla Palt. Kuhmossa (Mainio). » Mannilassa Kiannolla. ' Muoreslahdessa.
" Iltonlammissa. " Palt. Melalahdesfa Maisteri Lackström; Sär. Alassal-
men saarissa; Kaj. Muottoniemessä. " Aroniityllä maantien »vieressä lähellä
Heiskalan kestikiewaria Palt. " Melalahdesfa jaKotipurolla, Hepomäen luona
Palt. Kiantotoslien warfilla, Mafonniemellii, Kiannanniemellä. "Kaj. kaswi-
tarhoisfa. " Kaj. pelloilla harw. " Luultawasti metsistynyt Kaj. " Nir-
wan pelloilla Kaj. " 3 löysin 1871 Palt. Höwelön nurmelta. « Uh^n
torpan Pellawamaassa 1873. 2» Ristijiirw. luurittalorwessa. " Kaj. kirkon
luona Korhofen Potaattimaalla ja „korttelisfa".



51

ft. Bvlvatieulu yl. *)
oxaliB Hcet.oB6tta t.

ll^perieiueae.
Ilvperio. <ivaHrauF. t.
Nl perkoratum h.

ViV!»ri»e.
Viola trieolor m. t.
V. arvenBiB t.
V. oauina t.
V. paluBtriB yl.

vroseraeeae.
karnaBBia paluBtriB t.
VroBera rotunäitol. t.
O. lonZitolia m. t.

8ilell»ee»e.
Bilene inöata m. t.
Nelanärium Bvlv6Btrs h.
N. pratenB6 h. h. '

ViBcaria alpina h.
L7cKniB 208 oueuli s. t.

OitKa^o h.
OiantKuB HeltoiäeB h.

BelerantduB annuuB '

Btellaria nemorum

V. oauina t.

8. meäia y^, .
8. paluBtriB s. t.
8. gramiiNeH yl.
8. louhikotta s. t.
8. eraBBiko!ia h.
CeraBtium vulzawm t.
BaBina prooumbenB t.
BperBu!a arvenBiB yl.
Lepikon. rubruN h. '"

Kldvziaee»».
FideB uigrum s. t. '^

F. rudrum '2

MIUUUHS.
F. lranFula m. t.

82xikrax»s.
BaxitraBa direuluB h.
8. Zranulata "

I<^tbran2s.
Fzttttruiu Baiicaria m. t.

HenotlleraeeHe.
Oircea alpina
Fpilodium anZuBt. t.
F. lnoutanum s. t. **)
F. oriFanitolium
F. alpinvin "

l Melalahden kylässä Palt. (N. Karjalainen.) - Kaj. löytänyt O.
Salonius. ' Palt. Siiwolan maalla. Kaj. lauholallion rinteillä Sotkam.
Wuolatilla (Pettersson). ° Palt. Leppiniemen luona ohrassa 1872. «Kaj.
Ruununpuodin ja oluttehtaan .millilla; Palt. Immolan nurmella Höwelöjoella.
' Kajaanin seur. Ilton törmällä. » Ristijärwellä luurikkakorwessa. ' Palt.
Kourulammilla, Ristijärw. Mätarapurolla. Likasen Lammilla Neittäwällä. "

Säräisniemellä (K. A. Kaströn). " Wielä Ristijärwellä luuriktatorwesfa.
" Suomussalmesfa w. 1754 E. Castren, Kiannanniemellii, Koktotostella, Saa-

rijärtvellä (Mainio). " Naulalan tatalolla, Kotipurolla Palt. Ristijärw. " 2
lapp. Siiwolan maalla w. 1874 (K. Huotari). « Kaj. Kuluntalahdella Lie-
tin» hetetörmässti. " Kiannolla Meriläissuolla. " Ristijäriv. Mätarapu-
rolla, Hyrynsalmella Pillsralan luona isolla hetteellä lammin pohjoispuolella,
Palt. Melalahden kylässä. *) Mielä Kiannalla Kiannanniemellä. **) Leihu-
waaralla (M. Brenner).
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llltlorll^eae.
NippnriB vulgariB m. t.
NMOpbM alternttol. h.
(N. Bpicat.) '

?om»eeae.
BorduB aucuparia t.

K»BHeeae.
Fosa cinnomomea s. t.
H.lcbenttlla vul^. t.
FuduB iäaeuB t.
F. BaxatiliB t.
F. caBtoreuB (?) 2

F. arcticuB yl.
F. cdain6MoruB t.
Fra^. V6Bca t. *)
Ooinarum paluBtre t.
Fotentitta norve^ica h.
F. ar^entea h.
F. maculata h. ?

F. tormentilla h. s
.(^eum rivale m. t.
Bpiraea uimaria m. t.

VrnPaeeae.
Frunus pa6uB t.

kMlioilileoae.
Lattt):uB paluBtriB s. t.
F. pratenBiB t.

oroouB vernnB s. t.
Vicia B^lvatica h.
V. eracca t.
V. Baepiuin m. t.
V. anZuBtttolia h. "

Frvum dirButum s. t.
Irttoliuin pratenB6 y.
F. n^driäum h. 12

F. repenB. yl.
F. Bpaäiceum m. t.

Lrieaeeae.
U^rtilluB ni^ra y.
N. uliMoBa, y.
Vaccin. vitiB iäaea y.
t)xvcoccoB inicrocarp. h.
O. paluBtriB t.

Mcinal. t.
poi^kol. t.

OaBBanära cal^culata m. t.
vattuna vu!ZariB yl.
Felttim paluBtre yl.
F^roia Becunäa t.
F. unitlora s. t. *"')
F. rotunätt. m. t.
F. cttloiantda l4^^,^«^«.^
F. meä<?a
F. ininor t.

Lmpetre^e.
Fmpetruin niZrum yl.

! Luultawasti löytyy tiimakin, koska on Pohjois- ja eteläpuolellakin.
Kajaanin seurakunnassa Sawisaaressa. ' Luultawasti löytyy tt. li^driäuB,

koska se on jo hawaittu kaswawan Muhoksellakin (lukiot. I. Barckman), wai
lieneekö sama kuin edell. Rosa karelica mahtaa täällä löytyä, koska on Kii-
mingissä ja Nurmeksessa. ° Kaj. Ämmän kupeella Kalkkisilla:: luona. ° Palt.
Mattilan nurmella. Leppiniemellä Palt. Palt. Siiwolan nurmella; Kaj.
etelämaantien wierillä. MyösKuhmossa. ' Kaj. Sokajärwellä, Wierunnurmella
ja Nirwan tllkalolla ja Lankisen lammilla Palt. " Palt. Mattilan ja Nau-
lalan nurmella; Kaj.» Sokajärwellä Hyrynsalmella Pikkaralan lammin luona
autioniityllä. " Palt. Höwelön kesannolla 1873. Paltaniemen nurmilla.
" Sotajärwen luona 1873, luultawasti muuallakin. " Soka-
järwellä Kaj. KowMrt luona Mhinossa (E. Wainio). " Sokajärwellä Sa-
wisaaressa. 5) Wielä Kiannan-niemellä, Pahanlammilla Saarijarwellä.
s*) Kiannllllakin.
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F0173. viviparum t.
F. aiupnibium w. t.
F. lapatlutol. m. t.
F. psrßicaria 2

F. avieulare yl.
F. couvolvuwß t.
Fuiuex äoM6Btica t.
F. ttippolapatd. s. t.
F. acetoßa t.
F. acetoße!la t.

IllMeleaeeae.
FapKne mexereuln s. t.

Ilrtieaevae.
Hrtica ureuß t.
F. äioica t.

t!l»euoP«HiHeeKe.
H.triplex patula tam. (?)
Obenopoä. alduin t.

Balieao«av.
Fopuluß tremula t.
Balix pentanära t.
Balix lapponuin t.
8. caprea t.
8. cinerea yl. *)
8. aurita yl.
8. 6epreßßa s. t.
8. repenß s. t.
8. mMlloiä^ (?) h. **)

8. uißrieanß t.

letnliteeatz.
F. verrucosä
F. intermeäia s. ti^ ?

F. uaua yl.
(^.luuß Blutiuaßa h.X. incana t.

tlonilereae.
FinUß B?lv6Btriß yl.
F. adieß y.

coin. yl.

tlallitricllHevae.
OallitricKe (?) yl. »

Oallitricbe (?) «

3sewe»e.
Lguißetaee»e.

F^viß6tum arvsnße yl.
F. palußtre yl.
F. pratenße yl.
F. 87lvaticuui t.
F. öuviatile t.
F. 2. liluoßum m. t.
F. biemale

Fol^poäium vulgäre m. t.
F. pkeßopteriß t.

ilvenßiß h. s
FolMicd. Bpinuloßum j. t.

2 Luultawasti tämä eikä ?. mits, löydetty Palt. Höwelön luona kesan-
nolla »vuonna 1873. ! LöytyneetöhäN _?. terrystlk en woi sanoa. On
Kuusamossa. ' Tämä löytyy Kiannolta Palt. saakka kuiwemmilla foilla
(löytyy maantien wieresfii Pitkin Oulujokea Muhoksen ja Utajiirwen seu-
duilla), Pelson eteläsiwulla, ylsi 3—4 sylen pensasmainen Puu on Naapurin-
waaran alla. « Kenties lormaslylässä Sotkamossa. ' Joku laji Niemelän

rannassa Salmijärwellä. « Ristijärwellä Maisteri Lackström. ' Kirkkoniemi,
Lankisen lampi Palt. ' Ämmäkosken alla kallioiden rinteessä. *) Harwenee
Kiannalla. . **) On Kuhmon ja Kiannan p. j. t. (Mainio).
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O7Btopteriß kragiliß s. t.
Nix teininä t.

Fteriß ayuilina h. '

VpbioFloßßace»«.
Fotr>ed. lunaria s. t. 2

F. matricarioiäe s. t.
lûetaeeae.

1806t68 lacußtriß s. t.

I. ectiinoßpora s. t.

I.^e»f«siHeeHe.
F^copoäiuin eompl. t.
F. clavatum t.
F. anuotinum t.
F. 8613^0 h.
F. alpinum
Belaßinella Bpinulvßa hariva

l Palt. Lankisen lammin seuduilla. Lukkarin nurmen niemellä Palt.
' Palt. Toiwoniemellii Tolosen nurmella, Lutkarinnurmen niemellä. Höwe-
lön joessa. Palt. ja Kuhmossa ° Leppiniemen luona Koutasalmessa. «Kian-
nolla Meriläissuolla, Puolangan soilla. ' Kajaanin seurat. Koutaniemen ky-
lässä Kattilajärwen eteläisellä niemellä. ' Kiannon ja Puolangan soilla, Ka-
jaanin seudulla (O. Alcenius), Pudasjärwellä.

Käytyäni katselemassa yliopiston kasmistoa hamaitsin, että
noin puolet tai neljäsosa Kajaanin kihlakunnassa löydetyistä puut-
tuu yliopiston kokoelmista, jota paitse useat kaswit owat wallan
huonosti painetut. Hjalmar Hjelt'in luettelo (Desiderat-katalog
till Uniwersitetets finska samling af fanerogamer och ormbunkar,
Nbo 1877) osoittaa, mitä nuorilla tutkijoilla on mielä tehtämänii.
Edelliseen luettelooni tapasin seuraamat lisäykset, joita pidem-
piiin tutkimusten kautta museossa möisi mielä täydentää ja ojentaa.

pratenBiB alpeBtriB. Wahl, Kuhmossa.
pr. niBrieanB, tm. Kowalan luona Kuhmossa.

alda. j. y.
Oalaruagr. pkramitoiäeB, Hn. yl.
0. pnra^mttoiä^ rudieuuäa.
(!. Btricta pallina, Kuhmo, Kianta.

caeBpitoBa palliäa, s. t.
OatadroBa a^vatica.
FrouiuB pawluB, Ontojärmellä huhdalla, W. Nylander.
Foa Buäetica.
Foliulu perenuo (Miettulassa Kaj. M. Brenner).
((!arex ornitkop?)
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(0. tulisinpa?)
0. gava p^maea.
(0. Mcella s. t. Kuhmossa, j. t. Mannalla).
0. Kellon aBt6B Ehrh?
0. BparBiäora dorealiB, Kiannalla (Wainio).
0. capillariB, h. Saarijärwellä Kiannalla (Wainio).
BeirpuB B^lvatieuB.
8. laeuBtriB FlaucuB.
(BcttoenuB kerruFineuB?)
FriopKorum cattitlirix, harm. Kuhmossa (Wainio). ««''^^"'

BUPINUB, Mönch. h. Kuhmossa (Wainio).
5. Bt73iuB (?)

Fu^ula camp6BtriB pratenBiB, Paltamossa.
F. camp. multitlora, s. t.
FotanwFeton Framinit. neteropKMuB. 3cKred. s. t. Kuh-

mossa ja Kiannalla (Wainio).
BparAaninin Bimplex longi^ima Fr. s. t.
Bp. suitanB lonFiBB. ?r. s. t. (Wainio) — Edell.?
8. FaeBt. (?)

8. aNne. BcKni2l. (?)

8. K^perdoreuin. FaeBt. (?)
8. 2uitanB, harm. Kuhmossa (Wainio). '

FriZeon Mutteri, j. t. Kiannalla (Wainio).
Onapnaliuiu norveFicmn, Puolangalla.
Uul^eäium Bidiricum.
H. preattuin nirButum, Koch, s. t. (Wainio).
N. pubeBcenB, t. Kiannalla.
11. Aklttctinum, H Kirkonkylässä, Kowalan ja Koiwajan

luona Kuhmossa ja Mannalla (Wainio). H/»^^
H. croeatum Fr. Kuhmossa ja Kiannallalla (Wainio).
N. pB6uäo-Fl>ttii, Kuhmossa (Wainio), Kiannalla harm.

(Lackström).
N. rigiäuin latitoliuiu, Lentiiran luona Kuhmossa (Wainio).
N. auricula, Kiannalla Lehtomaaran luona ;Kuhmossa Ter-

wasalmen ja Kowalan luona (Wainio).
N. tudul2BcenB. Xorrl. Kiannalla Juntusen kylässä (Wainio).
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Fl. umdellatum Bul)boreal6, Kuhmossa Koimajan luona
(Wainio).

Feoutoäon autumn. pratenBiB, Koch.
adBintnium, harw. Kuhmossa Kylmiiliin luona.

(Wainio).
Valeriana on"icinaliB exattata (Mik).
V. ollicinaliB Bamducttolia (Mik.)

arvenBiB, Paltamossa.
ll!linopoäium vnlZare, Sotkamossa (Ehrström).
Famiuin inciBum.
Fiuaria vulZariB, metsittynyt Kuhmon kirkolla. MyösPu-

dasjärwellä.
(^eutiana aiuarella, Sotkamossa kirkon kylässä (Wainio).
Ftricularia neglecta, Lehm.
ObaeropKMuin FreBcotii, Kiannalla Lehtowaaran luona,

Kiannanniemellii ; Kuhmossa (Wainio).
tkaliana.

deraniuin B^lv. aldineum s. t. Kiannalla (Wainio).
Viola BMatica (?), on Pudasjärwellä (yliopp. Karwonen).
V. umdroBa, Fr. (?)

V. epipBila, Led. s. t.
OeraBtium vulgatuin BlanäuloBuin, Koch. (?)
Fpilodium llorneinanui, Reih., Ristijärwellä, Kiannalla

(Lackström), Pudasjärwellä (B. Nybergh).
F. alBiniioliuiu, Will.
F. alBin. latikolia, Ristijärwellä luurikkakorwessa.
F. alBin. paluBtre, samassa kuin edell.
FoBa aciculariB, Lindl. Paltamossa (Brenner); Kiannalla

j. h. Kiannanniemessii, Saarijärmen ja Hossan luona (Wainio);
Kuhmossa Lentiiran luona.

Fol^Znnum lapatti. incaneBceuB, s. t. Kuhmossa.
alpinuB, Sotkamossa (Brenner).

Fatl^ruB pratenBiB villoBula, 3ael. (wähäpätöinen muoto).
tlialiana, h. Kiannanniemessä,

BinapiB arvenBiB, harm. Kuhmossa (Wainio).
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FatracKium trioopKMnm, Kuhmon kirkonkylän luona joessa
Mainio).

FanunculuB tlammula raäicanB, Nolt. Kuhmon kirkon luo-
na (Wainio).

F. lappouieuB, j.' h. Kiannalla Tauriaisen ja Saukon luo-
na: KHnHsjsHainio).

F. liukua, h. Säynäjäjoella, -järmellä Kuhmossa (Wainio).
I^Mpdea alda diraäiata.

alda dir. ininor.
Mpdar iuterin., Kiannnalla s. t. (Wainio).
Balix verBikolia, h. Kuhmossa (Wainio).
8. vatzauB, j. t. Kuhmossa ja Kiannalla (Wainio).
8. vasanB m^rMoiäe^ Paltamossa.
8. FasBtaäiana, h. Kuhmossa; Juntusen luona Kiannalla

<Wainio).
8. Fapponum, (merkillinen muoto) Kuhmossa (Brenner).
8. KuinarKiKa, h. Kuhmossa Kuumun ja Kylmiiliin luona;

Kiannalla Hemossaaren, Kirkon, Dläjoen ja Hossan luona
(Wainio).

8. pdylicttolia, Ristijärwellä yl. (Brenner).
Fetula Flut. parvitolia, s. t. (Wainio).
F. alp6BtriB j. h. Kiannalla (Wainio).

excelBa odovata j. h. Koiwajan ja kirkonkylässä
(Kiannalla).

Oallitricds verna, Kuhmon kirkonkylässä ja Kowalan luo-
na (Wainio).

N. polMorptia Lönnr. Lehtowaaran luona Kiannalla.
(Wainio).

erenatum, Kiannalla: Wason ja Kiannannie-
mellä (Wainio).

viriäe, h. Kuhmossa (Wainio). Z^^«»^

Fol^Bticdum tdel^pteriB, Kiantajärmen länsirannalla.
Fol^pockiuln är^opteriB yl.

2lix-iuaB, Sm.
BpiuuloBum, Sm. yl.
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Onoclea BtrutdiopteriB, Roth, Kiannalla Kiannanniemes-
sä. Mustajoella, Maanseljän puolella lehdoissa (Wainio).

Fotdr^cdium doreale. Milde. *)

Monta kasmia lienee wielä wiihiin tutkituilla laajoilla aloil-
lamme löytämättä, marsinkin kun eräitä on tamattu pohjois- ja
eteläpuolella kihlakuntaa.

Ontojoessa on joku hauras wedenalainen siidelehtinen taswi,
jota en ole lukuun ottanut. Ehkä OeratopdMuin 6einerBuiu?

Spongilloja olen tawannut Höwelön lahdessa Paltamossa,
Puolangan- ja Salmi-jiirmessii Puolangalla.

Rohdoiksi ei liene täällä muita apteekkiin otettu, kuin paat-
saman („pajahtan") kuorta, jonka keite on matsan pehmittämään
Walittaa täytyy, että maikka Suomessa on Reinin mukaan 335
rohtokaswia, niitä ei käytetä, maan otetaan yksin tuiwatut mus-
tikat ja katajanmarjatkin ulkomaatta. „Se tulee helpommaksi, se
käy mukamammin", sanomat asiasta Suomen apteekin hoitajat.
Mahtawatpa Saksan rohdontauppiaat sydiimmessiiiin tomasti hal-
wetsia Suomen apteekin isäntien ja rohdontauppiaiden toimetto-
muutta.

Paikkakunnan itäisen rajan kasweista on tietoja kirjassa:
Kaswiston suhteista Pohjois-Suomen ja Wenäjän-Karjalan raja-
seuduilla. Edward Wainio. Helsingissä, 1878. — Lackström ja
Brotherus omat kirjoittaneet ?ro lanna öora tennica-seuran
teoksissa.

*) Näiden tietojen hankkimisessa on ollut awulijaana dosentti O. Kihl-
man, joka kiitoksella mainitaan.



3lalasto ja KMztus.
Paljoa harmalutuisempi on täkäläinen kalalajisto kuin Keski-

ja Etelä-Suomen. Tehokkaana elatusaineena jaedullisena pyynnin
esineenä ne omat kuitenkin Vesistössämme. Nyt ei saatane sanot-
tawasti yli oman tarpeen. Wielä 1754 woi muutamissa kylissä
joku talo myödii nmosittain muutamia leiwisköitii tapahaukia ja
muutamia tynnyreitä suolakalaa (muikkuja tai siikoja), nyt tapa-
hauit eiwät ole enää yleisiä.

Kalastuksella elättää tawallisesli mäkitupalainen itsensä. Tu-
lokkaat pyytämät kewäisin wuotuiset tarpeensa. Muutamat metii-
wät myöskin syksyllä muikkunuottaa „Ärjiin torilla", Kaiwannosfa
Sokajärwellä, Paltatörmän alla y. m.

Taikoja tehdään wielä jotensakinpaljon kalalla. Sylkäistään
onkeen, pidetään yölepattoa kolmannessa limeksessä j.n. e. Wiime
Vuosisadalla sakotettiin siitä, esim. Juho Tauriaista, m. 1721 30
waskitaalaria. Kerran ahdistettiin jo pappiakin taikomisista.

Hossan, Piispanjärmen ja Alasfalmen siiat omat kuuluisia
suuruudestaan: s—B:tin naulaa. Suuria owat Teirijiirwessiitin
Wanamansalolla.

W. 1754 mainitaan „touru" Manamansalon lammista, nyt
niitä on siellä Pitkän, Harjun ja Terwon lammeissa. Minun
tietääkseni niitä on muualla maan Lanterin lammissa Paltamon
kirkon luona. Olisimatko ennen olleet Ruutilammissa, koska ruot-
salainen ruuta, ruutana murteittain on - kouru. Nyt kerrotaan
että kalat siitä omat menneet Pittiinlampiin. Samanlaista mael-
lusta on tapahtunut parissa muussakin Manamansalon lammissa.
Särkisestä esim. omat särjet uineet Siiyniiiseen, tuy rumettiin
Särkiseksi sanomaan! Havit jiiimiit maan jäljille. Hautilammitzta
owat talat uineet Termonlampiin !
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Seipi l. korpiainen on täällä yleinen, maikka sitä ei kuulu
oleman Samossa, ei Päijänteen, eikä Näsijärwen wesissä, waitka
löytyy Karjalassa, Kymissä, Kokemäellä ja Pohjois-Suomessa.

Säynäjä näyttää hiiwiäwiin hämiämistään. Muutamissa
ylempänä olemissa järmissätin se maan „saadaan mahingon
edellä", jonka tähden mielimät pois heittämään! Sitä pitäisi
suojeltaman kaikin tamoin.

Wielä häwinneempi on lahna. Moni sitä ei ole eläissään
nähnyt, Harma syönyt. Niitä sietäisi uudestaan tuoda Samon
mesistä päin ylempänä olemiin jiirwiin ensin, joista se sitten pää-
sisi lewiiimiiiin muuallekin. Säynäjä ja wielä lahnakin maini-
taan 1754 muoden paikoilla ahwenen ja särjen rinnalla.

Muikku on Oulujtirwessii tawallisesti sangen surkea, 2—3
tuuman pituinen, mutta manhastaan on sitä ahkerasti pyydetty.
Muikkuja mottiin 1754 paikoilla syksyllä saada 10, 12 ja 14:kin
tynnyriä yhteen taloon. Deutschin aikana maan 3—4 tynn. Suo-
laamattakin säilytettiin niitä silloin erityisissä tynnyreissä ja tai-
mella käytettiin teittokaloina. Oulujiirmen muikut owat paljoa
laihemmat kuin Kiantojiirmen (E. Castrsn).

Kutumuikun sanoo Deutsch tunteuwan Maanseljän jiirwiin,
ja työrniismuitun asuman aamemmalla. Edellinen on korttelin,
jäljemmäinen 2 tuuman pituinen.

10 peninkulmankin päästä sanoo Deutsch lähdettämän 5—
6:tsi miikoksi muikun metoon.

Paikoin on rumettu jo istuttelemaan ja suojelemaan talo-
jakin. Termajiirmeen Sotkamon Sumsalla on masta tuotu pön-
töllä muikkuja. Kahden piiiwiin perästä jo tuli yksi nuottaan.
Seuraamana kesänä jo oli nuoria kaloja ja nyt ne jo hymin omat
menestymään päin.—Kuhmon Kellojtirmestä tuotiin Kusianjiirmeen
samoja, ja ne sikisiwät ja taswoiwat neljässä, wiidessä wuodessa
paljoa isommaksi kvin muissa järmissä ja ornat erittäin mauk-
kaat. Kesällä 1885 olin tilaisuudessa niitä nähdä ja syödä, 8—
10 menee niitä maan naulaan. Nyt lemiämiit ne puroa myöten
muihinkin jänniin.

Kusian isäntä on saanutkin niiden istutuksesta lähes 300
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markan palkinnon. Löytöjärmeenkin Puolangalla on muikut is-
tutettu.

Kuoreita on runsaasti Oulujiirmessä.
Kuha on järmen mainioimpia taloja ja lemiää moneen lah-

teentin> Sotajärween, Warislahteen ja muualle. Warislahdesta
saadaan aina 9—13 N painoisia. Uistimeenkin tarttumat.

Kemiiisin jään lähdettyä pyydettiin loukuilla mateita, jotta
sitten hienoisesti suolattiin ja tuimattiin, muistelee E. Castren.
Nyt ei pyydetttine mateita muulloin tuin taimella rysillä padoista.
Mannan jiirmestii niitä nousee usein jokaisesta pitkän siiman kou-
kusta (M. Waenerberg). Tuomari Curnomius opetti mateen
mätiä syömään (I. Cajanus, 1663).

Oulujiirmessä Kökönwiiyliissii sanotaan oleman moututtomia
ja niiskattomia mateita, siis yli-ikiiisiii ja hedelmättömiä.

Ankeriaan mainitsee Deutsch (1814).
Nahkiaisia sanoo E. Castren (m. 1754) oleman Ämmän

alla. lärmissii ja lammeissa on ainakin 1 rauta l. piikkikalan laji
(esim. Kemiliinlammissa).

Wirroissa liikkuu harjus, jiirmilohi, lohi ja „tonko", sekä
kiwennuolijainen ja kiwikala.

Lohien sanoo jo Mathesius wiihenewiin samoin kuin meden
mirroista. Oulujoessa on lohi yleinen. Sitä saadaan 4—5,000
leiwiskiiii muodessa. — Niitä on Mehimän ja Miesjoessa, mutta
kuulumat oleman maaleampaa laatua.

W. 1719 malttettiin, että joet omat mataloituneet, ett'eiwiit
anna tuin V2werran lohia (Suomi II 3 f. 59).

Lohi ei pääse ylös Ämmästä, sillä sen yläpuolella sitä ei
ole nähty, maan sen sijasta usein takaisin putoaman alas, kun
koettaa hypätä. Pitäisi teettää lohiportaat siihen Norjalaisten
mallin mutaan.

Lieneekö purolohi (Balino eriox m. Bario) sama tuin tonto
(forell), jota on täällä yleinen wirroissa.

„Tottgoista" rikas on Kajaaninjoki Ämmän yläpuolella.
Muutamat kaupungin herrat sen kaupungilta muutamilla sadoilla
muotraamat ja onginnalla humittelemat itseään raitteina, ma-
toisina kesäisinä öinä. wiewät tällaisille onkima-



62

retkille, joilla pian yö kuluu mäsyteäessii isoja kaloja, soutaa pon-
nistellessa wäkewissii wirroissa ja kuohuissa, ruokaillessa, tupakoi-
dessa ja juttuja laskiessa. Ken näillä retkillä on mahankaan
muassa ollut, tunnustaa, että se on todellista ripeyden harras-
tusta. — Tänne englantilaiset, pitkäpartaiset loordit heti miedään
siimojaan sinkauttelemaan, kuin joskus tämän kautta matkustamat.
— Ensin maksettiin muokraa 40, nyt 250 markkaa kaupungille.

Kalawesi-seitat olisiwat tuttittawat. Niistä selwiäisi asutuk-
sen meno, niissä on säilynyt manhoja paikannimiä, tietoja ta-
moista y. m.

En ole saanut monta seikkaa wielä tietooni:
1650 25/ g pyysimiit WuoMlaiset talameden jakoa. Palta-

molaiset oliwat sen jo ennen tehneet ja ryhmittyneet sitä marten
lumaten muorottain kalastaa mesissään muoden paikassaan.

W. 1669 sakotettiin muutamaa Kajaanilaista tumattomasta
kalastuksesta, josta näkyy, että silloin jo oli jaetut kalamedet itse
kullakin.

Muikun kalastusta omat ennen Oulun pitäjäläisetkin Kian-
tojiirmesfii harjoittaneet, kun sett rannat wielä oliwat asumatto-
mampia (E. Castron). — Tarun mukaan kulki siellä Luotolaisiakin.
Siellä tutkimat ennen Warisniemen Junttilastakin kemätpyynnin
aitana.

Lanterin kalamesi sanotaan siellä olleen miime aikoihin, ku-
ten asiakirjat oliwat näyttäneet, waikta ei sitä ole miesmuistiin
käytetty.

Terwajiirwen, Paatinmäen ja Wilmilän asukkaat kulkimat
syysmedolla kalastelemassa aina Ontojtirmellii ja Wihtamolla asti.

Sumslllaisilla oli monella säynäjäpaitta Wietsinjoella.
Entisten aitojen kalansaaleista on joskus tietoja kirkonkir-

joissa. Wuonna 1776 sanotaan, että saalis oli huono, usein „ei
semmoinen tuin entisinä aitoina". Samoin motitetaan nytkin.

Kerran muodesta 1749 eteenpäin sanotaan, että kalastus
syksyllä ja tewäiillii oli miiltttimä, nim. muonna 1793.
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Nyt on ollut mesimuosia, että mesi metsässä asti asuu.
Kalanpojat lewiiiwttt sinne ja jäämät kuolemaan. Siitä anneli
eräs ukko wahinkoa kaloille olewan ja niiden wiihentyneen.

Ennen wiilistii sai hauinkin tuhatta, kun „tuohustaa" wiitsi.
Wuottolahden paikoissa lähti joskus puolitto yössä. Maalle aina
kala wiskattiin ja uutta etsimään. Jalat tahtoimat paleltua kyl-
mässä medessä, kun kastua saiwat. Weneessä meimät isot mö-
listä polwilleen pyytömiehen.

Kalastaissa sanoi eräs Kilpeläinen Manamansalolta tuonoin
saaneensa 40 haukia helluntaita mastaan atraimella.

Kun 1868.N jälkeen oli wiihii asukkaita eikä heilläkään kai-
killa ollut pyydyksiä, sai eräs Lemetti 8:lla ja eräs toinen 12:lla
merkolla nelikon werran päiwiissii kewätpyynnin aikana. Isoista
kaloista oli haitta, kun tahtoiwat rewiskellii werkkoja ja perkuusta
yhä suurempi kun ei tahtonut oikein ennättää saada entisiä pe-
ratuksi siksikun uusia tuli. Tää kerrottiin Tipasjoen puolelta Sot-
kamosta.

Asoista Kaloista. Oliwatpa Karjalaiset 1858 Junttilassa
nähneet kalan. Pienestä luhtarysitstii oliwat saaneet hauin, joka
oli 2 tuumaa neljättä kyynärää. Kitasista kun keppiin pantiin
niin olalta maahan asti ylti ja miili. Ei sitä punnittu, eikä oltu.
Sitten kuoli sen saaja.

Kuluntalahdessa oli samoin nähty ja saatu iso hauki, mutta
en tullut sitä muistiin kirjoittaneeksi.

Hiisiniemessii oli terran saatu isokin hauki. Kahtena ke-
mäiinii kun oli luhalla käynyt, laitettiin kolmantena atrain sitä
marten. Se oli paiskattu selkään ja sitten 25 syltä nuoraa ja sen
päähän jaltoteljot. Sitten kun se oli kornaissut kotiinsa Karhu-
symäiin. Jäljessä oli soudettu ja atraimen warsi kun aina jos-
kus näkyi, siihen oli kirmeslappealla lyöty. Teljosta päättäen
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näytti se lauttaaman tuin koira mennessään. Wihdoin saatiin,
puolikko oli pintoja tullut siitä.

Weneellii kun terran tämimät Kätilahdelta Kajaanissa oli-
wat Ärjällä nähneet ison kalan. Oli ollut kuin mene kumollaan
medessä. Kun menimät lähemmäksi niin alkoi miihitellen painua
ja hämisi näkymistä.

Toukansalmessakin oli muinoin rumennut iso hauki käymään,
jota eiwiit nuotanperiit eiwättä muut kestäneet. Wihdoin taltioi-

mat ison uistinkoukun sitä marten ja paksun siiman. Hauki tart-
tui, miehet sousimät lietteelle ja tappelimat siinä sen kanssa, kun-
nes saiwat hengiltä. Sillä oli tarun mutaan saattanut mieskin
ratsastaa.

Aelmen pyynti.

Heinijoesta, joka laskee Heinijänveen sekä Tuomijoesta, joka
Heinijärmestä laskee Hyrynjärween, pyydetään paljon simpukoita
eli helmiraakkuja (N^a inarZarititera). Useita miehiä on kesä-
kaudet työssä. Simpukan pyynti tapahtuu näin: kolmesta noin
4 kyynärää pitkästä hirrestä on tehty yhdistämällä lautta, jonka
toisessa päässä on reiäkkäällii tyynyllä päällystetty reikä, Lautan-
silmä". Mies maata rotjottaa mahallaan lautalla, kasmot lau-
tan-silmässä — täten ei auringon walo huikaise hänen silmiään
ja hän moi nähdä jokseenkin sywällä joen pohjaan. Kun hän
näkee raakun, nostaa hän sen sitä warten tehdyllä useampihaa-
raisella keksillä: „kouralla" (se onkin ihan kouran muotoinen) ylös,
asettaa sen, käteensä ottamatta, jalkojensa luokse. Lemähdysajalla
(„ehtonetta otwessa") amaa hän ne ja hakee helmet pois. Nau-
rettama on se s luulo, että raakku Ainniotettaissa muka pudottaa
helmen pois sisältään. Hymiionninen moi ansaita satoja markkoja
piiimiissä. Jo Deutsch 1814 kertoo pyydön huononneen. — Eh-
käpä olisi syytä rauhoittaa jotkut osat joesta tai jakaa se pyynti-
alueihin, jotka muoromuosina olisimat pyynnölle alttiina. Muu-
ten ne kokonaan tulee hiimitetyksi. — Simpukoita pyydetään myös-
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kin Emiijoesta. — Tään kertomuksen on antanut ylioppilas Cast-
ren kotoisin Hyrynsalmelta.

Aittokosken alla löydetyistä helmistä on maksettu 20—
30:tin ritsiii paraista (Äbo Tidn. 1798 N:o 23).

Ruhstin puhuu tästä saksankielisessä kirjassaan: Finland
j. n. e.

Ehkäpä lienee sama raattu, jota Waltjiirwellä tomun ni-
mellä pyydetään ja jonka pyytöii sanotaan komustamisetsi. Pa-
raista helmistä siellä sanotaan Pietarista saataman 15—20
ruplaa.



Eläimistö, linnugto ja metfästyB.

Eläimistö.
Wiljelytsen lewitessii häwiää täältä häwiämistään joukko

metsiieliiimiii, jotka owat ennen olleet metsämiehen mieluisia pyy-
dettäwiä. Muinoisia metsiistysoloja osaksi osoittaa Gebhardin
julkaisema tieto, että w. 1672 tuotiin Kajaaniin tullitettamaksi
muun muassa 6 ahman, 5 näädän, 1275 orawan, 18 ketun, 3
suden ja 1 karhun nahka (5 w. 1679). I. Frosterus Pudas-
jiirwen pedoista kirjoittaissaan sanoo siellä 12 wuodessa tapetun
74 karhua, 28 sutta, 56 ahmaa, joiden hinta on laskettu 936
ritsiffi (Om Odjuren i Pudasjiirwi, Finska Hush. Sällskapets
handlingar I tom. 1803). W. 1866—70 tapettiin täällä karhuja
13 (koko läänissä 151), ilmetsiii 3, kettuja 450, ahmoja 5.

Metsiinkuningas kontio liikkuu maan Wenäjän rajoilla, usein
Puolangalla, Harmoin lounaisempana. Hassut ja surulliset, to-
delliset ja todettomat karhujutut pannaan tätä nykyä kaikki Kuh-mossa tapahtuneiksi. Toiset omat tosia, toiset ei. Seuraama
näyttää usuttamatta:

Paawo Sallinen Kuhmossa ampui karhua, ei osannut ja
joutui sylitysten painiin, jossa litistyi kaulan alle. Molemmat
wieriwiit jiirween. S. jäi päälle ja karhu tukehtui. (Oulun Wiitto
Sanomissa N:o 46, 1840).

Muuten luullaan karhun ymmärtämän minkä mitäkin. Mo-
neen se on tomasti suuttunut, jota on haaskalle tullessa termehti-
nyt sitä kirouksella, hyökännyt päälle ja wiskonut koppikohona
sylitttiin.

Harwa wuosi taitaa kulua, että ei karhu jotakin eläintä
kaada eli — ei jotakinkarhua ammuta. Oulun läänissä on tapettu
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keskimäärin 4—5 karhua, läänissä 12 joka muosi. Suomes-
sa 114.

W. 1851 kaatoi karhu Suomussalmella 20 lehmää ja 30
lammasta.

Karhua, niinkuin monta muutakin mainitaan korunimillii,
että pysyisi suopeana talon karjaa kohtaan. „Metsiinwilja l. metsä
liikkuu", sanoo Kuhmolainen, kun karhu lehmiä kaataa, toisinaan
nimittää Mehtolaiseksi ja isommaksi, sutta Vähemmäksi.

Castren kertoo 1754 entisten karhujen hiityyttiimisestä seu-
raamaa:

Muutamat kyläkunnat owat luulleet rummuilla moimansa
tarkoitella karhut pois kylän mailta ainakin siksi kesäksi. Palta-
mon kylän laitumilta oli muka joku lappalainen karhun poistanut
taioillaan kierrettyään paikan. Syynä siihen lausuu Castren, lie-
nee kylän tiheämpi asumus niemessä.

Sudet omat harminaisia ja jos tulemat muualta, niin heti
on suksimiehiii runsaasti jäljessä, jotta eimiit menesty. Keski-
määrin niitä tapetaan Oulun läänissä 33 muodessa, 278 koko
maassa. Deutsch kertoo niiden ennen asuskelleen Paltamon ja
Säräisniemen lakioilla. Hänen aikana ei wielä maksettu palkin-
toja petojen taposta. Naali on asunut Manamansalolla miimeksi
w. 1883, se on saatu usein Pudasjärwellä, terran metsäkanan
ansasta.

Kettuja tappamat jotkut sangoilla 11—20 taimessa. Useilla
on ketun ja sudensankoja, jotka maksamat 10—12 taalaria kertoo
Z. Cajanus 1663.

Ahma ei ole harminainen pohjoisosissa kihlakuntaa. Oulun
läänissä tapetaan niitä noin 80—100 wuodessa.

Ilwe.s on myös jo ylen harminainen.
Saukko liikkuu joka wuosi siellä täällä, Sanginjoen lat-

inoilla enin.
Näätiä tapetaan tuontuostakin joku Suomussalmen saloilla.
Tuhkuri mahtaa löytyä.
Mäyrä on hymin harminainen (Ignatius, Maantiede). W.

1865 saatiin se elämänä Suomussalmella (Bisi, Suometar).
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Kärppiä on runsaasti, mutta nyt niitä ei pyydetä kuten
ennen, maikka sietäisi, sillä omat metsämiehen, jos hiirenkin wi-
hollisia.

„Kun lumi on pehmeä, moimat Paltamolaiset helposti", ker-
too Cajanus 1663, saamuttaa karhuja, susia, hirmiii ja peuroja;
mutta kun tulee hanti, että kantaa koiran, tappamat he kaikki
peurat ja karhut. Kun piiiisemät otusta lähelle, ampumat niin
tarkkaan, että sattuu."

„lanonsa sammuttaa metsästäjä peuran merellä, minkä juo
lumen läpi keihään tai somman reiästä, ja sanoo sitä maukkaaksi
juomaksi, joka janonpoistaa jamoimistaa uusiin metsiistysyrityksiin.
Masoja kuitenkin säästetään. Teuras jätetään metsään, kunnes
metsästys on loppunut, ja on manna, ett'ei kukaan siihen koske,
sillä täällä ei ole totuttu markauteen, aitatkin näet omat tulot-
tomia."

„Kun on monta metsällä, tulemat manhimmat ja nuorimmat
perästä ahkion kanssa, jossa on emiislauttu leipineen. Nää nyl-
temiit ja lihaamat teuraat ja saamat mitä paraimman osan kuten
muutkin. — Jos metsämies on yksin, menee hän samaa tietä ta-
kaisin otustaan kotiin miemään, ja metiiii niin ahkiollisen toisensa
perästä."

Metsäpeuroja oleskelee Wenäjän rajoilla, Tamastengiin ja
Saarestenmäen erämaissa setä pitkin Maanselkää. Waalan kautta
liikkumat, kun nähdään joskus aina 10—20 laumassa maantiellä,
soilla tai jäällä. Niiden farmia on löydetty Kuoston saarella
laalangan lahdessa, Ontonjoen seuduilla y. m. joihin entisinä
aikoina omat joutuneet. — Kerran oli tuonoin Saarestenmäen
maantiellä 15 peuraa yhdessä laumassa. Kesyjä poroja on wielä
wiihti Hossan puolessa Suomussalmella.

Epäilemättä jo Samolaisten siirryttyä tänne 1550:npaikoilla,
poronhoitokin oli joutunut syrjään. Sillä Samolaiset tulimat kas-
kenpolton kanssa ja ahkera kaskenpoltto sekä lamea poronhoito ei-
mät somi laisinkaan yhteen.
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Paldamaiskojn pitäjiiiistä oli Ruotsin alammaisia maalisk.
28 päimänä 1737 mennyt Wenäläisen komentajan Ilagin luotsi
Wenäjän puolelle walittaen Wenäläisten heiltä mieneen 16 po-
roa, joista heillä luettelo puumerkeillä marustettuna oli mitas-
sansa ja joista he pyysiwiit hywitystä.

Nämä Paltamolaiset omat luultamasti olleet Suomussalme-
laisia, jotka kuuluimat silloin Paltamoon*).

W. 1754 kertoo wielä E. Castren niistä: „Suomussalmen
perällä kuljettamat poroilla heinänsä ja halmemiljansa ja käymät
käräjillä ja kaupungissa y. m. Porotaloissa teurastamat B—lo
kappaletta muodessa".

W. 1776 kerrotaan jälleen poroista Mannan kylässä, että
niillä medetiiiin heinät niityltä, puidut elot huhdilta, käydään kau-
pungissa ja kiiriijissä (stämning). Syksyllä teurastetaan talossa
B—lo—l 4kappaletta ja saadaan hymiisti 8 leimiskiiii lihaa sekä
2 leimiskiiii kuuta (talia). Niiden haku on maimaloista ja mie
mölistä yli kaksikin wiikkoa. Muuten puhutaan samassa kerto-
muksessa niiden hoidosta tamallisia asioita (Abo Tidningar **).

Deutschin aitana 1814 oli 500 poroa Suomussalmelaisilla
ja Puolankalaisilla. — Noin 1800 oli monellakin poroja kahdessa
palkimessa, maan martaat ja mastutset suututtimat heitä, jotta
hiimittimtit poronsa sukupuuttoon pois, kertoi Monialainen. Hy-
rynsalmen kirkon arkistossa kuuluu oleman entisistä pororiidoista-
tin (I. W. Messman). — Marttinain aitana kulkee joskus Kuu-
samolaisia pororaitoja täällä, 50—200 yhdessä. Myös on metsä-
herra Kustaa Harlin ajellut Pudasjärwellä tänne poroilla, joi-
denka hoitoon hän on perehtynyt. Hän on koettanut, ollen ri-
peyden harrastaja, opettaa niitä taksin wetämäiin.

Ennen kiluluu, kenties sata muotta sitten, niitä olleen Wuot-
tolahden Halolassakin. Kaksi miestä oli aiman niiden wartijana.
Kuiwista hongista ladottu, sorkittain tehty aituus oli poropeltona.
Wihdoin ilmestyi susia komasti ja rupesimat niitä kaatamaan ja

*) Castren Kajaanin läänin Maiheet. s. 102.
**) Nimittämäin: Om Renskötsel i Paldamo.
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säikyttelemään. Wiihissii hengissä oli 25 saatu miedytsi Ärjän-
saareen, mutta fudet piiäsimiit sinnekin ja tetimät mahintoa.—Muis-
tellaan niitä pidetyn muinoin Sumsan Termajärmelliitin, jossa
heillä oli Lapin mies ollut paimenena.—Oulujiirmen eteläpuolella
sanomat wiime aitoihin asti olleen Wuoreslahden perillä manho?
jen porotarhojen lahoneita jäännöksiä. Sikäläisten miimeiset po-
rot oliwat peuroittuneet.

Poron muistoja on myös madeahkio, joita on wielä laa-
langassa monessa talossa, esim. Lepolassa. Säriiisniemellätin
on sellainen esim. Juusolassa.

Myös sanotaan tarun mukaan lisalmen pappilaa perustet-
uissa Lappalaisen poroineen metiiyneen pakoon Suteuden tienoille.
Siitä lienee noin 250 muotia.

W. 1834 ei sano Rein poroja Kuusamossakaan olleen kuin
80 (Suomi 1846, s. 307). Niihtiimiisti ei hänelle ole oikein il-
moitettu.

Hirmi on rumennut usein näyttäytymään Sotkamon (1877),
Kuhmon ja Kajaanin eteläpuolisissa osissa. Salaaornat erä-
maissa waliteltawasti monta tappaneetkin, mutta nimismiehet
omat saaneet pari tapausta toteen ja sakottaneet sala-ampujia.

Mlepakkoja ei sanota oleman muita kuin: Pohjan lepakko
(Veßperußo doreattß) ja miiksisiippa (VeßperMo M7Btacinuß).
Mutta kun Pohjois-Samossa jo tulee 2 lajia lisää, niin luulisi
niitä oleman täälläkin. Olisipa syytä tarkastaa yölepakkoja pa-'
remmin.

Oikeaa maamyyriiii täällä ei ole, maikka myyristä (mykristii)
puhutaan. Se ei ulotu Poria, Sysmiiii, Lappeenrantaa jaRus-
kealan pohjoisemmaksi. Samantapaisia omat waan alempana mai-
nitut rottalajit. Oikealla myyrällä ei ole jyrsijäin hampaita (kuin
oramalla tai hiirellä), maan teriimiikiirkiset kuin päästäisillä.

Pienen päästäisen olen täällä tamannut 6—7 kertaa, enkä
luule sitä harminaiseksi.

Hiirten, sopulien ja maamyyriiin lajit omat luullakseni täällä
tarkastamatta. Etenkin pitäisi metsässä asustelemain ottaa huo-
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mioon pelto-, oja- ja metsämyyrät, sopulit ja metsähiiret. Suo-
messa on hiiriä, sopuleja ja metsämyyriä yleensä 14 eri lajia,
Kajaanin seudulla ei liene wielä hawaittu neljää enempää.

Siipioramia nähdään kyllä joka muosi, millistä runsaammin;
m. 1724oliwat samoin harminaisia. E.Castren sanoo niiden mal-
loittaman muilta oramilta pesän asuakseen, kun muka eimtit itse
niitä rakenna.

Oramia ampuu wielä moni 100—200 syksyssä s. o. 40
—80 markkaa. Parin neliömirstan alalta Matin- ja Hepomäen
luota ammuttiin 1883 syksyllä noin 240 kappaletta. — E. Castron
kertoo siitä myös : Oramia ampuu jokainen teriisjoutsellinen mies,
jolla on I—21—2 oramakoiraa. Hänellä on muassa poikanen kolkka-
miehenii katsomassa mihin nuoli menee tuodakseen sen takaisin
ampujalle. Hyminä oramamuosina moi mies saada 10—15 ora-
maa piiimiissii. —Niistä puhutaan mieliikin rihmalumuissa, joissa
on 30 kappaletta.

Jäniksiä pyytelee joka mökkiläinen langoilla. liiniskoiria ei
ole monella muulla kuin Kajaanin herroilla, jotka omat muok-
railleet Melalahden ja Toukan saaret metsästys alakseen. Höyry-
meneellii liikkumat sitten Oulujiirmellii syksyllä ja ampumat puo-
lin sadoin miiteen mieheen. — Melalahden pojat paukuttamat
ensin pyssyä saarissa, jotta jänikset tulemat kuuroiksi, sitten nuijimat.

Majama on täälläkin ollut ennen. Paiktainnimissii wielä
säilyy joskus muisto siitä, esim. Majawanpuro Hiirmänmiiessii,
paitse eräissä taruissa ja taioissakin. Kun majaman hampaalla esim.
hioo kirmeen, ei kasma sen jälki. Tuo hammas ei kuitenkaan
ole oikea, maan kierteinen raakunkuori meren rannalta. Mus-
tilaiset niitä ja muita „majawan hammasten, korwien ja sapen-
tin" nimellä kaupitsemat ja peijaamat itselleen hymiit rahat —

tyhjällä.
Wielä 1325 oli majawia Wiipurin takaloilla *), ja 1750

—70 Mkoilla oli sen nahka kauppakamarana Kuusamon **) puo-
lessa, ja esim. m. 1756 oli sen saalis hymä Sodankylässä **), mutta

*) Historiallinen Arkisto 111 siro. 173—174.
**) A. I. Sjögren, Kemi Lappmark.
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nyt on jo 1866 taidettu surmata Viimeinenkin Imanteron seu-
duilla *). Täällä se siis on hiimitetty 1400—1600 paikoilla.

Majaman sanoo Jaakko Fellnmn noin m. 1830 Kouta- ja
Nuorti-tunturin latwoilla wielä löytymän. W. 1829 sanoo wielä
tapetun Sodankylässä. Siitä on runsaita tietoja Suomikirjassa
1847 s. 248—257. — Wielä muosisatamme alussa maksettiin
Sodankylässä meroa majaman nahoilla (Sjögren s. 68).

Olisipa hankittama näitä elämiä Siperiasta tai muualta
tänne salojen asukkaiksi metsiini ahtien paimennettamiksi. Turkkinsa
kalleuden muoffi mahtaisi majamanhoito hyminkin kannattaa.

Ikiimii, ett'eiwiit Suomalaiset malmista turkeiksi metsä-
eläinten nahkoja, eimiitkii muokkaa, Weniiliiinen sen nyt tekee ja
motton ottaa. Suomalainen kuitenkin maiman näkee. Ei näy teh-
tailija Renforskaan niihin käsiksi käyneen.

Norsun hampaita ei ole löydetty täältä eikä hylkeiden jälkiä
Oulujiirmestii. Olisikohan hylkeistä hyötyä, kun olisi merestä sii-
hen istuttaa?

Taimella on metsissä suuri hiljaisuus. Metsot, teiret ja
metsäkanat omat silloin yleisimpiä ja joutumat runsaasti pyytä-
jän saaliiksi. Niilistä tulee teinä 20—40 talojen ikkunan alla ole-
miin huuteisiin ja urpaisiin koimuihin (esim. Hömelössii) ja aidan
takana asumat toisinaan wielä asutuimmillakin seuduilla. Hyryn-
salmella kertoi metsämies yhtenä piiimiinä saaneensa alulle kol-
matta kymmentä isompaa kanalintua pyssyllä. Kajaanin herroista
omat jotkut ampuneet kaupungin takaloilta 60—80 metsoa ja teirtii
yhtenä syksynä.

Satoja saamat muosittain erämaan taloissa metsiilintuja
satimilla, ansoilla, loukuilla ja kotuksilla.

Linnut sikiäisimiit suuremmassa määrässä, jos ei soitimella
ammuttaisi, eikä munia h omitettaisi.

Vesilintuja ei ole muikea mannan pyssymiehen ampua 200
ensi metstistyspiiimänii, jos liikkuu Tipasojan, Pyhiinniin, Hyryn-

«linnusto.

*) Ignatius, Suomen maantiede.
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salmen. Melalahden y. m. heinikkorantaisilla, linturikkailla ja ka-
peilla mesillä. Talonpojat eimiit estele niitä ampumasta, maan
kehoittamat, kun linnut ohraa sotkemat. Kiehimiinjoella ja Man-
nalla päin ei talonpoika syö koko mesilintua.

Vesilintuja asuu wielä talojen alla olemissa pienissä lam-
missa, esim. Paltaniemeltä ja Neittiimiin kylässä, jossa Likasen
lammilla m. 1884 wielä näki 20—30 lintua kerralla heinäkuun
lopulla. Se on hywin mutapohjainen ja ruohorantainen lampare.

Pyitä ei ole niin runsaasti. Saukkomaaralla kuitenkin enin.
W. 1865 mainitsee Bisi näitä runsaasti miedyn talmella Pietariin.

Kotomarpusia on useimmissa kylissä.
Haxakka, närhi ja 3 tikkalajia sekä punatuitta, jota sano-

taan "leimotsi", hömö- ja pattastianen omat yleiset taimella *).
Harmaapäinen titta (F. eanuB) ammuttiin Hömelössä 1881.
Näteepä muutamia kaameitakin talmen kuluessa. — Eräänä tal-
wena (1870 ?) täwi muukalainen musta ja pieni peltomariskin
täällä kiertelemässä. — Kuusanka on tawallinen sydänmaissa Hy-
rynsalmen ja Kuhmon setä Maanseljiin seuduilla. Käpylintuja
saattaa olla 2 lajia. Kuusten latmojen ympärillä kihisemiit tai-
mella kuin sääsket.— Syksytalwella lentelee parwittain tawiokuur-
nia ja tilhiä, joita on kesällä Harmoin. Keltasirkkuja moi muu-
tamia asua talmet esim. Kajaanin latojen ja riihien seuduilla.

Koskissa on taimella siellä täällä jokin koskikaran pari.
Petolintuja ei monesti näe talmella. Lapinpöllö taitaa tal-

loisin käydä täällä asti.
Kanoja on useilla, kesyjä kyyhkysiä parissa kolmessa herras-

talossa.
Ei pitäisi pientä eikä suurta lintua häiritä talojen ympä-

rillä. Monta siihen ei tule kuitenkaan, hauskuutena olisimat maan.
Etelä-Suomessa on tapa muutamilla tilanomistajilla rauhoittaa
niitä. Sitenpii teräiimätkin kaikenlakia lintusia puistoihinsa, eten-
kin laululintuja.

*) Lapintianen (?. emewz) mahtaa löytyä, koslahan on nähty Kuo»
Piossa (Mela).
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Kesälinnuista mainittakoon muutamia:
2 lajia kirmisiii. urpiainen.
naakka, Harmoin. wihreiiwarpunen, tawallinen.
piihkiniihakkinen on käynyt metsäsirttu.

1859. pajusirttu.
tuhanteittäjä noin 1873 (Lep- pohjansirttu (F. ruBtica).

piniemellä Paltamossa). pulmunen temäillii pesii ten-
metsiimarpunen. ties pohjoisosissa,
peippo. haarapäästynen, yleisesti man-
hiirtiipeippo, „jurripeippo", hoissa taloissa,
mihreäpeippo, harminainen.

riiystiispiiiiskynen, yleisin Kajaanissa. Pääskysiä pidetään
ikäänkuin pyhinä lintuina, ett'eiwiit pahimmat poikanulikattaan
niitä mahingoita. Taloissa ne omat erittäin suosittuja, sillä luul-
laan talon paremmin menestymän, jos siinä pääskyset asumat.
Toisinaan niitä samoin tuin terttuja y. m. pikkulintuja kuolee ke-
wiitkylmiillii. W. 1885 esim. pääskysiä paleltui kesäkuun alulla
runsaasti Hyrynsalmella,
törmiipiiäskynen Oulujiirmen pyrstötianen (poikue m. 1881

rannoilla. Palt.)
leppäkerttu. puuntiipeiijii (Osrtdia) harm.
tiwitastu. waltea wiistäriitti.
pensastasku. keltawiistiiriikki.
laulurastas. peltoleiwonen, „kiwenwika"
punasiipirastas. palokärki,
rosorastas. käenpiika harw.
räkättirastas. käki.
lehtokerttu. terwapiiiisky.
hernekerttu. muuttohaukka, F. pereZriur^.
harmaakerttu. poutahaukka (?)
uunilintu, „pajupeippo". punajalkahaukka, matkalintuna
torpiterttu, „tilttalt-tianen". eksynyt tänne,

harmaa paarmalintu. tornihaukka.
tirjama „ kanahaukka,
lepinkiiinen (lapinharakka) h. warpuishaukka harm.
töyhtötianen (Mela). kotka (kokko).
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mehiläishaukka, harm. warpuispöllö harm.
hiirihaukka (F. vul^ariB). wiirupöllö.
iso huuhkaja. helmipöllö,
hiiripöllö. sepelityyhtynen.

turtinpyy (Hyrynsalmella). Näitä istutettiin noin 1750
paikoilla runsaasti Kaakkois-Suomeen. Ensimmäiset nähtiin Sa-
wossa 1770 (Äbo Tidningar s. 326 m. 1784).
rantaharakka (Pudasjärwellä). liro.
luotolainen, BtrepBilaB in- malkea mikla.

terpreB, ammuttu kerran rantasipi.
Kajaanissa. lehtokurppa,

pieni tuomi. taiwaanwuohi.
suotulainen l. suokukko, pesinee ruisräättä, harw. w. 1876

täällä. Paltaniemellä.
kurki. Näitä asuskelee Pelsonsuolla, Manamansalon etelä-

päässä, Wuottolahden newoilla y. m. Muutamassa talossa Wuot-
tolahdessa oli kurjet nostettu ohraa syömään, jotta pelto piti kyn-
tää 'uudestaan ja panna syksyllä rukiiffi!

iso joutsen. Suomussalmen laiteella. Wielä 1600 näkyy
niitä olleen etelämpänäkin, koska itse Sawonlinnassakin pitiwtit.
metsähanhi. herna (uimelo) Mannalla ja
sinisorsa. Pudasjärwellä.
haapana. kalatiira „tirro".
tami. mustakulkku-uiku eli härkä-
merilintu. „musta lintu". lintu (?).

selkätelkkii. kuikka. Wälistä 20 Oulujär-
koskelo. wellä yhdessä parwessa.
tukkakoskelo. kaakkuri.

Muuttolintuja tawataan sitä paitse useita matkalla Lappiin.
Paikkakunnan lintuja omat tutkineet etupäässä promessori

Malmgren, metsänhoitaja Hollmerus Sotkamossa ja ylimetsiinhoi-
taja Waenerberg ja hänen poikansa. Herra Hollmeruksella on
erittäin suuri kokoelma Suomen ja ulkomaan lintuin munia.

Muista eläimistä mainittakoon maan, että käärmeitä ja
sammakoita on taksi lajia, sisiliskoja yksi.
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Hyönteisiä ja alempia lima-eläimiä ei liette mielä tutkittu
tarkkaan.

Metsästys ja kalastus ei näy hetikiiiin olleen yleisenä muosi-
na 1695—97, koskahan halla saattoi sellaisia turmioa tehdä,
maan maanmiljelys oli pääelinkeinona.

Nyt metsästää joku Harma: mesilintuja heinä- ja elokuun
jamassa ja oramia syksyllä. Satimilla pyytää wielä useampi
metsälintuja syksyllä ja rihmoilla, metsäkanoja talmella.—Syksyllä
säilytetään linnun runko kuimattuna linnun tiiliin nimellä tai-
meksi, joka taitaa maan Pohjanmaalla ja Lapissa erityisenä ta-
pana olla, armelee E. Castren 1754.

Lopuksi sananen joutsen käyttämisestä. Puunuolia nuija-
päitii käytettiin oramien ampumisessa yleisesti wielä wiime wuosi-
sadan testipaikoilla, sillä ne eimiit rikkoneet nahkaa.

W. 1555 mainitaan Wenältiisten käyttämän nuolia komasti
sodassa.

Taloissa on wielä ollut yleensä joutsen jalkoja ja nuolia
tallessa aitan parwella. Joutsen selkä tehtiin teräksestä.

Nuolet näkyy tehneen eri sorwaajakin, kuten kerrottiin Sum-
salla. Kolme nuolta oli kerralla muassa. Kolktamies katsoi
aina syrjästä minne nuoli meni. Kun se katosi, ammuttiin toi-
nen perään jolloin se putosi entisen miereen, ja siten löydettiin
molemmat.*)

Kompassia ei metsämies täytä metsällä kulteissaan. Ilman-
suunnat armataan jotenkin tarkkaan muista merkeistä. Pohjosen
ja etelän erottaa 1) puiden otsista, jotta omat eteliinpuolella
paksummat ja hyöteiimmiit, 2) puunkuoresta l. kaarnasta joka on
eteläpuolella naamaisempi ja lemiiisempi, ynnä 3) muurahaispe-
sistä, joiden kaltema ja kupea pinta on eteläänpäin. Sen lisäksi

*) Että joutsella karhukin kaatuu, näkyy seuraamasta: Sodankylässä
on Sllwukosken ja Wiitalan metsätorpan wälillä Akanniemessä kanto, jossa
on kirjoitus: Riitta Antintytär Sattunen 1781. Tässä on muinoin
tarun mukaan mainittu tvaimo karhun ampunut joutsella toiselta puolen joen.
Joki on siinä jokseenkin leweä 25—30 syltä. Lähellä olemassa kannossa on
wuosiluku 1809 (A. Lönnbohm).
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on apua auringon ja tähtein asemasta, jos näkymät, ja hiukkasen
tuulestakin. Waarain, maanlaadun karsikkojen y. m. muotoja pan-
naan tähdelle, sekä mestelliiiin pilkkoja puihin ja mäännellään män-
tyjen latmoja tienmiitoiksi, milloin mistäkin luullaan enin hyö-
tyä oleman.

Wiime aikoihin asti lienemät Sodankylän tienoilla olleet
jotenkin samanlaiset metsiistysolot kuin täällä satoja muosia sitten.

Taitama metsiistäjiipere taisi siellä wielä noin w. 1750pai-
koilla Deutsch'in mukaan saada muosittain 5—600 oramaa, 10—15
peuraa, 50—100 tärppää ja jänistä, 2—3 kettua, näätää, sauk-
koa ja majamaa, jonkun karhun, 100—200 mesi- ja metsiilintua.

W. 1814 maiheilla kertoo Deutsch täälläkin metsämiehen
saaman 50—100 oramaa syksyssä, siihen aina joku metso ja jä-
niskin.

W. 1765 mietiin Oulusta 133 niiädiinnahkaa; joutsenen,
majaman ja saukon nahkoja 63 yhteensä. Joukossa lienee ollut
täälläkin pyydettyjä.



karjanhoito ja muut Koti-eläimet.
Wanhimmat talot ottiwat tullessaan luontaiset niityt, ne-

mat ja luhdat haltuunsa. Kaskimaistaan saimat lisäksi ahoniit-
tyiikin, mutta ne eiwät kauan kaswaneet ja metsittyimät pian.
Myöhemmin tulleille ei enää riittänyt laajoja niittyaloja, mutta
luontaista yhtäkaikki oli etsittämii. Milloin mistäkin tamattiin
joku sarakon pyöräke ja luhdan sipale, josta kuorman kaksi sai.
Karjaa tartuttaissa tarttui niittytilktujenkin lukumäärä moneen
kymmeneen. Useimmat niistä oliwat neljänneksien ja peninkul-
mien takana.

Sotkamon pitäjän entinen kirkkoherra. Tohtori Frosterus
on huomauttanut ennen, kuinka Kajaanin seuduilla niityt ornat
pieninä palasina ja sopimattomasti hajallaan. Esimerkkinä mai-
nitsee hän Sutelan talon Lentuan kylästä muodelta 1833. Niit-
tyjä oli yleensä 44 eri kappaletta. Joka toinen muosi niitettii-
miii oli 36, keskimäärin kaksikuormaisia. Joka muosi niitettiimiii
oli 8, kukin IV2 kuorman alaisia. Johan tästä huomaa kuinka
niittymäen aika kului näiden milliä käydä lerkutellessa. Miten siinä
heinäsi hoisit sateisina tai sateen sekaisina aikoina! Kahta ja
kolmea peninkulmaa ei pidetä nytkään aiman tumattomana niit-
tymatkana. Kun tuo sammaleinen suomihmilii sitten olisi edes
erittäin edullinen!

Maanmittarein toimesta on nyt näitä tilkkujen määrää
isossa jaossa supisteltu. Wiime aikoina onkin jo rumettu perk-
kailemaankin niittyjä ja lamentelemaan, jotta niiden lukumäärän
supistelu on jo ollut rähmäänkin mieleen.

Niittyjen ala oli Reinin mukaan Kuhmossa ja Sotkamossa
4,3 "/o, Mannalla 3,9 «/o koko pinta-alasta (Rein, 1864). Katso
edelleen laskuja niittymaista edempänä, kussa tiedot omat Alftha-
nin miisimuotiskertomuksesta.
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Alussa oliwat niityt aidattomia ja on niitä mietokin, esim.
Lanterilla ja Porolalla Leilikummulla.

Rämeillä ja nemoilla omat niityn aidat myös hymin yksin-
kertaisia lamo- eli lappuaitoja, joissa maan kaksi aidasta, toinen
rinnan toinen polmen kohdalla pehmeällä maalla estää hemoset
lehmät niitystä, mutta ei lampaita. Wtihiin isompitöistii on
sorkka-aita, jota on paljon yleisemmiisti kuimillatin mailla. Kaik-
kein törkeintii on rytöaita, johon puut paikoiltaan kaadetaan ja
karsimatta jätetään. Muuten omat pystyaidat yleisimmät. —

Hiekkamaissa kormennetaan aidanseipäiin-kiirjet.
Lehmät omat tamallista Suomen rotua. Kuitenkin omat jo

kauppamies Bergh ja etenkin tuomari Malm koettaneet lemitellii
ulkomaan lehmiinrotua miime aikoina. Aiman moitotta, useinpa
tappiokaupallakin sanotaan jäljemmäisen ulkomaan rotuisia, pel-
källä maidolla isoksi juotettuja masikotta maihtaman toisiin.

Hienomillaista lammasrotuakin hän on samoin lemitellyt.
Eipä taida tihlakuntalaiset kyllin armata tästäkään olla kiitol-
liset.

Ehkäpä tässä sananen ihmeellisestä touhusta, jota lähes
parikymmentä muotia sitten kulki halki kihlakunnan. Kajaanissa
keksittiin erään kauppiaan nametassa, että lehmäin hännät oliwat
tuumina ja ajetutsissa. Niitä moideltiin, puristeltiin ja lopussa
halkaistiin ja rakoon pirun p:tii ja muuta tukittiin. Kohta ha-
maittiin sama tarttumainen tauti toisella puolella kadun, siellä siis
samat marokeinot eteen. Puoskarit puuhasimat, hannät tatteilimat
maan hiintiirutto yhä lewisi lewiiimistiiiin ja oli toisena piiimiinii
Paltamossa, miikon päästä Kuhmossa ja Hyrynsalmella asti.
Kuopiosta oli ehditty tilata eläinlääkäri, joka kiimi Kajaanissa ja
ilmoitti, ett'eiwiit hännät ole tipeinii olleetkaan ennen puostaroi-
mista ja mahdoton nauru seurasi hiintiiruton jälkiä. Se oli siis
pieni humu eli touhu samaa laatua kuin muualla „krick trick",
krinuliinimuoti, noidanmainoutset, ristiretket ja muut tamat,
melkeinpä tupakanpolttokin, jotka tulemat muotiin ja taas ai-
kansa kukoistettuaan unhottumat.

Maidonhoidossa tapaa suuren puhtauden niissäkin taloissa,
joissa muuten tunkiot ja paha haju eimiit ole asunnoista kaukana.
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Muukalaisille mattustajoilletin sopii tilata miilipytty eteen missä
talossa hymiinsti. Mitä piimän laatuun tulee ei sitä ylimalkaan
wenytetä pohjapiimiillii kuten esim. Oulun puolessa, maitta setin
keino tunnetaan. Kuhmossa ja Puolangan laiteilla se taitaa olla
käytännössäkin. Sotkamossa on maitotalous enin samolaista, yk-
sin totteli- ja uunipiimätin siellä lamataan.

Woita lienee jo tauman malmistettu. Etelä-Pohjanmaalla
jo harjoitettiin mointauppaa 1348. W. 1754 kertoo E. Castren,
että Pielisjärmeltä miediiiin muosittain 60 tynnyriä moita Ve-
näjälle.

Tätä nykyä myödiiiin moita mitä ennätetään, ja saadaan
siis runsaasti rahoja naisten työllä ja maimanniiöllii. Woin-
tauppa ja karjanhoidon edistys ornat luullakseni kohottaneet tun-
tumasti naisten asemaa ja tuottaneet heille kunnioitusta ja ar-
moa, kun näet moimat tehokkaasti maikuttaa talon toimeen-tuloon.

Kenpä uskoisi, ett'ei ennen (noin 1850) rohjettu moita ta-
losta myödä ollenkaan. Sitä anneltiin häpeäksi, myötiin salaa,
ett'ei muka nousisi huhuksi kylässä, että „siinii talossa eimät itse
raatsi mottaan syödä!"

Woita yli seudun tarpeiden on malmistettu m. 1866 ja
1867 3,000, m. 1868—1870 4,000 muodessa (tumernöörin tert).

Paikkakunnan moita sanottiin ennen paremmaksi kuin Kemin
ja Oulun puolen. Nyt luulisin itse puolestani, että Oulun seu-
tulaiset, jos olisimattin jäljellä olleet sen malmistutsessa, jo omat
yhtä hywiillii, ellei paremmalla kannalla. Maanmiljelyn neumo-
jat mahtaisimat sen seikan paraiten tietää.

Makujuusto on yleinen ruokalaji, talonpojalla paratta mie-
raan ruokia. Sitä pattse keitetään ternimaidostakin teittojuus-
toa ja piimän amulla juoksutetaan piimäjuustoa.

Etelä-Suomen juustolajeista eroaa sitä mastoin täkäläisten
emäntien tekemät paistetut, ruskean tirjamat, „tiiterin karmaiset"
juustoleimät, joita papeille miediiiin saakkuina ja antimina ja joista
niitä ostetaan Perttulina 50—90 pennin hinnasta maistijaisitsi
muuallekin. Tuoreina ne omat aita maukkaita, mutta tuimat-
tuma, hiukan homehtuneina menettämät paljon mausta, maan
ei raminto-armosta.
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Tään juustonteko ei taida olla Samosta päin tullutta,
koska se on ollut entisinä aikoina yleisempi kihlakunnan läntisissä
kuin itäisissä osissa. Sotkamossa siitä 1647 ei ole otettu papille
kymmenyksiäkään, kuten Paltamossa.

Karjanhoidossa on miime aikoina menestyksellä puuhattu
saadakseen sitä ilkeää epäkohtaa poistetuksi, että lehmiä syötetään
hauteella, mihin on sekoitettu ihmisen lantaa. Maito jopa moitin
tietysti moi siitä saada pahan maun ja inhon, joka moi olla sen
kauppaamisellekin ajan pitkään mahingoksi. Toisen miespolwen
kasmettua mahtaa samamen tapa jo ollakin unhotettuna. Nyt ornat
kunnatkin sakoilla koettaneet täta estää.

Eräs isäntä, K sen talossa, nauraa irmotteli lähettäneensä
1876(?) nmoden näyttelyyn woita, puolet ihmislannalla, toiset puo-
let tamallisella rehulla syötetyn lehmän maidosta tehtyä — ja
wakuutti saaneensa palkinnon edellisestä. Ihmislannalla syötetyn
lehmän moi oli muka palkittu hienomcttuisena. (Gebhard). Niille
lehmille ei liene paljoa syötettykään ihmislantaa.

Nelisen kymmentä muotia sitten tiedettiin kertoa, että Tor-
niojoella saadaan 3—4 leiw. moita joka lehmästä, maan ettäKa-
jaanin puolella, jossa niityt omat kehnommat, saadaan tuskin
puolet*) — Deutsch'in mutaan liikenee talosta 1 leiw. woita
kultakin lehmältä.

Kuopion kumernööri Carpelan tilasi 16 kunniarahaa edis-
tääkseen metohiirkiiin käyttämistä. Se ei näytä edistyneen Sa-wossa eikä täälläkään.

Niittyjen perkausta ja miljelystii harrasti Reinhold Appel-
gren kirjoittamalla miiitöskirjan siitä 1775, kuten alussa on mai-
nittu. Melkein samaan aikaan eli suuri suonwiljelijä „Korpi-
laakko", pappi Stenius, kirkkoherrana Pielisjiirwellii (wuodesta
1740) *). Waikka hän melkein uskonpuhdistajan tamalla työs-

kenteli hengellisellä alalla ja komassa kurissa piti laiskat ja huo-
nolukuiset, ehti hän maanmiljelystiikin harrastamaan, joten nää
erämaat tuliwat wiljelykselle anastetuiksi. Nurmeksessa ja luvassa

*) Wert. Suomi 1846, siw. 305.
*) Nää tiedot owat Biografisesta Nimikirjasta.
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eli silloin maan lähes 2,000 henkeä nyt noin 27,000. Hän tui-
masi joukon korpia ostamiltansa hallanarilta mailta, mölistä 6:tin
peninkulmaa kodistansa. Toiset seurasimat sitten hänen esimerk-
kiä. Kansakin lauleli hänestä:

„Sai se kormet kasmamahan,
Kuimina tulostamahan,
Antoi opin oimallisen,
Kuinka kuitenkin pitäisi,
Niistä niittyjä raketa."

Kirjallisesti lausui hän mielipiteensä soiden tuimautsesta.

Korpi- ja Koski-Jaakko, isä ja poika, kirjoittimat mastauk-
sen Ruotsin tiedeakatemian Asiakysymykseen: niittyjen sammaltu-
misesta ynnä paraasta ja huokeimmasta keinosta sammalen hii-
mittämiseksi. „Koski-laakko" otti ensi palkinnon, kultamitalin,
maikka 15 oli kilpailijoita. Isästään erosi hän siinä, ett'ei puo-
lustanut niin tulen täyttämistä. Antti Chydenius sai hopeami-
talin. Isiimainajansa jälkeen oli Kosti-laatto muodesta 1768—
1802 Pielisjiirwen pappina.

Hän edisti Pielis- ja Heiniijiirwen lastua jakostenpertaut-
sia kotipitäjässään.

Mitä enemmän paikkakunnassa on metsäpuroja, sitä run-
saampi on heinän paljous. Nemaniittyjii niitetään maan joka
toinen muosi. Soita on Pielisjiirmellii 39 "/<„ Kajaanin kihla-
kunnassa 36 «/o.

Suot, joita on enin Sotkamon etelä- ja Kuhmon itäosissa
ulottumat kaakosta luoteesen. Meensä on niitä noin V« ja mo-
nella ei tee mitään, sillä omat hietittopohjia, VZ kyynärän pak-
suinen karhunsammal-kerros päällä, toiset jälleen omat tuntuwasti
kaltewia (I. Frosterus).

Hiirosensuo otettiin wiljeltiiwätsi 1832 Oulu» luona. Tai-
taa olla ensimmäisiä senlaatuisia yrityksiä sillä seudulla.

Mityn ja karjan suhbe pli 1844, eW lehmä mustaa ohra-
tynnyrin alaa. Missä talossa siis on 8 mittatynnyrin ala pel-
toa, eli kylmetään 3 t. ohria ja 1 rukiita, siinä on 6 lehmää.
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Nuorta karjaa on kolmannes, lampaita kaksi wertaa. Hemosten
määrä riippuu elinkeinoista.

lormasjiirmeii on laskettu. Jotakin puroa on toteilla tul-
witett:: Suomussalmella. Tulmittamisella saadaan pahimmasta
torwesta 2:ssa wuodessa niittyä 10:ksi. Sammal ja puut katoa-
mat, paitse pajulajit. Kasmun ylläpidoksi tulmitetaan paikkaa joka
toinen muosi ja niitetään sillä wiilillä. (s. 379 Deutsch).

Kahta Hietajiirweii (Hiotaj.?) Hyrynsalmella laskettiin ja
saatiin useita satoja kuormanaloja niittyä. (Deutsch s. 379).

liirmien laskun kautta on ympäristö ollut hallanarjempi useita
wuosia.

Toimelijas mökkiläinen Pekka Wuokki l. Oilola pyysi lu-
paa 1808 saada kaimmnalla 20 sylen kaiwannon Kaiwosjärwen
ja Wuokin wälille laskea melkoista Mannan jiirmeii 6—B kort-
telia. Tulmaa peljättiin ja annettiin kielto. Kaiwosjärwen luu-
lee moni oleman ylempänä.

Jotenkin samanlainen oli kohtalo Niskakosken perkauksenkin
w. 1801, maikka paikka jo tarkastettiinkin. Uhtiö — herrasmii-
keii ja talonpoikia — oli laskenut saamansa 1800 kuorman-alaa
niittyä. Tarkastuskirjat kuuluu lähetetyn tostenpcrkaustoimistolle.

Hiitiiapumaroilla rumettiin pastorin toimesta Puolangalla
ensi terran soita miljelemiiiin 1856 tatomuonna. Uksi suo, 44
mittatynnyrin alainen, muokattiin ja tulot päätettiin aina lainata
tästä „köyhiiin pellosta" köyhille tumallisesta kaswusta ja näin
saatiin wiihiiinen lainajywiistö. Tulosta oli 1863 lainassa 10 tyn-
nyriä rukiita. Muutkin owat nyt rumenneet seuraamaan esi-
merkkiä *)

Wuosina 1861—65 on Oulun läänille annettu muosittain
9,600 markkaa soiden kuimaukseen, jonka lisäksi 1862 annettiin
44,000 markkaa korottomia apulainoja tilallisille soiden kuimauksiin.

Täten on Oulun läänissä ojitettu 60,000 tynnyrinalaa, ker-
too Alfthan.^

*) Talonpoika Elias Moilanen, Suometar 1863 N.o 13.
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2/g suonmiljelykseen lainatuista maroista oli suonmiljelystoi-
mikunnalle lakaisin matsettama uudestaan lainattawaksi. W. 1870
oli annettu Paltamoon 4,000, Sotkamoon 4,000, Hyrynsalmelle
1,200, Puolangalle 1,200,kihlakuntaamme 10,400, lääniin 56,800
(w. 1866—70 yleensä 37,600).

Pelson kulmaus aljettiin 1856 ja oli lopetettawa 1866, maan
jatkettiin kuitenkin itäistä n. s. Isoa Pelson.

Pelson Viemärien puhdistus m. 1869—70 kahden puolen
pitäjään rajaa maksoi yleensä 23,406 markkaa.

Niittyjä omat jo muutamat jiirwenlaskujenkin kautta laa-
jennelleet myös täällä.

Manamansalolla on moni lampare tyhjennetty entisinä ja
myöhempinä aikoina. Samoin näkyy tehdyn Paltalammille, jota
ei enää ole, maan joka 1550: npaikoilla mainitaan Paltaniemen
Vaiheilla löytyneeksi. Sillä nähtiimiisti tarkoitetaan Kirkkoniemen
miereisessii alangossa ollutta lampia. Myöhemmin on kuimattu
pieni lampi Koiwikon talon länsipuolelta.

Hiukkanen on taidettu Kiwesjiirweiikin muodostaa Waris-
joen kaimatuksen t. perkuun kautta, joka olisi tapahtunut Kiwek-
sen rautatehtaan aikoina.

Mwijiirwen lasku Alassalmella Säräisniemen pitäjäässä
tapahtui 1365—70 millillä ja maksoi 1,350 markkaa.

Nuasjärwen ja Rehjiin laskemiseen käytettiin m. 1867—68
ja 1870 28,449 M.

Ontojiirwen laskusta, (4 jalkaa), oliwat kustannukset 5,132
markkaa 9,271 päiwiityöltii (w. 1868—69).

W. 1870 Vaiheilla laskettiin Pyhiintiijiirweii.
Vanhemmilta ajoilta tunnetaan wielä muutama tapaus:
Mieslahden kylässä on 1746—48: npaikoilla tammiksi kui-

mattu järmi, josta saatiin hymiiii niittyä. Kuiwaaja oli „Ärrii
Rautiainen".

E. Castren (1754) sanoo, ett'ei täällä wielä silloin käy-
tetty latoja, waan heinät oliwat pieleksissä.

Paremmilla niityillä on nyt jo latoja, jotka omat omituisia
muodoltaan, koiran kaulalle salmettuja ja erilaisia kuin Uuden-
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maan ja Hämeen ladot. Ne tehdään pyöreistä kuorimattomista
maltoa paksummista hirsistä. Alaalta on lato supea, yläältä
lemeiimpi ja harmahirsinen, jotta heinät paremmin menestymät
ja tuultuVllt, jos owat kosteahkoinakin sattuneet latoon joutu-
maan. Omi on urassa lytättämii, irtanaisena nosteltama tai we-
räjän tapaan irtonaisilla laudoilla l. rangoilla tukittama. Omi-
pielessä on, ellei sarana-omea löydy, pielet pistettynä halkaistujen
owiseiniihirsien rakoihin.

Heinät pidetään yleisesti suomissa l. pieleksissii, jotka omat
soittoja monipieletsisiii, tuilla ja tuulittailla marustettuja. Sitä
ennen omat heinät ensin niitoksella, sitten tuolla (luo'olla), tar-
holla, tormelolla, lallolla, lapoolla l. ruolla. Ruko on lamotta
suurempi, lallo paljoa pienempi. Luotoa ottaissa on se torme-
lolla, jonkunlaisina kääröinä t. makkaroina, joihin se luo'olta koo-
taan. Karholle joutuu se, kun puoleksi kuimahtaneena käännetään
haramalla.

Heinät kannetaan kokoon sapilailla kahden miehen, tai ta-
mallisesti waan takkawitsoilla, joiden silmukkaan puristetaan la-
wot l. rukonen kerralla ja sitten seljassa kannetaan. Niityillä
Vedetään heiniä mielellään hewosella ja reellä, jos edellistä waan
on saatawissa.

1765 mainitaan jo lehti- ja kerppusuomia.
Heinänteko on työwiiestii mitä hauskinta aikaa, mailta työ

on kiireellistä ja komaa. Nauraen ja laulaen silloin niitylle sou-
dellaan ja haramia liikutellaan. Naiset eimiit erittäin paljon
niittele.

Wiitatteet omat pitkät ja kemyet ylsipuoleiset ja pidetään
alinomaa hymiissii terässä sekä tallitsun että hionnan kautta. Tus-
kin parempia asetta on missään muualla Suomessa, Harmassa
yhtä hymiii, monaallll huonompia. Pajunpinta-kiskeellä „nido-
taan" terät marteen, jonka muoto mähin maihtelee.

Meifesti on puuhanko wielä heinänteossa käytännössä rau-
tahangan kanssa rinnan. Ainoastaan puuhantoja oli 30—40
wuotta sitten ultotylissii. — Sitä heinästöä, mitä terralla han-
gossa pysyy sanotaan hantajatsetsi.



86

Onpa oltu ottaminaan selko heinän saannistakin seudulla.
Wuosilta 1824, 1825 ja 1827 on laskettu Kajaanin kihlakunnan
osaksi 746,112 leiw., Oulun kihlakuntaa kohden yli 3kertaa enem-
män, Lapin ja Salon kihlakuntia kohden noin 5 kertaa enemmän,
10,038,720 leiw. koko läänistä.

Kajaanin kihlakunnan pitäjistäkin tiedettään, eitä Hyryn-
salmen osaksi tulee 290,448, Paltamon 242,592 ja Sotkamon
osaksi 213,072 leiw.

1840 saatiin heiniä läänin eri kihlakunnissa:

Heiniinkasmu on karttunut 15:ssii w:ssa 6,:2 "/<, koko lää-
nissä. Miten tullee kihlakunnassa heiniä pinta-alan sekä mäki-
lumun suhteen?

Heinän ja oljen saaliista on m. 1866—70 seuraamat tie-
dot 30-leiwistiiisissii kuormissa:

Jouluun asti pidetään karja melkein pelkällä oljella. Ke-
miiiin tullen annetaan kahdesti piiimiissä heiniä, tai kerran hei-
niä, toisen terran ohran olkia. Haudetta annetaan aamuilla leh-
distä, heinistä (spille), hemosen kakaroista ja oljista keitettyinä.
Sellaista käytetään Kuopion läänin rajalta aina liimtlantiin asti
Ruotsissa. Paikoin ihmiswedelläkin kostuttamat heiniä.

Joka lehmää kohtaan lasketaan 120 leiw. heiniä eli 6 häk-
kiä, ja 200 sellaisella elätetään 20 lehmää, 4 hemosta, 30—40
lammasta (Deutsch).

Hallamuosia sattuu heinienkin puolesta, wälistä yksin ajoin
miljahallan kanssa. Heinien määrää ei tarkoin lumussa pidetä.

Kajaanin l
)ulun

Matl. . 755,762
. 2,800,000

?alon . 5,089,230
apin . 2,008,752

10,653,744.

w.
1866
1867
1868
1869
1870

hein.
56,916
67,500
51,166
43,220
48,013

°lj.
20,358
16,453
21,626
23,044
17,350
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ei tuonnittain eitä ru'oittain maan kohdittain, missä heiniä löy-
tyy. Taimeksi tullaan siten ottaneeksi useampia nautoja, kuin
elättää moidaan ja kemiiällä tulee rehun („konnutt") puute. Tää
sattuu pitkinä temiiinä yleisesti. Heinän ja oljen osto tulee sil-
loin toma ja toisista seurakunnista mediitetiiiin niitä silloin kar-
jalle, jossa juuri henki saadaan pysytetyksi. Lamaisin omat mö-
listä isojen talojen lehmät, saati pienten, että eimtit jaksa omin
moimin feisoallensa nousta. Tietäähän sen, mitä sellainen sitten
lypsää, ja miten termeellistii maito on masitoimisen perästä. Luu-
lisi lehmän pilaantuman ikiptiimiksi, ja eipähän se juuri paran-
netaan.

Tällä alalla olisi eliiinsuojelusyhdistytsellä paljoa enemmän
tekemistä tuin kaupungin kaduilla.

Talmi kestää tamallisesii 15 päimiiiin toukokuuta ja karja
saa ruokaa Harmoin ennen toukokuun miime piiimäii. Keskellä
syyskuuta, usein alullakin on karja olettama namettaan ruokitta-
watsi (I. Frosterus, 1785). Onpa sananpartena, ett'ei katoa halla
haon takaa, pitimiin Perttulin perästä.

Hiitiirehuna annetaan karjalle, paitse pelkkää olkea ja ruu-
menta myöskin hienoja marpuja, naamaisia hamuja, jäkälää, nur-
kantakuisia hauteessa, toisen muotista olkipehkuja, suomanpohjia y.m.

Aituuksia ei ole masikoita y. m. Marten, sanoo Deutsch
(1814). Nyt niitä jo on monella.

Nametoissa on kullakin lehmällä oma partensa; matala sei-
nämä erottaa siinä lehmät toisistansa. Köyhäkin koettaa saada
lehmän mökkiinsä, jo ennakolta kesällä hän kokoilee rehua sen ma-
ralta ja — tuhlaa aikaa komasti. Lumpeita ja kaisloja haroo
ja nyhtelee jiirmestii, muoletsii ja taittelee pihlajan ja muiden
wesain warpuja ja sirpillä Kikkailee piwollisen sieltä toisen täältä
saarten rannoilta. Tää on kyllä hywinrunollista askaretta, mutta
soutelua, joutelua se on hempeimpänä kesän aikana.

I. Frosterus kertoo 1785: Niityt omat huonot ja pienet,
se on elämä talo, jossa 4—5 lehmää, I—2 hemosta, jotka ta-
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ivallisesti elätetään oljella, silpulla ja elolla (Hbs Tidn. 1791 N:o
14). W. 1870 laskettiin lehmää kohtaan V2leiw. ulosmientimoita.

Woita antaa lehmä yleensä 2—3 leiw. wuodessa (A. L.
1885). Noin 20 wuotta sitten maksettiin B—lo m. miime ai-
toina on maihdellut. 12—18 markan millillä.

Tamallisesti taitaa olla s—lo lehmää kullakin sumulla, har-
memmin 20—30, tuskin kihlakunnassa kelläkiiiin 50. Raappanan-
miiellii on 25—30 lehmää, 5—6 hemosta.

Karjan lumustakin tapaamme Ignatiuksen maantieteessä we-
retsiä tietoja. Jota sataa asukasta kohtaan on hänen mukaan 50
—60 nautaa Kajaanin kihlakunnassa. Sama on suhde Kemin
ja Oulunkin kihlakunnissa, mutta Salon, Haapajiirmen, Nurmek-
sen ja lisalmen kihlakunnissa 60—70 joka 100 henkeä kohtaan.

Wuosilta 1805 ja 1810, on niihtiimästi maillinaisia tietoja
toti-eläimistä Paltamon seurakunnasta, omat seuraamat:

Asutkaihin jaettuina (1817 henkeä m. 1805 ja 1695 hen-
keä m. 1810) saataisiin siis seuraamat suhdenumerot: yksi hemo-
nen 9,9 henkeä kohtaan, yksi nauta 2,5, masikka 8 ja lammas lä-
hes 2,6 henkeä kohtaan. Niihtiimiisti on hemosten ja lammaslen
suhde määrä ja härkien luku yhä miiiirempi, mutta nautojen lu-
kuun otettuinahan tuo sekin menettelisi, — ei muuten.

Kotieläimiä oli Kajaanissa 1870: 37 hemosta, (?) härkää,
129 nautaa, 72 lammasta ja 15 sikaa.

Kajaanin maaseurakunnan toti-eläimet oliwat samanaituisten
tietojen mutaan: m. 1805 ja 1810, hemosia: 140, härkiä: 35,
lehmiä: 450, nuorta karjaa: 150, lampaita: 440. Siis molem-
pina muosina sama luku.

Säräisniemen kotieläimet oliwat edelleen samoina muosina:
Hemosia: 160, härkiä: 40, lehmiä: 480, nuorta karjaa: 160,
lampaita: 490.

Wuonna

1805
1810

Hewosia

200 k
200 t

härkiä

50 (100)
60

)

lehmiä

700
700

. lampaita

230 700
250 700

1805 200 50 (100)
60

700
7001810 200
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Kihlakunnassamme oli 1870:

Lehmtinnimet oliwat kaikilla Suomalaisia miime aikoihin
asti, tamallisesti -M päätteisiä, esim. Juhlitti, Hyötikki, Wyötikki,
Maatilli, Tiistilli, Kestitti, Mansitti, Musiikki; Miljatta, Per-
jatta,- Laukeri, Sunteri, Manien; Kirjo.

Nyt panemat malitettamasti hassuja nimiä niinkuin: Ol-
sastotta, Metuusa, Kilanteri, Rekooli, Aprilli, Anjiiiiri, Kuuluta,
Ruuslolla.

Lampaita on miime aikoihin asti pidetty pienissä, pimeissä
ja kuumissa nametoissa. Deutsch luulee, että namettain kuumuus
ja siimottomuus hidastuttaa millan kasmua. Tehtailija Renfors
luulisi Millojen edistymän ja oleman kallisarmoisemman, jos lam-
paita pidettäisiin puhtaampina ja pestäisiin. Ulkomailla pidetään
hienomillaisia lampaita katettuinakin. Kotoista rotua sanotaan
maatiaiseksi, joka myös moi merkitä pienikasmuista,— hienomillaisia
saksakoksi, saksalaiseksi. Lammpaan on laskettu Oulun läänissä
antaman (1827) 4—5 naul. Milloja, samoin täällä nytkin.

Petäjän kuoren luullaan heikontaman millan kasmua, mutta
petäjän ja koimun kuoren mahmistaman (Deutsch).

Siipikarjan pito ei ota lemiläiseen. Kanoja tamataan
ylen Harmassa, mutta tuntuu siltä kun niitä 70—80 muotta sit-
ten olisi ollut paikoin niinkuin Kontiomäen Mtikeläsfä, jonka sil-
loinen emäntä taisi olla Kuluntalahdesta, ja Warisniemen Juntti-
lassa satanen muotta sitten. Lieneekö silloin rumettu tupakkia mil-

härl. lehm. hehk.
!

Pitäjiis. hew. IIIMP. sil. peur. !

Paltamo . . .

Säräisniemi .

Sotkamo . . .

Kuhmo . . . .

Hyryns. . .
.

.

Suomuss. . .
.

400
450
480

150
120
380

400
1,200
1,900
1,500
1,600
2,500

300
320

1,600

1,000
1,100
2,500
1,400
1,400
3,000

100
60

350

20

400 300 400 100
435 155 500 50
450 100 500 20

Dhteensä 2,615 1,205 9,100 3,620! 10,400> 680 20>
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jelemään, kosla kanat sanotaan hiimitetyn sentähden, että ruomis-
lelimat tupallamaita.

Kellonsijasta on paikoin yksinäinen lullo, ja siat omat ylei-
siä kertoo Deutsch 1814.

Wuohia on maan muutamissa kylissä, kertoo E. Castren
m. 1754. Nyt mitä ei ole kellään.

Nyt on muosikymmen pidetty kaneja Paltamon ja Säräis-
niemen kylissä. Kuhmossa Immolan talossa niitä on sadottain, ett'ei
lukua tiedetä ja kissakin syöpi niitä minkä ennättää. Saareenkin
oliwat wieneet 40 kappaletta kemiiällii. — Paikoin omat jo tai-
menkin olleet ulkona luultamasti latojen alla. Sanomat 12—13
penikkaa mölistä tekemän, kerran Pirttiniemellä oli synnyttänyt
17! — Saapa nähdä eimiitkö kohta metsiydy.

Lisäyksiä edelliseen:
Woin malmistulsen sanotaan yli omien tarpeiden olleen

(lnmern.):

1872^ leimislää.
1873 6,800 „

1174 8,500
1875 8,550

Woista 1871—1875 malilla saatiin 16 m. leimislältii jn
myötiin 590,600 markan edestä (kumern.)

W. 1875 oli kihlakunnassa 3,218 hemosta, 17,600 nautaa,
12,490 lammasta, 735 sikaa ja 400 poroa (kumern.).

Maitola on ollut Olli Keräsellä Hyrynsalmella Moisiomaa-
ran talossa muodesta 1871 2»/, z ja Heikki Keräsellä Mieslahden*)
kylässä Paltamossa muodesta 1874

*) Kuwernöörillti: Mielos by, jota ei ole.



Maanmiljelys.
Missä tarwitsee maanmiljelys enemmän tulla

edistetyksi kuin Kajaanin läänissä? Missä on
enemmän työtä siinä suhteessa jäljellä kuin täällä,
jossa on niin suuria salomaita? —

18«/i«21. Aeimelaeus.

Maanlaatu määrää elinkeinot. Alusta elettiin täällä ka-
lastuksella ja metsästyksellä poronhoidon ohessa. Mutta jo m.
1695—97 näyttää maanmiljelys olleen pääelinkeinona, koska halla
tuhoja teki tappamalla kansaa komasti nälkään.

Mathesius sanoo, että kirkon lohiset miljelemät peltoja, etiii-
semmiit huhtia t. kaskia. Ahkerasti myös metsiistämiit ja kalas-
tamat etupäässä muikkuja. W. 1782 sanotaan myös maanmil-
jelyksen menestymän hymin kirkolla ja pattoin muuallakin.

Huhdan eli kaskenmiljelys oli manhin maanmiljelystapa.
Mutta ahkera kaskenpoltto ja poronhoito eimiit somi yhteen. Poro
siis miiisiyi maanmiljelylsen tieltä. Kaskenpoltto oli puoleksi pai-
mentolaisen tointa: kaski tuolla, toinen täällä, 2— 3:kin peninkulmaa
mäliä. Muistellaan, että sota-aikoina joskus kylmimiit hangelle
tai poltettujen puiden mätiin, kun rangat ja osa risuja oli wielä
paikoillaan. Wiljan latwat waan leikattiin sitten syksyllä.

Kasken wiljelys on jo supistunut etupäässä Sotkamon ja
Kuhmon kuntiin, muualla se ei ole yleistä. Ennen turmeltiin
täten metsiä komasii. Asumustarinat puhumat siitä paljon ja ti-
heitä metsiä ja jylhiä korpia löytyy, joitk yhä ahoiksi sanotaan.

Kiikilahden eteläpuolella esim. puhutaan Heinosen ahoista ja Sot-
kamon etelärajoilla iänikuisista Komulaisen ahoista. Kun hirsik-
köön ja hongikkoon ennen kaski kaadettiin, oli maikea kumota pak-
suja puita. Ne siitä syystä ennakolta jo pytillettiin tymeltii ympä-
riinsä, että kuimaisimat, eimätkä ramintoa halmeesta weisi. Wuot-
tolahden takaloilla oli sellaisia pyällettyjii honkia ahon jäljelläwielä
1856 paikoilla ja itsekin olen wielä niitä nähnyt jossakin Suo-
mussalmella.
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Tämä miljelystapa, joka ennen oli ainoa, on paljo muo-
dostunut. Nyt omat kasket eli halmeet aiman kotiseuduilla omilla
saroilla, mutta muinoin pitkin saloja.

Toista sataa muotta sitten tapahtui kaskenmiljelys seuraa-
maan tapaan:

Syksyllä muotta ennen jo kassaroitiin kaskimetsii, seuraamana
kemäiinti isot puut kaadettiin, ja masta sitä seuraamana muonna
se poltettiin. Castren sanoo, että sitä maata ei enää koskaan
moi miljellii!

Sotkamosta kerrotaan sata muotta sitten: Muutamain pi-
tää malttamatta kaskea miljellii, maan siinä mallitsee ja on mal-
linnut mitä suurimmat epäkohdat köyhempien rasitukseksi ja laisku-
rein eduksi: siiiii seuraa, että pittu taloissa on kolme kertaa enem-
män työntekemiii henkilöitä kuin tarmittaisiin; he tahtomat ennen
kärsiä nälkää yhdessä, tuin Palmella muiden luona muosipaltasta,
jota on 20 loutua, paitse kaiteita wuositaluja (I. Frosterus, Abo
Tidn. 1791).

Halmeen eli kasken miljelykseen ei tarmittu lantaa, karjan-
hoitoa eikä niittyä. Niistä otti joku 70— 100:kin tynnyriä kertoo
Deutsch (1815).

Halmeesta sanoo Deutsch saataman 20 jymäii. Sitä kyl-
metään tynnyri neljän tynnyrin alalle, V«^4 tynnyriä joka talossa.
Samaa paikkaa ei saata kaskena polttaa 20:een muoteen, millistä
musta 50—60 muoden päästä.

Ett'ei muinoin ole kynnetty ollenkaan, tiesimät muistella
Kusialla. Wielä nytkin Kuhmossa jotkut maan karhitsemat hal-
meensa. Sadeilmalla,se on maiteaa ja muutenkin menee kanno-
kossa monta karhia ja samoin kimikossa, pii sykertyy pois tuon
tuostakin.— Ett'ei taru liioittele maanmiljelytsen entisestä yksinker-
taisuudesta nähdään siitä, että Wermlannin Suomalaiset maan
karsitulla näreen karahkalla raastamat maata (Aminoff).

Aurat eli sahrat oliwat puusta, rautaa miihii kärjessä. Ki-
wimaissa wielä nytkin on puisia.

Kuopion kumernööri Carpelan lewitti m. 1788 Ruotsin au-
roja 36 Samoon; lieneekö niitä tännekin päin koitunut?
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Peltoja Reinin mukaan Sotkamossa ja Kuhmossa 1,29 °/„,

Kiannalla 0,36 «/o koko alasta (Rein, 1864?)
Onpa wuosilta 1805 ja 1810 muka tieto Paltamon emä-

seurakunnan sulana olemasta maanalasta. Armeliaan sitä olewan
1,200 tynnyrinalaa 1817 ja 1695 henkeä kohtaan. Kylmettynä
oli niistä V 4osa rukiiksi ja saman merran ohriksi.

Kajaanin maaseurakunnassa oli samaan aikaan 800 tynny-
rinalaa sulaa maata, 1051 ja 927 henkeä kohtaan sekä Säräis-
niemellä 900 tynn. 1482 ja 1451 henkeä kohtaan.

Manttaalia kohtaan oli Viljelys- ja werollismaita 1870:

Maanmiljelys on täällä huonolla kannalla, kertoo eräs kir-
joittaja noin 20 w. sitten Suomettaressa, kun peltoja miljelliiiin
neljään, niin että ruis ja ohra kylmetään aina kesantoon. Peltoja
on paljo ja niitä lisätään, mutta niityistä ei pidetä huolta, olipa
niitä jos tahansa ja minkälaisia hywiinsii. Maanostelija kysyy,
montako tynnyrinalaa on peltoa ja montako lypsylehmää pidetään,
mutta ei tiedustele, mitä pellot tuottamat, miten huokealla ne
muokataan ja lannassa pidetään? Elätetäänkö elukat oljella mai
mannuilla läpi talmen? Paljoko ja kaukanako niityt? Montako
kuormaa ja minkälaisia heiniä niistä saadaan? — Näihin ei moi-
taisikaan hetikiiiin wastata, siksipä kaupatkin tehdään umpimäh-
kään, niinkuin tilojakin hoidetaan tietämättä, kannattaako joku työ
wai ei. Nyt on esimerkkiä ja neuwoa maanwiljelyksen neumon-
antaja Alceniukselta ja rowasti Andelinilta kylliksi. Sillä jiil-
jemmiiinen on hankkinut hymiii työkaluja, joita on lainailtu. Onpa

Sulaa Pel-!
toa "/«we-^
rollisesta
maasta.

Peltoa Pelto-
maata. MW" Ihteensä

werollista
maataPitäjlls.

!
! Tynnyrinaloja

1,22 Paltamo 46,1 14,9 343,^ 47,c>2 3,722,3
1,52 Säräisniemi 46,5 14,3 617,6 i

147,5 !

406 !

82,2
37,6

73.5

3,052,i
1,33 Sotkamo 41,3 24,7 3,085,i
1.19 Ristijärwi 46,0 i 6,5 3,868,6



95

skotlannin patenttiauroja kahden medettamiiikin tuotettu tänne,
maan ei ole ymmärretty käyttää.

Ohrapa se mahtoi ensin olla ainoana Viljana täälläkin,
koska wielä 1334 Hämäläiset maksoiwat weronsa ainoastaan oh-
rissa ja kauroissa, ja Sawonlinnalaiset pari sataa wuotta myö-
hemmin ainoastaan ohrissa ja Vaasalaiset 1559 suorittimat kym-
menyksinä taksi kertaa enemmän ohria kuin rukiita. Ruis kui-
tenkin jo 1345 mainitaan weronosana Karjalassa (Ignatius). —

Mutta jo w. 1572 mainitaan, että Lasse Leiwonen Kainesuu sai
maksaa sakkoja siitä että möi rukiita Wenäjän Karjalaisille (Fontell).

Maanmittari A. Lönnbohm (1871) Paltamossa ja pastori
Kekoni Sotkamossa (1873) omat tuoneet ohran siemeniä usein
Lapista ja owat hamainneet ne elot raskaammiksi ja pikemmin
joutumiksi. Etenkin huonoina muosina, kylminä sadekesinä on sel-
lainen ohra joutunut 2 wiittoa waremmin. Siemeniä on lemin-
nyt Kuhmoon asti.

Samanlaatuisia kokeita ja hamaintoja niintään tehdyn Il-
majoellakin. W. 1822 osti Ilmajoen maanmiesten seura Tor-
niosta 2 tynnyriä rukiita ja 8 tynn. ohria siemeniksi, (s. 179).
Nom 1820 sanotaan Ilmajoella uudistettujen kokeitten kautta saa-
dun wahwistetuksi se miete, että siemenmiljat pohjoisemmista seu-
duista, owat ehdottomasti edullisemmat kuin oman seudun. (Suomi
1852, s. 173).

Ohrasta on yleisesti se luulo, että se poudan turmelemana
woi seuraamana kesänä kasmaa rukiin. Tätä en ole paljoa tar-
kastanut, mutta pintapuolisten hawaintojeni mukaan se näennäi-
sesti niin tapahtuu. Woisi tähän tosin olla syynä se, että ohrienseassa tai lannassa olisi rukiin jymiii ollut. Mutta jos tällaista
tapahtuisi niissäkin taloissa, joissa ei ruista ollenkaan Viljellä,
niin woisi asian uskoa. Kehvitan ilsekunkin tätä tarkastamaan.

Syksyllä jo näkyy tällaisen rukiin laiho ohrapellolla, joskus
söngellötin. Kun sen kyntöä se katoaa, mutta kyntämättä kun
jättää, nousee ruis, joka on eri näköinen. Wihne on karkeampi,
olki paksumpi, tuppaat omat mersomia.
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Työnteko on täällä talonpojalla paljoa ankarampi kuin mis-
sään etelämpänä ja kentiesi pohjoisempanakaan Suomessa. Lyhyen
kesän aikana on koottnwn ruoka taimeksi ihmisille ja eläimille.
Juuri kesän lyhyyden kautta jakautuu kesätyö niin mahalle ajalle
ja tuottaa tulisen kiireen. Kiire on Samassakin heinänteon ai-
kana, mutta sese onkin heidän ainoa kiireensä toto muoden pit-
kään. Aitojen kostu (— korjaus), ja pano, potaatinmultaus, sekä
rukiinpano, Miljojen leikkuu ynnä potaatin nosto omat samat muu-
allakin, maan näiden lisäksi tulee täällä wielä kewiiiillii terwan-
poltto ja Ouluun Vienti. Siihen kuluu lyhyestä kesästä keski-
määrin luullakseni 75—125 työpiiiwiiii terwaa wiljelewiistii ta-
losta. Koti- tai oikeastaan metsäteollisuus se taimellakin aikaa
wie kowasti, maitta taimellahan sitä juuri yltäkyllin onkin.

E. Castren armelee, että maanlaatu täällä olisi raaem-
paa kuin meren puolessa ja eteläpohjanmaalla. Luullakseni maa
ei ylimalkaan olisi raaempaa, mutta halla on hetaampi ja ilman-
ala raaempi. Edellinen lause woi soweltua Kuhmon, Suomus-
salmen, Hyrynsalmen ja osaksi Puolangan maihin, joista ensin
mainitut owat jotenkin karuja. Kuusamolaisesta on hänen macm-
miljelyksensii tuottamampaa kuin Hyrynsalmelaisen ja Pudasjiir-
meliiisen, hänellä näet on yliiisemmiit ja kuimemmat seudut, ett'ei
pakkanen mahingoita.

Leiman antamimpia seutuja on myös Paltaniemi, maitta
sitä monella tamalla syrjäiset hietikoksi ja tuimaksi moittimat, mutta
Paltaniemeliiinen itse armelee waan, että „hywii on täydellä mat-
salla muualta heiniä medellä".

Wiljawia omat edelleen Kontuniemi, Wuottolahti, Mainua
(osaksi), Wuolijoki, Säräisniemi, Manamansalo, Kuluntalahti,
Sotkamon kirkonkylä, y. m.

Kalkkimaansa ja piiimiinrinteisen asuntonsa muoksi on edelleen
Melalahti miljamaa, mutta pellot omat siellä julman kimiset ja

raunioiset.
Hatlanarjimmat paikat omat olleet Kuttoilan ja Veneheiton

kylät (m. 1754 E. Castren), mutta Pelson suon ojituksen kautta
omat nekin paranneet. Lammasjörmen kylä on nyt mitä tehnointa
hallan puolesla.
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Kuhmo on paljoa huonompaa maata, enimmiten männikkö-
jä hietikkokantaita. Pellot siellä omat hywin pienet, Harmalla on
tilaa niitäkään laajentaa. Talot omat mesien luona, sillä kala
on kansan ainoa hätäapu hallamuosina petun ja pehkun ohella.
Ulompana mesistä sanotaan parempaakin peltomaata oleman. (Abo
Tidn. 1791, I. Frosterus),

Samimaata Sotkamossa on Harmassa ja wielä wiihempi
Misawea. Miipitiijäiistä on muuraussami kuljetettama kahden-
kin peninkulman päästä tai järmen pohjasta otettama pirtinuunin-
nmurauksiin (Äbo Tidn. 1791, I. Frosterus).

Sotkamon hymiit peltomaat omat tamallisesti timisiä.
Laihot tatoilemat usein, kun lunta sataa liian paljon sulaan

maahan tai kun maanpinta jäätyy komin paljon. Toimelijaat
isännät kylmiimiit lumimuosina tuhkaa ja poroa hangelle etenkin
aitomierille, että lumi pikemmin sulaisi.

Maanmiljelys käy tamallisesti neljässä osassa, ruis, kesanto,
ohra, laiho eli kesanto ohran ja rukiin edellä. Kolmiosaista kiite-
tään Myös, jos ohra kasmaa miihemmiin olkea, joutuu maremmin,
ja antaa, maitta onkin pienempää, suurempaan siemenmäiiräiin
katsoen, yhtäläisen tasmun (Deutsch). Uudet miljelytamat muo-
dostumat hitaasti.

DeNtsch kehuu 1815 Sotkamossa maanmiljelytsen olleen
epäilemättä edistyneimmällii kannalla kihlakunnassa. Miten nyt
lienee?

Moni talo möisi syrjäisissä maaranmaissa elää paljoa tu-
koistamammm, kun tahtoisi ja älyäisi. Siellä ei ole laitumen
puutetta, eikä niitty- ja suomaidenkaan. Lähellä on puumetsii,
mainio on kalamesi (riistametsiistä emme enääpuhutaan tärkeänä
elinkeinona), maanmiljelytselle jälleen tarjoaa etuja läheinen suo-
mura ja tunne, joiden amulla moi panna laajatkin pellot hymään
kuntoon.

Ennen arweltnn, että peltotyö tuli laiminlyödyksi haltttemil-
jelylsen kautta. Siihen saattoi kuitenkin olla tvinenAn päkto, ni-
mittäin sotaiset tai epiimakaiset ajat> metstM nset asua >M ja
sinne -witjape«ttoltsH kiitbett. OWen' maanwAWs olisi Vaatinut
makaisempaa asuntoa ja olinpaikkaa sekä enemmän työmoimia.
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Nykyaikana moititaan jälleen termanpolttoa maanmiljelyksen
hidastimeksi, mutta lieneekö sen mahinko kuitenkaan niin suuri
tuin luullaan. Minusta on hymii, että salon ukot, nuo Harmassa
asumaiset kormen kolkuttajat liikkumat ja näkemät muitakin matta
ja mantereita, kuin kotimeriijiii. Jo nuorena oppimat miihiin koti-
seutua tuntemaan edempiiiikin kuin kaimolta kotiin. Aina sieltä
jotakin ajanmukaista tien ohesta tarttuu — lemiiiii näet aatteita
kansaan, aina erämaiden perukoihin asti ja se ei ole mikään mii-
htipiitöinen asia.

Puisia ja hyöteitii maaranrinteitä olikin ennen yltäkyllin,
mäkeä oli miihii ja, maltio ei wielä ollut anastanut liikoja metsiä.
Silloin saattoi olla miljamampiakin paikkoja kuin nyt, kun kaikki
paikat jo on moninkertaisesti halmehdittu ja poltettu. Sanotaanpa
tässäkin seurakunnassa saadun kaksin kymmenin kapoin yhden ka-
pan kylmystii.

Mannalla samoin kuin Kuhmossa ja Hyrynsalmella omat
manhat elinkeinot ja tamat kauimmin pysyneet kukoistuksessaan.
Paitse halmeen miljelystii, jota Sotkamolainenkin harjoittaa, tar-
joaa metsä ja mesi wielä nytkin runsaan saaliin. Ennen kun
halmeita miljeltiin kerran siellä toisen täällä ja niitettiin luontaisia
luhtia tai nemaniittyjii, ei erittäin malittu talojen sijaksi pelto-
maita, kalamesi oli tamallisesti tärkeämpi. Wasta miimeisinä
muosisatoina on aljettu huolehtia enemmänpeltomaan hymyydestii,
tietysti hallanarkoja paikkoja kartellen. Siitä syystä on moni
suku muuttanut asumaan maaroille taikka muille uusille asuinsijoille.

Ruis kylmetään Vs, heditsee 26/,, leikataan 2^, sato 11°/?
jymtiii, tynnyrinalalta 6. — Ohra (peltoon) kylmetään "/b, he-
ditsee »a/?, leikataan V9, sato 7 jywiiii, BV7 tynnyrin alalta. (Suo-
mi, 1845, Aejmelaeuksen antamat tiedot).

Mittatynnyrin alalle kylmetään V 2tynnyriä ohria tai ru-
kiita. Edellinen antaa, kun on satoisa muosi 6:nnen, jiiljemmiii-
nen 15—16 jymiin, mittatynnyrin ala siis B—9 t.

Taloissa kylmetään keskimäärin 4 tynnyrinalaa, puoleksi
kumpiakin. (Deutsch, 1815).

Syys- ja kemättouot pannaan tamallisesti kynnön alle.
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Potaatin kylmyaika on Aejmelaeuksen tekemän 7 hamainnon
mukaan Paltamossa: 3 kesäk., nostonaika 21 syyst., tulos 8 jy-
mää, tynnyrin alalta 32.

Potaatteja tuli 1822 enin, 10 jymiiii, 1818 miihin, 6. Tyn-
nyrin alalta enin 40, miihin 24 (Aejmelaeus).

„Potatuxen" miljely jo 1829 oli yleinen Muhoksella (C.
I. Frosterus).

Potaattia on miihän päälle 70 muoden miljelty seurakun-
nassa. Antinlahden talon isäntä Melalahden kylässä oli ensim-
mäinen miljelijii näillä seuduilla.

Wanhin meljes Antinlahden Leinosista, Erkki, sai Oulussa
käydessään joltakin merimiehellä potaattia, jotka hän sukansiiiiryk-
sessii kuljetti kotiinsa ja kylmi. Tästä lemisi potaatin miljelys
näille maille. Palkinnoksi sai hän hallitukselta hopeapikarin. Luu-
lemat siitä oleman satasen muotta.

Petiijiilahtelaiselle on muinoin annettu hopealusikka potaatin
miljelyksestii.

Potaatin syöntiä jo kerran kiellettiinkin, (missä lienee joku
herra sairastunut niistä), mutta kiellosta ei huolittu.

Kuusimaaraan tuotiin Suomussalmeen ensi potaatit lakin
kopassa Raahesta.

Potaatti on jotenkin uutisasukas näissä padoissa. Wielä
1837 se ei näytä oikein yleinen olleen, ja Harmat osasimat silloin
wielä säilyttää siemeniä yli talmen, joka oli esteenä samaisen
touon edistymiselle.

Potaatin ensi ajoista on säilynyt pieni juttu Mannalta.
Vuosisatamme alussa oli Suomen talousseura toimittanut tänne
siemenpotaatteja pappilaan. Kun kirkonmies sattui kerran tule-
maan puolisten aikana papin luo oli rasmassa paistettuja po-
taatteja ruokana. Pappi lausui: „Tulkaapas tekin, tirttomäärti,
maistelemaan tätä meidän uutta toukoamme! — Maisteltuaan
sanoa hotaisikin hän: „Noh! syöpi tuota rasman kanssa maikka
termanahturin". Ensimmiiltä talonpojat hymin Vastahakoisesti
potaattia miljelimät, haukkuen niitä maanmuniksi ja muiksi, ja luu-
timat jäsenten koukistuman ja silmäin puhkiaman niiden syönnistä.
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Potaatin miljelys oli täällä 1815 jiiljimpiinii toto Oulun
läänissä, sanoo Deutsch.

Uimaniemeen on nytyasuttaiden isä potaatit ensin tuonut
sille kulmalle.

Samassa määrässä kuin potaatin miljelys — täällä sano-
taan niitä potuiksi ja potakoiksi — lemisi, miiistyi nauriin käy-
täntö ja on nyt jokseenkin möhöpötöinen, jo m. 1815 sanoo
Deutsch sitä mähii miljellyn. Rijojen sijoille ja kytömaiden lai-
teille jotkut maan enää piroittelemat toisinaan nauriinsiemeniä.
Tässä woin siwumennen mainita, että kyllä seudulla ulkomainen
lehminauristin (turnipsi) hymin menestyisi, Andelin'in pellossa
omat ne 10— 13:kin naulaisiksi kasmaa touhunneet.

Kuhmossa oli monella sata muotta sitten niin miihii peltoa,
että „ruis on kylmettiimii halmeihin ja ohra, hamppu ja nauris
sitä mastoin peltotilttuihin sillä nää eimiit metsässä menesty" ar-
melee I. Frosterus 1785 (Äbo Tidn. 1791).

Hamppua ei näy ennen miljellyn, koska Venäjän Karja-
laiset sitä täällä kauppasiwai. W. 1552 malittaa G. Fincke, että
ottimat hamppuleimiskiiltä rihman hywiii orawan nahkoja. Nyt
sitä jo Viljellään yleisesti ja 1815 jo 3—7 leiwiskiiii talossa,
joka tulos ei Hitti omiksi tarpeiksi (Deutsch). Hamppu kylmetään
"/g ja nyhdetään Vs (1845, Aejmelaeus).

Pellamaa moitaisiin menestyksellä miljellä Sotkamon kirkolla,
armelee Frosterus sata muotta sitten.

Pellaman miljelyii sanoo Deutsch (1815) peljiittiimiin. Har-
moja kokeita on tosin tehty, mutta ei joutuneita siemeniä ole saatu.

Tätä nykyä sitä jo miljelliiiin muutamissa taloissa.
Kaarle Jaakko Frosterus, Muhoksen romasti (-j- 1854) piti

„Meskehottawaisen Puheen maan ja Pellaman miljelyxeen" Mn-
hotsen kirkossa 1829 jolloin maanmies talonpoika Abraham
Hentunen sai hopeapikarin „Oulun Läänin Huonelliselda Seu-
ralda", kun edellä muita on pyytänyt kasmattaa ja lemtttää pel-
lamatoutoa. Sitä ennen oli se feudMä pian tuntematon.

Milloin lienee humala-tasmi faäpunttt MM. Ainakin 1646
maksettiin jo IV4 teim. 'humaloita RuuNuntyliin sairashnoneesen
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(Österb. församl. bestrifmelse j. n. e.). W. 1785 jälleen Froste-
rus Sotkamossa malittaa sen miljelyksen ei edistymän.

Tupakka (Mcotina rußtica) riittää omiksi tarpeiksi, maini-
taan 1815.

Oulun läänin talousseura on Vuodelta 1828, Ilmajoen maan-
miesseura m. 1803. Edellinen on wielä ollut elossa ja waitut-
tanut tuntuwasti toisinaan tihlatuntammekin asioihin, jiiljemmiii-
nen on hiiminnyt.

Viljelynneumojat asetettiin 1858, kynnönneumojat 1860,
lääninkarjakot 1865.

S. G. Jansson kulki touonpanoa (kyntöä, ojitusta, lannoi-
tusta y. m.) opettamassa m. 1868 kemäällii (tum.)

*) Nää tiedot lylwystii ja sadosta owat Andelinin kokoamat.

V. 1805 kylmettiin Paltamon *) seurakunnassa:
Rukiita Nisuja Ohria Potaattia

150 tyn. 2 t. 375 t. 15 t. ja saatiin
1350 8 1874 100.

Kajaanin maaseurakunnassa kylmettiin:
Rukiita Ohria Potaattia

100 tyn. 250 t. 10 t. ja saatiin
900 1250 70.

Säräisniemen seurakunnassa kylmettiin:
Rukiita Nisuja Ohria Potaattia

110 t. 1 t. 280 t. 3 t. ja saatiin
1000 5 1400 20.

Vuonna 1874 kylmettiin Paltamon seurakunnassa:
Rukitta Ohria Kauroja Potaattia

249 t. 860 t. 8 t. 1004 t. ja saatiin
2490 4300 40 10,040

Kajaanin kappelissa:
Rukiita Ohria Kauroja Potaattia

183 t. . 548 t. 3t. 606 ja saatiin
1830 2480 10 6060.
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Arwion mukaan kylmettiin seuraamat määrät (Alfthan):

Ssäräisniemen seuratunnisssa:
Rukiita Ohria Potaattia

336 t. 750 t. 580 t. ja saatiin
2352 3750 2900.

wuost
Kajaanissa 1866

rut.
62

ohr.
117

taur.
12

pot.,
170

1867 60 110 150
1868 25 45'/2 145
1869 18 35 140
1870

Paltamossa 1866
(22)
500

(49)
1,020

(171)
1,500

1867 600 1,000 1,600
1868 700 600 1,400
1869 800 700 1,550
1870 800 700 1,500

SäriiisniemellälB66 155 340 140
1867 150 335 140
1868 150 480 150
1869 200 520 160
1870 250 550 175

Sotkamossa 1866 ja 67 500 1,200 600
1868 450 1,000 500
1869 500 1,200 550
1870 500 1,000 550

Kuhmossa 1866 475 1,000 500
1867 500 1,250 400
1868 550 1,000 450
1869 400 800 400
1870 400 1,000 400

Hyryns. 1866 300 1,500 430
1867 350 950 480
1868 300 800 700
1869 320 860 760
1870 400 920 850
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.
Koko kihlakunnassa kylmettiin w. 1866 2,230 t. rukiita,

5,510 t. ohria, 3,520 t. potaattia: w. 1868 kylmettiin 2,250 t.
rukiita, 4,580 t. ohria ja 3,400 t. potaattia, w. 1870 kylmettiin
2,650 t. rukiita, 5,170 t. ohria ja 4,025 t. potaattia *).

Ignatiuksen Suomen maantieteessä on (w. 1876) mertaile-
wa kartta, joka osoittaa wiljan saalista tynnyreittiiin asukkaihin
werrattuna. Sen mukaan saadaan Nurmeksen, lisalmen ja Haa-
pajiirwen kihlakunnissa 3—5 tynnyriä henkeä kohtaan, Oulun ja
Kemin kihlakunnissa 2—3 tynnyriä, mutta Kajaanin kihlakunnassa
ei täyttä kahta, joka onkin todenmukaista, sillä eloahan ostetaan
seudulle luullakseni sekä hyminä että huonoina muosina. *) Kaksi

*) I Taulusta Alfthan'ilta.
*) W. 1878 ilmestyneessä kirjassa: Le Grand-Duchs de Finlande, Hel-singfors 1878, on wiljansaalis hsktoliitreissa laskettuna Oulun kihlakunnassa

4—5, Kemin 3—4 ja Kajaanin kihlakunnassa wtihemmän kuin 1 hettoliitriasukasta kohden.

m. rut. ohr. kaur. pot.
Suomuss. 1866 300 900 300

1867 200 800 300
1868 100 700 200
1869 250 900 500
1870 300 1,000 500

w. rut. ohr. kaur. pot.
Kajaanin kylwy: 1871 34 47 270

1872 23 48 1 275
1873 45 55 5 300
1874 42 40 4 300
1875 40 50 200

Kajaanin kihlakunnan kylwy: 1871 2,860 5,730 4,210
1872 2,928 6,101 4,950
1873 3,370 7,590 6,220
1874 3,379 8,350 7,542
1875 2,879 7,768 7,230
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tynnyriä laskettaneen myös joka henkeä kohden muotuisesti, jos
siihen maan löytyy mähiin muutakin muonaa talossa niinkuin:
lehmiinantia, potaattia, naurista, kalaa j. n. e.

Toisten erityisissä pitäjäin kokouksissa saatujen tietojen mu-
kaan oli sato m. 1867*).

Sato V. 1866—70 oli (Alfthan):

*) 3:s taulu Alfthanilla.

wuoft rul. ohr. mur. potaatt.
'yrynsalm. 1866 3,000 5,250 2,150

1867 600 2,100 1,700
1868
1869

3,000
3,200

3,000
3,640

6,000
3,800

1870 4,000 4,600 5,500
momussalm. 1866 1,200 3,600 1,700

1867 200 1,500 1,400
1868 550 2,800 1,800
1869 1,500 4,500 3,000
1870 3,000 5,000 6,000

Kylwy
rukiin

!

ohran rukiin
Sato

ohran
Henkeä
kohtaan
tynn.

lyrynsalmella . .

listijiirwellii. .
.

»uolangalla .
. .

suomussalmella .

87'/2
134V4
108^4
166V3

340V2
501
6582/z
918'/4

187 3/4 7243/4!
351 V2 1,016^
2203/4 1,21 12/z!
37 l 3/4 1,694V4^

0,63
0,83
0,50
0,45

wuoft rut. ohr. taur. potam
ajaanissa 1866 672 553 72 1,53l

1867 180 231 40
1868
1869

259
234

317
238

1,19i
1,22i

1870 175 245 1,20
Paltamossa 1866 5,350 4,300 9,00

1867 1,200 1,900 6,40!
1868 5,000 3,000 11,20
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wuoft rut. ohr. kaur. potaatt.
Zaltamossa 1869 6,000 3,500 7,500

1870 6,050 4,000 8,000
?äräisniemellä 1866 930 1,700 980

1867 500 670 675
1868 1,200 2,400 900
1869 1,900 3,120 905
1870 2,000 3,850 1,050

Sotkamossa 1866 3,000 4,000 2,500
1867 1,000 1,200 1,500
1868 2,000 3,000 2,000
1869 4,000 5,000 3,300
1870 3,000 3,500 3,300

Kuhmossa 1866 2,375 4,000 3,000
1867 450 1,500 1,200
1868 3,300 2,700 2,700
1869 2,400 3,200 2,400
1870 2,800 5,000 3,200

Kajaanin sato
wuosi
1871

ruk.
219

ohr. kaur.
237 —

potaatt,
1,20c

1872 201 240 7 1,30c
1873 248 289 24 1,40(
1874 255 198 20 1,50c

'ajaanin kihlakunnan sato
1875
1871

260
19,570

282 —

24,360 —

1,70c
27,46c

1872 21,603 28,720 — 39,614
1873 23,860 43,700 — 37,79c
1874 16,940 29,782 — 34,29c
1875 19,958 36,648 — 48,63c

wosi
Satojywii Ouluu läänissä tynnyristä:

wehniiii rukiita ohria kauroja sekulia herneitä potaattejl
877
878

1,33 4,gg 3,(,z 2,yi 2,52
3,8? 5,29 3,87 3,zg 3,73 2,00

2,62
3,24
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Paltamon emäseurakunnassa on

W. 1824, 25, 27 kylmettiin keskimäärinä

V. 1840 kylmettiin Reinin mukaan koko läänissä rukiita
10,383, ohria 25,238. Kajaanin kihl. 1840 1205rukiita, 2954 oh-
ria, 1824—27 967 ruk., 2679 ohria. Kylmymiiiirä oli 15 muo-
den kuluessa lisiiytynyt 258 t. rukiita, noin 275 t. ohria.

Väestön suhteen on lisäys? Pitiijittiiin lisäys?
Rukiintulo oli 1840 Oulun läänissä 93,990 t. ohria 1846

151,428.

Sato Oulun läänissä oli Väestön suhteen
wuosi wehnää rukiita ohria kauroja herneitä potaattia nauriita y. m.
1877 0,ol,«o2 0,42 1),76
1878 0,45 0,92 O,NI 6,54

o,oi

kylmetty : ja tynn »ristii saat

N. 'N'
« 8^ n' «

-t 5

1805
1806
1807
1808

150

150
150
150
150
150

2

1
1
1

375

375
375

V2
1

15

25
30

9
8
6

4
5
4

5
6
5

10
8

7
2
5

1809 375 1 40 15 8 8 10 8
1810 375 50 6 2 6
18N 375 60 )6 8 10
1812

Kemin ja Lapin kihlakunnissa .

Oulun kihlakunnessa ....

Salon kihlakunnassa ....

rukiita
300 -/g

2,663 2/3
4,877 Ve

ohria
5,511
6,197 Vz
8,721 '/s

Kajaanin kihlakunnassa . . . 967 2,678 -/g
8,808 Vs 23,108 Vs
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Sato rukiista oli Kajaanin kihl. 1840 9:s, 1846 8:s, Kemin
kihl. 10: s ja 12: s jymii.

Ohrista oli sato Kemin jaKajaanin kihlakunnissa 6:s jymä.
Tulo 1840 oli Kajaanin kihlakunnassa rukiista 10,845 ja

ohrista 17,724, yhteensä 28,569.
Rukiinmiljelys on lisiiytynyt 15:ssii muodessa 1825—40

Veneheiton Kirjamalassa oli joku muosi sitten 14 VZ tyn-
nyriä ohran tylwyii, 7—B t. rukiin. Talo on seudun suurim-
pia Viljelyksilleen.

Fietoza wuodentuloista
I. Frosterus ja G. Peitzius luettelemat muutamia tietoja,

jotka tässä mainittakoon lisäyksillä:
1600 iso olkimuosi Wiwuosi eli iso hallamuosi^.
1669 toma muosi Laurin hallamuosi^.
1675—77 kallis aita Pohjanmaalla.
1687—88 huonot muodet ja kallis aika Pohjanmaalla.
1695—97 hirmuiset niilkiimuodet.

(1709, lumitalmi Keuruulla).
1730 poutatesii (palotesä Keuruulla).
1731 yksinäinen hallamuosi.
(1750 sulatalmi Keuruulla*).
V. 1760 satoi loka- ja marraskuussa runsaasti lunta su-

laan maahan, joka 1761 muoden temättalmella tasmoi kolmen
kyynärän mahmuiseksi. Rukiinoraat pilautuimat pelloilla ja hal-
meilla meden ja hiirien käsissä. Rukiita tuli miihii ja olkia yhä
Vähempi, jotta oli suuri puute niistä. Ohra kiirsei tuimuutta
kesäkuussa ja hallaa heinäkuussa. — Tamattoman kylmä oli talmi
(Gebh.).

*) Keuruun tiedot: Abo Tidn. 1776 s. 76.

Rukiin. Ohran. Keskimäärin.
Kemin ja Lapin kihl..
Oulun

80,39 "/o
38,86 „

12,37 «/o
15,ib „

46,38 °/o
27,003 „

Kajaanin ....

Salon
24,61 „

1,23 „

10,26 „

2,68 „

17,435 „

1,955 „
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V. 1761. Paljo lunta, hallawuosi (Gebh.).
V. 1762 oliwat ilmat kewiiiillii kylmät ja tuimat, kesällä

sateiset heinän ja elon korjuulle esteeksi.
W. 1763 oliwat ilmat kuin edellisenä muonna.
W. 1766 kesä ja heinäkuilla pitkällinen pouta, jolloin tulo-

malteain samu paljon heitonsi auringon paahdetta. Syksy pitkä.
sKulokesii Keuruulla^. — Kulomalkea ahdisii Kajaania (Gebh.).

W. 1768 halla ja ruoste turmeli elot (Gebh.).
W. 1770 oli poutaa, ruostetta ja elokuun 12—13 pitimiin

malilla mci halla kaiken miljan, että tuli ntiltiimuosi ja kallis aita.
W. 1771 oli piitä pouta temiiiistii, jotta rukiin laihot ka-

toilimat monesta paikasta. Sateet estimiit heinän ja miljan kor-
juuta. Ruis saieista mirkistyi, mutta ei ohra. Rehusta tuli
talmella iso puute.

W. 1772 kemiit ja kesä puolimiiliin heinäkuuta oliwat kyl-
mät, sen jätteen tuli kohtuullinen lämmin ja ihanat tarpeelliset
sateet. — W. 1774 oli marainen ja lämmin kesä (Gebh.).

W. 1775. Pitkä ja kylmä kemiit. Tarpeellinen sade ja
lämmin masta kesällä. Halla masta syksyllä. Vuosi keskinker-
taista parempi.

W. 1776. Kaunis kesä, keskinkertainen muosi.
W. 1779. Runsas sato, halla masta lokakuussa.
W. 1780. Elonsaalis ei riittiimä.
V. 1781. Huono muodentulo, sateet estimiit kaskenpolton

ja kylmyn.
W. 1782. Pitkä kylmä kemiit, kylmä kesä, kehno muoden

tulo, siemenen ja elon puute. — Komin kylmä, huono muosi (Gebh.).
W. 1784. Samoin kuin edell. Mesikaste ja halla mci

miljan. Niilkäwuosi ja kallisaita seurasi.
W. 1785. Niilkäwuosi, „mesikaste", kasket polttamatta, kyl-

mämättii, siemenen puute.
W. 1787. Talmi leuto, kesä sateinen, huono muosi. Elo-e

kuussa oli tulma Oulujärmessä, korkeampi kuin kemäällä, jotta
rantaniityt jäimät niittämättä.

W. 1788 oli kesä lämmin, ohran pouti, rukiin laiho katoili.
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W. 1789 oli lokakuussa toma myrsky, joka repi katot, särki
weneet ja kaateli metsää.

W. 1790 oli talmella leuto, kesä kylmä ja sateinen, mesi
tulmehti kesällä Oulujärmessä ja esti luhtain niiton. Halla tur-
meli elokuussa ohran, jotta seuraamana muonna oli siemenen
puute.

W. 1792 kesä ihana, syksy marainen.
W. 1793 hymii muosi, huono kalansaalis.
W. 1794 poutainen kemiit, sateinen kesä.
W. 1795 sato keskinkertainen.
W. 1796 runsas sato.
W. 1797 huono muosi.
W. 1798 talwi sopiwa, kewät warainen, kesä lämmin ja

poutainen, ohransato huononlainen.
W. 1799 kewät warainen, kesä lämmin, hymii muosi.
W. 1800 kesä kylmä, halla, ruoan ja siemenen puute.
Oulun läänissä halla 1810 ja 1812, koma nälkäKuusamossa.
W. 1831 poutamuosi.
W. 1832—33 oli halla-, nälkä-, ja tautimuosi.
Vuosi 1834 oli miljamuosi, jolloin eimiit kuitenkaan kaikki

saaneet peltojaan kylmetyksi. Puolittain ja paikoin enemmänkin
oli kylmiimiittömiii, mutta yhtä kaikki saatiin eloja sekä metkojen
maksuun että rawinnoksi.

W. 1857 oli niilkiiVuosi, siitä edempänä.
W. 1867—68 iso niilkäwuosi, siitäkin katso edemp.
W. 1877 oli joulukuussa ilma kuin syyskuussa.
Muistakin muosista olisi saatama tietoja.

Sumsan kylästä ennen mietiin paljon miljaa alapuoleen kau-
paksi, niinpä Terwajiirweltii oli yksistään wiety Välistä Kchdek-
sallakin Veneellä. — Tuonoin myötiin samoin Salvostakin aina
60,000 tynnyriä eloja satamakaupunkeihin, maan nyt ei riitä »w
selleenkiitin (Suomi 1845 s. 229). . .! <

Välistä sattuu kuitenkin hymiii satoja. Sutelassa Palta-mossa ei taida 30:nnen jymän sato olla harminaista.
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E. Castren kertoo, että m. 1742 oli joku Uuralla kylmiinyt
kapan rukiita ja saanut tynnyrin siitä. — Salmen kylässä jälleen
oli eräs halmeesla saanut m. 1745 8:n kapan kylmystii 15 tyn-
nyriä. Eräs toinen Suolijiirmen kylässä sai 3:n kapan kylmystii
1,000 lyhdettä, mähintiiiinkin 10 tynnyriä.

Ruis malmistuu

E. Castren sanoo ennen toista sataa muotta sitten saadun
rukiista 6-10, 12, 15 jymiiii, ohrista 4—lo, 12 jymiiii.

Kemin perästä saadaan Paltamossa enin rukiista eli 1 1 tyn-
nyriä 25 5/7 kappaa tynnyrin kylmystii, sittenkuin se on saanut
olla 8 piiimäii toista muotta kylmettynä, kuitenkaan älköön olko
6 tynnyriä enemmän mittatynnyrin alalle kylmettynä. W. 1822
antoi enin l5jym. 1821 miihin 6 jymiiii. Kaskesta saatiin 1822
30, m. 1823 15. Tynnyrin alalta enintään 5.

Ohra tuottaa enin Paltamossa eli 7:nnen jymiin eli Btyn.
21 2/7 kappaa mittatynnyrin alalta. Enin tuli 1819 eli 10 jy-
miiii, 1821 ei mitään. Tynnyrinalalta enintään 12.

Sadontarkastuksia teki K. F. Aejmelaeus m. 1817—1823
(Suomi 1845).

Ohra walmistuu:

*) Nämä tiedot owat G. Reinin teoksista

Paltamossa
Kalajoella .

.

Kuusamossa

12 kuukaudessa
il
12

i 16 päimässä
29
23 „

Iywiisato:
Paltamossa .

Kalajoella .
.

(Sodankylässä
Kuusamossa .

l l 6/^H jyM.
62/7 „

17)
7*) „

Ahwenaumaalla. 116 päimässä,
Paltamossa .

.

Kalajoella . . .

Kuusamossa . .

93
92
85

Ilomantsissa . . 75*) „
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Erotus pisimmän ja lyhimmän joutumisajan millillä on Ke-
missä ja Ahmenassa 34, Paltamossa 21 piiimiiii.

Er. Castrsn kertoo manhain muistelleen, että ohra on jos-
kus malmistunut seitsemässä miikossa, joka oli tapahtunut mo-
nessa paikassa m. 1697. Vuonna 1752 tapahtui se kahdessa
kuukaudessa.

Kylminä kesinä se ei ehdi neljässäkään kuukaudessa m almuksi.
Kauraa on maan miljelty ennen rantakihlakunnissa ja saatu

6—B, Oulussa s:s jymii, mutta miime aikoina on Paltaniemeltä
saatu siitä joskus 7'/2:kin jymiiii.

Potaateista on saatu 7:s jymii *). Niitä saadaan hymiö ja
runsaasti Hyyrylönmöessii.

Paikkakunnan eloja olen kuullut kehuttaman paremmiksi kuin
merenrantalaisten, joita paljon marttinanaikoina tännepäin metii-
mät. Paremmuuden syyksi sanomat sen, että nää omat lannalla
kasmatettuja. Ennen kuin omia eloja saatiin yli omailVtarpeiden
oliwat ne kaupassa hymin etsittyjä.

Harmoilla oli 1754 ojia ja pellot saroissa. Vasta miime
aikoina on rumettu peltoja osittelemaan, joka tietysti kosteilla pai-
koilla olisi ensi tehtämii liian meden ja hallan torjumiseksi. Mo-
nella omat peltojen ojat hymin matalat ja monen pellolta ne tyk-
köniiiin puuttumat. Ojattomuus näkyy oleman wielä jäännös
kaski- l. huuhtawiljelyksestii. Tawataanpa wielä suoraa wasten-
mielisyyttiikin ojiin, maikka Harmassa.

14,000 neliökyyniiriille ei ole enempää kylmettiimii kuin 1
tynnyri ohria eli V 2tynnyriä rukiita. Sen on kokemus osoitta-
tanui. Ohraksi on pelto lannoitettama, mutta kasmaa sitten ru-
kiin siltaan (E. Castren).

W. 1754 aljettiin miljellii miihän kemätnisua, herneitä, hamp-
pua ja pellaman. — Kaalia y. m. tarhakasweja oli maan her-
rasmäellii.

Kynnön ja nmanwiljelyksen neuwojista eimät seutulmset wielä
paljoa piittaa.

*) Nää tiedot owat G. Reinin teoksista.
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Suoniityt kun sammaltumat, poltetaan pinta s— B:s muosi
poutakesinii (Deutsch).

Kehoituksia suonmiljelyyn on maltio antanut sekä rahan-
amuilla että esimerkillänsä. Pelson laajat suot ojitti se, että
hämmästyksellä saa siellä nyt liikkua. V. 1857 lähetettiin Pel-
son suon ojitukseen 14,000 ruplaa maltiomaroja. Tään suon kui-
mausta esitti jo Deutsch.

Vaimastensuota Paltamossa on maltion toimesta ojittanut
Kajaanin läänin maakomppaniia.

Paltamon pitäjään myönnettiin miljelysapua erityisen joh-
tokunnan hoidettamaksi, mutta sekin raukesi, kun ei romasti Ande-
lin jaksanut olla asian etunenässä.

Vuottolahteen on ennen annett:: pikari suonmiljelyksestii.
Mihin taloon?

E. Castrenin aikana 1754 oliwat karhit ja sahrat puusta,
nyt owat sahrat eli aurat raudasta ja rcmtakarhit yleiset, maitta
puisetkin omat käytännössä.

Erään Latolaisen, Kestiliissii, kerrotaan karhitseman lautalla,
joka on kohona toisesta päästä. Hän on iso maanmiljelijii. Muu-
ten metiiii hän mesaa kaikkea peltoonsa, maitta seipään ja aidak-
senkin lahoa. Puolen kyynärän palasia lyöpi multaan waan,
etta on yhtenä murtona koko pelto.

Tätä nykyä on puutaditto l. „taitto" harminainen, mutta oli
miespolmi sitten yleisesti käytännössä. Sen tylsiä kiirkiii aina
termattiin ja paahdettiin. Niitä oli myös kiirestettyjiikin ensim-
miiltii, ennenkuin rautataditto tuli yleisemmin käytäntöön. Tuota
puista sanottiin myös sontahangoksi.

Ennen (175ch) medettiin lanta syksyllä yksin kuormin pel-
lolle milljiihtymään,, nyt se tapahtunee Harmoin.

Tekolantaa ei WMnnassa ylimalkaan paljoa tehdä, Sot-
kamossa kuitenkin runsaasti. Kuusen hamuja hakataan pieniksi ja
pidetään tunkioissa hautumassa ja suomiittiiitii sekä muraa medö-
tetiiän jo myös samaan tarkoituksoul, mutta ylimalkaan mielä pel-
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jätätin ja marotaan, ett'ei lantaa tulisi liiaksi peltoon, jotta se
turmeltuisi. E. Castren sanoo (1754) muutamain herrasmiesten
silloin rumenneen käyttämään kuusen-hamuja ja kehoittaa muita-
kin sitä tapaa seuraamaan.

W. 1815 sanoo Deutsch, että lantaa jatketaan murulla ja
hamuilla, joka muoden pitkään on tanhualla hautunut karjan alla.
Kemtittoukomaalle medetään lanta syksyllä.

Eräs likeinen tuttawa maanmiljelijä on hamainnut parem-
maksi ja edullisemmaksi käyttää tunnetta ja sammalmättäitä, kuin
kuusen humuja.

Jos kuorma hamuja tuodaan kotiin on tam. luettama 80
pennia tuonnista ja 80 penniä hakkuusta aina kuormalta. Onpa
eri tarkoitusta marten puidessa hamuja nähty tuleman V2—1
tynnyri neulasia kuormasta, joten siis 1,60 p. on aina miihintiiin
luettama hamukuorman neulastynnyrin hinnaksi. Mutta neula-
setpa omat raaat, sisältämät pihka-ainetta, jonka tähden sen hinta
on laskettama. Kun sen mielii mädätät hupenee sen aine laa-
juudelleen yhä enemmän. Toisin on laita tunne- ja mätäs-lan-
nan kanssa. Niitä saa lähempää. Nosto moi maksaa 20 pen-
niä ja meto sekä pilke 20, yhteensä 40 p. Saadaan siis 4 kuor-
maa turpeita hamukuorman hinnalla ja ne omat eri aineet: sillä
kaikki tyyni on jokseenkin tihkeiiii, niikyisiiä sammalta ja ruokamul-
taa, joka jo itsessään on selmäii lantaa.

Tekolannasta puhuttaissa mainitsen, että „Nuaskyliillä teki
ensi turmekuokan raudasta Liikasen mökin isännän isä", josta nä-
kee, että ei tekolannan puuha ole wielä wanha seudulla.

Karja on yleisesti lattianawetoissa, joista lanta lapioidaan
ulos. Ainoastaan muutamilla Samosta ja Karjalasta tulleilla
(esim. Hömelössii) on karja lannallaan. Vuoteena pidetään ha-
muja ja sahajauhojakin, joita otetaan Kajaanin sahalaitoksesta.
Ennen lehmäin sisällemientiii mediitetiiiin paksu kerros turpeita alle.
Talmen kuluessa lehmät kohoamat kohoamistaan liki laipioa, kun-
nes täytyy rumeta namettaa tyhjentämään. Sellaisessa nametassa
eimiit lehmät milustu talmella ja niin puhtaana ne pitää moi.
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kuin tahtoo. Parsien asemesta on maan pytmiiät pystyssä, W
hm lehmien kytkyet kiinnitetään.

Jo m. 1860 kirjoittaa joku I. M—nen matkamuistelman
Suomettareen (N:o 51), josta on seuraama ote:

„Tultua maanseliin yli Sotkamoon ei näe muuta kuin alas-
tomuutta: maanmiljelyä tuskin nimeksi harjoitetaantaaN, mutta
eletäänkin termanpolttamisella ja taupitsemisella Ouluun. Sama
seikka on Paltamossa, Ristijärwellä, Hyrynsalmessa ja Suomus-
salmessa, joissa kaikissa seurakunnissa elanto perustaiksen termatt-
polttoon ja -kauppaan. Jos näille asukkaille osoittaa maittsnfa
sopimuuden miljelykseen ja esittelee tätä elantokeinoa etuisammaksi,
niin he sanomat sen turhaksi yrittääkään ja he tekemät sen aiman
mitättömäksi ja suunnattomaksi, jos heille puhuu järjellisten maan-
miljelystöitten paremmuudesta. Suusana ja puhutteleminen ei
näistä asioissa yksinään autakaan, maan on niissä esimerkki ja
paremmuuden näkeminen ensimmäinen maatimus, ja kuin kerran
paremmuuden näköön ja makuun ihmiset piiiisemiit, kyllä sitten
edistyksen menestys on perustettu." — Hän esittää sitten, että
Suomussalmen tehtaalaiset harjoittaisimat esikumallista miljelystä.

Hewosta hoidetaan jotenkin hywin, mutta ei kuitenkaan niin
hymin kuin Samossa. Työstä tultua se kylmillä säillä miediiän
pirttiin, jossa harjataan, juotetaan ja apatetaan, ennenkuin mie-
diiiin talliin, joka malitettamasti on sammalitta tehty kurjan kylmä
huone. Uho tunkeutuu siihen sieltä ja täältä, jotta parempaa
nähneen on surku.

Hemoslaji on pientä ja sitkeää. Kun isomman ja pulskem-
man näkee, on se Samosta tuotu. Sananlaskuna onkiit: „S<i-
mosta hemosta. Pohjanmaatta pappia".

Komissa aisoissa täällä hemosta pidetään eräinä aikMa.
Tsuonpanossa uuwukfentetewat Välisti/ kun on rehusta jk eloista
puute. Halon- ja rankain meto ei ole helppoa umMeillä, MM
paljoa rasittamampaa on hteinen termakfen toAu ynttä Mtytt-
meto sydänmailla ja ajoittain suolatuoMain weto OMustä pM.
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Hewosen ja muidenkin eläinten kohtelussa ei tapaa yhtä pal-
joa raakuutta kuin muutamissa muissa paikoissa, luultamasti siitä
syystä, että juoksijahewoset owat wielä harminaisia ja miinaa on
talmisen ajon aikana miihii tarjona.

Oikeita hemosten juoksettajoita on mielii tuiki miihii. Tokko
seutulaisista lieneekään wielä kukaan saanut kilpa-ajoissa palkin-
toja kihlakunnassa kaswatetuista hewosista. Mutta pantakoonpa
hemoset kilpailemaan kuormanmetoon tuiskussa ja terwaksen kokuu-
sen pakkasessa ja touonpanoon huonon rehun aikana, niin luuli-
sipa seudun hemosten silloin palkintoja wetiiwiin.

Hewosten lukua lehmiin merrattuna sopisi moittia. Sillä
samalla muonalla, minkä hemonen syö, möisi pitää pari lehmää,
jotta moinannillaan tuottaisimat taloon suurempaa hyötyä. Nyt
ei koetetakaan wlla toimeen niin mtihiillä hemoslumulla kuin mah-
dollista, maan elätetään joku liika hemonenkin talon syöpäläisenä.

Hemosia oli Oulun läänissä 1827 1 10 tai 11 hengelle *).

Samaan aitaan oli lampaiden suhde hemosiin tuin 1:5,8
— sekö hemosten suhde lehmiin kuin I—s.

») Suomi, 1846 s. 304.



Ilmcmmmheet y. m.
Maanjäristyksiä.

Pohjanlahden alla on huomattu maanalaisten moimien rys-
kämän ja maikuttaman maanjäristyksiä, jotka wielä Kuusamossa
omat olleet hymin tuntumia ja taajoja.

Paltamossakin on niistä muutamia hamaittu. Vuonna
1626 esim., niin kertoo Mathesius, louttautui m. 1599 ra-

kennettu Paltamon kirkko, samaan aikaan kuin lissä upposi koko-
nainen niemi, josta Messeniuskin mainitsee.

1731 järistys Pohjanmaalla (Ilmoni).
Maanjäristyksiä lienemiit nekin tumahdutset olleet, joista

Mathesius kertoo Vuokatista ja sanoo niiden ruttoja y. m. en-
nustaman.

Noin 20 muotta sitten huomattiin Paltaniemeltä myös pie-
niä täräyksiä talmella.—Kuusamossa ne omat olleet etenkin miime
muosisadalla komia ja tam allista.

Sikonmaaran kylässä, Pielisjiirmellii, nähtiin 1842 mil-
joonia tähtiä putoaman. (Rbo Tidn. 1839 N:o 60).

Alanman*) za Zazaanin asema.
Wielä 1626 toimitetussa A.. Buraeuksen Ruotsin maltakun-

nan kartassa 65:slemeysaste kulkee Oulujiirmen poikki (Ign.).
Kajaanin oikean aseman on kartalla masta määrännyt do-
*) Hän oli kotoisin Hämeestä ja luultawasti senkin johdosta näin kauas

tuli tulleeksi, että täällä asui ennen sukulaisia: ainakin majuri Planman le-
pää Paltamon kirkkomaassa. (Tään Poika oli korpraali ja sen pojat, jotka
hiljan luoliwat olimat kalastelemia rajasuutareitll).

Dosentti Planman on toimittanut useampia wilitöskirjoja (ks. Elmgren):
<_.iBp. äe Veners in Bole viss, a. 6 1761, 1763.

*äiBp. odBsrv3,tiollSB in ol.loulum <i. De Ia I_-luäe. 1764.
äiBp, äe proMFHtio luminig. -^.d. 1764—66. Uhteensä 28 wihloawuofina 1763—86.
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sentti A. Planman m. 1761 kesäkuulla, jolloin hän 6 päimiiä
oli täällä tarkastamassa Venuksen kulkua auringon ohitse. Ruot-
sin tiedeseura oli marustanut hänet koneilla ja pitkäsilmillä. Niistä
mainittakoon: 21 jalan pituinen pitkäsiima, 5 jalan pitkäsiima
uutta Dollondin keksintöä. — Hän lähetti 2/g kirkkoherralle kirkon
arkistoon ruotsalaisen kertomuksen tarkastuksestaan, joka on seu-
raama:

1) Kajaanin lemeysaste on 64 "/<> 13 V/ ja pituusasteen
asema on 39 min. 20 sek. Tukholman pituusasteesta lukien.

2) Kuun pimennys 18 p. Toukokuuta oli täydellinen, alkoi
kl. 10,9 iltasella, kuu mustui uiman kl. 11, 23 m., 15 sek. alkoi
maljeta 2 min. ennen kl. 1 ja loppui 1 min. ja 40 sek. yli 2:n.

3) Auringon pimennys oli 3 päimiinä kesäkuuta maan al-
kua ei niihly kukkulain tähden, maan laskujen mukaan alkoi se
kl. 2, 19 min. 45 sek. aamulla ja loppui kl. 3, 52' 27"; kesti
siis 1 tunnin 32' 42". Mikrometron mukaan V^. auringon pin-
nasta pimeni.

4) Venuksen kulku auringon kehän ohitse tapahtui 6 kesä-
kuuta kl. 3, 59', 56", kl. 4, 18', 5" hupeni se auringon kiloon,
joka samuisen ilman muoksi oli epiiselmänlainen, kl. 10, B', 59"
alkoi mennä pois auringon lemyltä, kl. 10, 26', 22" meni Ve-
nus kokonaan syrjään. V:n kulku auringon ohitse kesti 6 tuntia,
26', 26". Laskujen mukaan oli Venus puolitiellä auringossa kl.
7, 11", 36", joten auringon ja Venuksen keskusten miili oli in
partiduß Braäuß 9' 51".

5) „Fn Fclipßiß Batettituin 3oviß, näiul. 1:mi", joka tapah-
tui 30 p. elot. kl. 12, 59 min. yöllä.

ZiKa ja päiwät.
Kun kello on 12 Helsingissä on se
Kajaanissa

. 12, 11 m. 6 s.
Kuopiossa 12, 10, 53,
Oulussa .........12, 2, 5,
Tukholman ja Kajaanin kellon erotus on 38 m. ja 40 se-

kuntia (Planman — I. Frosterus).
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Tammisaarella on pisin piiiwä 18 V2, Kajaanissa 20 V2,
Kuusamossa 22 tuntia (Ignatius).

Erään toisen manhemman tiedon mukaan on pitimiin pituus
Kajaanissa ja Kalajoella 21 tuntia, Oulussa ja Mannalla 22.

Nuottimäärältä Auhon ja Suolijiirwen kylien Välillä, E.
Castren sanoo, auringon näkymän läpi yön. Muiltakin matalam-
milta maaroilta nähdään sama ilmiö. Pappismies Herra Ju-
hana Wickman oli 1752 Hossan ja Ruhtinansalmen millillä Man-
nalla hamainnut, että aurinko oli main piilossa 25 minuuttia.

Eiköhän maaran päälle rakennetusta tornista jo aurinko
näkyisi?

(En ole nähnyt ruotsalaista kirjoitusta: Kesäiset yöt Poh-
janmaalla, joka on Hels. Tidn. 1846, 45).

Kajaanin asema on uudempien lutkimusten mukaan 64"
13' leweys- ja 45° 22' pituusasteella.

Ilmahamaintoja on tehnyt maanmittari P. Malmgren, hä-
nen waimo ja neiti A(ugusta ?) Malmgren Karuliinaporissa Vuo-
desta 1846—1856. Vuodesta 1856 syyskuulla Vuoteen 1864
on ne tehty A. I. Malmgrenin apteekissa kaupungissa.

Puolangalla 64" 52' leweys- ja 45" 28' pituusasteella on
tehnyt samoja hamaintoja nimipastori G. Lömenmark m. 1852—
1865. Nää hamainnot on julkaistuna kirjassa Bidrag till Fin-
lands officiella statistik V w. 1869.

Paltamon kirkon aseman leweysaste 64" 17' (Tulindberg).

Fumi ja pakkaset.

Oulujiirmen hengessä on miihempi lunta kuin ulompana,
olletikin maaran paikoissa. liirmi on monta miittoa kauemmin
auki kuin lammit ja pittujärmet; onpa se niitä alempanakin kuimien
maiden millissä. Se hohtaa siis lämmintä sulana ollessaan ja
siten maikuttaa, että lumi tulee metenä ja räntänä.

Vaaran paikoissa heti kun erotaan lormuanlahdesta, on
sitä paljoa enemmän, melkeinpä Kirkkoahosta lähtein.
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Sotkamossa WUokatiw waaroilla ei sanota kaikkina talwina
kuuran aidan seipäistä lähtemän.

Usein on lunta 2V2 kyynärää (G. CaMn). M 1760—
61 talmella oli 3 kyynärää lunta^

Syksyllä 1834 satoi lumen täyteen lbhteety että lUkUisKt
puuh lyngistyimät latmoin maahan, jotta metsä oli kuin mipuja
täynnä ja ne tutteimat tietkin metsäisillä soubuillui Kirmeillii piti
ne rapsia auki matkamiesten. Lunta tuli melkein jokapiiimii aina
tvulokuuhun asti. Tamallisesti oli tasaisilla paikdilla mähintäkin
B—9 korttelia jo maaliskuussa, mutta nietospaikoissa, alangoissa
ja miikimieruilla aina puoleentoista ja kahteenkin syleen asti. Ai-
doista näkyi main seipään neniä ja isot puut oliwat kuin suun-
nattomia lumitorneja. Metsäisiä teitä ajoit kuin lumiseiniiisen
ojan pohjaa, aarnoilla tie sitä mastaan miltei ollut ylempänä.
WastatuZten tultaessa oli komin hankala päästä ohitse, pitipä
hemosetkin mölistä riisua ja neljännestunti kuluttaa siihen. He-
wosille piti tallailla tietä eteen, kuorman ohitse taluttaissa, mutta
selkää ja torunaan myöten upposimat lumeen. Vaaran-mailla
niinkuin Vuokatin-, Talmi-, Naapuri-, Leihu- jaPuolangan maa-
roilla saiwat hewoset sen sijasta olla joutilaina, sillä ei paikoin kuulu
olleen yrittämistäkään niiden amulla mediittiiii heiniä ja puita
taloon, semminkään edempiiä. Miesten piti sen sijasta hiihtämällä
toimittaa hemosten mirkaa.

Lunta oli 1865 5—6 korttelia.

Talmella on komiakin pattasia, 20—35 pykälää usein, mö-
listä 40 ja hiukan ylikin. W. 1865 oli yli 40 <>/<> Hyrynsal-
mella.

W. 1865 pakkanen paleli pilalle, ehkä kuolleeksi 13 muoti-
sen tytön Puolangan ju Kiannan rajalle. Wenäjän puolelle oli
kuollut 2 henkeä. — Pyry tuli pakkasen perästä, jossa ukko ja
tyttörepale miettimiit eksyksissä yön lumuksessa.

1865 helmikuulla mainitaan, että ummelle ei ole enää mitä
Menemistä siksi täytyy jo meturi perässä ja suksi jalassa metitii-
An ihmisten itsensä metsistä puunsa ja niityiltä kontunsa, kun he-
Mset ei ole oppineet suksilla hiihtämään.
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Kemissä ja Suomussalmella on hamaittu sama keskilämpö
eli 1 pykälä. Hailuodolla, lisalmella ja Lieksassa 2 pykälää.

Kaikista maista maan päällä samalla lemeysasteella kuuluu
ainoastaan Skandinaamialla oleman lauhempi ilman ala, muilla
on kylmempi (Ignatius).

En moi sanoa montako piiimtiä järmet omat täällä jäässä;
Kuusamossa omat 227, Kalajoella 181, ehkäpä siis täällä 200
piiimäii.

Jäidenlähtö- ja koskenlasku-juttuja kertoo Saara Vacklin
muistelmissaan (N:o 11—14).

W. 1850 jäätyi Oulujiirmi 7 p. Joulukuuta.
Mannanjoti jäätyi 1862 "/in ja Mannanjiirmi «/n-
Mannanjoti aukesi '/« 1862.
Ensi rekikeli oli 1866 "/10 waan sitten tuli leutoja ilmoja

(E. Bisi).

Muistoja ilmanwaiyeista.

V. 1699 myrsky, joka, särki kirkon ikkunoita 4 taalarin ar-
mosta.

W. 1700 kulki koma ukkossade yli seudun. Uuralla Saa-
risen luona näkyy wielä sen tekemiä kyynärän symyisiii jälkiä
maassa, kertoo (E. Caströn 1754).

1710 oli oudon koma tuuli ensi joulupäimänti.
1735 oli Niiljängiillii niin koma ukkossade laakonp. että

ajoi multaa kokoon 1 Vs kyynärää paksulti aitamieriin ja oli uur-
tanut 1 V 2kyynäräisiä uria sekä totonaan turmellut ja poismie-
nyt wuoden Viljat.

Myrsky koko Suomessa 2»/,, i?4O (Elmgren, Finska Efä-
merider). W. 1740 28 ja 29 marraskuuta raiwosi koma myrsky
Pohjanmaalla ja niinkuin näyttää koko Suomessa (Ilmoni).

1747 oli samoin myrsky (Ilmoni).
Salmen kylässä oli 1753 kulkenut jonkun talon ylitse niin

koma tuulispää, että se kaatoi huoneet, repi katot ja tempasi mu-
kaansa muutamia tuohikasoja huoneiden luota. Muutamia tuohen
silpareita näistä oli nähty aina Pa(a)kanajärweUti 1 V2penin-
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kulman päässä. Sama moima oli kaatanut kaikki puut, jopa pak-
suimmatkin hongatkin pois tieltään 2 V2peninkulman pituudelta sekä
200 kyynärän lemeydeltii.

W. 1760—61 oli 3 kyynärää lunta, laihot turmeltuimat.
1761 tulma (mesi karkasi Hiisijärmestä).
1776 oli poutaa.
1787 kohosi Oulujiirmen mesi syksypuolella yli kemiitaikais-

ten ätirtensii ja luhdat jäimät niittämättä, josta seurasi rehun
puute.

1789 kowa myrsky kaatoi metsiä, repei kattoja, särki useilta
joka kylässä meneitii.

1790 iso tulma kesällä kuin kemiiisin, turmeli luhdat.
1859 oli iso tulma Oulujärmessä.

Koma myrsky alkoi sunnuntaina V,o 1866 ja yltyi kau-
heaksi myrskyksi 8 piiimiiii mastaan. Sen kaltaista eimiit nykyi-
set ihmiset muista, mci katot, kaatoi aidat, hajoitti suomat ja au-
mat, meneetkin Miskasi ja särki pirstoiksi ja mikä kummin: metsät
suuret ja pienet makaamat huhtana maassa. Jos se olisi ihmisen
tekoja, sakotettaisiin satoja eikä „mato jalkaa purisi", mutta „tuuli
puhaltaa kussa tahtoo". Olisi pidettiimii tarkastusta, mitä nyt
on tehtiimii puille. Vanhat sanomat: „ntiin wielä ihmisiäkin
kaatuu" (näin muistelee Bisi).

1869 (?) oli koma myrsky syksyllä, se kaasi paljon metsää,
muun muassa harmensi Immolan jaKirkkoniemen männiköt, särki
ja kuljetteli meneitii huiskin häiskin.

«lintujen umuttoajat.
Kajaanissa on kirjanpitäjä I. Moilanen tehnyt 1859—60

wuodenajan hawaintoja. Puolangalla teki niitä pastori G. Lö-
menmark Moilalassa samaan aikaan *). Suomussalmella samoin
tehtaanhoitaja P. Hentunen 1862 ja I. Asp 1864. Tällaisista
seikoista eimiit tiedot ole täältä täydellisiä.

*) Bidrag till kännedom af Finlands natur och föll, 41 wihlo 1885.
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KW Aili Kajaaniin 1859, 1860 Ha 1869 samana MMM
eli «/z.

Puolangalle tuli käki 1856 "/^ 1857 "/z, 1858 «v/z,
1839 «/z, 1860 «o/^ 18^ 2^ Suomussalmelle 1«62 «V^

Latopääsky tuli KajaMiin 1859 '/«, 18G0 5/^.
Latopääsky lähti pois 1859 '"/»,

Latopääsky tuli Puolangalle 1856 "/z, 1857^, 1858
Vl7, 1859 5/„, 1860 V23, 1861 V2B.

Latopääsky lähti pois 1856 20/g, 1357 25/z, 1858 ja 1859
2°/z, 1860 26/^, 1861 V9.

Västäräkki tuli Kajaaniin 1859 25/,, 1860 22/4, 1869
Västäräkki lähti pois 1859 2^.
Leimo (kimenmika l. kiuru) tuli Kajaaniin 1859 22/4, 1860

2-/4, 1862 28/4, 1869 20/4.



Wsityöt
Entisinä aikoina ja osaksi mielä nytkin, tehtiin kaikki kotona.

Miehet rakensimat huoneet, latoimat uunit kokoon, tekimiit rahit
ja pöydät, astiat puusta, tuohesta ja pahkasta ompelimat ken-

känsä ja tuppensa, laitteliwat ajoneuwot ja weneet.
Tuohiteokset omat yleiset: mirsut, lötöt ja pollot omat un-

hottumaisillaan; tuppi, suolakopsa, kontti, wakka, koppi (— pM),
rasia, tuohinen ja lippi owat yleisiä. Tuohiköyttä ja tuohiwaat-
teita en muista nähneeni. Pesinhuosiamiakin on tuohesta. Lie-
neeköhän tuo „huosia" (muualla myös hosja) alkujaan tuohen mai
rautakortteen nimi ; jäljemmäistä se Wirossa ja Inkerissä merMsee.

Puuteoksista omat siemiii rasiat, yleisiä astiat monenlaiset.
Puuseppiä mainitaan jo w. 1708 Jooseppi Karjalainen ja

Paawo Moilanen. Frosterus kertoo, että tenvanpolton kautta
tuli wasta sahat ja muut käytäntöön Sotkamossa, kun rumettiin
tynnyreitä tekemään. Siihen asti käytettiin kirmestii, puussoa
ja muolinta maan.

Wuosina 1749—63 luetellaan pitäjään käsityöläisiä luulta-
wasti Vaimoineen: 2,1,4 miehenpuolta ja maimonpuolta. Muita
käsityöläisiä 1749 8 mp. 8 wp. sinä muonna yhteensä 20. W:na
1766—73 on heitä 2 mp. 1 WP.

Naiset ompelimat kotona kaikki Vaatteet, kutonvat, mieliipii
painoiwat eli wärjäsiwätkin ne. —Kalanpyydykset tehdään kotona
ja „rookataan" keittämällä, johon pannaan sianpuolan marsia,
pihkaa y. m.

Sarkaa ei näy kyllin tehdyn täällä, kosta muonna 1552
mainitaan Wenäjän Karjalaisten sitä kaupitseman ja ottaman
Hynärtin lewyisestä 2 äyriä kyynärältä (Suomi 1853 s. 188).
Sarkasodan aikana sitä kuljetettiin tuhansia kyynäriä.
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V. 1740 ehdotti hallitus kehräystä Kajaanilaisille, jotka
pyysimät sitten opettajaa ja rukin edes malliksi ja lupasimat koet-
taa. W. 1750 jo kehrättiin ja kudottiin, m. 1769 saatiin jo kil-
pikankaan kutoja, eräs kisälli kaupunkiin (Gebhard). Vielä tällä
muosisadalla on syrjäkylissä käytetty kehriimartta. Tornion inka-
loilla on sen nimi tortti siirretty rukin nimimerkki.

Lapaset kudotaan koukulla, sukat neljällä puikolla. Muuta-
mat maimot „kutowat" suttaa käydessään, joka työtapa masta nyt
maanteiden aikana käy laatuun.

Mökkitaloissa lasketaan, että maimo ansaitsee siirpimen käsi-
töillään, kehruuksilla y. m., mies hankkii leiman.

Deutsch sanoo (1815) naudan karmoista manhastaan teh-
tiimiin (raanuja?, loimia?), mutta sen teko on jäänyt kehkey-
mättömälle kannalle.

Sepän toimi näkyy kuitenkin waraimmin maatineen eri har-
joittajansa, olletikin jos hän oli myöskinrautio, s. o. rautatehtailla.

Wuonna 1663 kirjoitetaan: Rauta- ja maskiseppiii jamuita
sellaisia käsityöläisiä on täällä niin hymiii kuin muuallakin maa-
seudulla, ja työskentelemiit huokeasta. Vaskiseppä esim. ottaa
waskinaulaa kohtaan, kun tekee kattiloita, waan 4 äyriä päiwiiltii,
waan kun tekee wiinapannuja, ottaa 5 äyriä (luh. Cajanus).

luwelius sanoo (1747), että melkein joka talonpojalla on
paja tarpeineen*). Vielä nytkin se on jokaisessa isommassa ta-
lossa, maitta ei enää joka talon miesmiiessii seppää ole.

V. 1628 maiheilla oli jo Oulussa kultaseppä Krull, ja eräs
maskiseppii, m. 1629 jo 2 nuohojaa.

W. I^6B tehtiin Sotkamossa muun muassa muolukimiteok-
sia ja jotenkin taiteellisia tamerrusteotsia (tum.).

Vanhimmissa Paltamon kirkonkirjoissa ei mainita monta
käsityöläistä. Seppiä: Paamo Virttuinen m. 1680, Hans Byskytt
1690, pitäjän seppä Kemppainen 1727 ja Tuomas Rimpiläinen.

Vielä 1795 mainitaan 2, m. 1800 ei yhtään käsityöläistä,
maan miiden muoden päästä mainitaan ensikerran Paltamossa rää-
täli, jommoinen Gebhardin mukaan löytyi Kajaanissa jo 1759.

W. 1810 ei wielä mainita yhtään käsityöläisiä Hyrynsalmelta.
*) siw. 23, Tjärubränningen.
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Vasta w. 1840 mainitaan Paltamon emäseurakunnassa
ensi kerran suutari, muuten maan 1815—50 millillä l nikkari
ja 1 räätäli samalla ajalla.

W. 1825 on jo pitäjäässä 2 puuseppää, m. 1835 2 rää-
täliä, m. 1855 1 seppä ja jo 3 räätäliä. Meisön maatimukset
siis nousemat nousemistaan!

W. 1805 oli läänissä 3,012 henkeä kohden yksi käsityöläi-
nen, m. 1845 795 henkeä kohden yksi. Nyt?

W. 1748 mainitaan Kajaanilaisten käsitöistä, että kaupun-
gissa maimot osasimat maan iehdii itselleen maatiettä ja miehet
pieksuja, muut tarpeet ostettiin maalta ja muualta (Gebhard).

W. 1845 oli Kajaanissa 9 käsityöläistä ja 2 oppipoikaa
eli yhteensä 11, josta tulee 1 44 henkeä kohtaan. Koko läänin
kaupungeissa 1 23 henkeä kohtaan.

Lasinleittaajaa ei ollut kihlakunnassa ainakaan m. 1709,
jolloin kirkon ikkunat korjautettiin Oulussa. — W. 1760 maini-

taan sellainen Kajaanissa (Gebh.).
Vielä on talonisäntiä, jotka omat aika mestareita, te-

kemät termatynnyreitii, astioita, meneitii, rekiä, uuneja ja muuta sel-
lusta itse. Kesällä 1884 tapasin Nimisjiirwellii isännän, joka teki
huonekalunsa ja maalasi, laittoi uunit, astiat y. m. pienempää.
On tietysti niitäkin, joilla on peukalo keskellä kämmentä, että ei-
miit kirmesmartta ja airoa saa miilttämiiä. Puita hakkailee sem-
moinenkin.

Suksia tehdään täällä hymiii ja mainioista työaineista. Ne
omatkin, erittäin Ristijtirwen Mikkosien tekemät, tunnetut pitkin

Etelä-Suomea. Taisipa mainio Nordenskjöldkin tilata täältä jon-
kun määrän reitillensä. Niiden tuuppaa omat pitäneet tehtailija
H. Renfors ja kauppahuone K. G. Bergh.

Kiisityölainan, 5,000 markkaa otti joku yksityinen Kajaa-
nissa m. 1867—68 maltion tarjoamista Maroista, maan joutui
tappioon (kum.).

Paikkakunnalla tehdään jokokonaisia pyssyjä, pieniä koneita
ja meistellään minkä mitäkin Smeitsiläisten tawoin. N. 1880:n
paikoilla rakensi prowiisori Harlin Kajaanissa muutamia pursia-
kin uudenaikaisen merensaariston mallin mukaan.
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Liperin mukawia, keweitä ja huokeita kärryjä, joissa jän-
teet owat puusta ja kahden henkilön istuimet owat täyden piduk-
kaan nojan kanssa, tehdään jo melkein joka kirkolla, paratta ehkä
Sotkamossa (esim. H. Meriläinen). Niitä tuotettiin tuonoin Li-
peristä.

Tehtailija Renfors'in johdolla teki eräs hänen työmiehis-
tänsä 1881 Kajaanin näyttelyyn pienen höyryweneenkin. Hänen
nimensä on meiltä unhottunut.

Vanhoja tarwekaluja oli Neittiiwiin Koukkarissa wielä ncih-
täwiinii wanutuspuut, jotka kuitenkin hylkiöksi joutuneina oli
asetettu aitan portaiksi. Pituus oli toista syltä, leweys päälle
kyynärän. Niitä oli 2, alimmainen oli jaloilla ollut, kuin lmvttsa,
päällimmäisessä oli ollut sarwet l. kahmat, joista pitäen ylim-
mäistä liikuteltiin wanutustyössii. Puiden paksuus taisi olla yli
kolme tuumaa. Vanutus tapahtui pirtissä.

Kimmalla niitä wielä näkee tiheämmässä.
Vuotain parkinta ja turkiksien muokkaus on wielä melkein

monen talon käsityönä. Siellä täällä näkee talojen rannoissa me-
sillä muotia liossa maajaan kiinnitetyissä puitteissa pitkin kesää,
eikä niitä kukaan wie. Useimmat kuljettamat kuitenkin Vuotansa
ja nahkansa Kajaaniin mestareille. Lammasnahkain muokkausta
marten näkee siellä täällä wanhan talon pirtin seinässä muokkaus-
raudat. Mutta nyt alkamat jo eräät jättää tämänkin hiostaman
ja kowan työn Varsinaisten ammattimiesten huostaan. Ensim-
mäinen etewiimpi turkkuri oli kauppijas Termo Sotkamossa, josta
taito sitten lemisi Renfors'in tehtaasen. Näiden molempien teok-
set eroamat paljon keweyden, lauhkeuden, hajun ja puhtauden
puolesta talonpoikien muokkaamista.

Vihdoin on mainittawa käsitöiden alalta, että wiimc Vuosi-
kymmenen kuluessa omat ompelukoneet leminneet isossa määrässä
paikkakuntaamme, jotta niitä saattaa olla kolmisen sataa, cnim-
miten talonpojilla. On muutamia taloja, joissa on kaksikin ko-
netta, kun on kaksi emäntää. Mutta kun ompelemista ei ole kyl-
liksi ja yhdelläkin koneella ehtisi ommella useampiakin, niin on
tätä jo turhamaiseksi ylpeydeksikin moitittu.



AulKuneunM.
Luontaisiin tultuneumoihin piti aitoinaan tyytyä. Ajot soi-

den ja lampien taaksi jätettiin talmetsi, jolloin hemosella ja po-
rollakin pääsi mnpaasti liikkumaan. Jänöillä liikuttiin meneillä
ja taimallettiin meneet poikki taimatten ja kostien ohitse. Kesällä
sek lisäksi ratsasteltiin ja kuljetettiin kuormansa purilailla.

Syitä liikkumiseen oli aina: majanmuutto, sukulaisten ja
wanhempain termehtiminen „atimot", mihollista pakeneminen, ja
pyyntiretket, saaliin kuljetus, kalaretket kymmenien peninkulmien
päähän, kapakalojen kuljetus, siemenen ja elojen meto kaukaisilta
halmeilta, maihtokauppa turkiksien, suolojen y. m. muoksi. Tar-
peet synnyttimöt kauppaa, kauppa lisäsi maattmuksia, raimasi tietä
fiwistykselle ja pakottt kulkuneumoja parantamaan.

W. 1779 teetettiin kahdet ensimmäiset nelirattaiset kärryt,
joilla termoja ja meneitä Kajaanin koskien ohitse tuotiin (Gebh.)

luh. Cajanus mainitsee että suksi eli lyly masemmassa ja-
lassa oli komasta petäjäpuusta, mutta simatta oikeassa oli loi-
musta ja kokonaan tai 1 V 2kyynärän merran peuran-koipinahalla
päällystetty alta. Molempia sanottiin suksiksi. Mutta leudon
ilman aikana käytettiin kokonaan päällystettyjäkin suksia, jotka
oliwat enimtniten sileiistä petäjästä ja kalhuja nimeltä.

Soihin pantiin teloja, purojen yli portaita, tehtiin rannoille
lauttoja ja kaimantoja puhkaistiin läpi kannaksien.

Vanhimpia kaimantoja lienewiit Manamansalon kaiwcmto,
jbnta WenitzLn karjalaisten sanotaan tehneen. Samaa puhutaan

Käkilahdenkin kaimannosta, jota ei m. 1552 ollut, sillä Kotisaarta
sanotaan silloin Käkiniemeksi.

Mela siihen aikaan kuin Mlmanmnsalolla oli Nrkko ja seu-
rakunnassa oli Lappalaisia, kertoo taru, liikuttiin punaisissa mer-
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kapurjeissa. Siihen anneli joku syyksi, että hamppua ja pella-
wan ei silloin ollut käytettiiwänä. A. Oksasenkin jatkamassa lau-
lussa lauletaan:

„Oisko pursi ja punapurje.
Jolla mennä merten taa", j. n. e.

Samanaikuisena kultuneumona muistellaan Siiriiisniemellii
maisteri K. A. Kastrenin mutaan puria eli purilaita, maitta nii-
den nimi on haihtunut nytytansan mielestä. Ne oliwat tehdyt
kahdesta paininpuun tapaisesta puusta, joiden latwat oliwat ai-
sana ja yhdistetyt wiilipuilla. Hewoset waljastettiin wiiliin ja
kuorma sälytettiin aisojen miilipuille. Se oli siis reentapainen
ajoneumo kesällä. Kärryjä ci näytä silloin käytetyn. Heinän ja
miljan latoon-meto reella on kai tästä jatkunut taman muodostus.

Etenkin Venäjän Karjalassa ja Aunuksessa kuljetetaan wielä
purilla kuormia, ruumeita ja kyydittiimiii herrojakin, maitta useim-
miten on taksi hemosta peräkkäin aisoissa ja niiden millilla kuorma
kannettamana.

Samantapaisesta ajoneumosta elää muisto wielä Paawo-
lassakin, jossa „riuut" näyttää olleen purien nimenä. Moppilas
P. Vuornos on antanut seuraaman tiedon:

Mpiiiiläiset kun Salosta (Raahesta) palasimat moinkau-
palta monta miestä yhdessä mattueessa ja riukutietä ajoimat,
kuunneltiin aina alapäässä milloin nuo palaamat; loudut tolisi-
mat nimittäin moisaamien pohjalla ja tuuluimat peninkulmankin
päähän.

Koskia sanotaan ensin lasketun siten, että pantiin männyn
karahka meneen edellä menemään ja sen perässä miiletettiin. Kos-
kella liikkuminen lienee paljoa maikeampaa siihen aitaan ollutkin
kuin nyt, sillä kosket eimiit olleet peratut.

Kosusen Veneheitosta sanomat olleen ensimmäisen, joka laski
Pyhiikosken, tietää E. Castren kertoa.

1754 kulkimat jo yleisesti meneillä Oulussa, jotta kantoimat
200, 240 ja 300:kin leimiskiiil ja miipyimiit 2—3 miittoa ret-

kellänsii.
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W. 1800 asetti Ruotsin hallitus toimikunnan ehdottamaan
ja tutkimaan kosken perkauksia. Siinä istui mainio Porthankin.
Oulujoki huomautettiin silloin jo perattamaksi.

Oulujokea lienee kuitenkin masta m. 1823—31 mälillii puh-
disteltu. Se tapahtui 31 mirstan pituudelta. Sitten on sitä
Vähitellen jatkettu.

Vanhin kulkutie mitä täältä tunnetaan on m. 1556—57
mainittu ja Venäjän alammaisten käyttämä tie matkatessaan Kä-
kisalmelta Ouluun. Tama mainitaan Jaakko Teitin malitusluet-
telossa seuraamissa asiakirjoissa. 1) Een korttelig undermisning
om then wiig som Rydzerne dragé ifrä Kexholm oc in til Wlä
mdj Norbotn; 2) Spörsmål och swar som Simon Thomasfon, Ja-
cob Teijtt och Nousia Rydz hade om then wiig emellan Kexholm
wdjßydzlandh och Ulä wdj Norboten." läljemmäisessä luetellaan
reitin paikat: Pilassierwj (—Pielisjärwi), jonka luona on heti
„Nurmexen by". Siitä sanottiin Ouluun oleman 40 peninkul-
maa suorimmittain. Mutta maata eimiit meniiliiiset kuljekaan,
maan niinkuin seuraa. Ensin Pelisfenierwestii maata Noassier-
melle (- Nuasj.) l2peninkulmaa. Sitten Vähickenkoskelle pe-
ninkulma, josta alkaa „Aulonieruj". Vuohingilla „Wid Vähic-
ken" oli Nousian mukaan jo silloin kuninkaan kartano, jota sano-
mat Aulon paltte'eksi. Vuohingilta luetaan 32 peninkulmaa pe-
rille. „Aulo" s. o. „Ula" mainitaan simuitse mennen. Edelleen
luetellaan „Rahpananniska (Raappananniska), Kurenpolmi, Ut-
ienvj (— Utajärmi), Sotkenieruj ja Laijtasarij" *).

Pian huomaa, että se oli heidän manha kulkutie, kosssa oli-
wat taitaneet matkain pituudesta tehdä niin tarkkoja hamaintdja.

Jo Pietari Brahe, Suomen hallitusmies 1650:nmaiheilla,
piti mahdollisena yhdistää Oulujiirmen ja Samon medet **). Myö-
hemmin puhuu asiasta E. Castren m. 1754 seuraamaa, esitellen
kahta lulkumiiyliiii, toista Samoon, toista Karjalaan päin.

*) Niän tiedon owat antaneet maisterit K. Grotenfelt ja Kaarlo Cast-ren (Torniosta) waltion arkistosta, joista etenkin jiiljemmäinen on näistä
asioista kirjoittanut eri tutkimuksen.

**) Yrjö Koskisen historia siw. 239.
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Kaupan edistämiseksi, ehdoittaa E. Castren, olisi saatama
kulkumiiylii (segelled) Kajaanista Samon puoleen, sillä nyt esim.
Pielisjiirmeltii yksinään miediiiin muosittain 60 tynnyriä moita ja
300 leimiskiiii hankeja Venäjälle, jotka muuten tuotaisiin Kajaa-
niin. Muista seurakunnista kuljetellaan tietysti sinnepäin sa-
malla tamalla tamaroita. Kulkumiiyliin suunnaksi ehdottaa hän:

Nuasjiirmen ja Mantojiirmen medet, peninkulman pituu-
delta jokea myöten lampiwesiii, Maanseliin joki Maanselänsuolta,
jossa 2 Virstan kannas erottaa etelään päin laskeman puron eli
Haapajoen lähteiltä ja sitä myöten Pielisjiirmeen 2 peninkulmaa.
Tulman aikana sanoo Castren Maanseliin jokea ja Haapajokea
kuljettaman 1 V?^2 lastisilla kolmilaidoilla, mutta kuimempina
aikoina ei ole hymii kaksilaidoillakaan päästä kaikin paikoin. Sa-
maiset purot omat myöskin murrottuneet ja lieottuneet ja siten
monella tamalla tukkeutuneet, mutta ne moitaisiin helposti perata
ja Maanseliin suolle moitaisiin kaimantokin miihällä maimalla saada
aikaan, sillä suolla on runsasmesinen lähde, josta syntyy toinen
haara Maanseliinjokeen, toinen Haapajokeen.

Kanamatöitäkin edistiimii Pielisjärmen „Korpi-laatto" pu-
hui muun muassa myös tiestä Pohjoiskarjalasta Oulujiirmen
tantta Pohjanlahteen. Siitä tiimi hän maaherra A. I. Norden-
skiöldin ja A. Ehrenswiird'in kanssa Oulussa ja Helsingissä neu-
mottelemassa. Samuli Chydenius hukkui tällä millillä Kokemäen-
joen Niskakoskeen ja nyt oli Pielisjärmen kirkkoherra työtä jat-
kamassa. Sitten liikkui hän Ruotsin maltiopiiimillii, jossa esitti
myös, miten Karjalan mittaus ja merotus paraiten kiimisi laa-
tuun; ja miten seurakuntia olisi jaettama. (1760, 1764, 1765).
Sekä E. Castren etta I. Stenius oliwat yhdenaikuiset.

Edellisen Steniuksen pojasta tulikin marsinainen „Koski-
laatto". Kun Samuli Chydenius hukkui (1757) oli Jaakko Ste-
nius, nuorempi, ehtinyt miiitellii yliopistossa koskirakennuksista
(Om bästa sättet, att anlägga Forssbygnader) ja kutsuttiin jatka-
maan Chydeniuksen työtä. Hämeen ja Pohjanmaan koskia perat-
tiin, kunnes perkausmarat loppuimat 1767. Hänen tekemä laaja
mietintö, miten miiyliii möisi saada aikaan Pohjanlahdesta Oulu-
joen ja Pyhäjoen kautta Karjalaan ja pohjoiseen Hiimeesen, on
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ffiiilössii 1760—61 muoden suomalaisen maliokunnan asiakirjoissa
Tukholman maltioarkistossa. Samuli Chydenius oli 10 muotta
ennemmin ehdottanut samanlaista, maikka ei moinut tehdä kus-
tannuslastuju paittatunnallisten tutkimusten nojalla. Syynä tä-
hän harrastukseen Karjalaisten puolelta, oli se, että Venäjä oli
-ottanut haltuunsa Etelä-Karjalan ja sulkenut meren.

Myös Johan Lagus kirjoitti: Tanckar om Hushållningens
upphjelpande i Carelen (1756), ja puolusti myös Oulujiirmen ja
Karjalan mesien yhdistämistä ja Oulujoen perkausta.

W. 1851 Vaasan Ilmarisessa on wielä joku puolustanut
Karjalan—Kajaanin wiilistii tanawaa.

Toiseksi tultuwäylätsi ehdotti Castren erään hankalamman
tien Oulujiirmen ja lisalmen mesien millille. Se kultisi Kiiti-
lahdesta Vuolijokea neljännes, sitten Saarijiirmen jokeaylös IV2
peninkulmaa Saari- l. Saarestenjiirmeen, jota on taksi syltä symä.
Tästä pientä puroa Vis peninkulmaa Haapasuolle ja kolme ki-
miiiirin kantamaa siitä Maanseliin lampeen, jolloin jo ollaan toi-
sella puolella Maanseliin. Siitä puroa Rahajiirmeen (3—4 syltä
symä), puroa Hiilliimönjiirmeen (3—4 syltä) ja puroa kiertäen puo-
len peninkulmaa Salahmin (4—6 syltä symä) päähän, josta
Murennus- ja Vieremiinjokea lisalmelle. Tästä on melkein työ-
lästä tai mahdotonta kulkea.

Kolmas tie olisi yhä edullisempi Vuottolahden perästä Ala-
ja Mii-Vuottojiirmestii (2—3 syltä). Siitä Ahmeroisen (3—4
sylta s.) lammille sekä Pyöryiin ja Sukeuden jtirmille ja siitä
Sankajokea alas.

W. 1744 sanotaan, että lisalmeen tulkeissaan ei tarmitse
metiiii meneitii tuin I^4 peninkulmaa (Gebhard).

Castrenin ehdotuksesta lausuu I. Frosterus 1785, että eh-
dotus kumoaa itsensä, sillä jos purot perattaisiin Maanseljiin puo-
lesta Mantaan, niin tulisi meden puute niillä tienoilla. Hän pi-
tää riittämättä, että ainoastaan isoimmat timet miiyliiltii poistet-
taisiin, jotta tultu saataisiin marmemmatsi. Viisas Luoja on
taltemille seljiinteille asetellut sinne tänne kostia niillä pidättätit-
seen tarpeellisen määrän mettä ja jakaakseen sen tasaisesti. —

Sen sijasta löytyisi mettä yltäkyllin alempana suurissa jiirmis-



132

sämme ja sietäisi laskeakin niitä, niinkuin Sotkamon-, Kiannan-
ja Oulujärmeä, jos mahdollista nimittäin olisi Oulujoen niskaa
sym entää, mutta se tai jiiiipi tekemättä.

Sittemmin omat samaa tuin E. Castren ehdotelleet Palta-
mon kirkkoherra Aejmeleus ja promessori Gabriel Rein*).

Deutsch kirjoittaa 1814: Suomussalmelta olisi helppo saada
miiylii Vuottijtirmen Wiiangista Mwijiirwen kautta kaimamalla
V,e peninkulman merran suuta. Sitten olisi tie auki Kuittijiir-
järmeen ja Kemiin. Mwijiirwen sanotaan oleman 2—3 syltii
ylempänä.

Kuhmon rajalta Koimajanjiirmestii, joka mirtaa Kuteen jär-
ween, ei ole neljännestäkään Körtanon jiirwestii laskeumaan
puroon, jota päästään Siiyniijiijiirween ja Änettiin. Välisuota
sanotaan Koiwajantaipaleetsi.

Kolmas reitin sija oli Miinoasta Koimujärmen kautta Tah-
kojärmeen tällä puolella rajan, josta mesi mirtaa Kaura-, Kallio-
jaLentuanjärmeen. Viimeistä tietä pidetään huokeimpana kannaksen
lyhyyden ja jiirmien runsauden muoksi. Kaikkia kolmea tietä täyt-
tämät Vienan Karjalaiset ahkerasti taimaltaen meneensii mainit-
tujen paikkojen yli.

Nykyjään kertoo D., on Haapaniemen opetusupseeri majuri
Kumlander käynyt tarkastamassa matemaatillisella tarkkuudella
näitä kannaksia, ehkä etupäässä lisalmen ja Vuottolahden Mali-
sia (mert. s. 405).

Suomussalmelle ja Kuhmoon päin on teitä jo marain kul-
jettu ja auottu. Venäjän Karjalaiset metimiit sieltä meneensii
yli taipalen I—2 wirstan lemyisen suon poikki ja laskiwat jo ai-
kaiseen niillä alapuoleen.

Suomussalmella kansa muistelee, että ei ennen Jalosta ty-
hiiytty laskemaan, mutta Deutsch sanoo sitä lasketun matalan
meden aitana. Vielä nelisen kymmentä muotta sitten taimallet-
tiin 6 syltä korkeat (Deutsch) Ämmäntostet Mannalla Koistisen
rannasta Taiwal-aluseen wirstan merta ja siitä syrjiijotea myö-

*) Materialier till utredande af Finlands statistik, I Kuopio län 1864,
siw. 61—64. '



133

ten Emäjoelle. Tämä ja Kajaanin kosket olimatkin hankalim-
mat koto seudulla.

Möspiiin kulteissa, kun oli tulmempi teloitteli itsekukin tal-
lionnurkat, että olisi mukamampi mölistä kiskoa menettä maitsetin.
Niin tehtiin monessa kohden.

Koistisen taipalella oli kerran lautamies sanonut ollessaan
taimallutsesta uupuneena, kun näki papin tuleman: „woi! meit-
koset: nostooten ja auttooten minuutin, jotta saisin pappia kä-
tellä*).

Näistä ajoista ei nykyinen kansa enää ala tietää mitään,
sillä nyt jo menemtit melkein kuitti „omassa melassa" alas. Jo
1853 sanotaan vertaillun parikymmentä muotta*).

Aittokoskeen eli Aittoporttiin, kuten Deutsch sanoo, on moni
ennen hukkunut, noin 1795 10 henkeä kerralla. Muita koskia on
Siitinkoski (?), Seitenoikea, Leppikoski, jossa Tikanportti, Korsu-
ja Paasikorma. Ennen oli 16 koskea, joista 5—6 oli perattama
laskua marten, mutta kaikki nousua marten.

Kyydityksestä mapautettuina omat Suomussalmelaiset mirta-
miesten johdolla miihin peranneet näitä, tietää jo Deutsch 1814.

Ristijiirweltiiset matsoimat tapan talosta Antti Heikkoselle,
siitä että hän räjöytteli Paasikonvan kallioita (Deutsch).

Kuhmon ja Sotkamon millillä on 12 määrällistä ja komaa
koskea. Kaikki moitaisiin ne siinä määrässä puhdistaa, että man-
ratta moitaisiin kuljettaa 10—12 kippunnan lasti. Mutta siihen
maaditaan työmiikeii, muutamia koneita ja ajan maarinottamista,
nmtta ei turhan laajoja ehdotelmia, jotta omat luontoa mastus-
tamia ja joihin moimat eimiit riitä (I. Frosterus 1785).

Koillista ja itäistä mesijaksoa vertailtiin m. 1861—1865
mälillä.

Koskia perattiin Oulujiirmen yläpuolella 1867 maiheilla,
ojitettiin Pelson suota; Nuas-Rehjaa ja Ontonjiirmeii, Mmijiir-
weti Säräisniemellä y. m. laskettiin.

W. 1868—69 laskettiin Ontojärmeä Kuhmossa 4 jalkaa ja
perattiin 10 koskea Ontojoessa.

*) Bisi Oulun Wiikkofanowisftl.
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Korneen (?) ja Katermakosken perkaukseen omat nimismies
Cajanuksen ja talokas Matti Piiraisen johdolla Kuhmon seura-
kuntalaiset kuluttaneet 40—50 päimiityötii. Sen sijasta että en-
nen maan 4 tynnyrin meneet hengen maaralla mottiin laskea, sal-
mea nyt 15 tynnyrin kantamat (1815).

Sotkamon ja Kuhmon miiyltin perkuusen käytettiin 186k
—70 yhteensä 35,276 Vz päimiityötii, 30,258 markkaa.

W. 1731 oli menty lautalla Kajaanista Ouluun (Gebh.)
W. 1783 sanotaan moitaman jo Ouluun kuljettaa 200 lei-

mistiiii, maan ylöspäin maan 2 tynn. suoloja (Gebh.).
Deutsch piti Oulujiirmeti sopimattomana pöltynlauttautselle,

jota ainoastaan siinä tapauksessa möisi menestyä hänen mukaan,
että suojamiemiiri Kajaanista ja Mehimiinsuulta tehtäisiin Vaa-
laan. Tässä erehtyi miisas mies komasti.

Appelgren ehdotti jo Oulujoen perkausta 1775:npaikoillq.
Pappismies Ståhlbergin toimesta on Kaukoa ja Siitaria

perattu. Hänelle lyötiin siitä hymiistii erityinen muistoraha.
Viime muosisadalla oli jo lastumiehiii Pyhä- ja Merikoskella.
Vllltiopiiimämies Pikkarainen Oulusta oli taitama kosken-

laskija (Saara Vacklin) ja otti osaa Norrköpingin maltiopiiimiin
1800 ja Pormoon 1809.

„Kyllähiin jokainen ymmärtää, että en minä meneen keulaa
koskella nähnyt", lausui perimies Ahmasesta alle tultua pimeässä
(Ilmarinen, 1852 N:o 8).

V. 1848 10 p. kesäkuuta laskettiin Kajaanissa rakennettu
21 lastinen alus Oulujiirmeltti Ouluun. Kajaanista lähti hän
6 piiimiinii. Alus oli tehty lankkujen ja tenvan kuljetusta mar-
ten Kajaanista Vaalaan, mutta sen omistaja, eräs Oululainen
kauppijas, päätti käyttää sen meriliikettii marten. Talonmouti
Raappana otti sen urakalla lasteatseen. Kaikki tiimi hymin ilman
mitään suurempia, seittailutsia, sillä silloin oli tulmanaita.

Hyrynsalmen kirkkoherra Vegelius lasketti myös pienen aluk-
sen Ouluun, muuten ei sellaista liene miesmuistiin tapahtunut
sanotaan Ilmarisessa (m. 1848 N:o 52).
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laatto Stenius nuorempi, Koski-laatto, ehdotti että Pyhä-
ja Oulujoki perattaisiin kolmella ruotumöen komppanialla (24,000
markan kulungeilla), jotta Pielisten ja Ilomantsinkin asukkaat sai-
siwat siitä hyötyä. Kuitenkin piti tärkeämpänä, että Pyhäjoki
ensin perattaisiin, koska sen latmat omat kolmen maakunnan ra-
joilla. Hän selitti perinpohjin kulun hankaluuden, kun ei ollut
maanteitä eikä taloja kyllin tiheässä, eikä moinut saada rehua
kaupungissa eikä paikoin matkallakaan. Hän huomautti samalla,
että maakauppa semmoisissa oloissa on ihan malttamaton ja wa-
rallisuuden syntyminen ihan mahdoton.

Kun kosket saatiin peratuiksi, kysyi maaherra Stjernschantz
saumojilta kerran, eikös nyt ole koskia parempi nousta. Onpa
tästä päästy ennenkin oli mastans (S. Vacklin).

Pudasjärwellä hankittiin kerran koskenlaskijoita tarkasta-
maan Ilmajokea ja Kyröjokea (Suomi 1852 s. 165).

V. 1793 esitti Pekka Kärkinen (? Gebhard), että saisi joka
Veneeltä kaupungilta 2 killinkiä, kun perkaisi Kajaanin Niska-
kosken. Se luwattiin, jos moi näyttää toteen työn suorittaneensa
(Gebhard).

W. 1805 asetettiin 4 laskumiestii Koskenniskaan, 4 killinkiä
piti heidän saada meneeltii (Gebh.).

Kajaanissa piti ennen yllä pitää, kertoo Deutsch, 21 ajuria
taimaltamista marten. Hän ehdotti sulkujen rakentamista Koimu-
koskelle, 30 syltä pitkän, sekä, kynän l. kourun Ämmän simulle,
josta meneet köysin kelattaisiin.

TäänKajaanin joen maittamiseksi on ehdoteltu, kertoo Deutsch,
että kaimettaisiin Kuluntalahdessa Kuluntajiirmen kautta Vg pe-
ninkulman pituinen ja 4 sylen symyinen kaimanto Oulujiirmeen
lormuanlahteen.

Vielä lyhempi mali olisi Lika-, Symä-, Tari- ja Salmi-
jörmen kautta.

„Koskipärooni" Kaarlo Rosenkampfin toimelijaalla aikakau-

*) Ensi sulut rakennettiin 1488 Italiassa Palmassa, sitten Hollan-
nissa ja Ruotsissa, ja Samaan aitaan koetti Pontus de Gardie kaiwattaa Sai-
maankin kanawaa.
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kaudella kanamoitiin Varkaudet (1840), Konnutset (1841) ja aloi-
tettiin 1845 Saimaan tanawun taiwu. W. , 1846 tuli Kajaanin
sulkujen muoro. Ne malmistuimat 1846 ja amattiin kululle Vg.
Nää sulut oliwat Koskiparoonin wiimeisen toimen hedelmät. Hän
sai nimittäin täältä palatessaan halmautsen ja tuoli "/g 1846.

Sen sijasta, että ennen rastaat termatynnyrit monen mie-
hen ja hemosen työpiiimiin hukalla piti purkaa meneestä, mediit-
tää kolisuttaa meneineen kampsuineen läpi kaupungin maitse, tu-
lemat ne nyt suluitse muutaman piipunpolttoaikana. Sittemmin
on sulkuja yhä paranneltu. Alussa ne oliwat 8 jalkaa leweät
50 jalkaa pitkät.

Koiwukosken sulun korjaukseen 1867—68 15,492 m. Pa-
touslaitos siihen lisättiin 1869 726 markalla. Ämmän sulut ra-
kennettiin uudestaa 1870—71 ja maksoi yli 12,000 (?) markkaa.

Mielelläni antaisin tietoja tässä sulkujen työkustannuksista,
tuloista ja menoista, menemiiiiriistä, kulkukaudesta, kultumatsuista
eri aitoina, y. m., mutta en malitettamasti moi tuin muutamia
numerotta totoon saada.

W. 1850 kulti suluitse 851 suurta, 21 pientä wenettä. Las-
tina 7,892 V 2t. terwaa, 305 V 2t. eloja, 215 t. suoloja, 5 V2t.
suolakalaa, 57 t. sysiä, 126 t. setatawaraa, 193 leiw. woita, 17
leiw. potaskaa, 949 leiw. setatawaraa, 2 tolttia lautoja, 70 tukki-
lauttaa, 500 tiiliä. Tulot 341 r. 76 top.

tulot menot.
Suluista oli w. 1861 1,811 1,000

1862 1,969 1,680
1863 661 2,292
1864 724 1,894
1865 912 2,018
1866 1,013 2,115
1867 933 1,880
1868 673 1,884
1869 900 2,456
1870 567 8,172
1878 1,192
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Liike Ämmän ja Koimutosten suluissa

Lauttaustartastutsia pidettiin 1875 itiiis- ja toillisjatsossa,
Mainuan, Vuotto- ja Leimajanjoissa.

Maantiet.
Muinoinen tie Oulun taipaleelta Tawisalmeen oli 17 pe-

ninkulmaa (millillä B—lo taloa), jotka meneillä suurimmaksi osaksi
kuljettiin, paitse mesien millillä, missä meneet taimallettiin.—Li-
mingan—Oulun tie oli jo 1618 (Messman).

W. 1609 käskettiin **), että tie on raiwattawa rajaan saakka,

*) Ei ole tilastollisissa »vuosikirjoissa.
**) Waaranen Url. II s. 391.

!enetiieneitä oli 1861 — 1866 1,596
1862 1,118 1867 1,473
1803 1,223 1868 1,100
1864 993 1869 1,163
1865 1,265 1870 1,203

ienetultu alkoi 1862 2/2 ja loppui "/i°
1863 «/- Via
1864 Ve 20/^
1865 24/, i/^
1866 «Ve "/g
1867 "/« 30/^
1868 27/z 28/^
1869 «l/z 29/^
1870 22/, 2°/^

vuonna alt, loppm weneet tulot menot
877 V5 'Vl 2 1,800 1,337 10,896
878 *) 1,192
879
880

°/5
Vs

'°/l°
"/io 1,681

1,136
1,230

1,192
24,752

881
882
883

'°/5

«V,

28//ia
'7i°

1,864
1,617
1,854

1,324
1,166
1,326

3,693
2,783
3,197
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että Venäläisillä olisi hymii tie tulla ja mennä ja tuli I.Beemin
kirjoittaa Venäjän puolisille maaherroille, että heidänkin tulisi
samanlaista tietä rajalle asti rakentaa. Markkinapaikan määräsi
hän Maanseljiille, johon kesällä ja talmella olisi tultama kokoon
kaupan tekoon. Oululaisten piti siihen ensin puoteja rakentaa,
kyllä Venäläiset, anneli kuningas, tekemät sitten samoin.

Nurmetsesta kuljettiin Turkuun miime muosisadan testipai-
koilla Kajaanin ja Oulun kautta.

6:nnen pykälän mutaan sopimuksessa 1680 suostuimat Pal-
tamon ja Sotkamon pitäjään asukkaat korjaamaan ja moimassa
pitämään Säräisniemen—Oulun maantietä niinkuin wanhasta(?)
on ollut tapana, ja piti sen olla siinä tilassa, että mannuilla ja
muilla ajokaluilla möisi sitä kulkea esteettömiisti. Vuonna 1814
mainitaan tään tien pituus kymmeneksi peninkulmaksi. Tahdot-
tiinpa m. 1683 seutulaisia pitämään tietä moimassa Salosiin ja
lisalmellekin. Salonen oli lähin satama ja Oulun ja lisalmen
miili tärkeä postitie, sillä täältä kulkimat Tukholmasta kirjeet Vii-
puriin ja muuhun Karjalaan, Inkerin, Viron ja Liiminmaan
paikkakuntiin. Ratsuteitii lienemiit olleet, koskahan myöhemmin oli-
wat uudestaan tehtiiwiit.

W. 1785 lausuu I. Frosterus, että on rumettu tekemään
maantietä Sotkamon ja Paltamon millille, maan luulee, että ei
mitään liikettä siten synny. Vasta sanoo silloin „Pielisten tien-
kin" Valmistuneen. Muut tiet, lisalmeen ja eri kyliin miemiit,
omat erittäin huonot. Sentähden on pappien kesällä jalkasin liik-
kuminen porrastamattomillakin soilla: onpa medessäkin kahlaami-
nen (I. Frosterus, Hbo Tidn. 1791).

Deutsch kertoo 1814, että tie on katsottu Utajiirm että, Puo-
langalle ja Hyrynsalmelle, josta se olisi jatkettama Mannan kos-
kien niskaan, siitä yhä Vuottijiirmen pohjoispuolitse Viiankiin
ja Mmijärmelle sekä yhä edelleen Kemiin asti. Mannalta Kimi-
jiirmelle taitaisi tulla 5, Kemiin 24 peninkulmaa. Toista maan-
tietä on ajateltu Sotkamon kirkolta Miinoaan 12 p. jne. Mutta
Oulujiirmi häiritsisi liikettä täällä, jota mastoin edellinen tie Uta-
järmeltii, Puolangan kautta olisi marmempi. Tään toisen, Ka-
jaanin kautta, anneli sopimammaksi, koska jo on tie Sotkamoon,
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josta 10—12 peninkulmaa olisi maan Venäjän rajalle. Eri
maantietä ehdotti hän myös Kuusamon kautta Venäjän Karjalaan.

W. 1758 anoimat Kajaanilaiset tietä lisalmen ja Säräis-
niemen matille Saaresmiien kautta (Gebhard).

W. 1757 sääsi maaherra lumireen medon etelätielle jakäski
simuuttajain kääntää oikealle kädelle (Gebhard).

Maaherra liigerhorn esitti w. 1777 Limingan—Siikajoen
—Samon tien ja Limingan—Vuolijoen tien, jotka 1781 pantiin
kuntoon (Tidning utg. af ett sällskap i Äbo 1782).

W. 1725 oli huono tie Niskasta Lammin törmän alle (Gebh).
W. 1767 oli Kajaanin pormestari Siikajoelle kutsuttu neu-

mottelemaan, miten tie Nissilästii olisi jatkettama pohjoiseen ja
tästä syntyi tie Ouluun. Jo tätä ennen oli (keisarin) tie mal-
mis Vuolijoelta Nissiliiän (Gebh.).

Deutsch mainitsee 1814 oleman 3 peninkulmaa huonoa tietä
Nissiläiin. W. 1820 tehtiin Kajaanista tie lisalmeen Mmimiien
kautta; samaan olkaan Säräisniemeltii Neittiimän kautta Utajiirmelle,
Paltamosta lormuan ja Kuluntalahden kautta Sotkamoon. Kui-
tenkin mainitsee Deutsch jo 1814 manhan tien Kajaanista Sot-
kamoon, 5 peninkulmaa, mutta ei sano sitä paljoa täytettämän.
W. 1814 oli jo olemassa tie Sotkamosta Nurmekseen, 5 penin-
kulmaa, milloin lienee malmistettu. W. 1830 oli aie jatkaatätä
tietä aina Suomussalmen kirkolle ja Arkankelin läänin rajaan,
(Rein), mutta m. 1853 ei ollut wielä pitäjään sisällä muuta
maantietä kuin kirkolta pappilaan 5 mirstaa (Bisin mutaan).
Vasta 1852 tuttei maanmittari tienjiiljen Puolangalle päin.

Utajiirmen ja Niskan eli Vaalan tie tuli ajokuntoon m.
1850; entinen tie mci Stiriiisniemelle. Sotkamon—Kuhmon tie
oli puoleksi malmis silloin (Ilmarinen 1850 N:o 72).

W. 1851 16 p. syyskuuta määräsi Oulunkumernööri maan-
tien Siiriiisniemeltii Veneheiton kautta Piippolaan. W. 1852
2 p. toukokuuta päätti hän tien rakennettamaksi pohjoispuolelle
Oulunjiirmeii ja 1855 oli se jo linjattuna ja mitattuna 81 mirs-
tatsi, m. 1862 Valmistettiin tie Mieslahdelta Ristijärmelle; w.
1868 oikotie Kajaanista Mainualle, w. 1872 jälleen tie Oulujiir-
men eteläpuolelle.
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W. 1861—65 millillä tehtiin 47 wirstan maantietäKajaa
nm luo sekä Mieslahdelta Ristijärmelle 15 «/^ mirstaa, Kuhmot
kirkolta lonkerin kylään 7 m., Mannalta Hyrynsalmelle 17 Vi<
Virstaa.

Maanteitä tehtiin 1866—70 millillä Mainualle 13 mirs-
taa 90:llti jauhokulilla. Kuhmon kirkonkylän ja lonkerin millille
15 m. 13,184:llä markalla ja Samiahon sekä Petäjäkosken ma-
tille 25 mirstaa 10,415 markalla, mutta se ei ollut wielä 1870
malmis. Ristijiirmen kirkolta Hyrynsalmen kirkolle 25^ mirstaa
75 jauhokulilla ja 6,669 markalla. Puolangalla kierreltiin ja
tömistettiin sörkkiä 2,124 markan kuluilla.

Hyrynsalmen puolessa ei maanteitä paljon kesällä käytetä,
sillä kaikki liikkumat jokea pitkin. Senttihden siellä salomailla ta-
paa joskus raatteita ja mallikotta keskellä tietä kukoistamassa.

Maanteitä on nyt liiaksikin rahmaan ylliipidettämiinä ja toi-
mossa on oltu, että maltio kustantaisi myös osan, koska sillä on
paljo metsiä näillä tienoilla.

Tienteon melmollisia manttaaleja 1865 oli 236 V- Entisiä
maanteitä oli yleisiä 491 2/, m., ja kyläin 31 m. W. 1866—
70 tuli lisää 106 V 2wirstaa.

Manttaalia kohtaan oli 1870 maantietä enin Haapajiirmen
kihlakunnassa 2,84 mirstaa, miihin Salon kiylak. 1,34, Kajaanin
kihlakunnassa 2,es.

Pisin maantien osuus on Säräisniemen pitäjäässä Vuoli-
joen Karjalaisen omistamalla V 4osan manttaalin tilalla, joka
ylettyy miihiin yli 2:n wirstan — ja Paltamossa sekä Kajaa-
nin maaseurakunnassa V4ja Vs osan manttaalin tiloilla miihän
yli wirstan.

Venäjän Karjalassa Kajaanin kohdalla owat kulkuneumot
jotenkin hankalat, paitse jänöillä ja suurilla joilla. Esim. Kemin
kaupunttin ei tule muuta maantietä kuin wälttäwii metsäpolku
(Ermasti, Matkamuistelmia s. 62).

W. 1860 syksyllä malitettiin Kuhmosta, ett'ei ollut tietä
kaupunttin, milloin lienee se sitten malmiiksi saatu,

Nyt on jo malmiina myös tie Kuhmosta Nurmekseen, mutta
ei yhtään Venäjän Karjalaan.
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Kyläteitii yhä syntyy ja parannellaan lisää, jottakohta pää-
see mannuilla joka taloon.

On hietikkokankaita, niinkuin Siiriiisniemellö, Manamansa-
lolla ja Koutaniemellii, missä maantien saa aikaan missä tahansa,
kunhan maan puut ja kannot saapi pois tieltä. Ojia ei ole ja
tie on yhtä kuima kuitenkin. Kun pyörän sijat lyöpymiit jakolot-
tumat, ajetaan tiensyrjiiii ja kuopat tasautumat itsestään aikojen
kuluessa.

W. 1872 tehtiin tie Pelson yli Kylmiiliistii Veneheittoon.
Näillä maanteillä on monta monituista siltaa, joista muu-

tamat omat sangen pitkiä ja isoja; toisin paikoin sitä mastaan
wielä kuljetaan lautalla eli lossilla, esim. Vaalan, Mehimiin
ja Hyrynsalmella Alajoen poikki.

Vanhin lienee Kajaanin linnan silta. W. 1647 malitettiin
ett'eiwiit talonpojat hanki siltatarpeita, m. 1659 oli puhe yhä
sen rakennuksesta kadunperttausten ohessa (K. A. Castren, käsi-
kirjoitukset). Puut siihen sanotaan otetun Manamansalolta.

Vuottolahden silta on uusi ja jokseenkin pitkä. Sotkamon
kirkolla on pari ja Tittalansalmessa myös pitkä silta, jotta eimiit
liene manhoja.

W. 1866—70 malilla on teetetty kunnan maroilla siltoja
Hyrynsalmen sekä Muhoksen Maliselle tielle 5,000 markan armosta.

Hyrynsalmella on 1, Ämmiintehtaalla 2, jotka jo omat la-
honlaisia.

Maantien rumpuja ja siltoja on miime aikoina teetetty li-
mestä.

W. 1868 rakennettiin 5 suurta siltaa Kestilän jaKajaanin
Malille.

Kuikan, Vimpelin, Vuottojoen ja Mainuanjoen sillain ra-
kennus tuli maksamaan 19,454 m. m. 1868. Uittimon silta Mai-
nualle rakennettiin 1870 4,215 markalla. — Silloin (?) raken-
nettiin Oulun sillatkin 200,000 markalla.

Kajaanin sillan korjaus maksoi 5,514 markkaa m. 1869.
Nyt kun maantiet omat malmiina ristiin rastiin, tuntuu

somalta lukea (m. 1754) E. Castrenin sanoja: „Maantienkin ra-
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lentämisen pitäisin mahdollisena Karjalan, Sotkamon ja Ka-
jaanin wälille. Sen malmistuttua möisi Karjalainen tuoda kar-
jaansa tänne kaupaksi ja siten rappeudessa olema karjanhoito möisi
siellä mirkistyii."

Vihdoin mainittakoon, että kumernööri Lagerborg on toi-
mittanut kirjan: „Neuwo, kuinka Teitä ja Siltoja pitää raken-
nettamaan ja moimasa pidettämiiän ja tieosa tolpat tehtiimiin
Oulun Liiiinisii. Painettu Vaasassa 1850, mutta allekirjoitettu
ltiiininkanslillssa 1834 24/,. Tää arkin laajuinen mihko on pai-
nettu kahdella kielellä ja marustettu piirustusehdotuksilla.

Majatalot.

Tärkeä postitie kulki Ison mihan aikana Kajaanin kautta
ennen Tukholman ja Viipurin ynnä Viron millillä. Majata-
loina oli Kontuniemi, Karppila (ja Mannila) Manamansalolla,
Rolua Kukkolan kylässä. Tämä oli Oulun tie.

Viipurin tiellä oli Mtiättälii ja Piippola (nyt Karjala)
Vuolijoen kylässä, Huttula Saaresmäessii ja Liimsälö.

Raahen tiellä oli edelleen majatalona Veneheitossa Liimsiilä,
joka 1717 joutui autioksi.

W. 1552 mainitaan jo Vuolijoen l. Saaresmiien seuduilla
kyydinmartija „skjutsbewäpnare" Purhoinen.

Majataloja luetellaan m. 1749 4, 1754 5, 1760—90 7,
1795—1800 8. W. 1880 oli niitä 15 kappaletta Paltamon piiti-
jäässä.

Kenraalikumernööri sai m. 1638 käskyn hankkia majataloja
Suomen kaupunkeihin (Elmgren).

Kajaaniin laittoi majuri Forsman majatalon l. kiemarin
m. 1680.

Menot kiemarinpidosta ja kihlakunnan postista omat olleet
1) Memareista:

Valtionmaksut muosittain 169 m. 44 p.
Kuntainmaksut w. 1866 4,331 markkaa

1867 4,363 „
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Kuntainmaksut m. 1868 4,403 markkaa.
1869 4,406
1870 4,406 „

Kiemarien ylöspitoon maltioapua 671 m. 46 p. muosittain,
sitten kuntain puolelta w. 1871 6,111 markkaa

1872 6,111 „

1873 6,261 „

1874 6,011 „

1875 5,539 „

(Muissa Oulun läänin kihlakunnissa omat niitikin maksut
pienemmät, eli 48 m. Salon, 135 m. Haapajiirmen, 3,090 Ou-
lun ja 2,737 Kemin kihlakunnissa).

2) Kihlakunnan postista: -

Valtionmaksut 112 m.
Kuntainmaksut m. 1866 1,937 markkaa

1867 1,863
1868 1,863 „

1869 1,863 „

1870 2,262
W. 1809 anottiin kyytipalkan korotusta B:sta 12:een kil-

linkiin (Gebhard).

Posti.
Jo ennen isoa mihaa pantiin säännöllinen postititte toimeen

m. 1669, jolloin nimismies Juho Gamman sitä hoisi. Sitten oli
eri postinhoitaja Juho Uhlmijk, joka asui Sokasaarella (ja mai-
nitaan ensikerran 1723 Gebh.) Kajaanista hän postin kuljetti
Koutaniemelle asti itse, kesällä meneellii, talmella hemosella. Geb-
hard kertoo hänen kerran malittaneen, että hänen yhden elotyn-
nyrin palkasta piti olla joka miitto Mirkansa toimituksessa!

Siltä ajalta mainitaan: postimies Taneli Cajanus, jonka
amuksi oli laitettu Liimsiiliin majatalo Viipurin tielle, mutta ta-
lon hiimitti mihollinen.

Hän kuoli 1745. Hänen poikansa Juho, linnanmartija tuli
seuraajaksi, kun näet osasi kirjoitusta ja laskentoa ja oli mirassa
muoteen 1781, jolloin äkillisesti kuoli maimon poissa ollessa.
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Tullinhoitaja Holm hoisi mirkaa mäh iin aikaa.
W. 1781 tuli siihen Nyman, jonka epäiltiin kirjeitä auko-

man. Juoppouden ja Väärennysten wuoffi pantiin hänet Vi-
ralta 1786. Sitten Steckman, Juho Adler, Schroderus 1797—
1802. Häntä syytettiin mirkamirheistii ja simeyttömyydestii.

Sitten seurasi Fr. Basilier. (Gebhard).
Oulun talmitie kulki silloin Kontuniemen kautta. Talmitie

on nyt hiljan Kajaanista jälleen muutettu Koutaniemen, Mana-
mansalon ja Säräisniemen kautta kulkemaan, tätä ennen se kulki
Palta- ja Warisniemen, Kimeksen ja Voittajiin lautta.

Etelään päin oli wielä 1748 lähin postitoimisto Mikkelissä,
joka oli ainoa kolo Samossa.

Kajaanin posti tamallisesti kulli Deutschin mukaan 1814
wielä enimmiten jalkaisin Nissiliistii Saaresmiien kautta Ka-
jaaniin.

Postista puhuttaissa pitäisi kertoa postiliitteen karttumisesta
seudulla, kirjeiden lumusta, rahasummista y. m., mutta siitä en
ole ehtinyt ottVa paljo selkoa.

Kirjeitä kulki Kajaanin postilonttooritse w:na 1845 1,698,
1855 2,261, 1865 4,045, 1866 4,262, 1870 5,737.

lisalmella kulkee paikkakunnan omia kirjeitä melkein yhtä
paljon.

Nyt on pieniä postitoimistoja Kuhmossa ja ell'en erehdy
Hyrynsalmellakin.

Postimaksu oli 1750 maiheilla 6 äyriä luodilta Ouluun,
9 äyriä Turkuun ja Tukholmaan (Gebhard).

Postimaksu wielä 1840 oli erilainen eripaittoihin. Kajaa-
nista Ouluun ja Kuopioon se teki luodilta 7 kop. hopeassa (24 V 2
paperissa), Oulusta Helsinkiin 15 kop., waan Kajaanista 13 V 2
Oulusta Sawonlinnaan 9, Kajaanista 8, Turkuun molemmista
13 V 2(O. W. S. 1841 N:o 6).

Nyt tulee posti Helsingistä 4—5 piiimässä Kajaaniin ja
kahdesti unikossakin parin muoden ajan. Ouluun päin kulkee
posti Hyrynsalmen ja Puolangan kautta kerran unikossa, muuta-
mia muosia sitten maan lisalmen kautta.
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Ihmeellistä, ett'ei postilaitos kesällä käytä hymäkseen Oulu-
jänvellii ja Sotkamonmesillö kulkemia höyrymeneitii. Hassua on
että Siiriiisniemenkin kirjeet kulkemat Kajaanin kautta. Posti-
mies soutelee miihitellen järmen selkiä myöten ja pitää tuulisina
aikoina siiiipitoa niemissä ja saarissa. ,

Muinoin miipyi posti Turusta I—2 kuukautta Oulun
kautta tulkeissaan.

Rautateistäkin on täällä jo unta nähty, mutta hymöhön se
on, että ne tulee tänne päinkään. Tähän asti on Kajaanin seutu
ollut kokonaan Oululaisten kauppijaitten kynsissä. Kun Kuopioon
päin kulkukeinot omat paranneet lisalmen ja Kuopion mesien ka-
namoittamisen kautta, ja Nurmekseen on tömistetty yhtäläinen
miiylii, on kauppa yhä enemmän kääntynyt ja kääntyy sinne päin.
Oululaiset huomaamat lähteensä kuimuman ja omatkin kokeneet
puuhata rautatietä Oulusta Vaalaan, jossa olisikin mainio sa-
tama, ja kauppalan alkua. Vuottolahteen Kemin rantaan on ap-
rikoitu etelästä tuleman rautatien satamaa, sillä siinä on nelisen
syltä mettä kohta rannasta ulkouttaessa.

Kun wielä saataisiin terwan kuljetukselle tie auki lisalmeen
ja Nurmekseen esim. hemosradan rakentamalla, niin olisi seudulle
siitä iso hyöty.

Pituuden mitat.
Kansa käyttää omia matkan mittoja: „Piipunpolttoajassa

sinne liimelee", „lehmiin ammonta sinne kuuluu", „piiiwiin saa
rimalasti liimellä" y. m. Tuo manha peninkulma (niin kauas
kuin penin l. koiran ääni kuului), oli täällä ennen käytännössä ja
tarkoitti noin 5 mirstaa.

Eräässä Buraeuksen kartan jäljennöksessä (UaZnuß vuea-
tuß Finlanäiae Nova et aceurata llelineatio, omistettu lac.
Schutz'ille) mainitaan Suomen ja Kajaanin peninkulmat (M-
--liaria Finuonica et ll!ajauica), joista 18 mastaa yhtä astetta.
Vuonna 1668 mitattiin Suomen tiet Ruotsin peninkulmittain.

Moni manha kirjailija käyttää tätä manhaa omaa mittaa,
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esim. Ganander (1789), jota sanoo Pyhätosten oleman 3 manhaa
peninkulmaa pitkän. (Mythologia s. 73).

Seuraamat lienemiit manhimpia tietoja tällaisen mitan käy-
tännöstä:

Armidsonilla on 1550 paikoilta tämmöinen matkaluettelo Vii-
purista Ouluun:

Viipurista Suursamoon (Saulax) 20 peninkulmaa, lu-
malle 8, Joroisiin 8, jonka pääsee maitsetin. — Tamisalmeen 20
p. — Oulun taipaleelle 17 p., jossa jänniä ja soita myöten we-
neet medetään. Välillä 8 l. 10 taloa. — Sitten 9 peninkul-
maa Oulujiirmelle, jolla talottomalla matkalla meneet medetään
Oulujärmeen. — Oulujiirmen yli 7 p. ja sitten 3 p. ennenkuin
asutumpi seutu (god bygd) alkaa, ja sitten on 12 penink. Oulun
satamaan.

Teitin maliiusluettelossa m. 1556—57 sanoo eräs Nousta
Ouluun oleman Nurmeksestu 40 penink:, Vähicken (Ämmän) kos-
kelta 32, Nuasjiirmen kulmasta Vähicken koskelle 1, Nurmeksesta
„Noassjärwelle" 12 peninkulmaa. (Tiedon on antanut Maisteri
K. Grotenfelt, Helsingistä).

Pudasjärwellä 1776 oli wanha peninkulma — Ruotsin
peninkulmaa (Hbo Tidn. Erkki Castren).

V. 1552 mainitaan Fineken tilanneen 3 haapio-alusta
martijoita marten Oulujörwelle (Arm. 8 s. 110) asukkaiden tur-
maksi (Arm. I osa).

W. 1680 päätettiin sopimuksessa, että sata tynnyriä kantama
alus olisi kansan pidettiimii Oulujärmessä tyllien kuljetusta mar-
ten, sekä toinen miihiiisempi. Onko sellaista koslaan ollut, en
moi marmuudella sanoa.

Laima on muka löydetty Pudasjiirmen metsästäkin (Hbo
Tidn. 1801 N:o 24).

Ainoastansa*) kerran suuri laima täällä näytti komean

Alukset.

*) San. Turusta N:o 21 1851 ja Borgä Tidn. 1842,14—15; ruotsa-
laisen matkailijan lawertama.
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muotonsa „metsiin kärkien" (?) keskellä. Tämän laiman juttu, jota
ikäänkuin häpäisemättä aameena ilmestyi Oulujärmen aalloille,
ei ole kunniallisin eikä kaunein. Oli nimittäin eräs kauppamies,
joka otti rakentaaksensa eräälle ulkomaalaiselle kauppahuoneelle
suuren laiman, josta hänen piti saaman makson, saatuansa raken-
nuksen niin malmiiksi, että se saataisiin medelle. Kamala ja pe-
tollinen kauppamies laski hymin woittonsa pääsemällä rakennus-
aineiden kuljettamisesta Ouluun, lähetti työmiehensii metsään Oulu-
jiirmen tienoille ja rakensi rannalle pulskean laiman, jota las-
kettiin weistiimöltii järmelle. Niinpian kuin se joutui laiwawe-
teen, waatei kauppijas tingatut rahansa, jättäen laiwan, synkeäin
metsäin keskellä petetylle ostajalle. Tämä maihe Oulujiirmen ym-
pärillä oli pikainen ja jätti jälkeensä kansan jutuissa, laiman hu-
kuttua, ainoastaan muiston.

V. 1850 rakennettiin uusi kansialus, kolmas miime muosien
kuluessa. Sen nimi oli Kajaani.

Kun Myllyrannasfa, Kimeksellii ja Saaresmäessä oli rau-
tatehtaita, teetettiin hölmiialutsia, jotta sitten myötiin ympiiristö-
läisille haltomeneitsi. Ne tantoimat 10 syltä halkoja.

Kajaanin sahalaitoksen rakennuksen perästä alkoi uusi liike
jiirmellä. Ensin oli kaksi monipurjeista alusta m. 1865—70
paikoilla. Kajaanin kauppijaillatin oli eri purjealus, mutta se
ci pysynyt oikein pystyssä, laski karille ja joutui Kajaanin lam-
men rannalle hylkiöksi. Vihdoin laitettiin höyrymeneitii: „Ämmä"
ja „Mjö" sahayhtiön ja „Waala" Ekmannin(?) pölttyliikeyhtiön
ornat. — Kahdella höyrymeneellii 1875 oli yhteensä 20 hemosen
moima.

Hiljan hanttei uusi osakeyhtiö „Eljas" (Lönnrot) nimisen
laiman Sotkamon mesille. Se kulkee Kajaanin joen niskalta On-
tonjoen alle, siis myöskin mirtaisen ja ahtaan Tenetintin kautta.

Ell'en erehdy oli höyrymme Vaala hinurina ennen Kianta-
järmellä.

Ensi llliman hankkeista kirjoitettiin: Kajaanin nurkkamaisuus
on hämiämäisilliiän siten, että sekin höyrynkaikkimaltijaalla amulla
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kohta pääsee yhteyteen muun maailman kanssa. Oulujärmelle ra-
kennetaan höyryalusta, joka malmistunee Juhannukseksi (U. S.
m. 1870).

Sitten kun Oulujoellekin tuli höyrymme malmiiksi, ei Ou-
lusta Kajaaniin kulkeman ole tarminnut matkustaa kuin 5 penin-
kulmaa maata.

Eteliiteiden kanamoitettua ei ole Kajaanista Pietariin erä-
maan kulkua kuin 8 peninkulmaa.

Höyrymeneiden moimaan tullessa iloittiin Kajaanin edisty-
män ja sen ohessa kummasteltiin entisen kaupan ja suurten mark-
kinain huononneen huononemistaan (U. Suometar 1870).

Täkäläisten meneillä ei ole yhtä pysty keula kuin Samo-
laisten. 5—6 syliset ja pidemmiitkin jokimeneet, jotta laidoitet-
tuina myös käytetään terwaweneinii, owat muodoltaan kenties lä-
hempänä Samon meneitä, mutta keula on pidempi ja kohoaa jou-
keammasti.

Termameneiden laidoitus näyttää säilyttäneen manhan tä-
män liittää meneen laitalaudat wäännetyillä koiwuwitsoilla. Sa-
moin tetimiit Lappalaiset laiman muonna 1139 Gluframuonossa
(68° 30) Norjassa (Duben, Lappland s. 366).



Teollisuus.
Myllyt eimiit mahda olla komin manhoja, kosta muuta-

milla on wielä jauhintiwet käytännössä, joilla aina rieskajauhoja
lauwantaina jauhaistaan. Uimaniemellä esim. Vuottolahden ky-
lässä näin sen wielä 1885.

Sawoon ainakin 1556 tilasi G. Fincke Ruotsista mesi- sekä
tuulimyllyjen rakentajia jopa sahalaitoksenkin tekijöitä. Ainakin
siitä asti omat kai myllyt olleet tunnetut, sillä niinä aikoina Sa-
wolaisia muutti tänne.

W. 1650—90 paikoilla oli jo myllyjä Kajaanin rannassa
(Gebhard).

W. 1636 mainitaan myllyn omistajana Jaakko Utriainen,
joka hätyytteli kuninkaan aitassa nimismiestä sentiihden, että tämä
oli todellisia henkilöitä pannut hengille U:n niskoille myllymero-
laskuihin.

Myllyn sai ennen panna käymään kl. 1 sunnuntaina (Abo
Tidn. 1792 N:o 12) 1627

Kaikki seuraamat 4 myllyä omat 2-kiwiset. Kajaanin mylly
muodelta 1868, maksaa meroa 100 m., Kusian (w. 1863) mak-
saa 94, Sapso (m. 1872) 50 ja Varistosten mylly Paltamossa
34 markkaa. — Mylly on lormasjoessatin. Ajoittain käypiä
myllyjä on useita kymmeniä purojen marsilla.

W. 1770 mainitaan myös mylly, joka rutisti pojan ja erit-
täin myllytouru, johon joku toinen poika hukkui, samoin tapahtui
kolmannelle pojalle m. 1780. — W. 1761 mainitaan Hiisijiirmen
karkauksessa menneen 2 myllyä ja myllypirtti.

W. 1870 oli Kajaanissa mylly (3 kimet) joka maksoi 60
m. meroa, maanpuolella toinen, jossa oli 2 kimet, ja joka maksoi
100 m.; Kusian mylly Sotkamossa maksoi 94 m.
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Myllynsija tarkastettiin 1875 Pajattakoskeen Lammasj.okeen
Kuhmossa.

Tuulimyllyjä on myöhempinä aikoina rakenneltu. Tapa
taitaa olla Oulujoelta päin tänne tullut, sillä siellä on sellaisia
tuon tuostakin. Ellen erehdy on sellaisia joku Veneheitossa, Ma-
namansalon ja Kotisaaren kylissä, paitse Paltamon Mattilassa ja
Pappilassa.

W. 1738 oli 2 jauhomyllyä Kajaanissa, maan 1752 oli 1
ja se oli kaupungin (Gebh.)

Muorenaarteita .za wuoriteollisuutta.
Mylly- ja tahkokimeii jo 1754 kuljetettiin Ristijiirmeltä

ympärillä olemiin seutuihin. Nyt hakataan niitä Sotkamossakin.
W. 1757 kehoitti hallitus Kajaanilaisia tiilintekoon, mutta

siihen mastattiin että sami on huonoa, menekkiä ei ole, ja ett'ei
tiilejii ole seudulla koskaan tehty, paitse Melalahdessa linnan ra-
kennuksen aikoina. W. 1760 niitä joKajaanissa tehtiin (Gebh.).

Tiilitehtaita on ollut Peuranpiiiilahdella, Samisaaressa,
Ellinniemessä ja on wielä nytkin Putkosen- mökin itäpuolella, Par-
kinniemen luona. Kaikki Kajaanin joella. — „Piippusawea" ja
punaista ruostetta (ockra) on Paltamossa (Suomi 1846).

Mustaa rautahiekkaa on Mähösen muutamin paikoin
ja on se kahta raskaampaa kuin muu malkea ja punainen hiekka.

(Caströn?).
Muita malmeja ei ole löydetty kuin rittikiifua, yhdessä koh-

dassa tummaa muorikidettii ja karkeaa piirroskimeii. Vuolukimeii
on monessa paikassa, rautamultaa, kömpelöitä siirmytteitä (gra-
nater) ja sinkkiaineöta Taimimäärässä (Frosterus 1785).

Piirustuskimeä. Ristijiirmessii olisi Pakarinlahden pe-
rällä piirustuskimeä (graphit), jota moi salmumies käyttää lyijy-
kyniin^ asemesta. Näkyy sitä oleman muuallakin Suomessa *).

*) Esim. Tyrwtiiissä „Svukonliwi".



151

Hopeasta on täältä pari muistoa:

Antinlahdessa asui muuan Leinonen, jolla oli kolme poikaa.
Näistä nuorinta, Kasparia, hoetaan hopeanliehtojaksi. Hän erään
kerran termahautaa sytytettiiissii oli ottanut kimen ja komerrellut
siihen kolon, johon hän oli pannut timen silva, ja toisen timen
pannut päälle ja kuumentanut sitten tuota laitostaan, josta oli
hetkisen perästä malunut matkoista ainetta — hopeaa. Silloin oli
Kaspari lausunut, ettei muka enää tarmttse olla roskatyöntekijiinii,
jotta kyllä hän henkensä elättää. Pienen kiisipalkeen hän oli sitten
hankkinut ja palje kainalossa kulkenut metsään kotoaan, ja miipy-
nyt aina kerrallaan useampia muorokausia —hopeaa kiehtomassa.
Saamansa hopean kuljetti hän Ouluun jollekin hopeasepälle, joka
teki Kasparille Muistiksi hopeaisen tähden ja pikarin, joka miimeksi
mainittu on wielä Antinlahden talossa tallella. Tätä hopeanlieh-
tomista oli hän harjoittanet kahtena kesänä, maan tuoli sitten
tikkiä. Minään hän tuleksi retkillään, ja äkkiä kun kuoli, jottei
hän saanut sanotuksi muille, mistä hän aineksensa kaimoi, jäi asia
pimeään. Rahoja osotjelemat hänellä olleen maltamasti *).

Tarun mutaan on hopeataimotsesta näytteitä kuljetettu
Ruotsiin asti.

Jossakin Taimimäärän tienoissa pitäisi Sotkamossa olla
heittoja hopeasuonia Hopeamaaralla. Tästä kertoo pastori L.
Backman Mathesiukselle (sim. 26).

Mularin talon Vuokatilla sanotaan hopeataimotsista hyö-
tyneen, mutta pellon- ja halmeen-miljelys y. m. on siellä aitoja
ollut elinkeinona (Deutsch).

Kultaa. Kun m. 1837 löydettiin Kemissä Laurilan luona
iso kullansetainen kiwi, wirtosi Pohjanmaan tuttimushalu halli-
tuksessa. Kajaanin seudun sanottiin oleman yhtäläisen tuin Uraa-
lin kulta-alojen ja muori-insinööri Holmberg lähetettiin tänne.
1847 **) liikkui hän Kimeksen, Hyrynsalmen ja Suomussalmen

*) Hopeanlöyntiä piti hän muka salassa, kun pelkäsi waltion anasta-
man sen, jos se tietoon tulisi. — Nää tiedot owat talon nykyisiltä Leinosilta.

**) Kullanhausta Pohjanmaalla, Wasa Tidning 1847 N:o 27.
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pitäjissä matkalla Kuusamoon ja huuhteli purosoraa. Vasta Kuu-
samossa tapasi hän kultaa melkein joka purossa*).

Thoreld liikkui Kitkajiirmen seuduilla ja tapasi myös kultaa
Hakomaaran, Akonperiin puron, loutsenpuron ja Konttikosten
seuduilla marsinkin.

Ehkäpä Kajaanin kihlakunnan laitti purot olisimat tarkem-
min etsittiimiit. Myös Reisijiirmellii on sitä miihii tamattu (Kaiku
1885 N:o 71).

Lietejoessa, jonka yli maantie Hyrynsalmelta Ristijiirmelle
päin menee, kuuluu juuri sillan luona oleman miihin kultahietaa.
Tiedon on antanut Hyrynsalmen ent. romastinpoika, ylioppilas
Castrsn.

Vaskea. Karhunmäen ukon kertomat Puolangalla Mekko-
mäen tiwistii wastea liehioneen. Massineulan oli saanut, tottako
lienee. Sitä on myös löydetty Herajiirmen pohjasta Pielisjiir-
mellä, kun sitä „Koski-laatto" (Stenius) lasti.

W. 1769 etsittiin Inattiwaarasta mastea. Osakkaita tässä
puuhassa oli 24, enimmiten käsityöläisiä ja mutta marattomia hen-
kilöitä. Vl<, mainittuna muonna oli siellä muorimestari Maunu
Linder tarkastusta pitämässä ja ilmoittaa siellä 4 sylen sywiistii
waskea kaiwetun (Mnemosyne 1821 s. 10).

Rikkikiisua. Uuran ja Hyyrylänmäen rajalla on Simo-
sen aholla, Leppikosken eteläpuolella lamattu rikkikiisua. Putaan
mökin mies. Matti Härkönen tätä ainetta toimitti Helsinkiin tut-
kittamaksi. Muualla sitä on miihemmiin. Aineelle ei suurta ta-
loudellista merkitystä myönnetä.

Talmi t. Hopeamaarallakin on lamattu E. Castrenin mu-
kaan rikkikiisua.

Kiteitä ei liene täällä niinkuin Samon muorilla (Pisan-
muorella Nilsiässä), Frosterus tosin mainitsee, ellen erehdy, sellaisia
löydetyn. Samiliuskamaa on Sotkamossa (Rein).

Vuolukimeii. Mieslahdessa löytyy hymiiii muolukimeä,
jota jotkut soutamat raakana Kajaanin tienoille uunikimiksi. Siitä

*) Hydrographische und orographisch>geognostische Beobachtungen im
nördlichen Finnland, als Ergelmisse der Golduntersuchungen 1847—48,1850.
H. I. Holmberg (Verhandl. d. R. K. Mineralogischen Gesellschaft, 1855—56).
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ei ole wielä opittu mitään erinäistä Valmistamaan. Samaa ki-
meä on Melalahdessatin esim. Paamolan ja Kemppaalan Mali-
sissa kallioissa, ja erittäin hymiiii Vuokatin liepeillä lormasjär-
men perjllä (?), josta sitä louhotaan ja kaupaksi kuljetetaan pit-
kin lähiseutuja. Melalahden muolukimeti on käynyt herra A. F.
Thoreld m. 1856 tutkimassa hallituksen toimesta, mutta hänen
hamainnoista en tiedä mitään. Moni hymiikin kertomus saattaa
jäädä ylihallitusten arkistoon makaamaan hyödyttömänä.

Kalkkia. Jo Kajaanin linnan perustamisen aikoina tun-
nettiin talkin malmistus. Tää elatuskeino on mieliikin mireillä
Hyyryliinmiien kylän asukkailla, jotka sitä Kajaaniin päin kuljet-
tamat joka muosi kaupaksi. Samaa kimeä tunnettiin jo 1754
Melalahdentin kylästä.

Rautahölmiiti on Inbergin koulukartaston mukaan:
Nuasjiirmessti, Rehjassa ja pitkin Kuhmon perukoita kaikissa jiir-
wissä — paitse lormasissa, — setä Kiannon ja Vuotinjiirmissii
kaikissa ynnä Oterman-, Kiwes- ja Laukajiirwessii. Suohölmää
on siellä täällä (Pelsossa, Manamansalon länsiosissa, Mmimäessä
y. m.) Kuhmossa kerrottiin suohölmästä tehdyn meltoa, tuiman
maan hölmöstä terästä, jota tuntuu epiiiltiimältii.

Vuorihölmiiii jo m. 1781 joku Fougt kertoo oleman Ki-
mesmaarassa, jota herra A. F. Thoreld m. 1856 tutkei. Pettijii-
lahdenkin luona on rauta-aineita kallioissa, että kompassia miiiin-
tiimiit (I. Castren). Maitta Kimesmaaraa oikein räjäytettiin ja
lohkottiin ei siitä asiaksi asti rautaa tamattu. — Seipimaaralla
Hyrynsalmella on Aemelaeuksen mukaan myös muorihölmiiii.

Rautateollisuutta. Ikimuinoisista ajoista saakka on sitä
seudulla malmistettu, sitä osoittamat wielä tumattomat tiheässä
olemat kuonakot ja sulatusahjojen sijat.

Rautaa on tehty seudulla esim. seuraamissa paikoissa:
Tuomitun kylässä.
Kontiolassa Vuottolahdella.
Kuusirannalla Apajan luona.
Veneheiton kylässä Mustolassa.

. Hahtollln takalolla Hyttikankaalla ja Piispanniemessii Mela-
lahden kylässä Antinlahden luona.
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Mmimäessä Lehtomaaralla.
Mieslahden laiteella (A. Härkösen mukaan).
Niiljiingiin rannalla. — Suomussalmen pappilan rannassa.
Huuhilossa Kuhmossa, y. m.
Rantsilassakin tehtiin rautaa, kertoo Ganander 1784 (Bbo

Tidningar N:o 43), ja eräässä toisessa paikassa kertoo hän samaa
Lohtajastakin, jota mastoin Siikajoella sanoo taidon unhottuneen.

Vanhat miehet sanomat että tuo kotiteko rauta oli paljoa
parempaa kuin ostettu, sillä sitä ei kalkilla pilattu, se tehtiin
„selwistii aineista".

W. 1547 oli jo hymiii pyssyseppiti Sawossa. Verona jo
maksoimat rautaa Liisteensaaren, Rantasalmen ja luman (läns-
mansdömmen) piirikunnat- kukin 12 leiw. rautaa ja Tamisalmi
6 jne. Yhteensä 3 kipp. 6 leiw. (Suomi 1853 s. 210).

Kajaaniin tuotiin tullitettamaksi Gebhardin mukaan 1K72
25 leiw. rautaa, joka epäilemättä oli paikkakunnalla tehtyä.

E. Castren eli wielä tään raudan teon aikana (1754) ja
kertoo:

liirwihölmiiii taimellaan monessakin paikassa jänöistä ja
soista, etenkin Niiljiingiin jiirmestii, jossa sitä on runsaasti ja
josta sitä jo on kauan nostettu. Asukkaat warustawat siitä itsel-
leen rauta- ja teriistarpeensa. Hölmön ottamat he tiheällä ti-
pillä, jota on talalipin kaltainen.

W. 1738 mainitaan, että Kajaanissa rautamullasta poltet-
tiin rautaa, taottiin tiribeitä jö muita rautakatuja, joita mietiin
Ouluun. W. 1746 esittimiit kaupunkilaiset, että hölmön runsauden
muoksi hallitus teettäisi kosken rannalle rautatehtaan (Gebhard).

Rauta malmistettiin seuraamaan tapaan (E. Castren):
Hölmä poltettiin ensin halkoromiossa lamalla, joten se puh-

distui liiasta ruosteesta, ja suli harkoiksi. Mutta ne rikottiin
sitten sitä marten tehdyssä ruuhessa, jossa rauta-aines keräytyi
päälle päin ja ruoste pohjalle, josta se sitten mähitellen pois pu-
distettiin. Sulatusahjo (hytti) on ympiiröitty puukehiillii, joka oli
tehty syltä korkeaksi hirsistä. Sen simussa alaalla on pieni ikku-
nan reikä sulatuksen uloslaskemista marten. Tää kehä on sisö-
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puolelta limestä, hiekkaa on kuitenkin kimiahjon ia seinien ma-
tissa, ett'eiwiit nää miimeksi mainitut syty palamaan. Ahjo on
ylempää lameampi ja supistuu keskeltä, jossa sen lameus on ai-
noastaan 3 korttelia liipimitaten, mutta alempana se jälleen la-
menee. Pohjana on maan kokoon lyötyä multaa. Sulatus kes-
tää V2wuorokautta, jolloin ahjoon ammennetaan muoroon Hol-
maa ja sysiä. Tuopin merta pannaan hölmöä kerralla sisään,
tulta pidetään koko aika mireillä suurella palkeella, jonka suu on
kehän ahtaimmalla paikalla. Kun kaikki menee hymin, eikä sa-
detta satu, niin tulee V 2muorokaudessa 3—4 leimisköö rautaa,
johon menee 30—40 leimisköö hölmöä. Siis on tässä Holmassa

kymmenisen prosenttia rautaa.
Enin tehtiin Castrenin aikana rautaa Niiljiingiin*) kylässä,

mutta myöskin, Lua (Laan?), Ristijtinven ja Murtomäen ky-
lissä, joissa hölmii kaiwettiin soista, ellei sitä jänöistä saatu.

Sepät kehumat tätä rautaa yleisesti, sitten kuin se on kuo-
nasta puhdistettu. Kotiteko terästänsä käyttämät he kirween ja
meitsen teriksi paljoa mieluisammin kuin ruotsalaista, jota he ei-
mät ole oppineet muuten kuin sekoitettuna käyttämään.

Ahjo kestää 4—5 muotta. Panoksesta saadaan 10 leinns-
kän harkko. Kolme sellaista moitiin lietsoa päimiissii, joten tulee
12—15 leiw. puhdasta rautaa. Siihen menee:

*) Näljiwgän järwen hölmästä tekiwät eräät 50 leiw. wuodessa (Hbo
Tidn. 1798).

Holman nosi»toon 2 pmmaoa.
lietsontaan 2 „

taontaan 3 „

sysiin
kuljetukseen

1 „

8 V2Päimää.
nostoon ja metoon 1 päimä

3yden ja halkojen hankkimiseen 1 „

lhjon tekoon (sitä woidaan käyttää 9—lo pa-
nokseen) 1 „

Kehtomiseen V2„
4V-, V.
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D. arweli Kajaanin sopimaksi rautatehtaan sijaksi. Sulaus-
ahjoja oli laitettama Mannalle, Lualle, Suolijtirmelle, Mainualle,
Rehjalle ja Lehtomaaralle.

Täten saadaan 3—4 leimiskiiii rautaa. Ensi taonta on
mailein, mutta käy laatuun kun sulatus on ensin harkoiksi paloi-
tettu. Vaikka rauta ei maksanut tuin IV2 ja 2 ruplaa leiw.
pankossa, niin leiwille sen teko siis näyttää lyöneen.

Kehittyneemmällä tetotamalla moitaisiin täten saada enem-
mänkin, kuten Salahmin sulausahjolla jo on nähtykin. Siellä
tehtiin maan 30—40 leiw. wuodessa.

Pattijoella on Sorkasten suolla Rautamullanmiiki, jossa on
6—B „Lapinraunisa" sekä sulausahjon jälkiä. — Rautaa on ta-
wattu Rowanniemelliikin maanalaisilta kiukuilta (Appelgren, s. 37).

Raudantekoa ei muistella niin paljoa Lounais-Suomessa.
Mutta tamataan kuitenkin siitä muistoja joskus. Viljattalassa
esim. on huomattu eräs suuri tuonaterros (Muin. Muistoyhdis-
tys VI s. 95).

' W. 1792 lähetti wuorihallitus (kollegium) kuuluisan E. Rin-
manin Samoon ja Karjalaan opettamaan raudantekoa suohöl-
mästä (MHZ—Armidson, s. 34).

Saaresmiiessti on Koirapuron rinteestä otettu rautamultaa
suosta.

Raudan malmistaminen parani sillä, että kirkkoherra We-
gelius rakennutti rautatehtaan Suomussalmen Ämmään ja kap-
palainen A. Forbus Sotkamoon Petäjäkosken Laakajiirmelle. Nää
tehtaat malmistimat rautaa päälle paikkakunnan tarpeiden.

Rautatehtaita oli 1844 wielä seuraamat: Petäjäkoski
Sotkamossa, Ämmä t. Kianto Suomussalmella, ja Myllyranta,
Vaalassa, jota perustettiin 29 syyskuuta 1838 ja on oikeastaan
kihlakunnan ulkopuolella. liiljemmiiiseen kuului myös Kurimo,
mutta sekin samoin kuin Ämmä ja Myllyranta omat lakkautta-
neet käynnin.

Myllyrannassa oli 1850 2 tormea, 2 sulausahjoa ja 120
leimiskiin painoinen palja. Se malmisti 1360 leimiskiiii rautaa.

Saaresmiiellii oli myöhemmin perustettu 2 torminen sula-
tusahjo, jossa m. 1850 malmistettiin 1,100 leimiskiiii.
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Lieneekö tästä Hyttiahon nimi, jossa sanotaan sulausahjon
olleen.

Petäjäkoskella oli 2 piippua, 20 leimistiin painoinen kanki-
raudan palja ja 2 sulatusahjoa joissa malmistettiin samaan ai-
kaan 1,008 leimiskiiii.

W. 1870 oli Petäjäkoskella 19 työmiestä. Ämmällä 55.
Kummassakin oli maan 1 sulatusahjo.

W. 1870 oli Petäjäkoskella 1 sulausahjo, kaksipiippuinen
hytti, 2 patjaa, 3 ahjoa; malmistus: 1866 470,1867 383,1886
230, 1869 235, 1870 ? tippuntaa. — Kurimossa maihteli mal-
mistus 5—11,000 tippunnan mälillä.

Ämmän tehtaalla oli 1869 55 työmiestä, 1 sulausahjo, 4
patjaa, 4 ahjoa; malmistus 1866 9,915, 1867 10,519, 1868
7,377, 1869 360 tippuntaa. 1870 se ei enää käynyt.

Suomettaressa, m. 1860 N:o 51 kirjoittaa joku matkustaja
maanmiljelyksen huonosta tilasta ja puhuu sitten Ämmän teh-
taastakin:

„Suomussalmelle rakennetaan muka uutta masuunia ja toi-
wossa on saada siihen myöskin malu- ja malssipajat, johon ra-
kennukseen on yhdistynyt Oulusta 4 kauppamiestii. Semmoise-
naan kuin tämä ruukin laitos nyt on, siitä kyllä on paljoa hyö-
tyä näille Pohjnnmaan raukoille rajoille, kuin siinä köyhä mäki
saapi työnansiota. Mutta laitoksesta olisi monimertaisesti enem-
män maakunnalle hyötyä, jos ruukin tiluksilla rumettaisiin myös
maanmiljelystii harrastamaan. Ruukin haltijoille siitä simu-puu-
hasta ei olisi mitään mahinkoa, mutta niihtiimiiii etua, tuin omilta
pelloiltansa faisimat leiman juuren mäelle ja eläimille, sensijaan
tuin se nyt on ylös tinattama meren rannoilta. Vaan isot ja
uudenmoiset maanmiljelystoimet ruutik tiluksilla tulisiwat sen li-
säksi esimerkkinä maakunnalle maikuttamaan herätystä hoksaamaan
miten etuisaa maanmiljelys on, ja kerrassansa näyttämään, miten
oikea maanmiljelys on kiiytettiimii. Näin tulisi näiden ruukin
haltijain nimet ijiiksi pitimiksi piirustetuksi Pohjanmaan edistyksen
historian lehdille". —Lieneekö hänen ehdotuksia kormunsa otettu.

Myllyrannan rautatehdas myötiin "/g 1864 huutokaupalla
Oulun maankansliassa eräälle Pietarilaiselle huutajalle, jolle se
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„lyötiin ylös ja alashuutaen" kaikkine tiluksineen 400,000 markkaan.
Tarjouksen sanoi huutaja tapahtuneen erehdyksestä ja tumernöö-
rin siinä tilassa tekemästä päätöksestä se tarjottiin uudestaan huu-
dettawllksi, jolloin sama mies tarjosi 185,000 m. Myöjiit meto-
simat homioikeuteen, joka mahmisti ensi huudon, ja ostaja senaat-
tiin, joka määräsi uuden huutokaupan, jossa ensi huutajan pitäisi
mastata se miilisumma, mikä möisi syntyä, jos joku tarjoaisi wii-
hemmiin kuin 185,000 (Suometar 1866 N:o 33).

V. 1737 puuhasi rakennusmestari Holm hartsi- ja tärpätti-
tehdasta Kajaaniin (Gebhard).

W. 1730 rakensi linnanpiiällittö maaherran käskystä Raha-
myllyn", joka sitten meni rappiolle. Samaan aikaan laittoi por-
mestari kaupungin rantaan toisen, joka tiimi muoteen 1743, maan
lakkasi tarpeettomaksi joutuneena (Gebhard).

W. 1756 rakensi Honka (Hänga) uuden sahan Kalliokoskelle
kapteeni Löthmanille (Gebhard).

Joensuun Parmiaisella oli sahalaitos Keminsuulla Venäjän
Karjalassa (Ermasti, Matkamuistelmia sim. 65).

Kajaanin sahalaisotsen on romasti Vegelius ensin aloitta-
nut m. 1844. Paljo on siinä porattu ja tasattu ennenkuin sahalle
sija saatiin. W. 1845 pantiin se merolle. Alussa oli se jo
kaksipuitteinen ja sai sahata 5,000 pölkkyä kesässä *).

Kajaanissa sahattiin muosina 1866—70 muosittain 1,500
lanttua ja 1,940 lautaa**).

Nyt se on Oulun Snellmannin oma. Sen hoitajana on
jo kauan ollut herra Ikonen. Ei ole tietona paljonko lautoja ja
lanttuja se sahaa nyt muodessa, seudun tarpeeksi ja ulkomaille
mientiii marten.

W. 1865 oli läänissä 20 sahaa ja 20 myllyä (merolla).
Oluttehdas, jonka seutulainen osakeyhtiö rakensi, paloi

kohta 1881 (?) seutulaisten hyödyksi, ennenkuin ehtei turmioa le-
mittäii ympärilleen. Nyt on kaksi miinanpuhdistustehdasta,
jotka kilpailemat, min kerkeiimiit.

*) G. Rein, Statist, teckn. af Storfurst. Finland s. 167.
**) 11 Taulu Alfthanilla.
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Viinanpuhdistuslaitos oli 1870 Hedmannilla.
W. 1741 23/, myönnettiin jo kaupungille jonkunlainen mii-

nanpoltto-oiteus (Gylden, ts. kuitenkin wuosilutua: Städerna i
Finland s. 56).

K. Z. Hlensors za Hänen tehtaansa
Tehtailija H. Renfors laittoi ensin uistintehtaan*),

jossa oli kaupungin kasmamia poikia ja tyttöjä työssä. Siihen
lisäsi hän nappihiomon, jonka hiomo oli sahalaitokseen yhdis-
tettynä. Siinä käytti hän aluksi Melalahden dolomiittitimeä.
Siinäkin oliwat poikaset työntekijöinä.

Kun menetti tarttui ja liitettä kannatti laajentaa päätti
herra Renfors perustaa omituisen medellä käymän tehtaan Koiwu-
tosten partaalle, mutta eimiit eräät silloiset miehet tähän suostu-
neet, maan armelimat: „Mitii me rupeamme myömiiiin ranto-
jamme miihiipätöisille nappiherroille, odotetaan, etta rautatien
Valmistuttua, tulee isoja tehtailijoita Englannista jaRanskasta!"
Sitten, ett'ci Renfors saisi myöhemminkään rantaa, möimiit sen
marmuuden muotsi maltiolle. Lienemiittö hallitukselta edes Sta-
nislaittaa tai moileipää mainioistaan saaneet?

Renfors hanttei sitten itselleen joen rannalle höyrykoneen
1876 ja laittoi siihen 1880 lisäksi ison lammasnahtain muot-
tauslaitotsen, johon ostaa lammasnahkoja Uusmaatakin myö-
ten ja lemittiiii sekä ptto- että koruturtteja (jiiljemmiiiset lumi-
malkeita) pitkin Pohjois-Eurooppaa. Tehtaassa tapahtuu nahkan-
muokkaus R:n omilla keksimillä koneilla, joille hän on saanut
hallitukselta patenttioikeuden 10 muodeksi, ell'en määrin muista.
Tässä turttitehtaassa on maan osaksi kasmamaa mäkeä.

Tehtaalaistaan kohtelee Renfors erinomaisella isällisellä huo-
lella ja lämmöllä, ja panee heille toimeen simistyttiimiii huiveja
ja lukuseuroja.

Tehtailija Renfors on myös lemitellyt ulkomailta tuotuja
laamoja ympäristöllekin ja maanmiljelys- ja ktisityönäyttelyssil

- *) Englantilaiset owat ruwenneet wäiirentämäiin ,Fajanan" uistimia,
joihin lyöwät Poron kuwan! Niitä kaupitaan Suomessakin.
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Kajaanissa m. 1881 tulikin sen työn hedelmät jo tuntumasti nä-
kymiin. Sepän teoksia, puumeistoksia y. m. oli saatu toimeen
näillä saloilla semmoisia, että ei enää tarmiise Smeitsistii ja
Eskiltunasta kaikkia kuljetella. Sopisipa kuntalaisien yhdistyä ja
palkata sellainen mies teollisuutta opettamaan haluamille.

Kajaanin kansakouluun on hän itse malmistanut sekä ulom-
paa toimittanut ja tuonut kiisiteoksien laamoja. Realikoulussa on
hän muodesta 1876 ollut piirustuksen opettajana.

Kaikkea tällaista tekee mies, jolla on rakkautta kotiseutuun
ja sen kansaan, rakkautta edistymiseen ja taitoonsa ynnä loppuma-
ton, miisymiitön into.

H. A. Renfors on syntynyt Porissa "/n 1849, jossa isä
oli merikapteeni, äiti oli G. Wahlgren, syntyisin Oulusta. W.
1856 muutti hän Kajaaniin. Warattomuus ja kiwulloisuus oli-
wat esteinä kouluaikana, jonka wuotsi piti testen erota oppiuralta.
Hän lähti 1868 konepajan oppilaaksi Poriin, josta kohta siirtyi
Putilowin tiwäiiritehtaasen Pietariin, jossa ei jaksanut olla tuin
V 2wuotta. Sitte teksei hän totona „Kajaanin uistimet". W.
1870 oli hän toista wuotta polyteknikossa, jonka jälteen tiiwi
ulkomailla. W. 1877 kiimi hän hallituksen matkarahoilla, (2,000
markkaa) Skotlannissa, Belgiassa ja Saksassa asti.

Hänen sisarensa omat harjoittaneet walokuwausta ja pelas-
taneet monta maiseman ja henkilön tumaa jälkimaailmalle, un-
hotuksiin joutumasta.

Vielä on mainittawa kaksi wanutuslaitosta, jotka owat Ka-
jaanin koskessa, toinen Koiwu- toinen Kuurnankosken partaalla.
Ne owat Tallgrenin ja Hartikaisen omat.

Suomen teollisuus-näyttelyyn 1876 ei taitanut wielä ottaa
osa'a moni muu seudulta kuin tehtailija Renfors (uistimia ja
nappeja), kauppijas Terwo Sotkamosta (lammasnahkaisia turk-
keja), sekä joku suksentekijii.

Teht. Renfors taisi jo olla palkintotuomarina näyttelyssä.
Kajaanissakin oli näyttely 7—9 p. heinäkuuta 1881, maan-

miljelys- ja karjantuotteita sekä kiisiteoksia marten.
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Nämä piiimiit Kajaanissa oliwat juhlapiiiwiii, mutta eihän
se ollut näyttely eikä maanmiljelyskokous, joka teki niimitt päimiit
niin juhlallisiksi. Se, että Elias Lönnrot niin ättinrmanmatta
oli tullut snmnin mesien partaille, joidenka ääressä hän nuorena
niin rehellisesti oli toiminut kansansa hymiiksi, antoi näille piii-
wille Kajaanissa niin juhlallisen muodon. Näyttipä siltä silloin
niinkuin Ämmän mesi, mikä juoksi jalkaimme juurella, olisi kimal-
lellut milttnnmmin kuin konsanaan ennen ja niinkuin Ämmän-
putous juhlallisemmin olisi meisnnnut ikuista mirttiinsii luonnon
ihanassa temppelisfei E. Lönnrotin kunniaksi. (A. Th. Euro-
paeus).

Deutsch osasi 1814 ehdotella monenlaista, muun muassa
potaskan malmistusta hampun piiistiiristii, muurahaispesistä ja
murtopuista; millatehdasta Kajaaniin, jossa malmistettaisiin ai-
nakin merkaa; pellaman Viljelyä, joka jokaisessa seurakunnassa
Oulun läänissä wie Vuosittain noin 7,000 ruplaa; kydetystä, jonka
kautta olisi tie awoinna kultakaiwoksiin, soihin j. n. e. Tiheät
tulipalot waatisiwat paloyhdistyksiä, jotka pitiiisiwät huolta lyh-
dyn käyttämisestä ja tarkastaisimat riihet syksyin kemäin ja kat-
soisiwat, että kaskien ympärykset ennen polttoa perataan tulen le-
miiimisen esteeksi j. n. e.



Metsät ju termanzwltto.
Metsissämme on wielä iso rikkaus, sillä kymmeniä tuhansia

pölkkyjä on joka muosi täältä myöty Kajaanin ja Oulun sahalai-
toksiin. Paltamon ja Säräisniemen taloista on Harmalla enää
hirsimetsäii, muiden pitäjäin mailla on enempi. Polttopuita on
melkein kaikilla. Veneheiton kylässä kuulumat jo marpuja ja we-
soja polttaman samoinkuin paikoin Oulujoella.

Paraiten säilyneet metsät koto Suomessa oli Kajaanissa
1820: npaikoilla (Ruhs—Armidson s. 100).

Metsän sanomat metsiiherrat Etelä-Suomessa hymissii maissa
kaswawan 60:ssii wuodessa rakennushirsiköksi, ja 80:ssii keskin-
kertaisissa, 90— 100:ssa huonoissa maissa. Pohjois-Suomessa
sanomat sitä mastoin kuluman 120—180 muotta ennenkuin kas-
maa hirreksi, 180—230 muotta ennenkuin sahapölkyksi ehtii. Tää
muosilasku tuntuu minusta Maitetulta. Näistä asioista näyttää
oleman tarkkojakin tietoja kirjassa: Tabeller framställande ut-
wecklingen af jemnäriga och slutna skogsbestånd af tull, gran och
björk. A. G. Blomqwist (1872).

Metsää on Sotkamossa ja Kuhmossa 72 "/<>, Mannalla 76
°/o koko pinta-alasta (Rem, 1864).

Vuoria on Kajaanin kihlakunnassa 1,8"/« toto alasta.
Niittyjen ala oli Reinin mutaan Kuhmossa ja Sotkamossa

4,3 "/n, Mannalla 3,9"/« koko pinta-alasta (Rein, 1864).
Metsämaat, maltion ja yksityisten oliwat 1853 131,144

tynnyrinalaa, joista wuosittain oli saatawana 10,215 pölkkyä eri
pituutta (G. Rein, Stat. teckn. af Storfurst. Finland 1853, s. 167).

Metsäherran piirejä oli 1865 3, 1,468,384 tynnyrinalaa
eli 6,344,9 neliöwirstaa.

W. 1870 oli Kajaanin piirissä 31 wahtialuetta, joilla oli



163

1,463,007 tynnyrinalaa maata, 50,000 t. mettä yhteensä 1,513,007
tynnyrinalaa.

Valtion metsässä oli 1866—68 11 mahtimöttiä; 291 muuta
mökkiä, miljeltyii maata 506 tynn. peltoa, 174 t. niittyä, yht.

t. mäkeä 1,544 henkeä.
Valtion metsistä omat menot tehneet m. 1866 214,000,

V. 1870 wielä 126,232 m. enemmän kuin tulot. W. 1871 oli-
wat jo tulot menoja suuremmat.

Valtion metsää oli Kajaanin kihlakunnassa 1877 8,250,3
1878 8,464,1 ja 1879 7,900 neliöwirstaa. W. 1880 „Oulun-
salossa" 11,505, m. 1881 Oulujiirmen alueessa 2,662,678, ja 1882
2,657,360 tynnyrinalaa.

W. 1868 paloi Hyrynsalmella metsää 11,218 tynnyrinalaa
11,000 markan armosta malliolta ja 3,000 armosta yksityisiltä
tolometsiiä, termoja ja heiniä, ynnä 1,400 tynnyrinalaa metsää;
Sotkamossa 50,000 markan armosta. Valtion metsän poltta-
mista eimiit kaikki talonpojat pidä syntinäkään, armelemat maan
laidunten paraneman.

Valtion metsästä on myöty:

Kuutiosylittäin on myöty:

muonna pölkkyjä hirsiä latmahirsiii
1877 10,753 125
1878 25,122 320
1879 2,293 110 .47
1880 47,401 75 1,764
1881 54,834 94 1,204
1882 98,609 93 4,032

Vuonna polttopuita termaspuita sysipuita
1877 157 6,738 2,334,1
1878
1879
1880

251
149
803

6,675
6,191
5,020

1881
1882

1,056
1,287

5,020
6,234



164

Vuokralle annettiin seuraamat tynnyrinalat ja laidunta seu-
raamalle eluttamäiirtille :

Mökin weroja karttui Valtiolle

Koko tulot ja menot Kajaanin piiristä tetimät^

W. 1872 sanottiin Oulujoen laaksossa oleman 700,000
sahapölttyä, ja miljoona rautatien nistatsia, nim. maltionmetsissä.
Lienee yksityisilläkin jotenkin saman merran.

Kertomuksia paksuista puista olen kuullut, maan en ole tullut
pannuksi muistiin. 3 kyyn. paksuiset petäjät eimiit ole harmi-
naisia, 4—5 kyynäräisiä tätvlltaan joskus, 6 kyynäräisiä Harmoin.

wuonna kaskimaata niittyä suota peltoa elukkaluku
1877 33
1878 3,7 21
1879 17,91 12,22 174
1880 636 230
1881 626 0,5 266
1882 584 1,4 181

wuonna jywissii tynn. rahassa piiiwiitöissii
1877 125 79
1878 125 79
1879 127 79
1880 225 79

229 3: 79
1882 235 3: 78

Tulot Men 't
Wuosi.

Markkaa penniä. Markkaa penniä.!

1877
1878
1879

35,236
52,046
16,462
81,614

103,278
186,865

95
21
27
22
32
24

39,407
37,239
43,441
82,542
84,452
90,023

02
41
33

1880 81
1881 72
1882 60



165

Petäjä oli setin, josta otettiin 13 termatynnyrin laudakset
päiitysten.

W. 1747 mydtiin Kajaanissa Oululaiselle 6 mastopuuta,
jotka oliwat 12 syltä pitkät, 6 tuumaa latwasta ja saatiin 36
waskitaalaria kappaleesta (Gebh.).

Vuottolahden talojen rannoilla on wanhat metsiköt, tuusistot
talojen suojana ja kaunistuksena.

Manamansalon laiteella, tapaa wielä isoja puita waltion
metsässä hymiillä tilalla.

Honkia moni-sata-muotisia tapaa wielä paikoin ei towin lau-
tanalaan taloista. Noin pysywät pystyssä miesten muistaman.
Kaaduttuaan siiilywiit wielä helposti puolen ja kokonaisenkin Vuosi-
sadan ennenkuin aiwan peittywiit. Sellaista peittynyttä, mutta
wielä lankaan pinnassa tuntumaa honkaa mittasin askelin ja sain
32 askelta, 40 kyynärää, ja kuitenkin oli jo tarmispuu, joku 12
kyynäräinen otettu pois tumestii. — Siinä kuluu jo pitkä aika
ennenkuin maaksi jälleen joutuu puun toimimisesta lukien.

Hongista on paljon juttuja ja puhutaan jutuissa, sanan-
sananlaskuissa jaEmuissa ikäänkuin tammesta etelässä. Muistia
marten sanotaan:

„ Metson paksuinen honka kestää Mikkelin aikuisen yön".
Vallattomista pojista sanotaan: „Haapaisesta kuusesta se

honka kaswaa".
Pölkynuittajilla on omat juttunsa, tässäkin muudan:
Heini- ja Kangasjiirmen millillä oli silmetto honka, jonka

luona eräs huonon näköinen mies toisten seurassa sanoi: Mitä
annatte palkkaa, kun hongan latwassa kiimisin ilman mittakaan
neumotta? — Kortteli miinaa. — Asia tuli isoksi, rumettiin hom-
maan ja kättä lyötiin Vakuudeksi. Mies lähti ja sukkelaan paasi-
kin. Mutta silwetto rupesi irti lähtemään ja mies pannen koko
puun puhtaaksi solahti alas syli täynnä hienoa hilettä.

Kun Kolarissa on lamattu 435:nja Mustialassa 518 muo-
den manhoja honkia, niin luulisipa täällä nykyaikoihin asti olleen
yhä manhempia.

Kataja ei täällä kasma kuin I—3 kyynäräiseksi pensaaksi.
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joka pitkin maata lojottaa. Kuhmossa kuuluu isokin kataja ol-
leen*).

Metsä oli yhteinen siksi kun iso jako pidettiin.
Metsän haaskausta estettiin jo 1647, 1662, 1697 yleensä

33:11 a asetuksella. W. 1685 kiellettiin rakentamasta laimoja, ellei
moinut todistaa, että entinen oli lahonut tai rikkoutunut.

Tätä nylyiilin haaskautuu metsää paljon termanpolton muoksi
ja maanmiljelystä laiminlyödään. Samaa sanoi jo E. Castrenkin
1754,' annellen että maanmiljelys on miilitöinä ja heilompain
tehtämänä. Hänen aikana haaskasimat ylipuolelaiset metsänsä kas-
kenpoltolla, alapuolelaiset termanmiljelyllä.

luweliuksen mukaan' oli, kuten tullikirjat osoittamat, tuotu
Pohjanmaan kaupunkeihin 56,419 tynnyriä termaa. Lisäksi oma
käyttämä ja suoraan nnety terma, joiden kanssa anneli Pohjan-
maalla poltettaman yhteensä 80,000.

Kun yksi syli maatii 16 kuormaa termalsia ja kuormaan 8
puuta tai 64 keskulaista, menee kahteen tynnyriin 128 isoa eli
1024 pientä puuta. Tästä moi jo käsittää, mikä metsämäittä
termana poltetaan.

lumelius laskee Pohjanmaan 1080 neliöpeninlulmalsi. Jos
V2O osa on petäjikköä, jossa 4:llii neliösylellä on yksi kolottama
puu, kestäisi metsä 100 muotta polttaa. Mutta miljelijiit sano-
mat, lisää hän, että 30 muodessa kasmaa uusi termasmetsii sa-
maan paikkaan.

Huuto metsönhaaskaulsesta on liioiteltua. Tottahan sillä
on raha otettama, jolla se marmasti ja runsaammasti lähtee.
Metsää ei kuitenkaan kokonaisuudessaan täältä asti Englantiin mie-
täisi, maan paljo puita kaatuileisi metsään, mitkä nyt terwaksi
muutetaan. Jos metsä paikoin paljastuu, niin uuttahan las-
maa!— 20—30:ssii muodessa saa jälleen koloa samalta paikalta
(Deutsch).

Ferwanpoltto.

*) PiUiMjä Wiipurm luona «n tawattu kyynärää waille 8 sylinen
tätaja, 156 wuoden wanha.
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Jos sahapölkyiksi kaswaitaisiwatlin metsiinsä, tottahan se
kerran sittenkin tulisi myötiimiiksi, mutta — silloinkin sanottai-
siin metsiinmyöntiii metsänhaaskaukseffi ja säälittäisiin uttettamia
pölkkyjä, kuten yleisesti kuullaan.

W. 1748 kiellettiin polttamasta kolo manttaalilta enempää
kuin 12 tynnyriä muosittain, pienemmiltä mailta ei sitäkään; ter-
meitii rakennus- ja laimatarpeita ei saisi haaskata, mutta wa-
paasti juuria ja kantoja käyttää. Tämä on lumeliulsen mielestä
hymiiii Vaikuttanut, että talonpoika nyt tuulen kaatamia, juuri-
koita y. m. käyttää. — Minun luullakseni ei tätä kieltoa ole kos-
kaan seurattu Kajaanissa päin.

W. 1755 päätettiin Kajaanin maistraatissa ett'ei saa koloa
tuin 5 tynnyrin merta termaa puista ja 2 tynnyrin merta juu-
ritöistä, 1758 kiellettiin termanpoltto totonaan kaupungin mailta
(Gebh.)

Paikoin muuallaMii poltetaan juuritöistä ja kelohongista,
esim. TyrmiiiM (Suomi, 1854 s. 63).

Turun rauhan jälkeen ei maaherra sallinut polttaa tuin 72
tynnyriä manttaalille, josta maltiopiiimille malitettiin 1747.

W. 1814—15 sanotaan Tornion seuduilla poltettaman Vaan
juuritöitä ja tuimia latmutsia, 30' tynnyriä ottimat tamallisesti
haudasta, joskus satakin.

Rowaniemellii jo silloin enemmän kolottiin. Kemijiirwellii
ja Kuusamossa ei poltettu ollenkaan.

lissä poltetaan^ tolometsiistii 20—100 taloutta kohtaan.
(Deutsch).

Paltamolaifet omat termaa ensimmäisinä tässä kihlakunnassa
Viljelleet ja kuljetelleet, josta heidän Veneensä, nuo pitkät joki-
weneet owat aikoja Oulussa saaneet „Paltamon" nimen.

lumelius ja Mathesius puhumat myös terwanpolton kehi-
tyksestä. I. tietää että Makedoomassa sitä poltettiin samoin tuin
täällä, ja että Roomalaiset ja itse utto Noatti tunsi sen (oikeas-
taan se oli jotakin asfalttia).

Eimiit hekään tiedä kuitenkaan milloin sitä aljettiin polttaa.
Mistä lienee Andelin'illa tietona terwanpolton aljetuksi täällä
1600 slltaluwulla. Wanhanlainen taito se olla mahtaa, koskahan
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luwelius jo sanoo entisten pienien termahautinn päälle ehtineen
kasmaa suuria (siis satamuotisia) puita.

W. 1663 lausuu Cajanus: Termaa eimiit polta muut kuin
eräät Oulun puoliset kylät yli oman tarpeensa, sillä pitkän kulje-
tuksen muotsi se ei kannata.

1550: n paikoilla poltettiin Samonlinnassa jo termaa, jota
työmiehien asemasta kuninkaalle lähetettiin. Verojen luetteloonkin
s.e kuului (samoin tuin talkki, tulit ja sydet,^ joita Samonlinnaan
maksettiin (Suomi 1853, 13 s. 201).

1646 tuli termantanppa eri yhtiön yksinoikeudeksi, joka ti-
risti ja turisti termankauppaa maalaisten mahingoksi. Se kumot-
tiin lopulla samaa muosisataa.

1750 ostimat Oulun kauppijaat, 29 luwultaan, terw aaKa-
jaanin markkinoilla yhtiöön liittoutuneena (Gebh.).

W. 1815 nousi wienti 25,-30,000 tynnyriin Deutschin
mukaan.

W. 1672 Pohjanmaan talonpoikien puolesta anottiin, että
termayhtiön tulisi ostaa niin paljon termaa talonpojilta kuin mal-
mistaa woiwat, jotta saataisiin rahoja werojen maksuun (Suomi
II 3 s. 57).

luwelius kertoo tarun terwanpolton alkamisesta:
Kihamaiconen *), jolla ei ollut totia, kierteli ympäriinsä eten-

kin Kalajoen puolessa, ja opetti ensiksi juuritöistä termaa poltta-
maan.

Täällä sanotaan terwaa ensin poltetun laalangan Terwo-
lassa. Kiweksellii on Heitti Termonen wielä sitä perijuurta. Toi-
mestaan sai suku nimensä.

Mathesius sanoo lm yläosissa ahkerasti poltettaman, ja Pu-
dasjiinoen alapuolessa sekä Oulun pitäjässä; hän ei puhu erit-
täin Paltamon puolesta. — Maaherra Clerk jälleen mainitsee m.
1710, että „katowuosina on terwanpoltto ollut talonpojalla ainoa
keino, jolla on ansainnut wtihiin rahaa, mutta nyt setin on lop-
punut. — (K. A. Castren siw. 57).

*) Tästä miehestä on enemmälti juttuja, jotka on julkaissut I. R.
Aspelin. Sllwossa sanotaan häntä Kihowauhkoisekft tai waan Wauhtoisetsi.
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Sodan tähden on laiwuntelo lakannut, terwanhinta alennut.
W. 1760 näyttää terwanpoltto jo olleen lewinneenä Nisti-

jiirwelle asti, koska Hiisijärwen karkauksessa jo mainitaan men-
neen termahauta ja 33 termatynnyriii ynnä 13 syltä terwaksia.

I. Frosterus kertoo 1785: Muutamia muosia sitten, kun
kermasta maksettiin Oulussa hymiisti, rupesi moni täällä (Sotka-
mossa) termaa polttamaan; sen muolsi moni oppei äkkiä tekemään
termatynnyreitii, laittamaan termahautoja, polttamaan niitä ja
rakentamaan meneitii (kai terma- l. jokimeneitii), hanttei ttselleen
sahoja, höyliä, harppeja y. m. sen sijasta että ennen kirmes ja
puukko ehkä myöskin muotin, oliwat talonpojan ainoat rautakalut.
Nyt on terwan hinta pudonnut ja terwanpoltto useimmilta
lakannut.

Termaa poltettiin noin 1830 wielä enemmälti Muhoksella,
mutta on sitten majonnut, että 1852 tuskin poltettiin 1,500 tyn-
nyriä. (Ilmarinen 1852, N:o 11).

Tätä nykyä on Kuhmo terwan pesäpaikka, mutta ei toista
sataa muotta sitten, sillit silloin Kuhmossa ja Sotkamossa pol-
tettiin sitä tuskin ollenkaan, kuten E. Castren kertoo, ja armelee
Koimu- ja Ämmäkoskien tekemän kuljetuksen hankalaksi.

Aikojen kuluessa on terwanpoltto ja kuljetus muuttunut ja
kehittynyt. Ensin poltettiin maan juurikoista. 80 muotta sitten,
sanoo luwelius, Mursala Kuortaneella ensin latoi haudan. Joku
Lapualainen Töysän kylässä ei jaksanut juurikoita särkeä tawan
mukaan, ja kuitenkin onnistui.

Ennen käytettiin myös, luultawasti waan Etelä-Pohjan-
maalla, „kimppuhautoja". Latmuksista otettiin kyynärän pituisia
termaisia karoja, sidottiin ne kimppuihin ja pantiin pystyyn pol-
tettawitsi. (luwelius). Kajaanissakin muistellaan tarua, että
haudat oliwat ennen pystymmiit. — Hautojen alla pidettiin kuoppa
tai iso astia keskellä, johon terma malutettiin. — Liperissä pol-
tettiin terma ennen hinkaloihin, kertoo Mautonen (Muin. M.
Md. Aikakauskirja IV). Hauhat oliwat kooltaan pieniä, 2 syltä
liipimitaten.

Nyt ei taida termanpoltolla enää olla samaa laajuutta kuin
ennen. Esim. Laukaalla, jossa sanomat termahautoja jättiläisten
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termahaudoitsi, maitta eiwät taida olla niintään isoja tuin Ka-
jaanin seuduilla niintään sitä ennen poltetun enemmän (mertaa
Nyman, Lautaan kihlat, muinaist. kertomus).

Pohjanmaatta päin on taitoa leminnyt muuallekin:
Karjalassa on Kapt. Tiaisen entinen luutnantti Martikainen

alkanut polttaa kaupan-termaa Pohjalaisten taitamammalla la-
malla, jota muutkin omat sitten seuranneet.

Sittenkuin mattio erotti liiat metsät ja yhteisten maiden
nautinto-oikeus loppui, syntyi useita rettelöttä.

Bisi kertoo siltä ajalta:
Rahmaassa oli koko tohu mennä asiamiesten kautta Pieta-

riin anomaan lupaa polttaa halmetta ja termaa, mutta juurikun
siitä kokousta pitimiit tuli sanomalehdissä tieto, että saamat mää-
rätyssä järjestyksessä ja määrältä polttaa termaa.

„Työtiiiin saada rahaksi muuttaa on muikea, eikä muu kuin
metsiintuotteet nykyjään tuota, jos konsaan auttaneepi, on tiety-
mätöin" (>865 Suometar N:o 249).

W. 1865 sakotettiin Hyrynsalmen rähmästä julmasti tumat-
tomasta termanpoltosta, niittylatojen, aitojen y.-.m. teosta, joihin
ottimat puuta waltion metsästä (Suometar).

Soldan f kertoo, että 1860 maiheilla ei Kemijoella tiedetty-
kään kolomistamasta, sillä terma poltetaaan siellä juurikoista.
Keski-Pohjanmaalla tuskin juurikoita ollenkaan käytetään.

Kertomukset termanpoltosta miime Vuosisadalta näkymät mel-
kein hymin sopiman nykyiseenkin, ainoastaan pieniä muutoksia on
moinut tapahtua.

Silloin kolottiin touon pantua puut kuoren nilalla ollessa
(nyt kemiiiillä lumen aitana). Siihen aitaan luultiin, että puusta
tulee lihomin, jos kolottaessa on taimas selkeä, tuuli eteläinen ja
uusi kuu. Muuten muta puut tuimuimat. Nykyisillä kolojilla
Mahtaa myös ollalomat hamaintonsa ja taikansa, joita en ole tie-
toon saanut.

Silloinkin on kolonnassa Mut eri tapoja: toiset toloimat
jakkaralta, maikka harmemmin, toiset ensin tymesimiit, toiset ensin
kaulasimat (jatkoimat?) ja I—2 muoden kuluttua toloimat tähteen,
tuimalla pihkaisimmat. Kolopuiden annettiin seisoa 3—4 muotta.
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Talmen aikana kaadetaan termaspuut, joiden pituus on 10
—12 jalkaa, ja särjetään komilla pakkasilla, sittenkuin omat ensin
medetyt koolle. Kowaa työtä on miehelle ja hemoselle puuhata
salolla lumisessa metsässä. Jollakin hätäisellä metsiisaunalla toe-
taan silloin elää tuhrata emiiineen.

Termahauta tehdään mullittoon, ei samittoon eitä hietikkoon,
sillä sami komoo ja halkeilee ja hietikko on hatara. Hätätilassa
ennen sekoitettiin molempia ja silattiin haudan pohja sekoituksella.

Haudun laajuus maihtelee puiden runsauden mukaan. Jos
40 syltä poltetaan on haudan leweys 22 ja sywyys 2 kyynärää
Sellaisen haudan tekoon kuluu 25 piiiwiityötä. Särkemisessä ku-
luu piiimiityö IV2 syleen (Soldan). Puiden paljous maihtelee
haudassa 10—50 sylen millillä, jommoinen syli mastaa IVZ kuu-
tiosyltä puuta. Sylestä tulee 6—B kuormaa.

Kostuksella ja tuohella katetaan haudan pohja, sisäpuoli ter-
waksia warten. Latomiseen otetaan lisiimiiteii, jotta vaimossakin
joutuisi, useimmat kantamat puita, pojat katkomat, lyhentelewtit,
kokeneemmat latomat fontilleen säteittäin puut keskipistettä koh-
den, johon pannaan seimiis merkiksi. Ensi rimi tehdään termak-
sien runsauden mukaan suuri tai pieni kehiilleen. Ladottuina on
keskikohta korkeimmalla.

Termahaudan ladonta ja poltto tapahtuu kemiiiillii touko- ja
kesäkuun rajalla. Polttaessa amataan tappi joka neljännes tun-
nin päästä, jolloin termaa otetaan tynnyreihin. Poltto kestää
s—B päimiiii. Kun terma lakkaa juoksemasta omat termakset
kasteltua muuttuneet sysiksi.

Tämä sysistö on painolleen V5, laajuudelleen noin V 2al-
kuperäisestään. Tätä syttä ei miedii kaupaksi muille kuin lähim-
mille sepille. Rautatehtaissakin sitä pidetään hötelömpänii kuin
asian alkain poltettua syttä (Soldan f. 13).

Polttaa eimitt kaikki taida, erityisiä taitureita siihenkin etsi-
tään. MuutamMa taiotaan termahauta, ett'ei tule mitään, mm.
haudan silmän tukkimisen kautta! Haudan sytytys on ilon aika.
Väki juoksee soitfujen kanssa, röhistään, melutaan hiessä päin
kauniina, tyynenä temiitkesiin yönä, tahmea ja muuta on mäen
mirmoitukseksi, sittenkuin hauta on saatu syttymään. Terwan-
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keittomestari erittäin makaman. näköisenä pyyhiskelee hikeänsä ja
katselee kuusen kupeelta pullo kädessä teostaan. Väki silmäilee
mustaa ja sakeaa samupylmästii jonkun miulun mingutusta tai
heleän laulun siimeltti kuunnellen. Pojat heittelemiit- „talwiturt-
kejaan" ja naiset pitämät huolta kahmipannusta.

Vanhan ajan miehet eimät salli termaa term aksi, waan mil-
jaksi, sanottaman. Toiset puhuttelemat sitä meneen moiteeksi ja
muuksi. Olipa ukko, joka kerran komasti ärähti toiselle sanoen,
että sitä ei saa termaksi sanoa. — „Mitiis se on muuta kuin ter-
manroskoo?" — „Se on oramoo!" oikaisi mies. — Termansamua
pitää sanoa „huuruksi".

Eräät lypsiiwiit wierailta lehmiltä maitoa ja kaatamat sitä
haudan silmään, että paremmin terwan juoksu alkuun pääsee.
Turha taita setin!

Tuollaisia terwapatsaita näkyy Oulujiirmen ympäriltä mil-
listä 20—30 yhteen paikkaan ja, ilma on sinerwtiii sawua täynnä.
W. 1860 paikoilla tuprusi sawu 5—7,000 haudalta Pohjois-Suo-
messa (Soldan, s. 8).

Terwaksia laski luwelius menemän sylen 2—3 medettö-
miiiin tynnyriin. Soldan laskee 2 medetöntii tynnyriä korkein-
taan sylestä tuleman eli IVs t. kuutiosylestä terwaksia. Hän
arweli tynnyriin kuluman 50 puuta 3—B tuuman paksuisia.

Kukin osasi ennenltehdii tynnyrinsii, nyt on jo sitäkin mar-
ten joku eri mestari. Tynnyrit tehdään kuusesta petäjiä sääs-
töissään. Hallituksen käskystä, kertoo luwelius, pitää olla 4
wannetta molemmissa^piiisfii, manteet sitkeistä suoniireistii. Kau-
pungissa piti jokaisesta puuttumasta manteesta maksaa tauppi-
jaalle 4 äyriä, munauksesta eli leimaamisesta, joka osoittaa tyn-
nyrin täyttämän mittansa, maksettiin 3 äyriä, riikiiyksestii Oulussa
1 äyri. Pitäjään kirjuri oli tamallisesti ruunaaja. Tynnyrin
piti metiiii 48 kannua, se mitattiin medellä. Talonpojan piti myös
piirtää nimensä tynnyriin*). — Tynnyrin hi»tana oli kestuu-

*) Terwan ruunausta koskee seuraawa teos : Sedan öfwer Directeuren
för lusterings-werket i Stor Furstendömet Finland under den 3:dje October
1844 utsett och förordnat mig tiV lusterare i Kajana Härad af Uleaborgs
et Kajana Län, har jag härigenom, tills widare welat an»
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dessaan 25 topeittaa m. 1860. Vanteihin lasti Soldan muo-
sittain menemän 1,200,000 nuorta närettä.

Ennen niinkuin nytkin totimat kermaansa joskus miiiiren-
tiiiikin. Vetelää saentimat jäällä ja lumella, heinä- ja puujau-
hoilla, nyt mölistä kuimalla lehmänlannallakin. Siitä tuli se en-
nen Oulun termaturulla, että tynnyri särjettiin ja mies medettiin
oikeuteen. Kulttiakin sekoittamat siihen eräät.

Hymiin terwan sanoo luwelius orassa medellä ja syljellii
kasteltuna punertaman, huonon mimahtaman maitoon.

Riitäytsessii sanoo Soldan hupeneman keskimäärin maan 2
sadatta osaa. Tynnyrein tiiyttelemisessii sanoo hän kahden mie-
hen suorittaman maan 20 tynnyriä piiimässii, niin maimaloista
se on.

Termanpoltossa koetti Oulun talouden seura 1840:n mai-
heilla tehdä parannuksia ehdottamalla uusia termauuneja nykyis-
ten hautojen sijasta. Kumernööri Lagerborg tilasi Puolasta nii-
den piirustuksia, poltonohjeita, joiden mukaan piti saataman sa-
masta uunista: termaa, tärpättiä, puunhappoa ja sysiä. Aritys
ei liene kannattanut, kun uunin teko ja siirösten metotustannutset
nousemat kalliiksi ja uunia ei moi siirtää. — Maisteri K. Vei-
jola sanoo jonkunlaisia uuneja löytymän Olhamanjoella. >

Oulun talousseurakin Ollilaan rakennuttama ensimmäinen
termauuni halkeili pahanpiiimiiisetsi, ettei tullut ensi poltotsesta
mitään **). Miten lienee myöhemmille yrityksille käynyt en tunne.

Viipurin läänistä on myös isommilla tiloilla täytetty muu-
arttuja uuneja (Soldan s. 3).

Ulkolainen useimmiten ostaa termamme raaka-aineeksi ja
malmistaa siitä minkä mitäkin muuta.

taga att mine wiignar förrätta Justering och Kröning af Allmogens
Tiiiru-Tnnnor samt Kött- och Fifl-tärill inom Kajana et Karolineburg
den 184 — — Petter Malmgren. — Reuwo j« Ojennus Kruunareille.
'/. arkkia. (Pipping, 4045).

**) Oulun läänin talousseuran kertomus (Redogörelse för Hushällnings-
sällskapets i Uleaborgs Län hittills häfte werksamhet (1840. Meöborg 1641).



174

GerwanKnlzetus.

Kuljetus tapahtuu neljällä tamalla:
1) Ounas- ja Torniojoella lasketaan tynnyrit medessä si-

dottuina yhdeksi lautaksi, 80—100 tynnyriä kerralla, joista 8—
10 on rimissään. Usein joku tynnyri kuuluu matkalle jäämän.
(Soldan 1860).

2) lijoella lasketaan tulman aikana termat hirsilautoilla
joen suuhun muulloin meneillä.

3) Oulujoella kuljetetaan termat pitkillä jokimeneillä.
4) Vähin tuottama on hewosella kuljetus, jota Vaasan tie-

noissa enin harjoitettiin. Hewonen ei jaksa kuljettaa tuin 3 tyn-
nyriä terralla, sillä tynnyrin paino on lähes 20 leiw. (Soldan).

Alimaista wediittiiwiit myös poroilla termansa talmella, tyn-
nyri kuntin reessä.

Jo Mathesius sanoo termaa kuljetetun 10—30peninkulman
päästä. Nyt sitä ei rannikolla enää poltetataan metsän miihyy-
den muotsi.

Ensimmiiltii kun rumettiin termaa kuljettelemaan on kansan
tarun mukaan ollut maan 7—lo tynnyriä meneessii. Veneet
siis oliwat paljoa lyhempiii. Noin tään muosisadan alussa mie-
liin termaa jo 16 tynnyriä kerralla (Sotkamosta). lissä tuljel-
tawat wielä B—lo tynnyriä kerralla.

V. 1825: nwaiheella wietiin Lentiirasta 20 tynnyriä ter-
ralla, mainitsee A. I. Sjögren. W. 1853 jo Suomussalmelta,
Bisin mutaan, 20—23 tynnyriä tamallisesti, nyt on 23—25
yhdessä meneessii, Harmoin enempi.

Vaikeimmat kosket oliwat Mannalla ja Kajaanissa. Nyt
owat useimmat manhat maitendet poistetut, kuten kulkuneumoista
ja -miiylistti kerrottaissa on mainittu.

Vuodesta 1779 oli Kajaanissa 4 ajuria, jotta kuljettimat
nelirattaisilla ajoneumoilla maistraatin päättämän taksan mukaan
meneet, termat ia muut Niskalta Lamminrantaan. W. 1803
maksettiin termameneeltö 12 till., pieneltä 8, termatynnyriltii 2
(Gebhard).

Viime muosisadan keskip nikoilla mieliin kihlakunnasta noin
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3,000 tynnyriä termaa. W. 1815 nousi mientt 25—30,000: n
tynnyriin Deutschin mukaan. Nyt miediiiin yli 40,000.

Etelä-Pohjanmaan kaupungit omat manhoja termasatamoja,
esim. m. 1763 mietiin Pietarsaaresta 10.000 tynnyriä ulkomaille.
Kokkolasta luultawasti enemmän. (Kaupungilla on termatynny-
rin kuma maakunussa ja sen reiästä leimuaa liekki).

Tään muosisadan alussa oli se hymii talo joka jaksoi wiedii
40 tynnyriä termaa Ouluun, mutta Seppäläinen Sotkamossa oli
ottanut masta (1884 ?) 150 tynnyriä yhdestä haudasta, kerrot-
tiin minulle Sumsalla. Mutoudessa ja Kontuniemelläkin oli en-
nen iso termanmienti: : 7 „witsanottaa" lähti kesässä, myös Im-
molasta 6. „Pyhiillä kankaalla" oli 5 taloa yhdessä yhtiössä,
saimat 13 lastia.

Deutsch.«kertoo 1815: Talosta miediiiin 18—200 tynnyriä
Vuosittain. Paltamossa poltetaan termaa enin, sitten Puolan-
galla ja Sotkamossa, Kuhmossa ja Suomussalmella miihä. liil-
jimmiiisissii se oli jo joutunut unhotutsiin, mutta useat talot mie-
Vät nyt 3 „witsanotkaa" kesässä eli yhteensä noin 70 tynnyriä.

Vuolijoen Karjalan talosta on joku kerta taidettu Viedä
12:tin lastia yhtenä kesänä. Siitä tulee 4—5,000 markkaa.
Milläs täällä muulla tuhansia ottaisi, sanon terwanpolton was-
tustajille?

Terwanpoltto näyttää jo olleen wiisiiymiiiin päin, mutta m.
1814 mirilti satunnainen hinnan kalleus sen uudelleen (Deutsch).
Sota Napoleonin aitana näkyy tähän syynä olleen.

Kesällä omat järmet „terwahanhia" täynnä, mitä soutaa
Vastatuuleen, mitä laskee purjetuuleen. W. 1884 meni Niska-
koskesta elokuun alkuun temäiistä 1,125 Venettä, 105 oli enin-
täin terralla Vaalan pyörteellä. Kuuluu tulemia ja menemiii
oleman joskus kolmattakin sataa kerralla rannassa, kun Oulusta
tulemilla on toma mastatuuli. .

W. 1858—59 Vaiheilla mieliin Kajaanin suluitse noin
10,000 tynnyriä (Soldan s. 4). — lijoelta kuljetettiin samaan
aitaan 10—12,000 tynnyriä, Torniojoelta 5,000, Torniosta 1858
maan 2427 tynnyriä.
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V. 1605 Oulun kaupungin perustuskirjassa myönnettiin
jo kaupunkilaisille oikeus polttaa termaa metsiin kaimamissaan
termahaudoissa, kun maltiolle maksoimat joka kymmenennen tyn-
nyrin (Messman ?).

Ensi terran on tamattu terma Oulun mientitamarana 1607,
jolloin 23 lästiii mainitaan hallituksen sitä ostaneen Pietari Ar-
midinpojalta (Messman).

Termaa mietiin Oulusta m. 1765 Tukholmaan 20,144 tyn-
nyriä.

W. 1788 mietiin samasta kaupungista 18,700; m. 1792
19,305; 1799 29,889 t.; 1801 30,493; 1839 43,503 (oikeastaan
46,553*); 1865 75,801 tynnyriä.

W. 1721 ei termaa eräs Norjalainen laima moinut ostaa
tuin 30 tynnyriä Pohjanmaalta. — Venäläiset maateimat ison
mihan aitana 2 tynnyriä talolta merona ja pietsimiit tai hirtti-
miit, kun tupasimat jonkun mereltä matkalla Ruotsiin (Ruhs, Fin-
land och dess innewänare s. 131—132).

Termaa mietiin 1764 Vaasasta 8778 tynnyriä, m. 1784
2314 t. sekä 664—692 t. pikiä.

Termaa mietiin 1752—63 keskimäärin koko Ruotsin malta-
kunnasta 89,226 tynn., maan Oulusta yksinään 60,000 tyn-
nyriä **).

W. 1860 maiheilla mietiin Oulusta 50—60,000 (Harmoin
80,000); Kristiinasta noin 20,000, Raahesta, Vaasasta y. m.
5—10,000 tynnyriä kustakin.

Koko Suomesta mietiin 1858 ***) 128,345 tynnyriä, joiden
armo oli 403,517 ruplaa, m. 1859 ***) 142,785 t. (armo 462,353
ruplaa), m. 1877 -j-) 148,231 t. (armo 2,808,000 markkaa):
1879 139,000 t., 1880 130,000 t., 1881 -j-) 123,000 t.

Paltamolaiset lukemat Oulussa käyntiin noin 6—B päimiiii,
Sotkamolaiset 7—10—12, Kuhmolaiset 3 miittoa. Termansou-

*) Ks. Oulun W. Sanomia 1840 N:o 15.
**) Wasa Tidning 1846,10—11. Anteckningar om Uleä härad 1743—75.

***) Om A. F. Soldan Finlands Tjiirindustri, s. 1.
5) Tilastolliset wuosilirjat.
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tuun tuhlautuu mielestäni kalleinta aikaa ja kalleimpia työmoi-
mia. Kun asiat kerran niin jiirjestyisimiit, että saataisiin termat
edullisesti kotona, Vaalassa *tai kirkolla myödyiksi, niin säilyisi
siten maanmiljelykselle kalleita työpäimiä lyhyen kesän ajasta.
Mitä talmitöihin tulee, en näet luule täällä moitaman taimista,
joutilasta aikaa paremmin saada rahaksi kuin tällä termanteh-
tailemisella. Miten täällä muuten moitaisiin sellaista rahan räis-
kettä pitää kuin nyt mölistä terman-hintamuosina.

Monella termansoutajalla on matka Kajaanissa puolimii-
lissii. Monta komaa saa kokea ennenkuin termat omat lastattuna
meneessä. Ensin juonnetaan niitä esim. purossa 3—4 tynnyriä
kerralla, sitten kun puro isonee, 5—6 kerralla; tulemat kosket, he-
wosella mediitetiiiin yksin tynnyrein sen alle, ja taas lisätään tyn-
nyreitä. Joskus lautataan lammen yli ja yksin tynnyrein hemo-sen perässä taas medetään yli lemeiimmiin kannaksen. Tuota
muokkaa käsittääkseen täytyy sitä itse erämailla nähdä.

Kun ilmat omat kauniit ja myötätuulet sattuu on Kaupun-
gin matka Oulumiehistii" maan humiretki. Useita meneitii liittyy
yhteen matkueesen. Joka meneessii on 2, mölistä 3 henkeä nai-
nen tai poikanen kolmantena. Pojat omat meneitii miskaamassa.
Väyliin tottumassa, humitteleimassa. Nainen on useimmiten mor-
fianna ja snlho „kiiyttäii" häntä Oulussa, jossa kihlat monenlai-
set ostetaan*). Vastatuulella, syksyillä ja sateella on tää matka
humiretkestii kaukana.

Paljo heiltä mukamuuksia puuttuu:
liirmellii ja joilla ei ole karit, kimet ja miiyliit merkittyinä,

eikä ole jiirmistii kulkukarttoja.
Ei missään ole pelastusmeneitii eikä neumoja, eikä uima-

Vöitä matkassa.
Ei luodoilla, saarissa, eikä niemissä ole majahuoneita, poltto-

puiden ja miilttämättömimpien tarpeiden kanssa. Erittäin olisi
rakennettama majatupia Neula- ja Vetaranniemeen, Karhusaa-
reen ja ehkä muuallekin.

*) Wasta on Teuwo Pakkala (ylioppilas Frosterus) julkaissut kirjan:
»Oulua soutamassa^, jossa tällainen Kuhmolaisten retki kerrotaan. Luettawakirjat
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Ei miehillä ole nahkaisia sadetakkia, ei porontaljoja, ei
uudinta sadetta> sääskiä, aallonroisketta ja tuulta mastaan.

Olisi suotawa, että niissä tckloissa, missä matkannehiii run-
saammin kiiypi, olisi kelmollista kirjallisuutta siistissä lukuhuo-
neessa tarjona, esim. sanomalehtiä, kumakirjoja ja karttoja, joita
sääpidon-pittijiit saisimat käyttää ja katsella ajan kuluksi. Mitä-
päs siitä jos sellaiseen jota kunta panisikin 20 markkaa. Sen
sijasta ei kortteja otettaisi käsille nuorison testen.

Oulussa on termamiehillii isot mapaudet. Pittu huutelusta
ja rähinästä ei poliisi saa heitä panna toppiinsa selmenemöön.
Siitä ylpeilemättin edelliset ja kokemat poliiseja komasti ärsyttää.
— Kun kadulla ryyppimiit ja poliisi tulee näkymiin, sanomat, esim.
„Ei tässä kolmatta miestä tarmita". — „Omoamme myö juomma".
„Etpii soa koskea" y. m. f.

Oulujoella ja talojen kohdalla kun liikkumat, annaa jo pu-
heesta tottunut, mitä terma maksan. Kun terma on korkeassa
hinnassa, pitämät termamiehet lomaa äänen moimaa, kun se on
huokeaa, soutaa jutistamat ääneti pöö riipuksissa. Dlimalkaan on
termamiehillii jäänyt pois suun pieksiintii, eimiitkä enää hauku
mastaantulemia tai rannalla olemia. Simistys näkyy karttuman.

Ennen oli Vaalassa joskus lomia kahakoita, maan mtiestön
simistyttyä ja nimismiehen, asetettua siihen pitämään huolta
meneen-lastumuorosta, on hymii järjestys ja matama täytös
päässyt moimaan. Ainoastaan „Wuotin liitteessä ollessa" tuu-
lee wielä toraa ja porinaa liiemmölli. Ristijörmen ja Man-
nan miehiä ylimalkaan Vuoteiksi haukkumat, ikäänkuin kaikki oli-
simat Vuottijoen kylästä kotoisin. Heillä onkin isoimmat, ter-
matynnyrin kokoiset miina-ankkurit muassaan kun tulemat Oulusta,
muilla pienet heidän suhteen. Vaalassa sanotaan kuitenkin tätä
nykyä parasta järjestystä pitämän erään lujatekoisen naisen, joka
mielii koko kauppalaa hallitsemaan jäntemyydellään.

W. 1884 kesällä tapasin joukottain 10—50 menekuntaa eri
paikoissa matkalla, ja kaikkien täytös oli siimoa tuin tirttomies-
ten, maitta miinaa kyllä olisi tarjona ollut. Tähän maitutlaa
tai sekin, että useimmat omat talottaita ja heidän lapsia, jotka
omat saaneet paremman kasmatuksen kuin irtolaiset. Keskenään
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puhelimat, minkä mitäkin kuin kirkkomailla maan. Vanhat ter-
wamiehet tuntemat laajalti toisten pitäjäin miehiä, tenvehtimitt
ilolla wanhoja tuttawia ja kutsumat kahmelle wanhan tuttawuu-
den Vuoksi. Rantataloista, joissa siiiipitoa pitelewiit, naimat usein
tyttäriä pois ja kuljettelemat kauas yläpuoleen.

Se on termettii, raitista, lujaa wiikeä, jota täällä näkee
koolla. Soutu on monipuolista moimistelua, kehuu saksalainen
mainio Virchomtin. Siitä seuraa hymii ruokahalu, hilpeys ja
lepo. „Ouluewäiksikin" koetaan panna, mitä parasta talosta,
woita isot pytyt, rieskat, kala- ja lihakukot, piirakkaat, meitsikalat
monenlaiset, linnuntäkkiti, lampaanlapoja, mätiä ja siihen piimää
komasti, joskus ruokaryypyt ja kahwiaineita — yhteensä iso arßu
muonaa. Matkalla kun säät eiwiit näytä wiiwyttelewiin tarjos-
kellaan tuttawissa taloissa maistiaisina muijan teoksia majatalon
lapsille ja mäelle, miihin toisilleenkin matkalla.

„Silloin ei tyhjään mene istunta, kun komasti tuulee",
mutta keskinkertainen tuuli ikiimämpi, kun ei oikein uskalla lähteä
eikä ole paljon muutenkaan. Joku jolla on pää „puusta tai
luusta" irroittaa ensin meneensii ja häärää, tarkastaa mitsat,
asettelee rapeita ja maralaitoja, miskaa mettä, toinenkin yhtyy, we-
neet pintotaan yhteen, ja ei muuta kuin mene mesille. Kun tuuli
on koma täytyy monen uskalijaankin työntyä saaren suojaan.
Monelta täyttää meneen ja toisinaan taataakin. Sitä miihin
veljiltään sentään. Se on miihiin pahaa, kun pääsee „seljästii
ajamaan" ja pohjaraitia irti repimään, kynsiensä pitimiksi. Joka
muosi „unehtuutin" muutamia näille selille.

Soutaa on terwawene sitkeä, mutta purjeessa mennä moh-
taisee hymää mauhtia, samoin koskilla, kun kerran liikkeelle pääsee.
Purje on kaksipuolinen, eikä medti oikein laitasella. Eiköhän Voi-
taisi keksiä rattia (kööliii), jotka jiirmellä purjehdittaessa maan
pantaisiin kiinni, jotta moitaisiin luomailemalla liikkua. Purje
pidetään lujalla kuin pelti.

Nopeasta purjehduksesta esimerkki. Eräällä Venekunnalla
oli Kaiwannosta purjetuuli. He lähtiwät kesällä auringon nous-
tessa, terwahowissa olimat kello 8 illalla. Matkaa on 11 p. suo-
raan, joenmuttia myöten enemmän.
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Oulujiirmen pohjoista rantaa ei ole Mmä liikkua. Siinii
kulkee niemestä niemeen kuin tikapuita myöten. — liirmen tai-
palista sain käsiini seuraaman matkamiesten keksimän hokeman:

Peninkulma on Pehkolahan
Siitä toinen Toukan päähän,
Kolmas Kolmikon nenähän.
Pari on wielä Parkinniemeen,
Sekä kaksi Kajaaniin.

Kuitenkin omat nuo kahdessa wiime säkeessä mainitut mitat
neljänneksiä, josta on syytä luulla että hokema ei ole tullut la-
matuksi oikeassa muodossa.

Runoilijatkin omat kirjoitelleet muutamia säkeitä terma-
iniesten elämästä.

Menemieyet AnHmoniemellii *).

Sadat oomme kosket tulleet,
Kuhmon kuuset jättäneet!
Arjan Ämmän äänet kuulleet,
Niskan kuohut malttaneet!

Vieri menhe Pyhää pitkin,
Kosket tuntee laskija;
Mela komiin kouriin pantiin,
Ei oo hätää, pelkoa!

Vaikka kuohuin Pälli pärskyy,
Keulamiehet kastelee:
Rakan rantaan laine läiskyy.
Pyhän aalto ajelee.

Madekosken karit kaikki,
Arttukimen tunnemme!

*) Joukahainen, VII s. 97.
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Merikosken aallot halli.
Keiton keskelt kynnämme!

Raitis ompi elämämme,
Waikta maimaloinenkin ;

Luoja toki tukenamme.
Jos meit uhkaa kuolokin!

Termanpolton mastustajille ja puolustajille anne-
taan vertailuun tilaisuutta seuraamien laskujen julkaisemisenkautta.

1) Lasku 1 terwatynnyrin polttow aimoista.
Kahden tynnyrin kolopuut koloo mies päimässä,

piiimiipaltta 1 maskitaalan 8 äyriä siis . .—: 20 äyriä
Kaato ja hakkuu, syli päimässä 1: 08 „

Wediitys haudalle termaspuiden sylestä 2 piiimiiii. 4: —

„

Särky ja pinoon ladonla, 2 päimiiii sylelle . . . 2: 16 „

Haudanladonta, sylelle 1 päimä. . . . . . .1:08 „

Erinäiset askareet: haudan puhdistus, tarpeet, sam-
malet, poltto yhteensä päimä tynnyriä kohtaan 1:08 „

Kahden tynnyrin teko, aineiden nounti jameisto 4p. 5:00 „

Lähimmäiseen kaupunkiin on useilla 12—15 pen. ja
enemmänkin; jos puoletkin otetaan lukuun,
menee hemoselta ja mieheltä 4 piiimtiii 2 tyn-
nyrin muoksi, 2 talaria päimältä, siis .

. 8:— „

Leimaamis-, tulli- ja räköysmaksut . . .
.

. —20 „

24: 10 äyriä.

Lasketaan (lissä—Torniossa) keskimäärin 7 V 2päimiityötii
terwatynnyrin miljelyyn, 1 kuljetukseen. Jos 3—3V2 riksiä siitä
saadaan, ei tule kesiipiiiwätkiiän palkituiksi (Deutsch).

2) Soldanilla on seuraamat laskut (s. 26—27):
Termahauta Sotkamon pitäjäässä Kajaanin kihlakunnassa

waatii, jos siinä on 50 syltä kolopuita ja jos siitä saadaan 100
tynnyriä termaa, kun työ lasketaan ennen esitetyillä perusteilla
528 päimiityötii, 124 päimätyötä sydänmaalla ja raha menoja
3 ruplaa hopeassa; eli jos päimätyöt sydänmaalla muutetaan ta-
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mallisiksi piiimiitöiksi kuten äsken, 776 päimätyötä ja rahassa me-
noja 3 ruplaa hopeassa.

Sotkamossa kerrottiin/ että kuljetusta Ouluun ylläpitämät
erityiset koskenlaskijat, jotka koko matkasta säännöllisesti saamat
60 topeittaa tynnyriltä (Kajaanin sultulaitosmatsut siihen luet-
tuna). 100 tynnyrin kuljetus- ja myyntikulungit (3'/2 topeik-
taa tynnyriltä) tulee niinmuodoin maksamaan 63 ruplaa 50 ko-
peittaa; joten tuotteesta ja sen myymisestä yleinen meno nousee
776 työpäimiiiin ja rahassa 66 ruplaan 60 kopeittaan. Tulot
tekemät 98X3 se on 294 ruplaa. Jos tästä otetaan pois 66
ruplaa ja 50 kopeekkaa, niin jää jiilelle 227 ruplaa 50 kopeik-
taa 776 piiimiityön palkaksi.

Mämainittujen laskujen nojalla tuottaa siis Sotkamossa
terwanpoltto 29,3 topeittaa piiiwiityöpalttiota. Jos näiden las-
kujen perusteella 66 ruplaa 58 topeittaa muutetaan piiimiitöiksi,
niin saadaan 227 päimätyötä, joten 98 laimaan lastattamaa
termatynnyriii saadaan (813 -s- 227 se on) 1040 päimiityöllii, ja
yhteen termatynnyriin menee siis 10,6 päimätyötä.

Urkolla kuljettajat saamat kuitenkin, katsoen weneen warus-
tamiseen ja hengenmaaraan, joka noissa lukuisissa koskissa aina
on tarjolla, paljoa paremman työpalkan, kvin termanpolttajat itse.
Lastissaan olemassa meneessii on tamallisesti 24 tynnyriä ja ta-
mallisesti 2 henkeä, jotka (Sotkamolaisten mukaan) suorittamat
toto matkan edes ja takaisin 9 päimässä. Siis saamat he 18
päiwiiltii palkakseen 14 ruplaa 40 topeittaa, eli ptiiwiiltii noin 80
topeittaa.

Soldan teki edelleen seuraamat laskut:
Reifijiirwellä kului termatynnyriin 10,8, Sotkamossa 10,6,

Tornion ja Ounasjoella 10,8 päimätyötä. Piiiwiipaltta oli Reifi-
jiirwellä 25,24, Sotkamossa 29,3 Tornionjoella 27,? topeittaa.

Soldan luuli, että tilastolliset tiedot osottaisiwat, että mitä
enemmän termanpolttoa harjoitetaan pellon- ja niitynmiljelyksen
kustannuksella, sitä suurempi on köyhyys (s. 30). — Hän sanoo
kiusauksen oleman suuren talonpojilla hetkellistä woittoa wastaan,
jättämään maanwiljelyn.
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Huonoina puolustuksina luettelee hän: 1) että talonpojat
pakotetaan siihen, koska se on ainoa keino saada rahaa meron-
muksuun; 2) että ainoastaan liika aita käytetään tenvanpolttoon;
3) että maanlaatu on huono, soita ja kankaita on maan tarjona,
jotka eimiit tuota mitään, ja 4) että halla ei pane termahautaa.

Joku Viitasaarelainen lausuu siitä: Samalla työllä, mM
termatynnyriin menee, moidaan saada ruistynnyri, jolla on suu-
rempi armo. Ruistynnyrin hankkiminen ei kuitenkaan turmele
tilaa. Termatynnyri on sen sijasta kaupattama ja johtaa talon-
pojan maantielle ja kaupungin miettelyksiin ; metsät ja maat haas-
kaantuivat (Soldan s. 34).

Muudan Siemiliiinen armelee : „Samalla työllä kuin terma-
tynnyri saadaan toimeen, moi raimata, ojittaa ja kuokkia tynny-
rin alan suota".

Soldan s. 35 jatkaa: „Köyhyys termanpoltto-alueilla riip-
puu etupäässä talonpoikain merrattain suuresta malistuksen ja
työn kelmollisuuden puutteesta. Maanmiljelys halmintin, kuuluu
korkeampaan ihmisen kehitysasteesen, kuin terwanpoltto kuopissa.
Sen sijasta, että edellistä pidetään fiwistyksen peränä ja poh-
jana, muistuttaa se tunnetusta „tulen käyttämisestä" masta löyde-
tyillä Etelämeren saarilla. Maanmiljelyksestii olettaa hän että se
synnyttää joukonkäsitteitä ja monellaisia tietoja, jotka johtamat miet-
timään, keksimään neumoja mastoinktiymisissii, ja siis toimeliai-
suuteen sekä yrittiimiiisyyteen. Sen rinnalla on terwanpoltto ajat-
telemattoman tointa (hantering), joka pyörii niin alkuperäisissä
käsitteissä kuin kinves ja puu.'

Kiantalainen kirjoittaa termanpottostaan:
Työläs ja Vähän palkitsema on tämä termanpoltto täältä

Pitäin, maan kun ei ole muuta rahansaakkua, niin totta on täy-
tyminen. 15 piiiwätyötii kului 2 weneeltii taiwallukseen Taiwal-
alaseen tullessa. Tähän lasketaan nyt 13 kosken laskupaikat:
5 riksiä Ruotsin Velkarahassa, soutukasakan palkka, 8 riksiä we-
neen muolraa, 1 r. purjeesta. Emäiden hinta siihen mähintiiin
kahdeksi miikoksi. Onpa ruunaajat ja räkääjätkin lustannettawat.
Oulujärweä on Kiantalaisten kulkea B^/2 peninkulmaa.—Matkalla
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oli yksi menekunta miettiinyt 9 muorokautta saaressa. (W. 1836
N:o 26 Oulun Wiikko Sanomissa).

Puhdas tulo terwanpoltosta on hywin waihtelewa, ei ai-
noastaan nouseman ja äkisti laskeuman hinnan muoksi, maan
myöskin termametsien tilan muoksi sekä termanpolttajan asunnon
etäisyyden mutaan.

Oulujiirmen ympäristöllä tulee tarkkojen muistoonpanojen
mukaan Ouluun miety termatynnyri maksamaan 7 tai 8 markan
paikoille, jota mastoin Kuhmon kaukaisemmilta perukoilta ja mai-
maloisilta paikoilta tuoden nousee 10 t. 12 markkaan. Heillä on
Ontumatta kahtia Kajaanissa. Hossan tilatta on Kuusamon ra-
jalta Paltamoon 19 peninkulmaa jokimesiii myöten.

Termanhinta on waihdellut eri aitoina:
V. 1650 paikoilla 10—14 waskimarttaa (luwelius).
W. 1681 ostettiin Paltamon kirkon terwaukseen 13 tynny-

riä 39 maskitalarilla, siis 3:lla talarilla tynnyri.
Mathesiuksen mukaan maksoi, luultamasti Oulussa, m. 1739

3—4 maskitalaria tynnyri.
W. 1721 nousi hinta sodan jälkeen 10—12 maskitalariin,

maan kun runsaasti rumettiin polttamaan, laskeusi se s—6:teen,5—6:teen,
mutta 1747 nousi aina 12—13 maskitalariin.

Terwan hinnat Kajaanissa (Gebh.):
1744 3: 10: 16 1783 1: 32
1753 2: 21: 8 1792 1: 40
1764 6: 21: 8 1800 1: 32
1777 2: —

W. 1850 ja 1851 maksoi terma 10 r. pankossa.
Vuosina 1857—58 taisi tynnyrin hintana olla 5—6 rup-

laa. Sitten on se waihdellut 9—15 markan millillä ja on maan
joskus kohonnut sen ylikin.

W. 1861 oli termain hinta kohonnut 4V2 ruplaan tynny-
nyriltii, sitten 5 r. (Suometar).

Länsi-Suomesta on tieto muodelta 1582, että miljatynnyri
maksoi IV2 tynnyriä termaa (Hist. Ark.).

„Harwoin on sitten termoista oikeaa hintaa saatu, kun fe
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mainio terwatauppijas Punaparta wietiin Helenan saareen", ker-
too Lönnrot.

Terwan keskihinnat Suomessa: 1840 2 r. 28V2kop. 1845
2 r. 30 k., 1850 2 r. 57 k., 1855 sotamuonna 3 r. 48 k., 1857
3 r. 1 k., 1858 3 r. 22 k., 1859 3 r. 31 k. (Soldan).

Sanottakoon terwanpoltosta mitä tahansa, niin se täyttää
paikkansa ja on luonnollisesti kehittynyt. Kun se hymiisti kan-
nattaa, niin sitä harjoitetaan. Siinä saadaan talmella joukko
miehen ja hewosen piiiwätöitii rahaksi ja kootaan siten Vero-

rahansa. Jos metsät loppumat, jos terwa huojistuu ja muu työ
paremmin kannattaa, siihen kohta ryhdytään, yksi ensin, toinen
sitten. Termanmiljelyksessii on maihtelemaa, ponnistnksia ja sit-
keyttä maatimaa työtä, milloin paukkumassa pakkasessa jylhässä
kormessa metsiisaunalla roihumalkean ääressä, Milloin tupruamalla
termahaudalla, taikka keikkumassa purressa melan marassa tai
sileillä kuikan Peltoloilla, karmeina kefiipiiiminä ja öinä. Entäs
nuo puuhaamat kosket, jotka owat ylös ja alas kuljettamat, siihen
mäen kokouspaikat, kaupungin näkeminen ja ostokset, tulijaiset ja
muut. Siinä on miehuutta, rasituksia, humia ja ponnistuksia,
ramintoa hengelle ja ruumiille, siinä on uljuutta, suuruutta ja
runoutta.

Miehet tuultumat, liikkeessä ollen haihtuu kotilieden noki,
ja pellon pöly, kaupungissa nähdään uusia esineitä, tarkoituksen
mukaisempia työkaluja, joita ensin nähdään, sitten nähdään ostet-
tawan ja kolmannella retkellä jo ostetaan. Ompelukoneita esim. tai-
taa jo olla kihlakunnassa kolmisen sataa. — Lyhyesti sanoen — ter-
wanpolton kautta ihmiset pysymiit liitteessä, tottumat seurus-
telemaan, saamat nähdä ja tuulla, että on maailmaa tuollakin
puolella aidan — sen kautta lemiiiii uusia aatteita kihlakun-
tamme perukoille asti.



Halla- ja nälkömuodet.
Maanmiljelyksen suurimpia haittoja omat hallamuodet. Rei-

nin mukaan on täällä kymmenen muoden kuluessa keskinkertaisia
miljamuosia 6, hallamuosia 2 ja hymiä muosia 2.

Karjalassa luetaan joka kolmas muosi huonoksi muodeksi
(Sjögren sim. 34).

Hallalla on heimolaisia tuppi- ja sirppihalla. Tuppihalla
on se, joka kylmää miljan tupelle, sirppihalla, kun leikataan milja
liian warain.

Halla- ja nälkäwuosiUa on muka monta ennustusta, joita
en kuitenkaan ole tullut keränneeksi.

E. Castren mainitsee 1754, että jos käki hankeen kukkuu,
tulee huono muosi.

Sen parempaa ennustusta ei taida tarmita, kun ne kaksi:
1) kylmiimiitön tai huonoilla siemenillä kylmetty pelto; 2) myö-
hään Juhannuksen aitoina ja sen jälteen kylmetty pelto myöhäisen
kesän tulon muotsi.

Kajaanin seutu on hymin hallan arkaa. Samoin Lahnas-
järmen kylä, alaiset Puolangan, Mannan ja Kuhmon seudut.

Vaaroilla sekä Oulujiirmen kuimarantaisimmissa niemissä
ja saarissa panee halla Harmoin. Manamansalolla käy halla

muutamissa paikoissa ainoastaan itätuulella ja Harmoin hallai-
simpina muosina.

Hallaa kestämät enin Paltaniemeltä Luttarinpelto järmen
ja lammin millissä, Hömelön pellot rannalla niemeen päin. Kirk-
koniemen pelto ja Sutelan törmiipellot. Näistä ei ole mistään
wielä lämpömittarilla tehtyjä hamainnoita.
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Mssanmosista tietoja.
W. 1554 oli pouta ja halla kesäkuulla, ruis meni melkein

kokonaan Suomessa.
A. Andelinilta omat seuraamat kappaleet:
Vuosina 1687 ja 1688, 1690, 1694—97 oli nälkä jokll-

piiimiiisenii mieraana ja taudit kumppaleina. Vuosi 1695 alkoi
hirmuisella pakkasella. Monta ihmistä kuoli miluun. Kirjoissa
mainitaan kuinka sudet tunkeusiwat huoneihin ja ahdistiwat ihmi-
siä etenkin Itä-Suomessa. Tätä talmea seurasi myöhäinen kewät,
ett'ci kylwöii saatu tehdyksi ennen Juhannusta ja sitten tuli kylmä
ja sateinen kesä. Vilja ei joutunut malmiiksi ja pelloilla nähtiin
ainoastaan siellä täällä muutamia mihreitii korsia pilkistämän
mustasta mullasta, jonkatähdentämä muosi sitten kutsuttiinkin suu-
reksi mustaksi muodeksi*). — Halla mci sadon syyskuun alussa.

UiilKänmodet 1695—1697.

Ennen oli elokuormia Samosta torilla ostajia odottamassa,
nyt ei. Iymiistöjiitäiin ei oltu wielä perustettu **). Elot tuh-
lattiin tarkkaan ennen aikojaan. Mtii kylmä oli seuraama kesä-
kin (1696), jolloin 7—B piiimänii elokuuta oli paksu jää mihan-
nissa tähkissä. Yleisempi kylmä tuli 23—25 elokuuta, joka mci
kaikki. Etelä-Suomesta hiiwisi kesällä käki ja moni muu lintu,
sekä jänikset. Kukot muikenimat ja hiiret saiwat wallan (Ilmoni
f. 262).

W. 1696 oli Etelä-Suomessa 5 miittoa talmea, helmikuun
11 p. suli jiirmet, mutta maaliskuussa tuli pakkaset (Hist. Ar-

kisto).
Papeistakin söi moni pettua ja olkileipää ja se piti itseään

onnellisena, jolla oli surminjauhoja sekoittaa sekaleipiiiinsii. Veh-
kaa, juuria, heiniä, paistettua nahkaa, raatoja, ruttoon kuolleita
eläimiä, koiran, hemosen ja kissanlihaa, keskosia y. m. syötiin ja

*) Tässä lienee erehdys, sillä w. 1601 oli Suomessa tällainen halla»
wuosi. Rutto raiwosi silloin esim. Marttilassa (Suomi 1857 f. 177).

**) Kertomus Hbo Tidn. 1793 N:o 38; olisi tarkoin tutkittawa kenen
se on tekemä.
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Paltamossa sanotaan lasten syöneen manhempiansa ja Vanhem-
pien lapsiansa (N:o 39, 1793 Äbo Tidn.).

Katajanpuusta ja marjoista tehtiin kaljajuomaa. Käyneenä
se oli kyllä mälttiimöä, mutta muuten äytelää ja epiitermeellistii.
Toiset tekimät juomaa, olkisilpuista. Onneksi faatiin silloin ka-
loja lujasti.

Pielisjärmellii eräs talonpoikainen maimo miehensä ja 12
muotiaan poikansa amulla, tappoi 2 nuorempaa lastaan ja ma-
han myöhemmin erään rintalapsen, ja söi ne suuhunsa. Tästä
tuomittiin poliettamaksi *).

Moni eli sillä ruoalla, mutta ei jaksanut oikein kämellii eikä
toimittaa toimitettamiansa. Olipa toisia sitä mastoin teillä kulku-
salia marjojen kaltaisina, jotka kaaduskelimat taipalelle.

Tamallisesti pöhöttyi ja jäykistyiruumis ensin niilistyneiltä
ennenkuin kuolimat, toisilta kuimettui ruumis ja kasmot mus-
tuimat.

Elotynnyri, jonka hinta oli tamallisesti 6—B tal., maksoi
32—36 eikä silläkään hinnalla saatu. Mikkelistä 1696 Juhan-
nukseen 1697 kuoli Pietarsaaressa 1026 syntyi 87, Sotkamossa
1584 synt. 25, Paltamossa 1612 s. 54, Kajaanissa k. 156, s. 11,
Kalajoella k. 1017 s. 57 henkeä.

Hätä oli suuri synnytti tauteja, jotta muodessa syyskuun 1
piiimiistii m. 1696 syyskuun 1 päimiiiin 1697 kuoli Kajaanin
kaupungissa 160 ja koko Kajaanin romastikunnassa 3,184 (Palta-
mossa 1,500 ja Sotkamossa 1,524).

Oulussa maaseurakunnan kanssa kuoli 1,592, kaupungissa
657, synlyi 56, Limingassa kuoli 51,132) 895 ja 122 mierasta,

*) On samanlaista hätää ollut ennen muuallakin, esim. Moslowassa
ja Novgorodissa.

W. 1230 leillasiwat muutamat huonommasta mäestä elämiä ihmisiä
kappaleiksi ja siliwät ne, toiset leitleliwiit paloja ruumeista ja nielaisiwat ne,
toiset söiwiit hewosen, koiran ja tissan'lihaa (Suomi, f. 50). Rostowissa
1423 söiwiit myös ihmisen lihaa fs. 142).

W. 1215 möiwät nätissänsä Novgorodissa lapsiansa orjiksi.
W. 1570—72 oli Moslowassa iso nältähätii. Nälkäiset tappoiwat toi-

sensa salaa ja söiwiit (Suomi, 1848 s. 211). W. 1601 Moslowassa ihmiset
ryöstiwät ja tappoiwat lnpäpalan wuolft ja söiwiit toisiaan (s. 250).
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syntyi 58, Kalajoella 1,238 ja 66 mierasta, syntyi 57> Raahen
Salossa ja Raahessa ft77^Z 484, 38 mierasta, s. 41, Kemissä
676, 17 mierasta, syntyi 17. Pohjanmaalla tuoli yksin 19,540
henkeä.

lissä ja Pudasjärwellä kuoli 754, Hailuodossa 88, Siika-
joella 888, Pyhäjoella 980, Kalajoella 1,218. Koko Suomen
mäen hutta teki kolmena muonna 150—200,000 henkeä. (Hbo
Tidn. 1785; Oulun Viikko Sanomia, 1833 N:o 18).

W. 1697 oli hymii muosi, maan pellot oli suureksi osaksi
kylmiimiittä. Sinä muonna lähetettiin hallituksen puolelta 1,000
tynn. eloja. W. 1698 jälleen 5,000 t., jotta maakunta tuli au-
tetuksi.

1697 oli edullinen muosi peltonsa marain kylmäneille, mutta
toisilta mci Laurin kylmä kaikki puhtaaksi, jotta ei ollut olkiakaan.
Vasla myöhään tuli asiasta hallitukselle oikea tieto, ennen oli-
wat imartelijat kaunistelleet koko hädän laadun, kuten yritettiin
kreimi Berginkin aikaan. Eloa kun lähetettiin, joutui moni laima
haaksirikkoon matkalla, kuten 1868.

W. 1798 ja 1799 oli myös huonot muodet.
Vähää ennen 1712 oli ollut 7 huonoa muotta ruostekas-

teen muoksi Paltamossa (Mnemosyne 1821 s. 3).
Suuret oliwat siis kärsimykset näinä aikoina, jolloin yhtä

kaikki ruotsin aikakautta laulettiin ja ylistettiin.
W. 1748 marustimat Kajaanilaiset kuninkaan käskystä joka

lehmää kohtaan kuorman jäkäliä (Gebhard), josta annaa silloin-
kin huonon muoden olleen.

W. 1762 malittimat Kajaanilaiset hallan tuhotöitä ja elä-
neensä petulla, oljella ja kalalla (Gebh.).

W. 1786 puuhasi kaupunki anomusta, että maltio lainaisi
jymiii hätää karsimille takuuta mastaan (Gebhard).

Kirjeessä 1791 "/ö Sotkamosta kerrotaan: Tila on maa-
kunnassamme sangen kurja ja malitettama. Osittain halla, osit-
tain pitkät sateet matkaan saattoimat miime kesänä täällä samoin
kuin koko ympäristössä täyden katomuoden, että kansa sai wuosi-
tauden elättää itseään petulla, pehkulla ja muulla luonnottomalla
raminnolla, josta syntyi kulkutauti niin kiimas, etta s:sfä kuu-
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kaudessa on nyt 500 henkeä tässä ainoassa pitäjäässä (Kuhmo
oli kappelina) kuollut. Viime kesäinen alituinen sateen paljous
esti myös maanmiehen kaskia polttamasta, joka onnettomuus ynnä
par'aituinen siemenen puute ei lupaa meille iloisempia toimeita
tulemaksikaan muodeksi.

W. 1795 oli hallamuosi.
1797 "/s oli hallayö koko Suomessa (Finska Efiimerider,

Glmgren f. 34).
Kerran ollut niilkäwuosi, jolloin ei saatu tulia eitä muita

jauhoja, ja maltio lemitti leipiä, joita nolliksi sanottiin, kun oli-
wat kuiwattuja ja kowia. — Milloin?

W. 1810 oli nältiiwuosi Pohjanmaalla, sillä hallitus puu-
hasi apua sinne (Rbo Allmänna Tidning, 1811 N:o 52).

F^nnatantiwnost yalloineen (1832—33)

Monessa paikassa pani milu Pohjanmaalla 1832 syksyllä
potaatinkin marret, että niihin ei moinut paljon juurta kasmaa.
Moni sai maastaan parahiksi sen merran potaatteja kuin oli tyl-
wiinyt (O. W. S. N:o 5 1833).

Pudasjärwellä on säilynyt kirje (Oulun Viikkosanomissa
w. 1833) kirjoitettuna 26 päimiinii joulukuussa 1832.

„loulun pyhiksi tänne tultuani hamattin minä liikutetulla
syämmellä että puheet ja kirjoitukset köyhäin paljouesta täällä
eimiit ole olleet Vähääkään liialliset. Jos jokaptiimiinen köyhäin
joukko, pappilasa esimerkiksi oli suuri, niin wielä enemmin lisiiysi
se joulun aattona kuin tieto oli leminnyt kirkonkyliin, muutaman
llnneliaisen Oulun kauppamiehen, joka ei taho nimiönsä ilmi an-
taa, lähettäneen Pudasjiirmen kirkkoherran taloon kaksi säkkiä
Ruottin Ruisjauhoja, jaettamaksi laittein köyhemmille Pudasjiir-
wesä, loulu-ruan amuksi. Monet kyllä rutoilimat saaha niistä
Vähäistäkään osaa; mutta niitä ei ulottunut antaa usiammalle
kuin parille kymmenelle köyhälle parikunnalle, jotka wielä owat
kokeneet lapsinensa toosa pysyä ja henkiänsä elättää huonoisa ms-
keisänsä. Muille köyhille, jotka jo ornat kulteilla, ci tullut niistä
osaa."
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Toissa joulupiiimiinä julistettiin kiittiiin ja lausuin P:n kir-
kossa muutaman isännän lahjoittanen köyhille 50 riksiii Ruotsin
welkaseteleissti. Hänkin salasi nimensä.

30 p. tammikuussa 1833 kirjoitetaan jälleen, että talollisil-
lakin on suuri puute. „Luonnotoin on heidän leipänsä: nimittäin
paljaasta petäjästä, oljesta ja sammaleesta tehty. Vaikutus ja
seuraus siitä on yhtä luonnollinen kuin niihtiimii, nimittäin se
että moni on pöhössä. — Antajain luku näkyy mähenemän, ot-
tajain yhä enenemän. "^ mainittiin erään Oulun kauppijaan
lahjoittaneen 9 tynnyriä 18:lle pereelle jaettamaksi (O. W. S. N:o6).

Maaliskuun 11 p. m. 1833 kirjoitetaan, että punatauti ja
kuume on niin raju että miime unikolla kuoli 35 henkeä Kajaa-
nin maaseurakunnassa. Uuden muoden jälkeen on kuollut mähii
päälle puolitoista sataa henkeä taikka Vs seurakunnan miiestöstii.
„Warsin huolettamaiset omat meidän keinomme!" (O. W. S. N:o
12 1833) lausutaan lopuksi.

W. 1832 tuoli kansaa komasti niilkiihiidiin tuomain tautien
kautta. Niistä on puhuttu erittäin kuolemaisuus- ja tautiseittain
ohella. Mainittakoon maan tässä, että Kajaanin romastitunnassa
kuoli yleensä 860 punatautiin, 107 rokkoon, 438 lamantautiin ja
ylimalkaan 1,804 henkeä, jota mastoin syntyi maan 725.

Onpa näistä ajoista säilynyt erittäin kallisarwoinen, E.
Lönnrotin kirjoittama tirjesarja, jota otetaan tähän O. W. Sa-
nomien 20:nnestii numerosta m. 1833. Tässä säilytettäköön näyt-
teenä sen aikuinen kirjoitustapa.

Kirjoitus «Kajaanista, 4 päin,. Kuyti-Kuusa 1833
(Suomeksi käiitty Helsingin Kaupunnisa präntätystä Helsingfors' Mor°^

gonblad nimisestä Ruottalaisesta Amiiststä.)

Kauwan olet sinä kyllä saanut oottaa setä mastausta kir-
jallesi, joka tänne tultuansa, monen-kertaisesti ilahutti minua, että
selitystä, mitenkä minä olen käyttänyt sutta lähetetyt rahat, täällä
olemiin köyhiin amuksi; mutta älä kuitenkaan wielä tuslau mi-
nuun. Sinun kirjasi tullesa makasin minä mielä, täällä yhä wal-
littemasa kulku-taUmisa, jota Ruottalaiset nermfeeberiksi hokemat,
enkä moinut siis kirjoittaa fulle wastausta. Sitten minä kyllä
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wiihitellen paranin, siksi että minä jo miiton merran takaperin
lastiin, olisin jaksanut piirustella muutamia sanan-rimijii mas-
tailkseksi; mutta tahtoisani samalla antaa sinulle jotaan selitystä
meijän huonosta tilaisuuestamme, tällä Suomen maan nurkalla,
ja faattaakseni jollaan tamalla kostuin mastata sinun erinomaista
kansa-kärsimällisyyttäsi meijän surkeumesamme, ylöslyttäsin minä
silloin kirjoittaa, siksi kuin minun lisiiywiiiset woimani sallisimat
minun muutamankaan tiiman istua kirjoitus pöytäni iiiiresii, jota
ne wielä, wiitto sitten kielsiwät. Sinä petyt, jo eellii käsin, jos
sinä ootat minulta täymellistä ja järjestykseen suunnitettua ker-
tomusta; sitä en minä saata lumata. Kuin kaiten elatuksen puu-
tos ja taiten-lainen surkeus ja miheliiiisyys on noussut niin tor-
tialle, tuin nytyssä aitana, meijän surtiasa Kajaanin Läänisämme,
niin on kohta mahotoin selittää niitä sille, joka niitä omilla sil-
millänsä ei ole nähnyt. Ei minulla suinkaan ole sanoja eikä tun-
toa sitä yrittää.

Elämä on wielä mielesiini seuraaman tapauksen muisto.
Minä näin sen keskellä menneen muoen Elo-kuuta: ja tauman
taitaa se mielesiini pysyä. Minä maelsin silloin Saunajiirmen
kylästä, (Kuhmoniemen, eli Kuhmon Kappelisa, Soitamon pitä-
jiisi!), ja poitteusin Kuusjiirwen kylään, aikomuksella mieltää siellä
yötä. Hiljan illalla tulin minä muutamaan torppaan, josa Emäntä,
suuren lapsi-joukkonsa kansa, oli kotona. Kerran olin minä jo
samana päiwänii eksynyt sydiin-maan poluilla, joita minä mael-
sin, ja pelkäsin taas olemani määrällä tiellä. Kohta katosi tui-
tenki minun pelkoni, emännältä tuultuani, että minä olin oitialla
tiellä. „Mutta", sanoi hän, „teijiin pitää ensistii mennä meijän
salmen yli, kylään piiiistiiksennii". Viipymättä oliti hiin malmis
saattamaan minua sen yli. Me astuimma meneeseen, ja lapset
jiiimiit rannalle itkemään. Mi tultuamme tarjosin minä hänelle
soittopaikkaa; mutta hän ei myöntynyt mahtiakaan palkintoa
mastaan ottamaan, maitta minä kyllä kojin pakottaa häntä
siihen; hän takasi waan jo monina Herran aikoina saattaneensa
ihmisiä salmen yli, ja tekemänsä sitä wielä eestipiiin, kenenkään
moittimata, ettei hän palkata niin paljon olisi auttanut lähim-
mäistänsä. Hamaittuani suurimman köyhyyen mallitseman hsnsn



193

taloumesansa; mutta piiättiiin hänen ytsipintaisesta kiellostansa,
mastaan ottaa saattama-palkkaa, erinomasta tarmetta ei oleman
hänen talosansa, kysäsin minä, jos heillä wielä oli leiwiin-waraa,
elon-aikaan eli leittuusen asti. Hän pyrstiihti itkemään ja mäs-
iäsi minulle: „

Rukiista-leipää me. Herra kulta! emmii ole näh-
neetkään sitten kuin jäät temäillä lähtimät, ja moneen miittoon
meillä ei ole ollut kouraakaan jauhoja seottaa petäjä-leipäämme."
Minulla oli laukusani (Renselisiini) limppu-leipä, jolla Maan-
mittarin (Ingenieur) Vickmannin Frouma Nurmisten pitäjäsä,
warusti minua. Viinan Kaupunkiin (Archangel) liihtiisäni. —

Sen mina otin laukustani: leikkasin siitä puolen, jakäskin hanen
jakaa se lapsillensa, jotka yhä wielä kuuluiwat itkemän toisella
rannalla. Hänen ilonsa siitä miihiiisestä ja haimasta lahjasta
oli suurempi kuin monen muun olisi yhtä suuresta kulta tönkistä.
Hän palasi sitten meneeseenfii ja souti rannasta, josa minä mii-
wyin siksi että hän pääsi yli, lastensa luokse. Minulla ei ole sa-
noja joilla minä selittäisin niitten iloa, tuin he niittivät Milliinsä
oleman leipää. Syiimmellisesti ilotellen piirittimiit he äitinsä, ja
riemuten, juuri tuin moiton-Santarit, astutfelimat he rannasta
pirttiinsä, johon he tatosimat minun silmistäni.

Se tapahtui jo keskellä Elo-kuuta, ja merkittiimii on, ettei
ainoastaan mainitusa, mutta, tuka tiesi, monesa muusakin mettii-
mökisä, eletty silkalla petäjäisellä. Meiseen löytyi semmosia paik-
koja, joka on siitäkin hamaittama, että minun täyty kantaa leipää
kansani, laukusani, jot'en minä, tosiaan mielelläni olisi tehnyt, jos
minulla olisi ollut toimoa, ees joka kymmenenesii talosa, joitten
simu minä kuljin, saaha rukiista-leipää, johon minun mattani,
lllpsuuestani asti, on niin harjauntunut, että minä wskin tulen
toimeen petäjä-leimällä. — Vuonna ennen jo (1831), kuin minä
Heinii-kuusa maelsin Kuhmon kirkolta Mannalle (Hyrynsalmesa),
Wuosanka, Mikittä, ja Härmäjärmi nimisten, ja muitten kyläin
läpi, en moinut minä, mähilleen kolmeen muorokauteen, saaha
muuta rumaksi kuin petäjä-leipää ja maitoa. — Niin lauman
omat jo ne ttenot nälkää nähneet. Ennen kuin wiimme-sykfynen
halla kohtasi Pohjan-maata, oliwat eelliset pari eli kolme muotta,
jotka myös oliwat kato-muofia muutamille tienoille erinomattain.



194

tyhjentäneet kaikki entiset warat, ja sulkeneet entiset elatuksen kei-
not. Ihmisten täyty tyhjentää miimmeisettin säästetyt raha-kas-
sansa, eloa ostaaksenfa; niitten täyty lainata, mistä saiw at mo-
ninkertaisesti korotettua kasmoa, ja erinäisiä hymiin-tetiäisiä mus-
taan, joita lainan antajat näillä main omat tottuneet maatimaan
ja ottamaan melan ottajilta. Parempia aikoja toimottiin, joina
melat aimottiin maksaa. Monet, niiiintynynnii pitkällisenkärsimyk-
sensä kuorman alle, hylläsimät miimmen itte toimonti, ja tuin sano-
mat, tuta tiesi mistä, lemesimät maakuntaan, siunatutta elon-mai-
nioita oleman paljon autiona, etelä puolella Suomen-Lahtia,wal-
mistimat peret-tunnat, saottain, ittensä kohta, ijäksensä heittämään
syntymä-maansa ja mantereet. He moimiit kaikki, mitä he eimät
moineet kansansa kulettaa, ja lähtimät matkustamaan Suomen
pää-taupuntiin, josta heitä, puheitten jälteen, piti miettimän me-
ren yli, Riian kaupunkiin. Aksi osa maelsi St. Pietarihin, sieltä
Riian kaupunkiin mennäksensä. Riikaa, Riikaa, maan yleiseen
mainittiin; ja jos joku koki talonpojille selittää asian oitiata jär-
jestystä, niin ei kukaan häntä uskonut. Iso mäestö maelsi sil-
loin etelään ; mutta moni palasi sieltä, wielä suurempaan köyhyy-
teen; sillä liihtiisiinsii reisulle oliwat he myöneet eläimensä ja
muun tamaransa; ja heiiin poisa olonsa kautta oli kaikki työ jää-
nyt tekemättä. Muutamia jäi etelä maihin asumaan, ja epäile-
mättä löysimtit me siellä parempia etuja, kuin ne jotta totiinsa
palasimat.

Niin paljon oli jo menneenä kesänä puutoksen tuska ja epä-
toimo hittiiyttiinyt ihmisiä. Muttei siinä kyllä; syksyn piti sam-
muttaa toimon miimmeisenti kipinän, jota wielä oli säilynyt muu-
tamitten pomesa. Kauhistuksella muistelen minä wiimmeifen Syys-
kuun 6:ta päimää. Minä olin silloin Haapamaaran Kestitima-
risa, Kajaanin ja lisalmen mälillii. Koko päimän satoi silloin
lunta, lattaamata, ja pellot oliwat yleiseen wielä leittaamata,
eikä ees wielä joutuneetkaan. Mllii jälteen tuli niin toma pak-
kanen, että ojisa ja mnantien-rameisa, aamulla, minun matkus-
taissani lisalmeen, oli paksu jää. Mettä oli, niin tuin talmella,
aiman matkia lumesta, ja mettä-teillä ajettiin jo reellä. Mai-
nittu yö lopetti kaikki, ja maitutti että tuhansittain ihmisiä, jotka
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wielä siihen asti oliwat toiwoneet omilla Maroillansa, ehtii Vai-
moin tulla toimeen, kohta sen jälteen, kerjäläisinä, joukottain täyt-
timitt kaikki kylät. Vanhoja maroja ei löytynyt mistiiin. Kaikki
mitä hanttta oli moitu, se oli tarkoin kulunut eellisinä kato-muo-
sina. Vielä lisäksi oli muoen mähäinen tulo uiman kelmotoin
rumaksi ihmisille. Jauhot mainituista eloista, oliwat miheriät ja
karwaat; ja niistä leiwotut leimat eimät pysyneet, tamallisesti,
niinkään paljon koosa, että niitä olisi saattanut oikein paistaa ;

sen tähden piti taikina leimottaman tuohi-lemyin eli ropeisiin, ja
niitten turmin saataman uuniin ja uunista ulos. Jos melliii
keitti niistä jauhoista, niin laskeusimat ne pohjaan, samen taikka
mullan tamoin, eikä paisuneet eli karsuneet ne ollenkaan. Ne,
jotka eellisinä wuosina oliwat lainanneet muille, oliwat nyt ittek-

kin puutoksesa, ja kaipasimat omaansa takasin ihmisiltä, joilla nyt
oli kymmenen kertaa Vähemmin kuin siihen aikaan jona heijän
täytyi lainata. Ulos-mittauksia seurasi toinen toisen päälle, ja
teki heijän tilaisuuensa wielä surkuteltawammaksi. Komin monet
omat jo siis nähneet wiimmesen lehmänsä myytiimän; ja sitä ta-
pahtuu wielä joka päimä.

Muutamia Miikkoja sitten niijin minä, Kuhmon ja Suo-
mussalmen Kappelisa kulkiisani, monta taloa, eli maata, aiman
autiona. Niitten asujamet oliwat muuttauneet rajan yli, Olo-
netsin Lääniin, josa sanotaan oleman paremman ruman saaliin.
Minä tapasinki muutamia, jotka juuri oliwat muutto-reisullansa.
Aksi ja toinen niistä möi Vähäisetkin talon-kappaleensa, joita
heillä mielii oli, ja lähtimiit matkalle, ajatuksella ijiiksensä eritä
syntymä-maaltansa; muutamat aitoimat tulemana kemiinnä palata
Venäjän-maalta.

Reisuilla, joita täällä tulee tekemään, on matkustawainen
tosiaan usein malttaessa ruman-seikasta. loski täällä kotoaan
lähtisi hymillii emiihillii, niin on ensiksi maitta syyä taloin pir-
teisä, kvin nälkäyneitä ihmisiä on huoneen täysi kattomasa syöjää
suuhun, ja ne luonnollisesti ajattelemat: „Woi! kuinka me olemma
onnettomat tuon suhteen!" toiseksi täytyy silloin aina jakaa jotaan
kattojille, joski ne ei juuri suoraan anokkaan; josta seuraa että
matkamiehen ewätit ennen pitkää loppumat, ja hättki saapi muo-
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ronsa nälkää nähä. Muuan minun tuttuni mainitti, että kuin
hän, joku aika sitten, muutamasa talonpojan pirtisii oli syösken-
nellyt emättään, oli yksi pienonen, kahdeksannella olema, poika
tullut häntä likelle, kattonut häntä, mähiin hetken, tarkasti sil-
miin ja mummein sanonut: „Minun meljelliini on nälkä". Ne
sanat oli poika sanonut niin totisella ja jäykällä äänellä, että
kuulian fyämmen niistä täyty liikkua, marsin kuin ne tulimat
lapsen suusta. Hänen meljensii, jolle hän anoi, oli ollut monta
muotta manhempi, mutta monet miitot jo maannut sairasna. Kuin
sairas oli ruotua saanut, oli poika erinomasesti tytynynnä we-
tiiynyt ulemmatsi mieraasta, mitään ittellensä anomatta ja merk-
kiäkään antamatta, että hänelläkin oli nälkä, ehkä asia luultamasti
taisi niin olla, kosta talosa ei ollut löytynyt muuta tuin petä-
jäistä leipää.

Semmoisia täällä usein näkee matkustaisaan; mutta miilt-
täiitseni ettei kirjani, joka pituuellaan jo on tainnut mäsyttiiii si-
nua, täsmäsi wielä pitemmäksi, minä en mainitte niistä mitään,
maitta niistä olisi kyllä paljon sanomista.

Jos ruman puutos nykyssti aikana on suuri ja koma, niin
on wielä surkiampi ettei ole pitkiin nikoin tmmoataan parempain
aikoin tulosta. Viimmessii syksynä oli niin suuri rutiin-siemen-
ten puutos, että parahiksi puolet peltoja, tamallisuuen suhteen,
saatiin kylmöön, itämillä siemenillä; Kewät-tylwöin siementen puu-
tos tulee ustottawllsti wielä suuremmaksi.

Nälkä, maitta kyllä suuri, ei ole kuitenkaan ainoa tuska
jota nyt maimaa maakuntaa. Komin tuolettawaiset tultutauwtt
owat seuranneet sitä tuin uskolliset matta-tomerit. Nervfeeberi
ja Puna-tauti omat tomuuella tuin ennen. Eellti mainittua tau-
tia oli jo menneen muoen alusa Suomussalmessa ja Kuhmosa.
Sieltä alto se mähttellen lemetii etelää tohen, ja oli jo ennättänyt
Sotkamon Emä-kirkon lääniin, josa hän tuli yksiin puna-taumin
kansa, joka menneen kesän syksy-puoleen tultuansa Kajaanin lää-
nin etelä maihin, alko lemetö pohjasta kohen. Itsiin tultuansa
omat nömöt kulku-taumit uskollisesti auttaneet toisiaan tuolettaisa
yhtä toisen perään. Kummaksensa silloin tapasi jontu talon josa
ei ollut monia sairaita. Monifa tnloisn makasi jokainen henki
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tauti-wuoteesa; ja siis täyty wiemsten kattoa ja holhoa niitä.
Monet talot jiiimiit kylmille, kuin jota henki oli kuollut. Uuen
muoen aikana laskettiin joka kuuennen hengen Sotkamossa kuol-
leen mainittuihin kulku-tautein. Kuinka luotettama se lastu oi-
keen lienee, sitä minä en taija sanoa; mutta kuin samat taumit
uuentt muoen jälteen omat siellä niin tomasti Vallinneet, että
jota Viikkona kolme- ja neljiiti kymmentä ihmisiä on niille uh-

riksi mennyt, niin on jo nyt ainakin kuolleitten luku lastettama
tuuennetsi eli miiennetsitin osaksi Pitäjän toto miiestöstii. Pal-
tamon pitäjäsä owat nimitetyt tultu-taumit yhtä tuolettawaiset.
Wiihiin aitaa sitten ei ollut toto Kajaanin taupunnisa usiampaa
tuin kolme taloa mapaana taumista ja sairaista, ja ainoastaan
Mieslahen tyliisii oli, joku aita sitten, enemmin tuin sata henkiä
kuollut.

Syy minkä tähen niimät taumit omat niin lamialle lemen-
neet, ja niin kuolettamaiset, on kahtalainen, ja sitä ei ole helppo
auttaa: I:ksi sairasten kerjäläisten kuljettaminen talo talolta ja
kylä kylältä, jonka kautta tarttumainen tauti ennen pitkää tuli
yleiseen leivitetyksi, 2:setsi ruman puutos eli sen telmottomuus.
Mitä miimmetsi mainittuun tulee, niin olen minä maatuutettu,
että mähintäin toinen puoli kuolleista sairaista olisi terwehtynyt>
jos niillä olisi ollut kelmollista ruokaa. Onko se kumma että se
ihminen kuolee, jota monta miittoa maattuansa uumuttamasa ja
taiten woiman tadottawasa tauwisa, wiimmen saatuansa ruman
halun, on pakotettu petiijätä syömään, ja jolla mölistä ei ole si-
täiin syötämänä? Mtenkä moipi huono matta, joka semmosten
tautein jälteen ei taho sietää helpostittaan watwsa futaamia ruo-
tia, eitä niihin tottua, mitenkä se moipi kohta sulata kowaa pe-
täjä-leipää? Ennen mainitulla miimme muoen elosta leimotulla,
leimalla, josa sitä löytyy, samoin kuin muulla siitä Valmistetulla
rumalla, on, wielä lisäksi, erinäinen, mattaa turmelemainen ja
piluamainen luonto. Kohta sitä syötyä, alkaa mattaa purra; ja
se Vaikuttaa monta muuta pahaa, jota siihen tottumatoin warsin
tuntee.

Suurimmalla kiitollisuuella omat Kajaanin Läänin Asukkaat,
sekä Ruunulta että hywiltii ihmisiltä mastaan ottaneet isoja lah-
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joja ja apuja onnettomuutensa huojennukseksi. Se ainoastansa on
malitettama, että surkeus on niin suuri ettei sitä moi kokonaan
estää eikä auttaa; mutta sitä ei saata ihmetellä kuin ajaiellaan,
että Kajaanin Läänin Asujamet, joski ne olisimat komimmasti
hätäyneet ja suurimmasa tarpeesa, eimiit kuitenkaan hetikään 010
ainoat, jotka apua tarwittewat.

Ruunu on lahjoittanut, lainannut ja myönyt helppoon hin-
wan jymiä syötämiksi, ia wielä lisäksi huolta pitänyt laittaaksensa,
Kewät-kylwön siemeniä talonpojille. Ahteisesti peljittiiiin tuitenti,
ettei tarpeet täymy niistä, hetikään; mutta kiitoksen on kuitenki
mähempikin runsaastt ansainnut. Viiestii kymmenestä tuhannesta
Ruplasta, jotka Ruunu on määrännyt wilua waituttawain Soi-
jen ja rämeitten ojittamiseksi ja muokkaamiseksi, Oulun Liiiinifä,
pitäisi jonkalainen osa täytettämän Kajaanin Läänin amukfi,
niin että kohta kemäistä, kuin lumi ja kirsi on futannut maasta,
työn tekiiit faisimat työllä elatuksenfa. Vielä lisäksi on maimo-
mäelle malmistettu tila kehräämällä elättää henkiiinsii; ja sen M
hen on ostettu pellamia, hamppuja ja willoja jaettawitsi niille,
jotta ilmottamat haluansa niitä kehrätä.

Sairasten holhomiseksi, jotka ennen kerjäten tutkimat kylä
kylältä, on monet Lasareetit nyt järjestykseen laitetut, setä tau-
punnisa että maalla. Mainitut Lasareetit omat niin omaa laa-
tua, että niistä kyllä saapi miihiin lamiammalta kirjoittaa. Itte-
kuti niistä on malmistettu tamallisesta samu-pirtistä, johon on
koko joukko olti-muotetta laitetw laattialle. Niillä muoteilla ma-
kaamat Sairaat, eikä ole heillä muita makuu-maatteita eitä peit-
toja.

Vaikka nämät Lasareetit kyllä taitamat niitä silmään pis-
tää, jotka semmoisia eimiit ole nähneet, niin omat ne tuitengm
paljon hymiiii maikuttaneet. Jos näihin, samoin kuin oitioihin
Lasarettein, olisi hantitttu sänkyjä ja siinky-maatteita, ja muita
kapineita, niin olisi niitten osto komin wluttanutraha-maramme,
joita paremmin saatto käyttää ihmisten näljän-tuskan huojenta-
miseksi.

Nykyjään on semmoisia Lasaretteja yhetsiin; ja sairaita,
Ma niissä holhotaan, on jo 300; josta annua että kuin yhesä
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pirtisä usein löytyy 50 sairasta, taikka enemminki, niin on mai-
tia piiäsiii ittetnntt tykö. Mainituista 300, jotka taifli owat
tuiki köyhät, ja joita kuletettiin, kvin kerjäläisiä ympäri kyliä, en-
nenkuin ne Lasarettein otettiin, olisi epäilemättä toinen puoli, ja
mielii enemminki, kuollut, jos ci näitä Lasaretteja olisi toimitettu,
joisa sairaita toki ci ole aiman paljon kuollut. Luonnollisesti ci
ottanut kukaan mielellänsä mastaan kulkutauweilta saastutetutta
kerjäläisiä, jonka tilhen ne tamallisesti kuolimat taikka holhomisen
taikka ruman puutteesta. Monet niitä maipuimat kyliin millille,
kuoleman uneen. Joku aika sitten tuli muuan musta sairastunut
ihminen, jolla kuitenki wielä oli siksi moimaa, että hän waiwoin
tuletseli talo talolta, muutamaan taloon Sottamosa, rukoillen yö-
siaa. Pelmosta taumin tarttuman hänestä taloon, oli emäntä
käskenyt hanen mennä muualle. Sen tilhen oli Sairas lähtenyt
matelemaan toiseen taloon; mutta taumin ja moimattomuuen kä-
siin oli hän uupunut tielle, ja sinne heittänyt henkensä. Palta-mosa tapahtui, joku aika sitten, etta muuan mies lähti kaivele-
maan muutamaan kaukaiseen kylään. Taipaleella kohtasi häntä
tauti niin yhtäkkiä ja komasti, etta hän suurin waiwoin, kohta
kontaten , wiimmen pääsi autiohon tenva-miesten mettä-Saunaan.
Siinä makasi hän koko miikon aiman rumatta, ja kyllä komasa
patkaisesa, eitä jaksanut hän poltto-puitakaan ulkoa noutaa sitä
lämmittiiiikseen. Sen ainoastansa oli hän moinut, että koota
terma-miesten muoet-oljet laattialta, ja sytyttää ne palamaan;
mutta kuinka pitkällinen semmoinen nuotio oli, ja mitä lämmintä
siitä lähti? — Viikon kuluttua löyttiin hän sieltä melkeen kon-
tettununna. Kuitenki oli hänesii wielä henki; mutta taloon tar-
kin kuljetettuna loppui hän kohta. Monista muistaki olen minä
kuullut puhuttaman, jotka omat nääntyneet teille ja sieltä löytty
taikka kuollunna eli miihisii hengisii. Monet, jotta ei kehtaa ker-
jätä, ja miimmeseen hätään asti kokemat kotonansa eleskellii, omatsamasa onnettomuuesa. Monisa syiin-maan torpisa, on joka henki
yhtaikaa sairastunut; ja niifä ei ole siis ollut lämmityksenkään
hankkioita eikä petäjäisenkään ruan laittajia.

Sen kaltaiset wahingot owat nyt tulleet enemmiten este-
tyiksi, mainittuin Lasarettein kautta, jotka wielä lisäksi owat py-
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säyttiineet kulkutaumit lemenemästä maakuntaan, sairasten kerjä-
läisten kuljettamisella kylä kylältä.

Minä olen jo maininnut mitä Ruunu on tehnyt hiitäyneen
maakunnan auttamiseksi. Melkein yhtä paljon tulee maakunnan
kiittää monia erinäisiä hymiä ihmisiä, jotta, osittain maralliset,,
mutta osittain ittettin tarmittemaiset, surkutellen kansa-ihmistensä
surkeutta, omat hellillä syiimmillii koonneet apua heijän onnetto-
muutensa huojennukseksi. Niitten amut ja lahjat omat jo enem-
miten tulleet Suomen-Maan Amiiseisii luetelluiksi; jonka tiihen
minä tiisii en nimitä yhtään eriniiisesti. Mutta siihen siaan minä
tahon mainita kuinka niitä lahjoja hiitiiyneitten awuksi käytetään.
Läänin Maanherra, joka kaikella lailla ja taitella tunnollansa on
kokenut eesauttaa Lääninsä hywiiii, ja itte kulkenut ympäri kaikki
pitäjät, tarkemmin lattiaksensa tunki tienon tarpeet, on joka pitä-
jähän säätänyt ja laitattanut Köyhiiin-holhomisen Seuroja (Ko-
mitteeoja) joitten tulee köyhille jakaa, heille lähetetyt lahjat, ja
tili tehä jaosta. Niihin Seuroin kuulumat tawallisesii Kirkko-
herrat, Nimismiehet, muut Herras-miehet pitiijisii, Mrttoin Kuu-
dennus miehet, ja muita ymmiirtiiwiiisiii Talonpoikia. Minä olen
muutaman terran ollut saapumilla niisii jawoisa, ja nähnyt kuinka
ne toimitetaan. Köyhiä totoupi kylistä, joutottain, oottain apua.
Suurimman osan niitä on Komitteea tattonut tarwittewaisitsi;
mutta monet arweleepi se wielä tulewan toimeen amuttatin. Eel-
limmäisille jaetaan sitten, siihen taitoin tuin tusaki mökisä eli
peretkunasa on paljon mäkiä, 1, 2, 3, ja iteljättn kappaa jymiii,
peretkuntaan, joita lahjoitetuilla rahoilla on osiettu. Ei tosiaan
sillä tawoin tule paljon tunti osalle; mutta hymii on wiihiitin
suurus petäjän sekaan.

lakaatseni sinulta tänne lähetetyt lahjat, joita muutamat
Tutentit, seurueesaan, omat koonneet Köyhäin awuksi Kajaanin
Latinisti, kuttuin minä Kajaanin Kaupunnisa totoon, erinäiseen
Komitteeaan, Kaupunnin Pastorin ja muut Herrasmiehet,, jotta
tuumattuansa muittenti kansa, piiiittimtit jakaa mainitut lahjat
kahelle toista kymmenelle köyhälle peret-kunnalle, joista jokainen
oli semmoinen, ettei sillä ollut leipä-palaakaan huomiseksi. Siinä
me kyllä teimmii mastoin sinun ja muitten Antajiin tahtoa, jonka
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jälteen mainitut lahjat piti jaettaman 2:helle eli kolmelle köyhälle
peretkunnalle, sitä tuntumammaksi amuksi heille. Mutta siihen
luulin minä oleman fen enemmin fyytii fuostua, kuin sinä kir-
jafasi mainittet, ettei minun kuitenkaan malttamattomasti tarmm-
nut täyttää teijiin mainittua toimoanne. Kuitenki koettiin, lah-
joja jakaisa, sitäkin muistaa. Kolme köyhintii peret-kuntaa sai
siis kukin likimiiiirin 20 paperi-ruplaa, ja muut miihemmin.
Muuan köyhä Torppari, monen pienen lapsen kanfa, jonka ainoa
lehmä myötiin welan tähen auksionisa, sai niin paljon teijiin lah-
joistanne, että hän sillä itte saatto huutaa lehmänsä autsionista.
— Mielelläni minä eeskantasin näitten köyhäin, teijiin lahjois-
tanne osallisiksi tulleitten, peretkuntain kiitoksia ja siunauksia, niit-
ten hymille, tuntemattomille Antajille, jotka omista mähistii Ma-

roistansa omat koonneet heille niin suuren amun; mutten minä
taija heijän syiimmiinsii tieltä kirjoittaa. Osottakoon Taimaan Ju-
mala kuulleensa heijän siunauksensa ja loimotuksensa teijiin on-
neenna ja menestytseennii! — Ia nyt hymiisti!

E. L.

Halla turmeli Suomussalmella touot syksyllä 1835. Monen
pereen isän sydän tahtoi surusta pakahtua, kun lapset itkimtit lei-
pää. Armaamattomasti on nälkää kärsitty talmen pitkään, mutta
ihmeteltiimii on ollut Jumalan armo köyhiä kohtaan! Kuitenkin
on yksi waimo löydetty suksiltaan kuolleena Mannan saaren ran-
nalta. Herralta kai tämä on tullut ja on ihme silmissämme. —

Hallituksesta lausui kuudennusmies: Hymällii on hymtit palmeli-
jat (22/3 1836, O. W. S.).

Oulun Viikko-Sanomissa oli m. 1833 runsaasti taloudelli-
sia neumoja, mikä armo niillä sitten lieneekin. Ne omat talous-
seuran sihteerin Beckerin lähettämät.

I. Epiiituisia, syksyllä itäneitä siemenjymiii neumotaan pa-
rantamaan siten, että ne leivitetään saunan lauteille ja pidetään
siellä joku aika kylmässä samussa. On tarpeen liikutella ja häm-
tyennellä niitä usein.

11. Ruoka-aineista eläinten luissa huomautetaan, että ra-
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mintoa on niissä paljon tamallisen keitoksenkin jälkeen. Sentäh-
den omat ne hienoiksi muserrettamat ja surmottamat ja kannella
peitetyssä padassa keitetttimiit. — Surmomiseen ehdotetaan eri
konetta („wärkkiä"). Metsissä huomautetaan löytymän runsaasti
poronsanvia ja sanotaan niistäkin raspilla hienonnettuna tuleman
termeellistti elatusainetta.

111. Potaatteja neuwotaan O. W. S. (1833 N:o 5) sääs-
tämään hallamuonna siten, että otetaan maan meitsen kärjellä
itusilmikot maan siemeniksi. Niitä säilytetään ruumenissa tai sil-
puissa pilautumasta tai ohuelti lemitettynti kellarissa. Ne kylme-
tään matalaan ja maalimat hymtisti muokattua ja lannoitettua
maata. Muu osa potaateista syödään.

IV. Potaattijuustou neuwottiin tekemään keitetyistä potaa-
teista, jotka kuorittua surmotaan. Näin saatu taikina hierotaan
seulan läpi ja sotketaan sitten suolattuna maitojuuston aineen se-
kaan. Parin päimiin ptiiiM sekataikina sotketaan uudelleen ja
leimotaan juustoiksi. 3—4 potaattia mastaa yhtä maitojuuston
naulaa.

Samalla maroitetaan käyttämästä katomuosina manhennet-
tua piimää, joka tuottaa punatautejakin, tehtäköön liika maito
potaattijuustoiksi.

V. Päälliseen, joka aiotaan moiksi ttrnuta, seoitetaan mu-
serretutta keitettyjä potaatteja ja kirnutaan sekoitus. Näin syn-
tyy oimallistalpotaattimotta.

VI. Paleltuneista potaateista saadaan jauhoja, kun kyl-
mässä medessä sulatellaan ja läntäin millissä puristellaan, uudes-
taan jäädytetään, jälleen sutataan ja puristellaan, että liika mesi
katoaa. Sitten kuimataan ne miedossa lämpimässä, hierotaan
hienoksi ja seulotaan Harman seulan läpi, että kuoret jäämät seu-
laan. Seuleet kelpaa mellijauhoiffi.

Puhutaan wielä Riikawuodesta, jolloinmäki pitkin Poh-
janmaata riensi Riikaan. Ei saatu selmäii, mistä se touhu alkunsa
sai, maan kiireesti se lemisi. Kiellot ja esteet eimiit auttaneet ollen-
Kum. Kansan mielitumitus on rikas> ja sen toiwo on moimakas.
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Ft ei joudu epiitoimoon. Verrattakoon tähän esim. Hämeen mök-
kiläisten toimeet maanjaosta. He owat makuutetut että suurruh-
ttnas ottaa maat herroilta ja jataa heille.

Wuonna (?) oli eräs mies myönyt tawaransa ja soutais-
sansa laalangan lahdelta Waalaan wiskannut kirweensä Kökön
wäylään, ett'ei muta enää sitä Riian maassa tarmitsisi.—Siellä
sanottiin jywäfäkkein ja wiljakulien waan kasoissa ulkosalla ole-
man, kun ei ole syöjiä eikä ostajia. — Tästä kertoi maanmittari
lumelius, jota myöhemmin oli mittaamassa laalangalla.

Anonot wnodet 1846—56 n. m.

Vuoden tulot omat Oulun läänissä olleet:
1846—49 testint.
1850 hymti
1851—53 puuttuma, muualla hallaa rateiia, ei

täällä.
1854—55 testint.
1856 tatomuosi.
1857 puuttuma.
1858 (59 ja 60 ?) testint.
1862 ' koma halla.
1863 osittainen katomuosi.
18«4 kestint.
1865 puutt.
1866 testink.
1867 katom.
1868 hymii.

Keskimäärä on keskinkertaisen ja puuttuman rajalla eli 2V2
ftarkoin 2,54^ 4:stä muodesta eli noin 25 40 muoden kuluessa.

W. 1848 antoi ruis 3 jymiiii itäosissa, länsiosissa 8; oh-
ran sato oli epätasainen, yleisesti 3 jymiiii, paikoin 5. Halla oli
14 ja 16 p. syyskuuta (Ilmarinen 1848 N:o 102).

Mannalla syötiin m. 1849 pettua, jotta ihmisten ulkomuo-
tokin oli siitä muuttunut, sillä he oliwat pöhöttyneen näköisiä.
Wuotta wertaawat tuollut-wuoteen (jolloin kolera oli ensikerran
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Suomessa, 1833?). Huono sato ja milja, kuumeita, hätää ja
pettua?

W. 1850. Ei moi muotta malittaa, sanoo talonpoika ja
armelee auringon käymän ylempänä sekä laskeuman myöhemmin
ja nouseman maremmin.

Petun syönnistä y. m. on Ilmarisessa m. 1851 N:o 76.

Nälänhätään 1857 lähetettiin lääninhallituksesta Paltamoon
1,337, Sotkamoon 1,857, Hyrynsalmelle 1,891 ruplaa. Jauhoja
Paltamoon 58, Sotkamoon 83, Hyrynsalmeen 77 kulia. Rukiita
Paltamoon 31 tynnyriä 25 t., Sotkamoon 44 t. 2V2 k., Hyryn-
salmelle 44 t. 2V2.

Amustustoimisto Helsingissä lemitti Paltamoon 2,608rupl.
79 V 2kop., Sotkamoon 4,145 rupl. 25 V 2kop., Hyrynsalmelle
4,410 ruplaa.

Valtiolta tuli: Paltamoon 14,800 ruplaa; Sotkamoon 600,
Hyrynsalmelle 1,050. — Jauhoina: Paltamoon 1,793, Sotka-
moon 2,115, Hyrynsalmelle 1,697 kulia. — Jyminä: Paltamoon
620, Sotkamoon 280, Hyrynsalmelle 230 tynnyriä rukiita, ja
ohria Paltamoon 802, Sotkamoon 1,200, Hyrynsalmeen 1,000.

Mteensii tuli Paltamoon 18,745 ruplaa 79 V2kop., 1,851
tulia, 651 tynnyriä 25 tap. rukitta, 802 tynnyriä ohria.

Eloja oli maltiolla: rukiita 464 V3, ohria 196 V2t., jauho-
kuleja 6. Omia Hyrynsalmelaisilla 1,518 rukiita, 3,060 ohria.
Paltamolaisilla 1,596 r. 2,050 0. Sotkamolaisilla 2,505 r. 5,025
0. — Kauppamiehillii Kajaanissa 1,700 jauhotulla. Samaan
aitaan laskettiin mtiestön tarmitseman Hyrynsalmella, tilallisten
6,453, tilattomain 4,342, Paltamossa 4,195 4- 3,416, Sotka-
mossa 7,115 -l- 4,043 eli tynnyri rukiita mieheen (F. A. T.
N:o 9 1857).

Muut pitiijätit tarmitsimat rahana ja muutenkin paljoa mti-
hcmmtin, keskimäärin 2,000 ruplaa; Piippola, Haapajtirmi ja
Kuusamo maan yli 5,000. Eloja tarmitsi Sotkamo ja Haapa-
järmi enin.

MlKänmost 1857.
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Kajaanin kaupunki sai apua 140 tulia ja 20 tynn. ohria
maltiolta.

Kajaanilaiset oliwat torteain terwanhintain aitana 1862
ehtineet maksaa laitti 1856 tatomuoden lainat.

Mannalla oliwat Bisin kertomuksen mukaan katomuosia: m.
1862—65, siis neljä muotta peräkkäin.

Gietoja Viimeisestä isosta nMMdiistii (1867—68).

Eloja on etsitty 1865 Oulusta ja Kajaanista. lauhokuli
maksaa 13, ruistynnyri 9 V 2ruplaa, talanelitto 4 r., suolat 6 r.

Kun siemeneloja otettiin Oulusta tuli länget kalliimmaksi
kuin hemonen, sillä hallamuoden muotsi oli ainoastaan ryöstömou-
dille työtä ja woittoa siitä. Aina wuodesta 1832 on kitumalla
eletty. Jos ei waltio olisi niin rutosti ottanut metsiä pois, oli-
siwat ehkä eteentinpäin remputtaneet, weronsa wettineet ja tutt-
iinsa kuolettaneet. Mutta ei nyt kestä hirwennahkaiset housut-
kaan tässä leikissä. Lieneekö siinä lohdutusta että sanotaan vian
moneksi muuttuneen. Alla on —i— nimimerkkinä.

W. 1865 kirjoittaa Bisi syksyllä:
Neljäs tatomuosi tuli peräkkäin. Halla 15, 22, 26 p. elo-

kuuta.
Ohria saatiin maan Mannan rantapelloista. Potaatit kylmi

kukalle, nauriita tuli miihtin. Edellisen talmen yli päästiin termu-
haudan kattoja syöttämällä. Lampaat ja masikat tahtoimat kuolla
jo kemäillä. Kesä ei ollut lehmäin lypsytesä. Kaikki ei kehu ton-
tujaankaan sillä tuuli on suomia hajoitellut ihan ilmaan. Vähiä
elukoitaan täytyy hukata tai tappaa ja onpa karhukin osansa ot-
tanut. Vedet pohjillaan, kaloja ei ole syysnuotilla saatu, pehtu-
pettijti on nieltiimiinii, jotta palkolliset walittawat: „ei tiinii wuonna
tarjota potaatteja,- ci heintisilppujataan". Usean täytyy tUrwau-
tua rautatehtaan työhön, mutta talollisille se ci sopisi, sillä ci ku-
kaan moi Palmella kahta herraa. Tehtaan työmiehellä ci tule oma
talo oikeaan hoitoon.

Otteita sanomalehtikirjoituksista, etenkin U. Suomettaresta:
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V. 1865 lokakuulla alkoi tauti lewitä Kiannalla huonon ja
waillinaisen ruoan seurakumppalina. Sillä muoden tulot: ohrat,
potaatit ja nauriit oli syöty, ei niitä tullut kaikille mitä syödäkään.

Eräässä mökissä, jossa 6 henkeä makasi taudissa, toi hoi-
taja puolihsurimalle pojalle petäjäisen liiton (moileimtin), jota
hautattuaan sairas lausui: „wie koiralle niin pahan makunen
liitto!" Sairaan suussa maistuu ruoka pahalta, mutta petäjä-
leipä on ilmankin karmasta. Tuoreen kalan ja lehmän anteen
kanssa menee mukiin termeillä ihmisillä pehku ja pettijiileipäkin;

ja milläs muulla nämiit olisimat eläneet näin monta halla- ja
katomuotta. Ihan Harmoilla on ollut selmiiii leipää, maan tama
muosi tulee epäilemättä ankaraksi kuolo- ja ehkäpä niilkiiiinkuolo-
muodeksikin. Ei ole eloja eitä elonostomaroja, jonka muoksi tap-
pamat ainoat elukkansa ja syömät ne, aikoen mennä mierolle ker-
jäämään. Vaimaishoito on asettanut ruotilaiset ja kiertolaiset
setä päättänyt raha-amut, mutta nyt eiwtit riitä raha-anmt.
Tarmittaisiin työtä termeille, maan entäs sairaille, lapsille ja or-
moille? Kyllä autettaisiin tuin olisi, maan käsi tyhjä, toisessa ei
Mitään. Termeellistti elonpimoa, joka olisi köyhälle paras lahja
näljän hädässä, ei ole antaa. — Bisi rukoili sitten saman kir-
jeen lopussa apua pitäjään *).

N:ssa 95 m. 1865 mainitsee Bisi, että köyhiä Ämmtinteh-
taalaisia ei kunta ole mastaanottanut asuttaikseen.

1866 l?/^. Kerjäläisiä tulmaa ylenmääräisesti ja syömät
tuin Egyptin sirkat mitsauksen ajalla. Kajaanista tuodut elot
omat maksaneet 45—46 m. kuli ja 40 m. tynnyri, maan rahan-
puute tulee yhä ankarammaksi, köyhä rcchmas on kantanut elo-
miehille panttiin mikä suinkin hengestä irti. — Vaimaishoito on
apuna ollut, mutta senkin marat moimat loppua.

Hallituksen lupaamaa 2,000 markkaa ei wielä näy.
Veronmaksu alkaa 28 p. helmik., maan ei luultamasti tyh-

jästä moni moi maksaa.
Ämmän ja Kurimon tehtaasta on ollut työn apua. Hyryn-

salmella pölkynhattuussa on mäkeä enemmän kuin mahtuukaan.

*) Suometar 1865, N:o 267.
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Rahmaassa on perättömiä juttuja herroista liikkeessä, että he
owat muka rahat mieneet.

18V566 Sotkamosta: Nälkä on suuri seurakunnassamme,
tuskin 10:ssii talossa on selwiiii leipää, pyhäherkkuinakin on kar-
keaa olki- tai muuta surweleipäii. Kuka tietiinee, mikä pula mielä
kelirikon aikana tulee, kuin ei kauppamiehilliikään ole enää eloja.
Nälän maikutuksesta on moni kuollut. Köyhäin hoitomarat eimät
riitä. Varkaita on tawallista enemmän, luultawasti nälkä pa-
toittaa, sillä talollisilla ei ole työtä, eikä itselleettkään kelpo ra-
wintoa. Jäät omat liikkumatta, lumi melkein paikallansa, maan
mitäpä siitä jos sula tulisikin, kun ei saa nuottaakaan metiiä.
Kala olisi kuitenkin suuri apu hätääntyneille, maan kuin ei ole
leipää eikä kalaa, niin siitäpä mielä kuolemakin tulee. Se uusi
kalastussääntö lisää nykyistä kurjuutta. Pelottama on, että tä-
mäkin muosi tulee mielä olemaan katomuosi, sillä oraat omat
huonot. Tautia on paljo (Suometar 1866 N:o 41).

25/^1866. Tänään on Urpanus ja maa on lumipeitteessä,
jiirmet jäykässä jäässä ja toista lunta sataa kuin talmisydännö.
Sanotaan, että: „Kuin Urpaanus on turkki päällä, niin on kesä
kaikki paita päällä". Mutta fepii ei toteutunutkaan. — Kylmy-
aika oli silloin, mutta ei peltopillmille moi auraa miedä. Muu-
tamien ehkä monenkin sanotaan elon puutteessa siemenensä syö-
män, epiiituisia oliwatkin alamaasta hankitut siemenet. Leikki on
kaukana rahmaassa ja erittäin köyhissä pereissä, kuin elukkain ja
ihmisten ruoka-aineet kokonaan loppumat. Helluntain juhlina ei
muuta puhetta kuullutkaan, kuin eläimet ja ihmiset nyt nälkään
näiintymiit. Eräs mäkitupalainen Siimon Moilanen oli kurikoi-
nut hemosensa lausuen: „en hirmiii nähdä sen nälkään näänty-
män". Moni hukkaisi hewofensa ja lehmänsä ynnä muun elämi-
sensä, kuin mahankin saisi, ja lähtisi onneaan muualta etsimään,
sanoen: ei ole muuallakaan surma termaa karmaampi.

Suomussalmella toukokuun 12. B.
(1866) oli kokonainen Venäjän talmi, satoi korttelin

lunta entisen lisäksi, rinnemaat omat maan piilmissä.
"/s annettiin lainajywiistöstä 40 tynnyriä lainaksi, waan
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9 eli 10 jätettiin säästöä nälkään nääntywäisten waraksi, ehkä
ne tahdottiin mäkisellä miedii.

1866 oli Mannalla Bisin mukaan 5,250 henkeä.
Valtion ja muun m eron rästiä oli m. 1865 kemäällö

10,618 markkaa, joista kumernööri Alfthanin sanotaan pyytä-
neen senaatilta lupaa jättää ne ryöstämättä, mutta
sitä ei kuulu myönnetyn. Ryöstö tekee suuren lisiikulungin,
esim. köyhälle, jolla on 15 markkaa melkaa ja saa suorittaa 10
markan ryöstökulun eli enemmänkin. Kun elon ostoa ci olisi
rahwaalla, niin ei olisi sopinut oikein moittia rahan Vähyyttä,
sillä ala-armoista wenäjän rahaa oli . liitteessä ja sekin saatiin
menemään täydestä Venäjän puolelle (Suometar, 1866 N:o 44).

Eräs eukko oli sanonut : kunpa Jumala antaisi tulla halla-
muoden, kyllä elettäisiin ja miihii huolisin, jos muut nälkään kuo-
lisimat.

Joulukuun alussa jo puntarilla ottimat lainaksi naapurista,
muka sen päähän, että kaupungista eloa melaksi saadaan; rahaa
ei ole monellakaan mukana kuin jymtimaihin lähdetään. Eräät
omat yrittäneet kalaan ja jauhoon Valkealle merelle, maan pa-
lanneet, kun Kuitti- ja Tuuppajiirmet omat olleet sulat.— Syö-
nyt ei tunne syömtittömtin tarmetta. — Olkia on Suomussal-
mella ongittu Venäjältä 10:nkin peninkulman päästä ja maksettu
4—5 ruplaa mitatta, (1865 Suometar). «

1866 20/^,. Wuosi hymiinlainen, mutta kun mariksen kanssa
on pelloilta alkaminen syömään, käymät jywät Vähäksi useam-
milta, että ostokin on edessä. Rahain Vähyyttä parittaan ja
ryöstö on owella monella (Bisi).

Kylwyn runsaus oli 1866 4:ssii Kajaanin kunnassa
496 Ve t. rukiita, sato 1,121 V 4t.

2,418"/,2 ohria 4,674 Vl 2tästä itämiä 328 z/<.
Väestö oli 10,400, joten 0,68 tynnyriä maan tuli jota

henkeä kohtaan. Sato Haapajiirmen, Salon jaKajaanin tienoilla
oli 1,9 ja 2,4 jymää kolmannekselle läänin wiiestöstii.

Syksy kului hiljaisuudessa, sillä eloja kesti jouluun asti.
Rukiit painoiwat B—lo, ohrat 6—B leiwiskää tynnyri.
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Paljo mahinkoa matsoille tuottimat karkeaksi jauhetut olki-
jauhot. Lapin puolessa sitä mastoin kestettiin olkea paremmin,
kun se jauhettiin hienoksi kuin pöly. Myllärit eimiit tahdo mie-
lellään olkia jauhattaa,»kun wulewat myllynkimien siitä pilau-
tuman.

Kajaanin kihlakunnassa ja Pudasjärwellä hattuutettiin pölk-
kyjä työn ansioa tarjotakseen tarwitsewille. Silloin kiiwi simili-
toimikunnan päällikkökin olojamme tarkastamassa. — Kajaanin
kihlakunnassa oli ensinnä suurin hätä ja ahdinko. Täällä ei
Väestö moinut omin päin tulla toimeen ja kääntyi, sentöhden hal-
lituksen puoleen. Suomussalmella nousi jauh o kuli n hinta 85
markkaan, joka muuten oli waihdellut 50—60 millillä. Ruis-
tynnyri maksoi 1868 kemtiiillä 40, ohratynnyri 35 (kum.).

Kuhmolaisia maan läksi Aunukseen noin 1,000 henkeä eli
Vz miiestöstti ja jätti 50 tilaa hetkelliseen autiotilaan. Kuumeen
sanoo kumernööri tulleen kuormamiesten kautta Kuopion läänistä,
mutta termeys oli wielä jotenkin hywti huhtikuulla.

Minä en ole joutanut ottamaan selkoa, mitä läänin miies-
tölle koottiin ja leivitettiin. Keskiawustustoimikunta Oulussa sai
Vapaaehtoisia lahjoja Suomesta ja ulkomailta 126,619 markkaa,
122 jauhotulla, 61 t. eloja, 60 t. suoloja, 21 t. potaatteja.

Rumettiin tutkimaan mahingon suuruutta. Kaupunkein ja
kuntain edusmiehet (4 ja 51) kutsuttiin koolle 10:tsi piiimätsi
syyskuuta 1867. Lapin edusmies ei saapunut.

Heiltä saatiin tietää, että ruoaksi tarmittaisiin 200,000 tynn.
eloja ja 30,000 siemeniksi. Kuitenkin luultiin sekaleimiin amulla
tultaman toimeen 75,000 t:llti merenauteamiseen, joista oli
saatama Saimaan mesien tantta siis Kajaanin kihlakuntaa marten.
Wenäjän kuljetushöyryjen amulla ennätettiin hanttia ennen pur-
jehdushan loppua waan 18,684 jauhotulla, 2,339 t. rukiita ja
3,816 t. ohria yksityisille ja 9,113 jauhotulla Valtiolle eli yh-
teensä 41,488 tynnyriä eloja. Sulteutuipa myös laimoja jääty-
neihin satamiin ja joutui haaksirikkoon. Siitä moi tarpeen suu-
ruuden käsittää, että m. 1862, jolloin talonpojilla oli omiakin
waroja, oli tuotuja ynnä maltionmaroja yleensä 140,000 tynn.
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Lööninkokouksesfa oli ollut seuraamat testusteluaineet:
1) Säästämäisyys- ynnä syönti- ja siemenelot.
2) Wllltiolainain maksun järjestäminen.
3) Talonpoikain häiritty tauppatmttanms ja keinojen hank-

kiminen maanmiljelytseen ja kunnallisiin tarkoituksiin.
4) Tilan huutokaupat ja ryöstöt maalla.
5) Kansansimistytsen edistäminen.
6) Huolenpito tilattomista ja maimaishoidon järjestäminen.
7) Muutamain elinkeinojen ja marsinkin meistetyn ja käsi-

töiden edistäminen.
Tämä totons tuotti mirteyttii ja suunnitelman toto läänin

hätäaputoimille, jotta Oulussa johti erityinen amustustoimitunta.
Kokouksesta ainakin sai yleisö käsityksen lähestymän hädän suu-

ruudesta ja rupesi heti käyttämään tähkiä, olkia, akanoita ja pet-
tua, miihemmin jäkäliä ja sieniä, maitta niiden malmistusta mar-
ten liikkui neumojia läänissä.

W. 1866—69 lähetettiin Oulun lääniin 203,187 markkaa
rahaa, 170 tynn. eloja, 149 jauhomattoa, 250 sättiä jauhoja
47 tynn. potaattia, 110 V 2t. suoloja. Sitä paitse lähetettiin
isoja summia suoraan kunnille, jotta ei ole amunannon suuruus
selmillii. Näistä amuista, jotta tamallisesti annettiin lainaksi,
karttui hiitiiapumarastoja, Oulun läänissä oli niiden suuruus m.
1870 318,478 m. 63 p. ja 922 tynnyriä eloja.

Waltio täytti silloin yleensä 6,300,000 markkaa, enimmtten
yleistin rakennuksiin, lainoina kunnille, työnteettäjille j. n. e.

Siemeniksi hankittiin maltion Maroilla Oulun lääniin 13,400
tynnyriä ohria, 1,000 t. kauroja.

Yksityisten lahjoituksina tuli keskushätäaputoimikunnalle.
Ruk. Ohr. lauh. Potaatt.

matt. sälk.
Suol., Rah.

1866 109 27 250 25 50 75,439
1867 — 120 — — 22,692
18.68 8 53 2 — 20 60 103,92ft
1869 1,127^
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NntynojituMn käytettiin MMK 800 jauhokulia, lainat-
tiin ruoaksi ja fyyssiemeniksi 3,742 jauhotulla, 5,638 tynn. ru-
kiita, kemiitsiemeMsi 11,289 V 2tynn. ohria, 559 V, t. kauroja,
100 leiw. nauriin ja juurittaan siemeniä.

Meistin töihin käytettiin lääninhallituksen ja tie- ja mesi-
kulku-insinöörein johdolla 1,126 Vz jauhokulia, 30 t. rukiita ja
46,291 markkaa rahaa.

Ilmaiseksi jaettiin 150 iauhok., 300 tynn. rukiita ja 7,509
markkaa rahaa, ynnä muoden koko määräys 9,900 m. suonmiHe-
lysmaroja ja pieni säästö edelliseltä muodelta.

Wihdoin noin 50,000 markkaa weistely- eli käsityöyhtiöille
kuntiin, hampun ja pellaman siemenen ostoon y. m.

Talmen kuluessa oli saatu lisäapuja 3,000 tynnyriä ohria
Kuopiosta, 1,000 jauhokulia samoja Iymäskylästä, 9,000 tynn.
ohria ensi aukean meden aikana Ouluun jaRaaheen ja 683 tynn.
oman läänin ohria Limingasta ia Kemin kihlakunnasta.

Syönti-eloja saatiin lisäksi myös 2,000 jauhokulia,ynnä pe-
rintöruhtinaan johdolla koottuja 1,200 jauhokulia, 3,000 t. sie-
menrutiita.

Sitten tuli miljama muosi ja leikkuuta aloitettiin jo heinä-
kuun lopulla, m. 1869 oli se keskinkertainen, 1870 oli taas hymii
miljamuosi.

W. 1866 tammikuussa oli jo iso osa Kajaanilaisista talol-
lisista ottanut etukättä Oulun kauppijailta miljaa koko seuraaman
kesäisen tenvansa edestä. Mutta kun termanhjnta oli huono ja
miljan 44 markkaa kulilta, ei näyttäneet wiljawarat riittämän.
Talollisten tila tuli yhä ahtaammaksi sen kautta, että irtain
mäestö, joka paikoin oli yhtä ftmri jopa suurempikin tuin tilalli-
nen, alkoi laumoittain Mää asuntonsa ja kerjäläisinä tulmehtia
wlsissy. Tähän liittyi wielä tarttuma kuume, jotta M ryhtyä
toimiin, ett'ei kokonaisia pereitä tmlisi saloille HMon puutteesen.
Mhmosta yksin otti 700 henkeä muuttokichan Venäjälle, kun
työstä oli yleinen puute.

Kajstanin ttlaMlle myönnettiin 70,000 markan kuoletus-
laina s:ksi muodeksi.
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Wäestö wäheni läänissä kahdella sadalla miiden muoden
kuluessa (?).

W. 1866 tuli tuskin keskinkertainen muosi.
W. 1868 tuli hymii muosi.
W. 1807 tuli huono heinämuosi, jolloin talonpoikien olisi

pitänyt teurastaa osa karjaansa heti. Olkikatot ja jäkäliimarat
syötettiin kemäällä loppuun, ennenkuin karja kuukautta myöhem-
min mottiin päästää laitumelle, mutta lamoja kun oliwat rupesi-
wat kohta kaatuilemaan. Alamieskan y. m. seurakunnissa kuoli
puolet lampaista, ylämaalla joku Harma. Mökkiläisen onnistui
Monesti säilyttää ainoa lehmänsä paremmin kuin talollisen koko
karjansa*). Siihen tuli iso tulma ja pitkä kewät ja wihdoin
halla 3-^4 p. Syyskuuta.

Paraissa taloissakin syötiin silloin sekaleipiiä, kaikki hakimat
ulos metkansa, ryöstättimiit naapurinsa ja faattoimat heidät pian
mieron tielle, kauppijaat yksin rikastuimat silloin tuhottomasti. —

Myöhemmin tuli tarttumia tauteja, jotka weiwiit fadottain asuk-
kaita hautaan niidenkin seasta, joilla oli jotakuinkin tamintoa.

«Keräiltyjä «nistelnna.

Mainuan sillan teossakin oli kesällä 1868 pettu työmäen
ruokana.

Käkilahdella muistettiin symällä surulla tätä muotta. M-
dessä joukossa saattoi silloin kerjäten kulkea 18:kin henkeä, kun
pieneen taloon tulimat, ei tahtonut talo kestää.

Moni aikainen mies kuoli silloin, kun talmen olkikupoja söi
niin kemäällä tuli loppu. Poikasia enimmiten jäi. Kerrankin,
kertoi A:n isäntä, alkoi eräs komea tyttö woiwotella, ei muuta
kuin kohta kaatui ja kuoli. Oljet kai oliwat hakanneet sisukset
häneltä.—Lehmän annin turmin hengissä pysyttiin.—Önkkyrissä
oli silloin hoitohuone. Kun A:tt isäntä mci heiniä kirkolle, poik-

kesi hän matkalla sinne. Someron Antti, merkonkutoja, alkoi siellä
tuumata, anna moileipää hiukan. Oli pulla emästä, piti jakaa
se, ei iljennyt olla antamatta läsnä olemille lapsiraukoillekaan.
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pieniä kun oliwat ja itkimät niin hullusti. SW minä olen usein
muistellut, sanoi Käkilahtelainen lopettaissaan sen jakson kerto-
musta.

Mutta jo sinä muonna taisi monta aisatiukua lellittää. Ryös-
tettiin isot talot pakkohuutokaupalla. Moni talokasrautta joutui
tulettomaksi.

Apajan tienoissa sanottiin myös 19 kuolleen nälkään.
Mainuan Termolan isännän isä kuoli silloin puuroa syö-

dessä moileipä käteen.
Eräs Saarijiirmeläinen maimo oli silloin elättänyt 3 witk-

koa lehmää Palmesta, jäkälillä ja marpuhauteilla.
Monenlaisia kohtauksia sattui. Tuttpa kerran taloon metsä-

herra Hj. koirineen. Herra itse söi pettusekaa muiden talon ruo-
kien kanssa miihiin, mutta ulkomaalta tuodut, hemmotellut koirat
eimät maistelleetkaan.

Hemosia ja lehmiä myötiin mölistä muutamasta markasta.
Kerran sattui Wieksissä, että yleisö mäkisellä esti koko

ryöstökaupan.
Siitä moi näljän tuskan armata, kun itsestään kuolleiden

masittojen ja hemosenkin liha kelpasi, maitta jiiljemmiiistiikin niin
kammotaan muuten. Mutta kummempana saa kertoa, että kun
Kajaanin pormestarilta kuoli hemonen jäälle, sekin sieltä korjat-
tiin ja korjaajalta lihat marastettiin.

Lihalle ylimalkaan ei ramintoaineena tiedetty eikä tiedetä
nytkään panna täyttö armoa. Talonpojat möimiit herrasmäelle
lihaa kahdesta markasta leimiskän ja ostimat itse jauhoja 4:llä!

Kun rawintoaineiden armosta ja laadusta omat käsitykset
niin hämärät, otan tähän kemiallisia tietoja tärteinnniKtä ruska-
aineista. Wiljelynneuwoja Europaeus on ne hywäntahtoisM
antanut.
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Osoitus ravintoaineiden suhteellisesta rawintoarwosta ynnä
rawinnon eri aineksien määrä prosenteista.

Attwintonineita
eläinkunnasta. 3 3' 3. -»»2H »« 3

l

- 3

Keskulaisen lihawan
harjan liha ...

Hewosen liha . . .
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.

.
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.
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.
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.

.

Kevmn . . ...
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.

.
.
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22,?
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15,4
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I,°
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1
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0,5
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1
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1
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168,8
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.
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Potaatti
Lanttu .....
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10
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91.2
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1
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Köyhäinhuoneet muuttumat pian sairashuoneiksi, joihinyhä
uDa tuli ja tuotiin. Ia maitta ilmoitettiin huoneiden jo tiiynM
oleman, Heittimät tuojat tuMmansa owen taaksi. Sotkamossa,
Pulkkilassa ja Haapamedellä kuoli niissä paljon kansaa, paikoin
niinkuin Pyhä- ja Siikajoella tuskin ollenkaan.

Pöljo taloja tuli silloin myödyksi polkuhinnasta, maltton me-
koista ja joutui autioksi. Ainoastaan Kuhmossa oli ollut 70—80
merotaloa sen jälkeen autiona, minkä merran sitten mökkejä? Sieltä
meni mäkeä wenäjän Karjalaan ja Aunukseen.

Hoitohuoneita laitettiin joka paikkaan kuwernööri Alfthanin
toimesta, paitfe Paltamoon, jossa maanmittari Lönnbohm niitä
kuwernöörin mielipahaksi komasti mastusti. Niissä kuoli Väkeä
komasti, kun nälkäisinä tuliwut hymtille ruoalle, kun toiwo ja roh-
keus loppui ja surkeus mielet maltasi, jouten ollen kurjuutta näh-
den, kun ilma oli huono tiheästi asuessa ja taudit kun saimatsuuren mallan ja tilaisuuden tarttua ja tappaa. Paltamossa an-
nettiin apua ja hankittiin työtä kotiin ja siten kuolikin mäkeä pal-
joa miihemmin. Myöhemmin on Alfthan ottanut takaisin moite-
sanansa.

Varkauksia ja näpistelyjä tosin niilttimuonna tapahtui pal-
joa runsaammin tuin muuten, maan Suomalaisten kunniaksi on
luettama, että köyhämtiki siksikin oli laintuulijaista ja maitta nälkä
ahdisti ei — ryöstänyt Varakkaamman karjaa ja aittoja. Paljo
muutti mäkeä pois Wenäjän Karjalaan, Ouluun ja Etelii-Suo-
ttteen. Kuntien kustannuksilla heitä sitten kyydittiin Pietaristakin
asti, muutamia poikasia monestikin, joten heistä kunnille tuli
suuret rasitukset.

Koko niilkäwuosi tilisi taloudelliselta kannalta tarkoin tutkit-
tavia ja tutkimukset julkisaatettamat, jotta moitaisiin saada oppia
ja kokemusta mastaisten nälkämuosien maralle.

Tässä ote kirjeestä, jossa kansakoulunopettaja K. F. Mus-
tonen kumailee nälän muistoja lapsuutensa ajoilta.

~1368 m. nälän aikana maksoi jauhokulikin 60 mk., jopa
mahan ylikin. Valtio teetti silloin lormaskylästii Sotkamossa
maantietä kirkMe, niin hymin muistan kuin isäni jakoi thökan-
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salle palkasta jauhoja. Löyhiä kulki joka päimä meilläkin (Myl?
lylässä lormasjoensuussa) niin paljo jottei tahtonut toimeen tulla.
Kaikki rukoilimat apua, maan eihän meilläkään olisi tahtonut ylet-
tyä. Sitte rumettiin tekemään jäkälä- sekä olkileipää niille an-
nettamaksi. Kerranki sai eräs ukko, joka yksisilmäisyytensii täh-
den sanottiin tirkottimetsi, kupin hernewelliii. Vaan kussa hän sen
olr syönyt niin jo paikalla alkoi huutaa „nyt tulee kuolema" ja
siihen hän maipui.

Monesti sattui niinki, että kuin yön aikana oli tupaan tul-
lut kerjäläisiä, niin he nälissään olimat syöneet taikinan juuret-
kin. lormasten Kaikkolassa löytyi muiden muassa köyhien hoito-
paikka, maan tumat olimat paahetut lii'an kuumiksi, mäkeä paHo
ja siiwosta ei mitään, niin sinne kuolimat kuin russakat pakka-
seen. Ruoat tehtiin säiinnöttömiisti juurituin eläimille. Ihmet-
telen mieliikin, miksei niille ollut tarkastusta ja järjestystä. Sitte
kesäaikana kvin ne niitä ruumiita siitä Myllynkosken niskasta
kosken alle metimiit ja lastasimat termameneisiin; niin se meren
paljous tiellä haisunsa kanssa oli kauhea näytelmä. Mutta esim.
Kuhmossa ci kuollut laisinkaan niin paljo. Siellä rajalla, Ve-
näjittä masten syömät aina pettua, mieliipii nytkin ja tottuneena
pehkun syöjänä heille ei ihmettä tullutkaan. Paljo sieltä riensi
myöskin Venäjälle, josta sitte nälän lakattua alkoimat Vetäytyä
takaisin, maikka moni sinnekin hupeni iäksensä."

Maisteri Kastren kertoi 1867 kemäällä juhannuksena mielä
soudelleensa jäiden seassa Painuanlahdella ja muisteli sen jäl-
keenkin miittoja yhä pystyssä olleen. — Kinoksia oli yhä siellä
täällä esim. Leppiniemen törmän alla juhannuksen aikaan.

Siinä määrässä myöhästyi kesän tulo, niinkuin muonnq
1696, niin kertoo rowasti A. Andelin, että masta juhannuksen
aikana rumettiin ohran kylmöä tekemään. Vilja myöhästyi kas-
mussansa ja syksyhallat Vioitti kaiken miljan, jota turkki ja takki
päMä sitten leikattiin, ia josta syntyi yleinen nälkä. Valtio teki
kaikki mitä moi pelastaakseen kansan kuolemasta niilMn. Sata-
mat Mtyiwtit ja myrskyt hiiwM monta jywillä ja jauhoilla las-
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tattua laiwaa, jotka olimat tuomassa ruoka-aineita kansalle. Kylä-
kuntiin asetettiin ruokataloja, jotka wastaanottiwat nälkäisiä. Ruoka
Valmistettiin jauhoista ja jäkälistä. Tämän ruoan Valmistami-
seen oltiin mielä tottumattomat. Valtio tosin antoi opettajia sen
Valmistamiseen kuljeskella kansan seassa, mutta ei he oppia otta-
neet. — Kun keittäjä holhouspaikoissa ilmoitti keitoksen malmiin
oleman, kiiruhtiwat Voimakkaat ensin astioitaan täyttämään. Hei-
kommat tulimat jäljessä ja löysimiit padassa paljasta lientä, saon
olimat ensimmäiset jo poiskorjanneet. Sydäntä särkemällä huu-
dolla ja rukouksella pyysimiit he ruokaa. Ei heidän huutoansa
kuoleman kourissa kyllin kuultu. Kuolema lähestyi miimein ja
lopetti heidän surkeutensa. Näin meni tuonelaan 500 henkeä.
Lawllntauti rupesi samassa liikkumaan. Ainoastaan yksi sadasta
hengestä ei tarminnut sen kourissa olla.

A. L:n kirjeestä, jota koskee samaa nälkä-aikaa, otamme
seuraamat otteet:

Ntilkämuofina 1866, 1867 ja 1868 oli Sotkamossa pantti-
moutina entinen tiwityöntekijä Fordel, jokaynnä mustalaisrtittiirin
Pekka Schmartsin kanssa toimitti niin säännöttömästi ryöstöjä,
että se oli oikein hirmittämää siten, että ollen heillä 5 K 7 apu-
miestii, keräilimät ihmisten omaisuudet yksiin, mukamas sopimiin
paikkoihin huutokaupalla myötäwtiksi, jossa sitten Schwartsi eli
joku toinen hänen kalttaisensa oli huutajana ja niin myytiin
lypsylehmiä 12 i>. 20 markasta, työheposia, jotka tamallisella ajalla
maksoimat 300 a 400 markkaa, 30 ja 40 markasta. Sekä muu-
kin tamallisen talon irtaimisto meni heidän huutokaupoissansa
300 tahi 400 markasta, joka meni ainoastansa ryöstömiesten
palkoista. — Se oli semmoinen hirmuinen titiiNä noitten mus-
talaisten ryöstön johdosta, että sitä aiman ihmeinä yleensä pv?
huttiin. Samoite oli myös yhteiskauhua herättämä maimaishsidon
seikka Sotkamossa suurina ntilkämuosina 1867 ja 1868.

Kuin silloinen Oulun läänin kuwernööri von Alfthan antoi
koman käskyn että kaikki keHäläiset piti koottaman yksiin, sitämar-
ten laitettamiin köyhäinhoitotaloihin, niin ja tuin Sotkamossa
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juuri niinä muosina .valittiin lautakunnan esimieheksi talonpoika-
nen, pelkurinlainen mies, nimeltä Juho Korhonen, joka sitten näi-
hin saakka hoiti samaa mirtaa ja oli miime maltiopiiimämiehenä,
hymin totteli kumernöörin käskyä muittenkin, niinpä siinäkin, että
asetti jokaiseen suurempaan kylään köyhiiinhoitotalot, joihin ahtai-
siin huoneisiin pakattiin suuri määrä kerjäläisiä, k:rin käskystä
ettei niille saanut antaa syödä selmiiii maan surmeleipiiii ja hepo-
sen lihaa, jos eimiit marat riittiisi parempaa lihaa ostaa, — no,
mitäpäs tästä, kuin niilkiiiintyneet henkilöt joutuimät tuohon luo-
laan yhteenkohti ja semmoiselle ruualle ja hoidolle, niin ne alkoi-
mat kuolla kuin russakat pakkasessa; jopa niin suuressa määrässä
että usiampana sunnuntaina haudattiin maahan 50, 60 ja 70
nälkään kuollutta ihmistä.

Metstintarkastaja K. Mustonen esimerkiksi kertoi, kuinka
hänen talonsa alapuolella juoksemat» lormasjokea myöten joka
miitko laskettiin alas termameneellinen lormaskyliin maimais-
kodossa kuolleita ihmisraukkojen ruumiita. Ia mielä lisätään
että niissä laitoksissa oli niin huono hoito ja periiiinkatsanto, että
usiampia muorokausia saimat elämät eli hengissä olemaiset ihmi-
set menyii musteellaan monta muorokautta jo henkensiiheittiineitten
joukossa. Olipa muutamakin uunilla kuollut ja saanut siellä ai-
wan kapahauinlaiseksi kapautua, ennenkuin hoitaja huomasi sen
kuolleena siellä makaaman. Samankalttaisesta laitoksesta, pappi
K. H. iiitineen, sairastettuansa siellä, pääsi miihissii hengin pois.
Aksi H:n sisarista kuoli sinne. Kyllä hän tietäisi kertoa niistä
laitoksista. H. ynnä äitinsä olimat sitten kerjäten kulkeneet Ou-
luun, jossa edellinen silloin noin 9—lo muoden manhana aloitti
oppiuransa.

Kuin kuwernööri Alfthan wiimeinkin tuli laskemiansa lai-
toksia katsomaan, haukkui hän Korhosen Sotkamossa silmittömäksi
siitä, että hän antoi niin paljon tuolla ihmisiä köyhäinhoitoon,
maikka Korhonen oli tehnyt juuri niin kuin hän oli käskyn anta-
nut. Muutkin kunnat tottelimat ensin kumernöörin käskyä, maan
huomasimat kerjäläisten niissä rupeaman, paremmin kuin irtolai-
sena kerjuulla ollessaan, niissä kuoleman, hajvittimat koko laitok-
set hornaan ja antoimat apua heille mukaansa, niin kuolemaisuus
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ei muissa pitäjissä päässyt niin suureen määrään kuin Sotka-
mossa, siellä luullaan nälkään tuolleen yli 1000 hengen.

Sotkamosta owat myös seuraamat muistot, jotkakandidaatti
E. Petterson on antanut:

Matti Rusanen ja eräs toinen tuliwat lukkari Hintikan lno
ja pyysiwiit ruokaa lisäten, jos ei anneta niin ottamat. Muuta
eiwiit herrat kerran koolla ollessaan tietäneet wiikiwallasta mainita.

Pereellisiii joukkoja pidettiin taloissa noin muorokausi, en-
nenkuin taas naapuriin wictiin. Hewonen piti olla heitä warten.

Kyökki oli esim. Varpuniemellä tamallisesti niin täynnä
kerjäläisiä, että eiwiit muut sisään mahtuneet.

Ruoka pidettiin heille huonompi kuin palkollisille ja keitet-
tiin myös erittäin, etenkin lihmvelliii suurilla padoilla.

Saman talon pihaan tullessa kuoli ukko tielle talmen lo-
pulla. Tehtiin arkku ja haudattiin, kun ei ollut huolenpitäjää.

Hoitolaitoksia oli useita Sotkamossa. Niissä oli järjestys
huono ja mahdoton parempaa pitää. Likaa oli portailla, ett'ei
tahtonut hirwitii kiimellä. Huonoja sairaita oli, joiden jälkiä ei
jaksettu nimittäin korjata. — Tehtaanhoitaja V—m sanoo sellai-
sissa nähneensä töiden seinän raoissakin liikkuman.

Hoitolan huoneet oliwat hymin täynnä wiikeii. Pieniä jouk-
koja seisoi kerran siellä täällä aina jonkun ympärillä. Miksi ne
noin seisoskelemat, kysäisi tämän kertoja, joka silloin oli 9—lo
niuotijas. — Niiden Vuoteiden ääressä katsotaan hengen lähtöä,
— oli wastaus.

Hampurista lähetti eräs naisseura kokoamiansa maroja Sot-
kamoon. Kuitit niiden täyttämisestä omat tallessa pastori G. R.
Pettersonilla Niw alassa.

Jotenkin joutilaina oliwat hoitoloissa. Kulimatoista riipei-
miit siukaleita ja kereimät niitä ja tetimät muita pittutöitä. —

Vuolutimestii koettiin Alfthanin toimesta sormata astioita, mutta
ne eiwiit pitäneet wettä.

Harmat köyhät hoitolaitoksista palasimat, useimmat tuoli-
mat, jonka tähden niitä komasti peljättiin.
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Niissä annettiin liian heti, anvellaan, felmää leipää, josta
menimät nurin", kun ennen olimat komin tottuneet pet-

tuun ja olkeen. Monen sanottiin sentiihden „pala suussa" kuol-
leen.

Mökkiläinen Kummalan Matti kertoi: Kun ruoka kotona oli
loppumaisillaan ja ettei se koko pereelle riittänyt, päätti hän siis
wiedä osan lapsista surman suuhun — hoitolaitokseen. Hän oli
manna niiden kuolemisesta ja oli myöhemmin siitä syystä kärsi-
nyt omantunnon maimojll.

Manamansalolla muisteltiin: „Ei silloin nälkiimuonna tar-
minnut päitä koltta, nyt niitä niin herroiksi leikkuutetaan". Tauti
M nimittäin hiukset.

Kun Haatajan mäki meni Manamansalolla Säräisniemen
kirkolle juhannuksena, lausui isoisä miisimuotiselle pojalle: „Paa
mieleesi, että oli jäitä jiinvellii, kun Juhannuksena kirkkoon men-
tiin". Jäiden muoksi oli nimittäin maalle pääsy silloiy maikea.

Hiukala — hoitola Nimalassa. Alfthan tuli ja kysyi, kuka
on päällysmies. Lyhyt ja miihäpittöinen ukko sanoi olemansa se.
Tuoko mirkkoi A. kääntyen romastiin, noin mähäpätöinenkö? —

Romasti Holmström anneli, etta täällä ci armostella miestä kyy-
ntirämitan mukaan, josta kumernööri kiimastui.

Hoitohuonetta sanottiin Manamansalolla „Hoijakaksi".

Alfthan 1871 laufuu kertomuksensa lopussa:
Vaikka tunnustetaantin ne suuret kustannukset, mitkä wal-

tio on saanut kärsiä auttaissaan puutetta kärsimiä wiimeisW
katomuosina ja läänin elinkeinojen etenkin maanmiljelyksen jakar-
Mhoidon edistämisen tähden, täytyy kuitenkin yhä myöntää, etta
läänin epätyydyttämä taloudellinen asema yhä maatii mitä maka?
winta huomioa hallituksen puolelta ynnä tehokkaita parannuskei-
noja epäkohtien poistamiseen.

NeMoja on toettu iakaa, miten paraiten on maa miljel-
täwä, karja ruokittama, mitä kalastusta wiiltettäwä kaloijtaakseen
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jokia; maanomistusta on turwattu isonjaott kautta ja liiat metsät
otettu metsänhoitowiraston huostaan; uusia wäyliii on awattu
saaristossa; maanteiden rakennusta edistetty erämaissa sekä tulku-
wäyliii perattu; kansakouluja ja siwistyskeinoja on edistetty; kaik-
kea tätä ja minkä mitäkin on koetettu toimittaa, mutta yhtäkaikki
ei woida estää lääniä jäljelle jäämästä muusta Suomesta aineelli-
sessa Vaurastumisessa ja henkisessä kehityksessä, jotta, kun kerran
taas katonmosia sattuu, joutuu koko maallerasitukseksi. (siw. 418).

V. 1870.N alkuun oli jo läänissä ehditty maksaa takaisin
42,557 tynnyriä eli-yli puolet kaikista 1868 ulkona olemista lai-
noista. W:n 1868.N sadosta maksettiin 11,500 t., 1869 23,500
ja jäännös 1870. Sitä paitse suoritettiin yksityisiä Velkoja sa-
maan aikaan. Jäännös w. 1870:nalkaessa oli Kajaanin kihla-
kuntaa kahden 1,331 t. 29 t. rukiita, 2,135 t. 23 kp. ohria ja
223 jauhotulla.

Kajaanin kihlakunnassa oli autiotta w. 1866—70 91, w.
1870 lopussa 98. — Rappiotilassa oli Lahnasjiirwen kylä.

Hlawints nälkäwnöstna.
NäMmuosina on kala ja lintu ja maito rawintoaineina

wanhoista ajoista saakka. Hiitäapuaineena owat olleet seuraa-
mat:

Pettu t. petutta, pettuleipä yleisimmtisti, monessa erämaan
pikkutalossa useana muonna. Joku työntyy kesällä maltion met-
sään, kellistää puita ja nilsii niin kiireesti, ett'ei ehdi muualle
kuin pomeensa sylkeä. Kuori kiskotaan irti 3—4 waaksan pitui-
sina paloina tywestä latwaan. Nää lewyt kuiwataan pirttn
laessa ett'eiwät kapristu, ruonmtellaan pois päällyssilwa ja mu-
rennetaan jlluhettamaksi. Metsissä näkee alastomia puunrunkoja,
joissa on maha malia puukon jälki yMpM. Siitä on otettu
oraman leipää. — „Ei Suomela hätää tule niinkaunM kuin
tuuli petäjän latmoja heiluttaa", kuulin mtAhM Mehen armele-
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wan. PetäjHjauhoista tehdään piimämelliä, puiiroa ja rieskaa
myös.

Parkki, parttileipä, joka ei tahdo mennä mitenkään alas.
Se on tehty konvun parkista.

Olkileipä, laihaa, ramitsematonta.
Suolaheinää (LuMsx aostosa ja lllswB6tta).
Kuohusammal (»pbagnum), kuohuleipä harminaista^
Lönnrot ja muut opettimat jätäläleipää tetemtitkl, se oli

ramitseminta ja parasta hättiapuneumoista w. 1868, kun maan
oikein tehtiin. Sm moin kokemuksesta lausua, sillä M syötiin
Höwelösftitin.

NäWwuosia marten olisi syytä wielä pitää nauriintylmyii?
km ruoan jatkona, sillä milloin ei potaattia tule, moi nauriin?
sato olla wtllttämä.

Kuusamossa sanoo Deutsch 1810, 1812 syödyn nuorta hors-
maakin. Muutamien kylien asukkaat olimat kemiiiin eläneet mesi^saran ja raatteen juurilla, joita tuohisessa paistettiin punaisries-
kan tapaisiksi ja syötiin pärepuiMa.

Eräs täällä asustellut ylioppilas *** kun näki petunsyön-
nin ja köyhyyden meidän mailla, joutui Helsingissä pitoihin, joissa
sampanjaa juotiin. — „En maistakaan", sanoi hän, „niin kauan
kuin pettua wielä Pohjanperillä syödään", eitä maistanut.

.
Kirjallisiakin tuotteita löytyy, joissa hiitiirawinw on ameena,

olen saanut tietooni: Om sinsta allmogens nödbröd, Hbo, 1782
(Suomen rahmaan hätäleimästä).

Neuwoja erästen jäkäläin käyttämisestä ruoaksi. 1857.

Asessori Heikel on kirjoittanut nälkärunon, joka on säilössä
S. Kirjallisuuden seuran arkistossa.

Hallan estämiseksi ja kestämiseksi on monta keinoa edulli-
seksi hawaittu.

1) lainajymäsM.

SaV«l tsrznminen.
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Jo Pietari Brahe taisi 1666 (?) maiheilla perustaa laina-
jywästön nälkähätäö marten *). — Deutsch esitti sellaista 1854

Lentiiraankin, jossa ci wielä ollut kirkkoa. Sittemmin niitä on
ilmautunut joka kirkolle. Kenen toimesta ja milloin lienemät pe-
rustetut, miten hoidetut j. n.e. en ole ehtinyt ottaa selkoa. Eduksi
olisi, jos tietoja lainajymästöjen kehkeytymisestä, hoidosta ja Ma-
roista todellakin tulisi yleisön tiedoksi. Laajemmissa seurakunnissa
pitäisi olla eri kulmakunnilla pieni lainajymöstö, ett'ei kuluisi
elojen wedötytseen edestaas useita työpöiwiö hukkaan. Sen si-
jasta töwöisisi jywöstönhoitaja yksin siellä. Sellainen saisi olla
esim. Vuokissa, Törmiinmäellti y. m.

W. 1785 oli jo Sotkamossa pitäjään aitta, mutta sanotaan
tyhjäksi lainatun.

2) sätistiimäisyys Mä määrässä, että itfekullatin olisi pan-
kissa tallessa parin muoden elohinnat nälkäwuosien waralle. Jo-
kainen henkilö tanvitsee keskimäärin 2 tynnyriä eloja raminnob-
seem Siis 100—200 markkaa pitäisi itsekullakin hengellä olla
omaisuutta rahana tai wiljana nälkäwuosia warten.

3) soiden ojitukset ja peltojen jakylien ympärysten kuimaus
ett'ei olisi kosteittoja ja röteittöjii.

Klltomuosina ennen w. 1840 käytti Oulun talousseura mil-
listä kaikki ktiytetttimissä olemat maransa Kajaanin seutulaisten
auttamiseen **). — Tässä mainittakoon pari kirjaa:

Reumoja Mteiselle Kansalle Oulun Läänin Talouden Seu-
ralta. Reumoja soitten ja riimeitten Viljelemiseen. Oulussa 1856.
Siinä on miyelysneumoja Johnsonin antamat ehdotukset soiden
Viljelemiseen, hän näet matkusteli niitä tarkastelemassa 1840.

4) hamumetsiinsiiiistö kentiesi pellon pohjoispuolelle, jos ta-
kalolla on kosteita maita ja soita. — Paakanassa onkin säilytetty
tiheä petäjikkö pellon ja suon Välille ja sen on huomattu paljon
suojeleman paikkaa hallalta.

5) Vuotuinen siemenen maihto pohjoisempaa, sillä sieltä
tuodut miljat omat tottuneempia wiluun ja waatimatwmampia.

*) K. A. Eaströn. Kajaanin läänin waiheet s. 11,
**) Mdogörelse för Hushzllmngs sällstnpets i Uleaborgs Län hittilshqftf wfslsaylhet. UleHborg^ 1841, fiw. 13.
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6) yleisempi ohranwiljelys ja Lapin siemen alan lemitts-
minen. Nauriin ja muiden juurikasmein miljelyii möisi olla po-
taatin paleltumisen maralta.

7) jänvien ja metsien riistan tuotannon kartuttaminen jär-
ttperäisellä pyydöllii, jotta joku osa järmestä olisi rauhoitettu aina,
että nuorta riistaa, linnun munia j. n. e. suojeltaisiin.

8) lämpömittarin hankkiminen, jotta kylminä öinä moitaisiin
tarkastaa lämmön miihenemistii ja sitten pakkasen tultua niittää
hallanarimmat ja jotenkin joutuneet paikat yön aikana pois hal-
lan tieltä.

9) nuorilla metiiminen poikkipuolin sarkoja hallaöinä, että
tiihkiipiiiden latmoista kaste marisee Vähemmäksi. Tässä moitai-
siin käyttää hewosiakin, joillaratsastettaisiin ojanpohjia tai pien-
tareita myöten.

10) komasti samuamain ja kosteahkoin turpeilla peitettyjen
tulien polttaminen hallaöinä peltojen pientarilla, että samu kat-
taisi pellon. Tämä olisi talkoissa toimitettama. Kun hallayö
lämpömittarista hämättäisiin tulemaksi, hyöttäisimät kaikki ranta-
laiset ja hallan kestiimiiin maiden asukkaat marjelemaan 3—4
tunniksi maarassa oleman naapurinsa peltoja, metiien nuoria,
polttaen tulia. (Sana masta puhelangan lemittyii moipi laa-
jemmalle leivitä). — Tulipaloissa riehutaan tätä nykyä kyllä
alttiisti maksua kysymättä, sama alttius möisi näiden hallanestö-
talkoidenkin osaksi tulla.

11) miljantilausyhdistyksien perustaminen, jotta esim. kun-
nan takuilla tai ruununmoudin eli kirkkoherran kautta sähkösano-
malla ostettaisiin miljaa saantipaikoista, ett'ei kauppijaat pääsisi
nylkemään hiitäynytttl rähmästä.

12) yleisempi lihan, mesilintujen, hemosenlihan ja sienen
syöntiin harjauminen, että leipä jatkuisi.

13) Pitäjäin ja kylien kynään kykenemä mäki on jaettama
eri sanomalehtiä, mirastoja ja mirkamiehiti myöten. Min että
esim. 10 kirjoittaisi alinomaa katomuoden tuhoista Helsingin leh-
tiin (myös Ruotsalaisiin, kyllä he suomennuksesta huolen pitäisi-
miit) 10 Oulussa ilmestymiin, 5 Vaasaan, 5 Turkuun, 5 Vii-
puriin, 5 Kuopioon j. n. e. Muutamat jälleen kirjoittmsiwat
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tapahtumista niille mirka- ja ammattimiehille, jotta seudulta omat
siirtyneet muualle ja kohonneet yhdessä tai toisessa suhteessa malt-
tamaan yhteiskunnalliseen asemaan. — Tietysti ei ole tarmis to-
tuudesta poiketa. Näistä toimenpiteistä seuraisi uiman toinen
mauhti hätäaputoimille.

14) Lemströmin hallasoihdut.
15) Karjan mähentiiminen heti talmen tultua, että heinii-

warat riittiimiit.
16) Tietojen leivittäminen, kirjastoin, koulujen ja sanoma-

lehtien kautta.
17) Vihdoin olisi hallojen liemennyksetsi hymii suhteellisesti

antaa weroja anteeksi hallan kärsineille, ett'ei heitä ryöstön kautta
saatettaisi mieron tielle.

18) sen sijasta puolennettaisiin maltion mirtamiehien palk-
koja hallan suuruuden mukaan V^ tai Vallit osalla j. n. e.

VöHallozen estäminen tulisoihtujen anmssa,
(Prow. Selim Lemströmin mukaan).

Aöhallan edellätiiymiit enteet omat seuraamat:
1:o) Aleinen lämpömäärän mähentyminen tuulen kestäessä

miihintiiin kaksi päiwää, 2:o) Täydellisesti tyyni ilma, 3:o) Kir-
kas sininen taimas.

Kokemus näyttää yöhallojen kesällä sattuman jotensakin
määrätyillä ajoilla: kesäkuun alkupuolella. Juhannuksen aitana,
noin 10 p. heinäkuuta, 22 p. heinäkuuta, 10 p. elokuuta, 25 p.
elokuuta ja alkupuolella syyskuuta.

Syysmiljaa uhkaa pääasiallisesti kesäkuu ja alkupuoli hei-
näkuuta, kewiitwiljaa heinäkuu ja elokuu, joskus syyskuun alku-
puolikin.

Meiseksi säännöksi woi melkein poikkeuksetta ottaa, ett'ei lo-
ivempi halla uhkaa syys- eitä kewiitwiljaa useammin tuin terran
muodessa. Täytyy kyllä myöntää että halla koskee alhaisia suo-
maita myöskin muilla ajoilla, maan tamallisesti on siitä tulema
mahinko siksi wiihiiinen, että Harmoin kannattaa koettaa sitä estää.
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Mhallojen lähin syy on lämmön säteileminen maasta. Huta
tuiwempi ja kirkkaampi ilma on, sitä enemmän säteilee lämpö
amaruuteen. Jos ilma samalla aitaa on tyyni niin jäähtyivät
lähinnä maata olemat ilmakerrokset ja alkamat suuremman pai-
nonsa wuotsi laskeutua mataliin paikkoihin. Tämä liite.kestää,
koto yön, niin että kylmä ilmakerros Vähitellen kohoaa kohoamis-
taan ylemmäksi. Jos mesihöyryä löytyy ilmassa kyllin, niin muo-
dostuu kastetta, josta ilman kylmetessä tulee kuuraa. Vaan jos
mesihöyryä löytyy suuremmassa määrässä, niin estää tämä kuura-
merho kasmien kylmettymistä, kumminkin siinä tapauksessa, ett'ei
lämpömäärä laskeu liian matalalle. Jos sitä mastoin ilma 0n
tuima, niin moi marmemmin odottaa kylmettymistä ja se onkin
juuri sentiihden kuin yöhallat kylmien tuulten jälteen omat nim
Vahingollisia.

Mhallan malttamaton ehto on täydellisesti tyyni ilma. Vä-
hinkin puuska, melkein niinkin pieni, että se juuri moi liikuttaa
haaman lehteä tahi saattaa samun tulesta määrättyyn suuntaan,
on riittämii hallan estämiseen. Jos sellainen tuulenpuuska kes-
tää noin puoleen tuntiin ennen auringon nousua, niin kaswit ei-
wiit wahingoitu. Kumminkin täytyy kahden kolmen tuulisen piti-
miin jälkeen olla hymin Maroillaan, sillä jos ilma tyyntyy, niin
mahinto moi tapahtua tunnissa, ilman ollessa kulmana.

Sen kestiimyyden tähden, mitä meidän tamallisilla tasmeil-
lamme on, on tarpeellista estää hallaa lyhyinä kesäöinämme ai-
noastaan noin kaksi tuntia ja sen kautta on mahinko miiltetty.

Kuinka hallan Vaikutuksia estetään.
Itsestään on hallan ilmiö sitä laatua, että sen maikutuksia

woidaan estää. Se werrattain wiihiiinen määrä lämpöä, joka
siiteilemisen kautta hiimiää, woidaan suureksi osaksi pidättää tahi
sopimilla keinoilla uudistaa.

Paras keino on pitää suuri määrä tulia mainiolla ja sen
ympäristöllä. Näistä tulee fawua ja mesihöyryä, jotka estämöt
säteilevusen, ja kun ne owat kyteneet tunnin tahi Vähän enem-
män, tulee ilma liitteefen samalla tamalla kuin tamallism tuylen
kautta ja synnyttää mainiolla lämpöä, lämpöisten ja kyläin
ilmakerrosten sekoittuessa.
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Pitemmän ajan kokemuksen johdosta ja tehtyjen kokeitten
kautta olen minä tullut makuutetuksi siitä, että seuraama keino
hankkia kylliksi tulia on paras ja mukamin.

Suomaasta, kylliksi mädänneestä suomurasta, tehdään tonni,
joka on 8 tuumaa pitkä ja 6 tuumaa läpimitaten, 2 tuuman au-

kolla. Tämä tonni on marsinainen polttoaine. Sen sytyttämi-
seen tarmitaan sytytinaine, joka myöskin tehdään lieriön muotoon,
mahan leilin muotoiseksi, I^4 tuumaa läpimitaten, 1 tuuman
korkuiseksi, V2tuuman aukolla. Tämä pieni lieriö, joka on tehty
sekoittamalla hartsia, hiiltä, turmella ja termaa yhteen, pistetään
nopeasti puolittaisin petroleumi-öljyyn ja lykätään pituuttaan tuu-
maa symemmälle suurempaan tormeen, jonka jälkeen se sytytetään.
Tämä pieni palama lieriö synnyttää nyt niin paljon kuumuutta
että turmelieriö itse syttyy ja hiiltyy ilman liekittä.

Nimitämme tästä lähin turmelieriöii sytyttimensä kanssa
tulisoihduksi.

10 tynnyrin alan mainiolle tarmitaan 600 tulisoihtua, st.
alalle 350, 3 t. alalle 240, 2 t. alalle 180 ja 1 t. 90—100.

Vainion ympärille pitkin ojan penkereitä asetetaan tulisoih-
dut miiden askeleen päähän toisistaan ja itse mainiolle asetetaan
ne 12 tahi 15 askeleen päähän toisistaan.

Jos mesipertiisiä maita on lähellä mainion, asetetaan tuli-
soihdut kolmen askeleen päähän toisistaan sille puolelle, jossa
wesipertiinen maa on; marsinkin on niin tehtiimii siinä tapauk-
sessa että se on itse mainioa korkeammalla.

Tulisoihtujen asetettua mainiolle, lykätään fytyttnlieriöt, pet-
roleumiöljyllii ensin miihän kostutettua puoleen pituuteen, tunve-
tormien sisään ja sytytetään palamalla sytykkeellä, jonka jälteen
tulisoihtu asetetaan minoon, palama pää alaspäin. Sytytinlieriö
on lytättiin) ii tormeen tuumaa pituuttaan symemmiille.

Huolellisesti on katsottama että kaikki tulisoihdut palamat.
Pieni sytytinlieriö palaa turpeessa ensin liekillä petroleumin kes-
täessä ja sitten alkaa se hiiltyä, synnyttäen tormen sytyttämiseen
tarwittllwan lämmön.

Reumoja tulisoihtujen käyttämisestä.
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Tässs on nyt waarinotettawa että sytytinlieriö todellakin
rupeaa palamaan. Tarpeellista on pitää palamaa sytykettä muu-
tamia sekuntia tulisoihdun ääressä syttymisen muoksi.

Sytyttämisen jälkeen synnyttämät tulisoihdut IV2 tahi pa-
rin tunnin kuluessa kylliksi samua ja mesihöyryä, saadakseen ai-
kaan tarpeellisen suojan, mutta tämän ajan kuluttua synnyttämät
ne, joista nyt on tullut yksi ainoa hehtMa ainepaljous, ainoas-
taan lämpöä. Synnyttäätsensii mesihöyryä on jokaisen tulisoih-
dun päälle asetettama kourallinen matteita suo- eli kuohu-sammalia,
jotta medellä on kostutettu. Tätä jatketaan auringon nousuun
saakka.

Jos veljiltään hallan jollekin mainiolle ilmestymän, woi-
daan asettaa turwetorwet mainiolle ja sen ympärille jo kesäkuun
alussa tahi koskipaikoilla, sillä ne eimiit pilau sateesta mainitta-
massa määrässä, maan sytytinlieriöitii täytyy aina säilyttää sem-
moisessa paikassa, jossa tuimana pysyivät.

Tahdon tässä selittää kuinka 10 tynnyrinalan ruispelto kesä-
yönä suojellaan.

Jo kello 10 tienoilla illalla tulemat yöhallan enteet niin
mannoiksi, että woidaan päättää, tarmitseeko pelto suojelusta
maiko ei.

Jos turwetorwet jo ennestään owat paikoillaan, niin tar-
witaan waan 2 miestä, joista toinen kantaa sytytinlieriöt ma-
sussa ja petroleumi-öljyii sopimassa astiassa; toinen kantaa taas
sytykkeen (keppi petroleumi-öljyssii kastetulla milla-tukolla). Edel-
linen mies lyttää fytytinlieriön turmetormen sisään, ensin puoleen
pituuteen tostutettuaan sitä petroleumi-öljyssii, ja asettaa tornien
nojaumaan asentoon; jälkimmäinen sytyttää malmiin soihdun.

Tähän työhön menee noin I^/2 tuntia, joten siis soihdut
kaikki palamat k: lo IIV 2, jos sytyttämistä on k:lo 10 aloitettu.
Täytyy pitää tarkka maan siitä että soihdut kaikki omat päässeet
syttymään. Ensi tunnin kuluessa ja miihiin kauemminkin anta-
mat soihdut kylliksi samua ja mesihöyryä, maan senjiilkeen ne muu-
tuttuaan paljaaksi hehkumaksi aineeksi antamat maan lämpöä it-
sestään, jonka muoksi miesten täytyy, marustettuina kosteilla wal-
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keilla suo- eli kuohu-sammalilla täytetyillä masuilla, kulkea pane-
massa kourallinen sammalia jokaiselle soihdulle. Tätä menette-
lyä jatketaan auringon nousuun saakka, jollei tuulen hengähdystä
sitä ennen ole syntynyt mainiolle.

Jos turwetorwia ei ole edeltäpäin paikalleen asetettu, täy-
tyy niitten kuitenkin olla käsillä heti pantawiksi. Tämä tapahtuu
paraiten siten, että 2 miestä isolla masulla, joka on täytetty tur-
wetorwilla ja jota woidaan korennon amulla olkapäillä kantaa,
kulkemat panemassa turwetorwia pellolle. Edelliikulkewa lukee as-
kelet ja perässä tulema panee tonvet paikoilleen. Sitte kun tämä
on tehty, menetellään niinkuin edellä on selitetty. Seliviiii on,
että turmetormien sijoittaminen täytyy alkaa maremmin, esim. jo
t:lo 9, jotta joihdut palamat k:lo 12.

Heinäkuun (15 p:stii saakka) ja elokuun öinä woidaan sy-
tyttämistä lykätä tuntia tahi puoltatoista myöhemmäksi ja elokuun
myöhemmällä puoliskolla täytyy sytyttämisen tapahtua kolme tun-
tia ennen auringon nousua.

Käytettyjen aineitten hinnat nousemat, kuten edempänä oso-
tetaan, 18 markkaan, jos turwetorwet kotona walmistetaan, ja
miesten työpalkka 4:stä tunnista 3 markkaa eli yhteensä 21 mark-
kaan sadon säilyttämistä marten, joka armataan 1,200 tahi 1,400
markan armoiseksi, eli miihiiii maille 2 prosenttia.

Usein moi tapahtua että tulisoihdut poltetaan turhaan liian
aitaseen. Eimättö ne silloin ole olleet miksikään hyödyksi? Epäi-
lemättä, maikka sitä on maikea huomata.

Tässä tapauksessa on kuitenkin ilma ollut useita tuntia niin
kylmä, että kasmit joka silmänräpäys omat olleet lähellä loppuaan
ja tietysti on jokainen apu, joka niille saatetaan, niille hyödyksi
s. o. ne antamat paremman sadon tuin muuten olisimat antaneet.

Vaikka tulisoihtuja ei pidä polttaa ennen aikojaan, niin ei
niitä myöskään pidä liiaksi säästellä. Erittäinkin on niin laita
jos taksi ensimmäistä piiimiiä hallanaikana omat olleet kylmiä ja

tuulisia Kuvallisuutta enennnän ja ilma tyyntyy toisen» iltana j»
pysyy tyynenä wielä yönkin aikana; silloin ci pidä säästää tuli«
soihtuja enää toista yötäkäiin, siinä tapauksessa, että niitä wielä
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riittäii kolmanneksi yöksi, sillä tämä on aina kaikista määrällisin,
ellei maan ilma muutu. Kokemus on osoittanut, että ruis, mutta
etenkin potaatinwarret wahingoittuwat, jos tyyni tuleekin musta
IV2 tuntia ennen auringon nousua. Niihtiimiisti tekee maanwil-
jelijii oikein, joll'ei hän säästä 20 markkaa, kun häntä uhkaa
1,000 markan mahinko.

Syy, minkiitiihden tällainen hallanaika on mahingollisempi
tuin muuten, riippuu ilman tuimuudesta tahi mesihöyryn puut-
teesta. On hymin luultawll että taswit silloin woiwat jähtyä
alle jäiitymiipisteen, ilman että kastetta laskeutuu niitä suojele-
maan, ja siinä juuri on maara.

Selwii on että kaikkia tässä lueteltuja sääntöjä woidaan
hiukan muuttaa, jos mainio on pienempi tahi milja toisellaista,
ja ajattelema löytääkin helposti miilikeinon.

Selma on että jokainen laji polttoainetta on kelwollista,
jos sillä on seuraamat tarpeelliset omaisuudet:

helposti hankittaman, helposti syttyiviiii,
helposti kuljetettnivnn, hiiltymällä palaman,
paljon samua ja mesihöyryä ynnä lämpöä aikaansaamaa;

eitä ole tulenarkaa.
Kaikkia näitä omaisuuksia on tulisoihdulla korkeammassa

määrässä kuin millään muulla helppohintaisella aineella.
Ne omat tulenarkoja ainoastaan hymin tuimalla suomaalla;

jos niitä semmoisella täytetään, niin omat ne asetettamat jollekin
alustalle esim. lautapalaselle.

Ainoa aine, jota moi werrata turwelieriöihin owat hywin
terwaiset, palasiksi hakatut tuimat tunnot, mutta niitä ei ole yhtä
helppo sytyttää, ne palamat nopeasti liekillä ja sammumat hel-
posti, eiiviitkii leivitti niin paljon samua ja mesihöyryä.

Turwetorwien walmiötaminen.
yksinkertaisimmin niitä tehdään sopimasta fuomullasta eri

turmekoneella, ja koska jokainen maanmiljelijii tarmitsee jotensattn
wähän turwetorwia, niin on mukaminta itse tehdä niitä.

Koneen kuosi täytetään kostealla turpeella eli suomuralla,
josta sitä ennen on poistettu oksat, juuret y. m., ja jota sisiiiin-
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pakatessa on hienonnettu. Parasta on antaa suomullan mennä
samimyllyn läpi. Sisiiiinpakkaaminen on hymin tehtämii puu-
palasella, joka sopii lieriöön. Astian täytettyä, asetetaan se taas
paikalleen, jonka jälkeen turmelieriö ulos-painetaan. Valmis
turwetorwi asetetaan puolipyöreiiksi kowerretulle laudalle ja asete-
taan pystöön kuiwamaan.

Ajan säästöä marten vn parasta että yksi mies täyttää as-
tian ja toinen ottaa irti turwetorwen ja panee sen kuiwamaan.
Tassa tapauksessa tarmitaan kaksi astiaa. Kaksi miestä moi
päiwässii tehdä Lemströmin selittämällä koneella 4—500 lieriötä,
jonka tähden moidaan annostella kappale pennin arwoiseksi.

Turwelieriöt oltuaan kolme piiimiiä kuimauspaikallaan, tu-
lemat niin kiinteiksi, että niitä moi asettaa kaltewaan asemaan,
jossa ne pysymiit, kunnes ne owat aiwan tuimat 12 K 14
päimiin kuluttua. Roos'in koneella tehdyt turwetorwet tuleVat
kyllä hiukan huokeammiksi. Mutta koska ei jokainen moi hankkia
itselleen sellaista konetta, niin torwet useammassa tapauksessa
omat ostettamat ja silloin tulemat lisäksi sisiiiinpakkaus- ja kulje-
tus-maksut, niin että näitä tonnia tuskin moitaneen saada Vähem-
mällä kuin 3 pennillä kappale.

Sytytintorivelot.
Vaikka sytyttimien malmistaminen ei ole mikään salaisuus,

niin on se kumminkin niin maikea, että jokaisen on paras ostaa
näitä malmiina. Ne ottamatkin niin mahan sijaa, että laatikko,
joka on 22 tuumaa pitkä, 16 tuumaa lemeil ja 10 tuumaa kor-
kea sisältää 1,000 kappaletta. Niitä moi tehdä 2 pennistä kap-
paleen.

Prow. Lemström on myös kirjoittanut asiasta 1880 Finsk
Tidskriftissä: „Om sommarnatt frosterna och medlen att förekom-
ma deras härjningar", joka myös olisi suomennettuna lewitettiiwä
suuren yleisön luettamaksi.



TermeOen suhteet.
ZKä. Fermenden fnyteet.

Paikkakuntamme pitäisi olla ylimalkaan termeellistä seutuy,
psitse fuopaikkoja, Msta noufee kosteita huuruja ja auteria. Tuo-
noin M jo ehdotettu Helsingfors Dagbladissa, etts Kajaanim lai-
tettaisiin parannus-afema rinwtautisia ja muita marten, toM
paikka on noin 500 jalkaa yli meren pinnan, ilma siitä syystä
raitista, jota paitfe Viileitä hawumetsiä on yltäkyllin fekä wr-
mallista rauhaa hymän maidon ohella. Saapa nähdä käykö eh-
dotus toteen?

Astoja iäkkäistä nminajista.

V. 1751 tuoli isäntä 91 manhana ja oli wielä hymissä
moimissaan.

1753 mies 94.
1754 lesti 96.
1755 mies 113.
1756 mies 100 muodon 9 kuukauden manha, Pietari To-

lonen Ristijärmeltä.
Näitä kahta miimeistä näyttää E. Castren tarkoittaman seu-

raamalla: Paltamon pitäjässä elää yksi 113, toinen 99<vuoden
manha, jotta molemmat omat wielä jotenkin wirttuja jarMteiw.
läljemmäisellä on elossa mielii lapsia, za lapsen K^senlapsia 90
henkeä. Hanen waimonsa kuoli wasta 8 w. sitten yli 80 wuo-
den Vanhana, slilmä heillä «m ollut s»m» tuw muillakin, sillä
eroitukfella maan, että omat aina olleet äweriäitä ja nälkämuosi-
ankin owat moineet miihin Miljasta elää, ett'eiwät ole tarmin-
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neet pettuun wrwauwa. Sitä pmtse owat paljon pitäneet mai-
öosta za paikka-kunnan tamalla nauttineet piimää talwellakin.

1757 leski Kirstin Heinotar Mieslahden kylästä 94 m. sekä
Krister Huominen Salolta (Manamansalon kylästä).

1758 mies ja maimo laskettiin yhteen hautaan, 9 piiimän
Väliajalla. He oliwat Mannalta: Jaakko Lassinpoika Moilanen
ja Eelin Tuomacmtytär Liepotar.

1759 neito 102 w.
1760 leskimies 94 m. Arjö Laurinpoika Termonen Ktiki-

lahdelta.
1761 leskimies Antti Tuominen Paltamosta 91, eräs neito

92, leski 96.
1764 leskimies 94 m., Juho luhonpochl Seppänen Näl-

Mgältä.
1766 leski 96.
1767 leski 92, leskimies 91 V^, leski 92.
1769 amiomies 95.
1776 maimonpuoli yli 90.
1782 miehenp. 104 m.
1784 mp. 93.
1787 mp. 92.
1818 mp. 95—100 mälM.
1819 MP.
1829 WP. !

1836 wp. /
1837 WP. emäkirkolla l «^ «« z. «,'««.124, m )> 90—95 muoden mölM.
1844 wp. emäkirkolla »

1848 wp. !
1852 WP. !
lßss wp. 95—100 mMllä.
1857 WP. 90-^95 *).

*) Satawnotiset yumt Remslass» wllhmneet ». 1853—Hy sitm, ettli
M» min» w»osina ttwll M3, 115, 128, 114, 106, IW. W ja MkuncMn M
»uonna (Kolb.).
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Ahwenasfa 1737 kuoli 106 muoden manha miss.
Otawassa I sim. 381: Jooseppi Matinpoika Nimala 112

muoden manha ukko, s. 1640—1752, joka 105 muoden manhana
meni kolmannesti naimiseen, oli melkein aina piimää ja pettua
syönyt, ja sai uudet hampaat aiman ikänsä miime muosina. Kum-
ma ett'ei kumpaakaan ole otettu Biogr. Nimikirjaan.

Kemijiirmellii on 1711 joku leskivaimo 105, m. 1776 oli So-
dankylässä leskimaimo 120 m. manha. (Kemi Lappmark s. 162).

Vanhimmaksi elänyt maanmies Heikki Suomalainen (Finne)
oli yli 136 muoden manha. Biogr. Nimikirja.

Maria Vesten kuoli MUnsalassa 100 V 2wuotijaana (Il-
marinen 1851 N:o 38).

Liisa Vartti Östermartissa kuoli 104 manh. Ilm. 1851N:o 89.
Oulun Viikko Sanomat 1840 N:o 31—32 puhuu useista

ulkomaan 185—100 muotisista.
W. 1880 oli yli 100 muotista Suomessa 10 henkeä, Ou-

lun läänissä 1. Niistä oli 9 naista.
Term että ruumiin rakennusta sekin todistaa, kun yli 90

muoden manhalta ämmältä Vuolijoen Rusalassa katkesi jalka, niin
parani uiman terweeksi.

Syynä siihen, ett'eiwät yksityiset henkilöt enää elä niin Van-
hoiksi, lienee kuluttamampi elämä: asutaan tiheämmässä, ollaan
enemmän keskenään puuhissa, toimissa ja riidoissa, eletään jou-
tuisammin, Nihkeämpinä rauhattomampina monipuolisempaa ja
säiinnöttömämpäii elämää. Kentiesi wäkewiiikin sekä sulattimia
turmelemia aineita (niinkuin kahmia ja sikuria) enemmän nauti-
taan. Vaatteetkin saattamat olla enemmän muodin kuin tarpeen
mukaan. Se on ainakin manna, että yhdessä oleminen, istumatyö,
henkisemmät pyrinnöt ja mietteet, kunnan, waltion ja kirjallisuu-
den seikat owat karttuneet karttumistaan ja siis moineet monella
taholla Vaikuttaa ihmisitiiän. Saattaapa olla muitakin syitä Vai-
kuttamassa.

Meinen eli keski-ikä ofoittaa oikeastaan paikan termeyden
suhteet, eikä niinkuin yleisestt luullaan, yksityisten pitkä ikä, niin-
kuin Erkki Castren m. 1754 laufuu:
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„Tenveellinen ilmanalamme näkyy "pitkästä iästä" sekä ker-
too sitten 100 muotisista, ja niin osoittaa hänkin katsoneensa asiaa
nurjalta kannalta, joka katsantotapa walitettawasti wieläkin wal-
litsee meillä.

Keski-ikii on kaikissa maissa karttunut yleisen malistuksen ja
Varallisuuden mukaan, eikä Suomessakaan liene toisin tapahtunut.
Ennen kuoli lapsia ja nuorta mäkeä enemmän kuin nyt, kaikki
heikot meni pois, mahmat maan ylimalkaan jiiimät eloon, muuta-
mat Harmat maan elimiit paljoa manhemmaksikin tuin nyt.

Olen kykyni mukaan koettanut laskea kuolleiden kesti-itää
täälläkin. Pitkälliset omat laskut olleet, mutta toimoni mutaan
jotenkin oikeat. Ainoastaan muutamilta muosilta olen maan jak-
sanut ja joutanut suorittaa ne, muiden sopii jatkaa.

Kesti-iiin Paltamon emäseurakunnasta laskin maan muuta-
milta muosilta ja se oli:

1805 45,4 1810 32,8 1815 23 1820 24.
Muille jää lastettamatsi keski-ikä eri seurakunnissa ja eri

säädyissä, tulokkaiden ja irtolaisten ja herrasmiien, aina miesten
ia naisten j. n. e. erikseen.

Ainoastaan muodelta 1752 tulin ottaneeksi miesten ja nais-
ten iän erikseen, miesten keski-ikä oli 19,33, naisten 28,i, siis nai-
set elimiit sinä muonna 9 muotta manhemmiksi. Miten lienee
nyt asian laita?

FiesKi ikä Paltamon pitäjäässä:
Vuosina 1727—31 ei ole itää tarkoin mainittu, manhoiltase joskus puuttuu, nuorilla on se joskus epämääräisesti esim. 5

t. 6 kuukauden manha.
Keski-ikii Paltamon pitäjäässä oli edelleen:

1749 14,8 1756 19
1750 22,6 1757 12,e
1751 17/ 1768 14,8
1752 23,6 1769 26, g
1753 30,3 1770 24,7
1754 30>9 1771 20,5
1755 20,95 1772 27,2
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Siis keski-ikä maihteli täällä wiime wuosisadalla: 12—30,9
muoden mälillä, ja tällä wuosisadalla 17—38,4 wuoden malilla
— ikä siis karttumaan päin.

AesKi ikä Suomessa ja munalla.
Hauskaa olisi tietää, kuinka monta muotta rikkaat elämät

köyhiä, talottaat, irtolaisia, ja herrasmiiki talottaita ja talonpoi-
kia, naineet naimattomia manhemmiksi.

MW seurakunta lienee tenveellisin ja pitkii-ikäisin Kajaanin
kihlakunnassa? Tokkohan se joka on lähinnä apteekkia ja tohto-
ria? — Minkälaiset lieneiviit olomme Nurmekseen, Kuusamoon ja
Ouluun, Lappiin ja Etelä-Suomeen werrattuinu?

Keski-ikä Suomen Luteruksen uskoisissa oli 1841 36,e, m.
1842 36, 1843—45 36 V-2-

Keski-ikii 1850:npaikoilla (9 muoden ajalta) oli Suomessa
35,53 muotta, Norjassa 41,b, Englannissa 38.

Vuoden 1880: npaikoilla oli keski-ikä Suomessa 37, mie-
hien 35,8, naisien 38,4. Suomen keski-iiin lukuja omat myös
seuraamat.

1773 24,9 1851 29,4
1789 25,6 1852 38,4
1790 28 1853 25
1829 22,6 1854 31
1830 25,7 1855 26,9
1831 26,6 1856 19
1832 20,2 1857 20
1834 21,8 1858 34
1833 27,5 1863 17

1841 keski-ikä 36,5 1846 keki-ikii 34,gz
1842 36 1847 35,«5
1843 36,5 1848 34,4
1844 36,z 1849 33„
1345 S5«

Keski-UH oli Preussissa
Smeitfissii

1850 32„
1835 29,«

34,«

(Rabbe).
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Keski-ikä maihtelee Keski-Euroopassa miehillä 35—40 ja
naisilla 38—42 muoden millillä (Kolb. Handbuch d. vergl. Sta-
tistik, Leipzig 1879).

län pituus on myös aiman erilainen eri ammateissa ja
toimissa olemilla. Jos otetaan Englannista esim. 20 muotiaat
yksin, niin on hawaittu että huoneessa elämät, mähäliitteistä
työtä tehden, 41,88 muotta, mutta komaliitteistii työtä tehden 42,<n
muotta. Mutta ulkona työskennellen elämät wiihiiliitteistä työtä
tehden 37,8 wuotta ja kowaliitteistä tehden 43,4 iwuotta (Kolb.
8:s painos siivu 503).

Saman tehtaan eri työntekijöilläkin maihtelee keski-ikä. Hio-
jain ja tahkoajain ikä es. Shessield'issii Englannissa on erilainen
eri esineen tahkoajilla. Niinpä sirpintahkoajain ikä on 38, sahan,
mulan ja pöytiiweitsien 35 ja kynällisten Veitsien 34 muotta,
hauliiveitsien ja keritsimien 32, saksien 32, partameitsien 31 ja
kahmelien 29. Siis kahmelien hiojat elämät 9 muotta Vähem-
män aikaa kuin sirpin hiojat samassa tehtaassa.

Mainittakoon wielä että esim. ompelijattaren ja myöjättä-
ren iässä on iso erotus. Englannissa kuolee 1,000:sta ompeli-
jattaresta 438 keuhkotautiin ja yhtä monesta myöjiittärestii maan
127; kuumeihin kuolee jälleen edellisistä 106 ja jiiljemmiiisistä37.

Elämien ihmisten keski-ikii maihtelee eri maissa m. 1851
oli se Ranskassa 31,<,«; 1850 Ruotsissa 27,««; 1855 Norjassa
27,zz; 1651 Englannissa 26,z«; 1850 Yhdyswalloissa 23„<>; 1852
Mti-Kanadassa 21^z.

Syynä näin suureen erilaisuuteen iässä on se, että Kana-
dassa sikiää kansa nopeasti, ja uudisasutus edistyy samoin ja
tästä seuraa että suurin osa asukkaista on lapsia. Ranskassa on
piiinwllstoin miihii lapsia.

Keski-ikii oli Ranskassa 35,8
Belgiassa
Englannissa

36^
38„

Myöhemmin Ruotsissa 39, g
Norjassa 41,5-
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Zän mukaan oli Paltamon emäsenraknnnassa

Iänmukaan asui Kajaanissa 1835

wuosi. alle 15 w. 15—60 w. Yli >0 iv. Yhtl lensit
mp. ! wp. mp. ! wp. mp. s wp. mp. ! wp.

1815
1820
1825
1830
1835
1240
1845
1850
1855
1860

251
317
365
420
311
388
494
548
601
656

237 507
310 515
372 524
451 526
335 586
409 607
527 618
580 688
620 801

> 623 781

533
537
538
546
577
592
658
713
800
828

35 45 793
42 56 874
46 78 935
58 87 1004
49 69 916
62 81 1057
65 76 1117
62 90 1298
71 90 1473
67 72 1504

815
903
988

1084
981

1082
1261
1383
1530
15^3

1608
1777
1923
2038
1897
2139
2438
2681
3003
3027

MM
tuota

olewil
katsellessa h
a 64^ "/o, i

uomaa.
! ! ! !

, että 1815 oli 15
l 059,7 "/<,, 1855

—60 1
53,1 j<

»uoden
186(iv. 182

<t o
Mi 60 "/,, wanhojll

55 5,„ 186t
oli 18

> 4,6.
15 4„ "/<,, 1820 5,.5, 18 5 6^

950
'

5,e, 18

Henkilöitä Mieh. Waim.

alle 1
I—3
3-5

s—lo
10-15
15—20
20-25
25—30
30-35
35—40
40—45
45—50
50—55
55—60
60—65
65-70
70-75
75—80
80—85
85—90
90—95

10
18
13
31
25
15
18
20
12
14
20
14
5
4
3
1

ii
15
21
35
25
14
19
16
25
14
23
11
5
5
6
8

5
1

223 259

l 2
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H«ki«
Kajaanin rowastilunnassa Koko^stiwuosi. miehenp. waimonp.

—1 417 372 4309
1-3 459 801 8304
3—5 789 833 7739

s—lo 1459 1490 14583
10—15 1231 1183 12986
15—20 1173 1195 13086
20—25 1103 1136 12109
25—30 1025 1085 11198
30—35 800 854 8916
35—40 599 645 6911
40—45 544 557 7462
45—50 586 612 6973
50—55 430 472 5796
55-60 357 414 4597
60—65 297 371 3782
65-70 206 259 2947
70—75 112 150 1806
75—80 39 60 1013
80—85 17 32 494
85—90 8 26 160
90—95 —

— 47
95—100 —

—^ 8
11946 I 12529 135,226

24475

Sairashuoneet ja lääkärit.
Sairashuoneet.

Spitaali eli Lepra on kotoisin manhoilta kansoilta (600 j.
Kr., Ilmoni II s. 3). Sitä lienee täällä omituisella nimellä nimi-
tetty, maitta nyt on unehtunut sekin nimitys.

Pohjois-Suomessa oli se ennen tamallinenkin. Se mä-
dätti ihmisen mähitellen monen muoden kuluessa.

Oulussa kun oli eräs Tinnen 1630 siinä taudissa, erotet-
tiin maimostnan ja pantiin testamentin tekoon. (Messman). —

Mathesius ja luultamasti hanen aikalaisensa armelemat taudin
tuleman liiallisesta hylkeen poikien syömisestä. Mutta Kuusamossa
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ja täällä Kajaanin puolessa ei ollut hylkeitä fyötämM. Ehkäpä
tauti tuli siis kalaruoasta ja oli tamallisempi alapuolessa, jossa olt
hylkeitäkin. — W. 1631 rakennettiin pitalisia marten sairashuone
Korppisaarelle Ruununkylään *).

Toisen tiedon mukaan Ruununkyliin sairashuone perustettiin
1646 Kristiinan aitana. Siinä oli tilaa 25:11 e hengelle (eräs

kiisikirj. m. 1660). — Omituiset huoneet rakennettiin finne masta
1677, jolloin pappikin määrättiin sairashuonetta marten**).

1638 Päätti Turun tonsistoori, että jota kirkkomäelle
asetettaisiin sairashuone (N:o 14 Rbo Tidn. 1792).

Kohta sen jälkeen (1667) oliwat Limingan, lm ja Oulun
seutulaisettin lumanneet semmoisen rakentaa Ouluun. Milloin
lienee sitten malmistunutkin.

Pietari Brahe asetti tänne sairashuoneen pitalisia marten.
Kajaanin ja Paltamon millille, jossa oli tupa, 2 kamaria ja sauna.
Sairaita otettiin Sotkamon, Paltamon, lisalmen, Kuopion ja
Salon pitäjistä, joista kukin sai suorittaa V2kappaa eloja. Ma-
listen hoitajana Hannu Mikonpoika (Mikkonen?) manha mies
Samosta, eli samasta Miljasta. Häntäkin marten oli pieni tupa
sairashuoneen lähellä. Hänen toimeen kuului kuukausittain maatta
sairaiden muonamarat mouti lisakki Hannunpojalta (Hannukselta)
nim. eloja, lihaa, moita, kapahaukia ja suoloja, jotka mainituilla
eloilla maihdettiin, sekä sitä paitsi panna sairaita marten sahtia,
leipoa ja hankkia maitoa***).

*) Ensimmäinen tunnettu sairashuone Suomessa oli Pyhän HentzM
sairashuone Turussa (mainitaan jo 1396). Malilaisten hoitohuonetta warten
piti 1440 maksaa koko hiippakunnan asukasten 4 penninkiä pereeltä ja 1619
erotettiin pitaliset Sjählön l. Fugdebyn tilalle ihan erikseen. (Rabbe, Finska
Läkares. Handl. I s. 172-180).

**) Erään toisen tiedon mukaan muutettiin Korsholman ja Caxlborgin
sairashuoneen sairaat peruutuksen kautta 1680 Ruununkylään, jossa oli hils<
listen sairashuone. Silloin päätettiin sairashuonemaksu Pohjanmaalla (hyK-
pitalsfyrkrn). W. 1642 oli saatu sellainen huone Helsinkiin.

**») Hz» Tidningar, Juho Cajanus, w. 1663.
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Vasta 1797 käskettiin perustaa sairashuone (hospitaali)
Oulun lääniin. Se amattiin Oulussa ivasta Vs 1806, waan
iviime hoidettawan kuoltua "/g 1810 lakkasi se olemasta ja sen
tulot menimiit jälleen Ruununkylään. Kuopioon tuli sairashuone
noin 1796.

Liiiininsairashuonekin taisi olla erittäin, se amattiin 1792 V?
kuudella muoteella. Sen tulot määrättiin 1806. Sairaita oli
siinä 1831 81, 1840 169.

Kajaanissakin on sairashuone jo ollut ainakin alkupuolella
tätä muosisataa, milloin lieneekin perustettu.

Sattumalta olen saanut tietooni, että sairaita oli Kajaanin
sairashuoneella 1855 maan 39, joista 19 tenvehtynyt, 1 kuollut,
18 kostunut. Muilta ajoilta tutkikoot ju hankkikoot muut masta
laajempia tietoja.

Linnansairashuoneessa Kajaanissa oli sairaita: 1836 0
henkeä, — rohtomaksuja. 1837 6 henkeä, 3: 33 rohtomaksuja.
1838 4 henkeä, 1:27 rohtomaksuja. 1839 8 henkeä, 3: 67 rohto-
maksuja. 1840 4 henkeä, 1: 12 rohtomaksuja.

Lääkärit.
Turun yliopistossa oli ensin manha ylioppilas prowessorina

lääke opissa. Suomen piiriläiiktiriivirat asetettiin masta 1744 ja
w. 1754 oli ivasta 3 sellaista, joiden wirkaan pääsyn ehtona oli
Suomen kielentaito.

1773 asetettiin palkatut piirilääkärit Turkuun, Poriin, Lo-
wiisaan, Mikkeliin, Porwoosen, Hämeenlinnaan, Vaasaan ja
Ouluun. Heidän tuli sitten auttaa malttejakin. W. 1811 asetti
hallitus eri linnanlääkiirit, joiden piti ainakin olla Kirurgian-
maisteretta ja käskettiin käydä jota päiwä wantien topissa. Van-
kihuonettaan saa Kajaanikin kiittää, että 1818 sai yksin aioin
monen muun paikkakunnan kanssa oman lääkärin*). Sitä paitse
lisättiin piirilääkärein luku 11:sta 20:een. W. 1811 oli heitä
11, 1840 jo 24, 1872 51, jota paitse oli miihii enemmän muita
lääkäreitä. W. 1870 oli 1 liitikiiri 17,800 henkeä kohtaan. (Ig-
natius käsikirja).

*) Rabbe, Läkaresällskapets Handlingar I Bandet s. 452.
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Meidän oloissamme olisi edullista, jos jotakunnassa olisi noin
3—4 muotta lukenut lääkäri ja yksi oppineempi B—lo muotta
lukenut kihlakunnassa tai piirissä, mutta siitä tulisi — „splittring
i korpsen"! *) — sanomat lääkärit tätä ehdotusta mastustaen.

Nyt omat olot sellaiset, että opintoaita kun on lääkä-
reillämme keskimäärin 11 m. 7^5 kuukautta (Norjassa 8, Ruot-
sissa 10 m.) eli pidempi kuin missään muussa maassa, melkaan-
tumat usein 25,000—35,000, ellei ole omia maroja. Sitten ei
heidän kannatakaan mähiillä sisämaahan tulla, sillä onhan hengen
makuutusmatsuja ja koron suorituksia niin paljon, että ei pienelle
palkalle ole lähtemistäkään.

Lääkäreitä oli 1884 Suomessa 84, Norjassa 340, Ruot-
sissa 142**).

Parturiksi l. haamuriksi Oulun ja Kajaanin linnoihin nimi-
tettiin m. 1612 Joakim Muller, jota muosittain teki luettelon
sairaiden kohtauksista saksaksi, joista hänen neumoa oli kysytty.
Enimmiisti oli hänellä satunnaisia huamoja ja silmätautisiu hoi-
dettamana***).

W. 1744 maaherra lähetti haamurin kulkemaan rohdon
kaupalla. Häneltä ostettiin tirtonrahoilla 10 mastitaalarin edestä
rohtoja. (Gebh.)

W. 1760tuli ensi terranKajaaniin piirilääkäri, eräs toht.Hast.
Toisinaan kiiivi sitten tohtori Kr. Herman Carger (1776—

1808) Oulusta. (Gebh.)
Lääkärin taipio on täällä manha, kuten näkyy seuraamasta:

Pitäjään mirtcnniehiä 1785 oli nimismies ja pitäjäänkirjuri. Mitä
jäljemmiiisen oikeastaan piti tehdä, ei sano I. Frosterus tiedet-
tiinhän. Hänellä oli palkkaa 27—30 tynnyriä eloja muosittain
pitäjiiiiltä. Olisipa hymä, jos tähän Mirkaan näin etäisillä seu-
duilla joku haamun eli kirurgi määrättäisiin, joka möisi jaella
rohtoja kulkutautien aikana. Piirilääkäri läänin pääkaupungista
möisi häntä ohjata, ja sittenpä saataisiin monta miheliäistii aute-
tuksi ja taikoja poistetuksi.

*) — siitä rikkoutuisi lääkärein yhteishenki tai yksimielisyys.
**) Schulten, Finst Tidstrift.

...) Joukahainen IX 1883 (I. R. Aspelin) s. 51.
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V. 1752 tuli mustalainen Lind tänne tuoharitsi ja hemos-
puostaritsi. Hion kaupungista Ruotsista. (Gebh.)

W. 1801 pyysi Pharmaciae Candidat Juho Swahn luman
asettaa kaupunkiin täydellisen apteekin. Maistraatti päätti lähet-
tää Collegium medicumille, lääkintöhallitukselle, häntä marten tut-
sumustirjeen niinpian kuin hän moi näyttää apteekkarin todis-
tuksen. Seuraamana wuonna hän jo sai kauppiaankin oikeudet
ja oli siis pian päässyt apteekkariksi pyyntönsä mukaan. (Gebh.)

Swahn muutti pois ja sijaan tuli Claesson (1806?), mutta
hänen huomasi piirilääkäri Carger tarkastuksessaan 1807 telwot-
tomaksi ja apteekin maillinaisetsi. Tästä syntyi torat, tappelut,
tiiriijiijutut ja miralta-pano, setä uuden apteekkarin tarme. (Gebh.)

W. 1772 oli terweysliihde tutkittu lisalmella (Suomi, 1843
s. 329) ja 1840 sellainen mainitaan Kajaanissakin.

W. 1720 maiheilla ei ollut Oulussa tohtoria eitä apteekkia.
Sen sijasta papit esim. Lithovius, näyttämät johtaneen happamen
liihdemeden juontia Oulussa. (Mnemosyne 1820 n:o 61).

Kun Lönnrot w. 1833 tuli Kajaanin piirilääkäriksi, näkyy
wiiestö olleen hymin tottumaton lääkärin apua hakemaan. Vuo-
dessa oli maan joku satanen rohdon määräyksiä tehtiimänii, paitse
niitä, jotta suoritettiin seurakuntien, yleisen ltiiikerahaston ja lin-
nan maroista. Mutta luottamus karttui häneen, jotta 1853 oli
niitä jo yli 1,260 muodessa*).

Tultuaan paikalle joutui Lönnrotkin lamantautiin, jotarai-
wosi seudulla 1832 hallcuvuoden perästä. Seudulla asuwa opet-
taja A. Forbus, jota 1808 wuoden sodan aitaan oli ollut hua-
waliiätärin apulaisena, hoiteli sillaitaa nyt neljää Väliaikaista
sairashuonetta, wielä sittenkin kun apulaiseksi tullut lääkäri A.
E. Hedberg myös sairastui samaan tautiin. Tuo yllämainittu
Forbus on sama, joka tuoli Paltamon kappalaisena.

Lönnrot malittaa myös että Laukku-Karjalaiset lewitteliwät
muitakin tarttumia tauteja seudulle, joitten muoksi sitten piti liik-
kua kyläkunnissa.

*) O. Hjelt. Lönnrotin albumi 1882.
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Vuonna 1844 walittaa L., ett'ci seudulla ole kelwollista kä-
tyriäkään ja tiedustelee Helsingistä lääkintöhallitukselta, woisiko
semmoisen opetus tapahtua Suomen kielellä. Vasta 1859 ru-
mettiin heitä suomeksikin opettamaan.

Siihen aikaan oli Kajaanissakin jotu ruosteliihde, jonka
mettä suurella menestyksellä nautittiin. Tulman aikana se kui-
tenkin joutui meden maltaan, ett'ei moitu käyttää. Missähän tuo
lähde lienee ollut?— Uimahuone löytyi Kajaanissa Lönnrot'in aikana.

Kuolemaisuuteen mainitsee hän tamallisesti olleen syynä tie-
don puutteen hoidossa ja rohtojen käyttämisessä, sillä rohdot usein
woiwat tulla ivaihdetuksikin. Mitä siitä lähtee, jos Artossa lue-
taankin kuulutus, kun ei ole ketään ulkokylistii saapumilla, ei
muisteta puoliakaan ja jos jotakin muistetaan niin nekin määrin.
Jos taas lääkäri painattaisi ja painoasiamieheltii luman hankkisi,
ehtisi se jo myöhästyä. Hän kehoittaa lääkintöhallitusta joka ker-

raksi lähettämään painetutta ohjeita. Toinen syy lemenemiseen
on sairashuoneen puute. Vaimaisia sairaita kuljetetaan nim. ta-
losta taloon, tauteja leivittäen, kunnes parantumat tai kuolemat.

Paras muisto liiiikeopillisesta toimesta on mannaan hänen
toimittama: Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri, joka ilmestyi
Helsingissä 1839.

Liikutettuna katomuosien turmiosta, suomensi hän kirjan:
Gustafma Schartaun hymiintahtoisia neumoja katomuosina (hiitii-
raminnosta y. m. s.) m. 1834.

Lönnrotin kunto lääkärinä on yhtä fuuri kuin hän on mii-
fymiitön sairaanhoidossa, lausuu Norjalainen Stockfleth, joka oles-
keli Kajaanissa suomea oppimassa.

Näissä seuduissa on paitse Lönnrotia ja muita miime
aikaisia lääkäreitä asunut seuraamat muistettawat miehet, jotka
mainitsemme heidän teostensa muoksi.

Kristohmeri Ganander, syntyi 1741, eli Rantsilassa «mo-
desta 1775 muoteen 1790, jolloin kuoli. Hän on kirjoittanut:
Berättelse om Huscurer och Vidskepliga Sympathier i Franzila
kapell 1775—1788. (Läkaren och Naturforskaren, Tom. X 69 s.)

Maan mjehen Huone- ja koti Apteki. Vaasa 1788.
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Eliiinden Tauti-kirja. Stockh. 1788. Kolmas ylöspano
Helsingforsisa ja Turussa 1829.

Dahlgren. Beskrifning om Uleäbörgs Helsowattenshalt
och Brunnens öfriga läge m. m. (Läkaren etc. Tom. XII s. 86.
Extract af Uleoborgsbrunnsjournal 1795—96).

I. F. Ticklsn (1812—1844), lääkäri Raahessa wiiitteli
(ViBB. 6raä. Aleäiei in I^inlzua benmes, oceurreutes
ll:korBia6 1832) suomalaisista liiiikeopillisista nimistä.

Viime aitoina on ollut lääkäreinä täällä: Pippingskiöld,
joka oli ahkera hyönteisten tutkija ja Brasiliassa matkustelija;
Sulin miillaikaisena ; Procope, muutti Tammelaan, jossa mielä
elää; Inberg nykyinen lääkäri tullut Huittisista, synt. Hämeessä.

hantien liikkeestä ja laadnsta.
V. 1439 oli rutto Suomessa ja tuli 1440 Luulajaan asti

Ruotsissa. (Ilmoni).
1495 koko Ruotsissa ja luultawasti Suomessakin kowa rutto.
W. 1588 oli kauhea rutto Suomessa, lieneekö täällä käynyt?
Vuosien 1590 ja 1657 rutot eiwiit täällä käyneet. (Andelin).
W. 1603 oli rutto Suomessa, mutta ei tiedetä onko se

tänne asti ulottunut.
W. 1697 ei ntilkiiivuosien perästä ollut Kajaanissa kuin 10

asukasta, kertoo kirkkoherra Antilius 24 huhtikuuta 1697 Turun
konsistoorille (E. Castren), tauti ja nälkä oliwat nimittäin työtään
tehneet.

1742 liikkui täällä punatauti (E. Caströn).
1748 oli tuhkuri paikoin Pohjanmaalla. (Ilmoni).
Eläinrutto oli Pohjanmaalla 1747, ja miihii 1748, jolloin

tarttui ihmisiinkin ja tappoi muutamia (Ilmoni).
W. 1755 liikkui rokko koko muoden, muttei ollut kuolet-

tama ennenkuin kesällä.
Hinku liikkui alkaen Joulukuusta m. 1756 aina toukokuu-

hun 1757.
W. 1758 rasitti lamantauti kansaa ja ok niille, jotta an-

toimat suonta iskeä helppo, muille kuolettama.
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W. 1759 liikkui lawantauti.
V. 1762 liikkui rokko syys-, loka-, marras- ja joulukuussa

ja oli hymin kuollettllwa wiimeksimainittuna kuukautena. Laman-
tauti oli kepeä ja mähiin kuolettama.

W. 1763 oli rotto hymin kuolettama.
W. 1764 kuoletti kuumetauti paljon kansaa. — Oli kino-

tautia (Gebh.).
W. 1765 liikkui kuolettama kuumetauti niinkuin edellisenä-

kin muonna.
W. 1766 liikkui myös kuumetauti.
W. 1769, 1775 ja 1783 oli rotto (Gebh.).
Kuume liikkui 1778—79 niin ankarana, että mci puheky-

mynkik (Gebh.).
W. 1772 oli koma yskiimuosi.
W. 1775 liikkui rottotauti koko muoden.
W. 1787 oli syksyllä hinku.
W. 1782 oli kinotauti ja m. 1786 tuhkuri (Gebh ).
W. 1788 oli sumeita rotto, syksyllä punatauti. — Myös

pöhö, lisää Gebhard.
W. 1789 rotto sumella ja kuumetauti syksyllä.
W. 1790 kemäällä ju syksyllä kuumetauti, talmella punatauti.
W. 1792 kemäällä liikkui kuumetauti.
W. 1793 punatauti ja hinku.
W. 1794 kemäällä hinku, syksyllä punatauti.
W. 1795 kesällä rotto, syksyllä pistokset.
W. 1796 syksyllä hinku, talmella kuume.
W. 1797 kemäällä pistokset, kesällä hinku.
W. 1798 kemäällä hinku, kesällä rotto.
W. 1799 kemäällä rokko.
W. 1800 kemäällä pistokset, syksyllä yskä.
W. 1832—33 punatauti.
W. 1840 oli rotto Kuhmossa.
W. 1349 teki lawantauti Paltamon (Kalajoen—Kuusamon,

Ylitornion y. m.) pitäjissä suurta tuhoa, maitta kuolemaisuus ei
ollut yhtii suuti kckn sairastmvaifuns. Lääkäreistä oli puute (Il-
marinen 1849 N:o 30).
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W. 1850 oli Paltamossa, Pudas- ja Utajiirwellii rotto,
Puolangalla lawantauti (Ilmarinen 1850 N:o 24).

W. 1867. Taudit, roskarokot ja muut omat alulla ja mar-
sinkin rotto lemiäii, jonka pari kolme miestä toimat laakonpiii-
iviin aikaan Oulumatkaltaan tänne (Bisi).

W. 1867 liikkui kuume, „jonka käsissä maan yhden sadasta
ei tanvinnut olla, sanoo, ehkä liioitellen, A. Andelin".

W. 1881 liikkui ankara rotto.
Niinkuin näkyy owat hinku, rotto ja punatauti ja kuume

seudun rajuimpia ja yleisimpiä tauteja, yleiset omat myös pistokset.

Annatantimnosi *).

Vuonna 1831 oli niin tuima kesä, että kahteen kuukauteen
ei satanut ollenkaan. Metsät ja muulloin märkänä asumat suotkin
ottivat siihen määrään tulen mallassa, että ei aina aurinkoakaan
näkynyt. Pouti jotenkin tarkoin elot.

Vuonna 1832 oli towa halla, jota seurasi nälkä ja taudit.
Seuraamana muonna se masta komimmilleen yltyi. Muisto siitä
elää wielä tavun kansan keskuudessa.

Silloin tviiheni wiiestö Vs kihlakunnassa ja moni sukukin
saattoi kuolla sukupuuttoon. Kyllä pappi mahtoi silloin lehmiä saada.

Kerrotaan, että punatautimuoden jälkeen oli kirkko isosti
lviiljempi, jotta hywiisti mahtui liikkumaan.

Hallitus koetti estää taudin tuhotöitä sillä että asetti Ka-
jaanin kaupunkiin 8 sairashuonetta. Lääkärin apu näkyi oleman
turha. Alituisesti kannettiin sairashuoneesta ulos kuolleita niin
suuressa paljoudessa, ettei keritty heitä hautaamaan, maan pan-
tiin pinoihin, josta heitä mähitellen hautaan siirrettiin. Kerro-
taan, että Lontiomiien Viidestä talosta pantiin kerralla 25 ruu-
mista yhteen. Monesta asunnosta kuoli manhemmat, ja lapset
jäimiit eloon ilman hoitoa. He kuljeskelimat ympäri kyliä ruo-

kansa haussa. Näin oli monen talonkin ei ainoastaan torppa-
rein ja huonekuntasten lasten laita. Itsepintaisuus, wetl^eräi-
syys ia laiskuus kasmoi näin kasnmneissa lapsissa. Mitään pa-

*) Tästä aineesta sn niilkänmosien ohessa jo ennenkin Puhntttl, katso sinne.



248

rempaa tarkoitusta elämällänsä ei ollut, kuin että saada ruumiin
raminnon/ kaikki muut oliwat siwu-asioita, joista niin suurta
huolta ei tanvitse pitää kuin ruumiin ylöspidosta. Tämä on
alku nyky-ajan ihmisten tylsiin mielipiteihin *).

1833 syystalwella oli punatauti kulkenut Pudasjiinvelle ja
Kuusamoon (O. W. S.)

Punatautia parantamassa oli waan yksi lääkäri. Jos sel-
lainen rutto toistikin tulisi, niin töin tuskin kai waan yksi toh-
tori lähetettäisiin jälleen, sillä kahta kolmeahan ei ole koskaan
ennenkään lähetetty. Ihden ylimääräisen lääkärin palkka tekee
noin 5,000—6,000, mutta 1,000 hengen kuolema muotiakin wa-
remmin säännöllistä aikaa tekee jo 25,000 markan mahingon yh-
teiskunnalle, jos 250 markkaa pannaan joka hengen keskituloksi**).

Rokon***) ja muiden tautien todellisesta laweudesta ja moi-
masta ei saada oikeaa käsitystä, kun ei ole tietona taudinkohtauk-
set ja niiden toimeensaamat Vauriot. Lääkärit tätä nykyä puhu-
mat taudinkin kohtauksista muosikertomuksissaan, mutta ainoas-
taan niistä, mitkä on heille ilmoitettu. Kenties maan joku Vi o
tai ei sitäkään. Kun siis Kajaanin lääkäri ilmoittaa maan 25
taudinkohtausta, on piirissä moinut olla 250 hänelle ilmoittama-
tonta. Tautinenkin aika näyttää siten miihemmin tautiselta jopa
kenties hyminkin termeelliseltii Helsingin herrain silmissä.

HloKKo.

Kunnan esimies piirimiehineen tai pappi woisi saada kyliin-
manhinten kautta toimeen paljoa tarkemmat luettelot fairauden suh-
teista, kuin piirin toisessa nurkassa asuma, kamarissaan jöröttiiwii
lääkäri. Jos lääkärikin olisi oikein innokas ja toimelijas woisi
hän kokoilla runsaasti itsekin tietoja ja saada kaikki taudin koh-
taukset kirjaan pannuksi.

*) A. Andelin'in kirjoittama kappale.
**) Paraikaa kuolee Pielisjärwellä ja Junassa wäkeii tuumeesen lowin

runsaasti. Toht. Helin lähetettiin tosin sinne myöhänlaifeen, mutta ei niin
laajoilla aloilla yksi riitä rnton aikana.

***) Rollo «n melkein -vuosien 600—700 ajoilta, jolloin lewisi länteen
(Ilmoni II s. 4), tuhkuri 9:nneltä, hinku 1500:ltä (s. 6). Kerralla wti Poh-
janpuolten myös keripukki, pahatanti, englannin hiki, ja eräs kuume (Pechialfeb.)
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Kuolema kun tempoo nuorta ja paraaUaan olemaa mäkeä,
joka on mielä tuottamassa iässä tai ei ole mielä ennättänyt muuta
kuin kuluttaa yhteiskuntaa, on sen malta kaikin moimin supistet-
tama wanhoihin sa heikompiin. Tällainen on kai asia maltiotalou-
den kannalta. Samoin on tauteja wastaan taisteltawa ja niiden
woima masennettavia, ja pitkällisyys lyhennettiimä, ett'eiwiit työstä
estäisi ja jouten pitäisi yhteiskunnallisia työwoimia.

Kauan sai rokko tuhojansa tehdä ilman suurempia esteitä.
Venäjän Karjalassa se mellastaa mieliikin ja tulee sieltä rajan
yli melkein joka muosi Suomen puolelle. Rokonarpisia omat Ve-
näjän Karjalaiset melkein kaikki tyyni. Vanhat ihmiset muiste-
lemat Suomen puolella rokon entistä mattaa. Se nim. runteli
ihmiset turmiolle, lyöden toisen silmäpuoleksi, toisen miiäriijiife-
niseksi j. n. e.

Rokonpano tai rokotus ei kuitenkaan ole wielä wanha taito,
että sen waikutus woisi olla perinpohjainen. Sen altuperiiisempi
taito tuotiin Suomeen 1754 ja rokotus (vaceinittio) 1802. Vi-
rallisen käskyn kautta sai edellinen wahwistuksen 1756 "/z ja
jiiljemmiiinen 1804 2/4 (Elmgren). Rokotuksen sanotaan Suo-
messa leminneen pikemmin kuin Ruotsissa (Abo Tidningar 1802,
N:o 8). Pohjanmaalla harrasti sitä kuuluisa maltiotalouden edis-
täjä Antti Chydenius m. 1761 (Abo Tidn. 1805, N:o 15).

Mutta rokotustaito tuli tänne Kajaaniin masta tään muosi-
fadan alusfa ja ensimmältii ei rokotettu tuin muutamia muosit-
tain. Nytkin on mielä manhempaa mäkeä, jotka eimiit ole Viit-
sineet rokotuttaa itseään. „Ei, kuole, jos ei ole kuollakseen". „Ei
kuole, kun se ei lie sallittu!" sanomat he Varmuudella. Lapsiaan-
tin kokimat ennen jättää rokotuttamatta lausuen: „se hiineesen
mietoon lapsensa reposteltawaksi".

Konsistoori näkyy ensinnä määränneen lukkarit rokonpani-
joiksi. Mitä hymiiii tästä päätöksestä oli Kajaanin kihlakunnalle
emme tunne. Sekin seikka oli, kumma kyllä, ensin papiston huo-
lena suureksi osaksi, ja moni pappi oli rokottajana itsekin.

Rokotuksen ensi edistäjiä olimat Pohjanmaalla meljekset To-
pelius, kirtkomaalari Mikko Topeliuksen pojat, joista luh. Gab-
riel oli Ilmajoen kappalainen ja kaksi, Kustaa ynnä runonkerääjä
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Sakari-lääkäreitä. W. 1803 matkusteli Sakari Topelius Poh-
jois-Samosfa ja Oulun läänissä rokottamassa ja rokotusta opet-
tamassa ja näyttää silloin käyneen Kajaaninkin seuduilla. Kustaa
oli nuorena seuraillut meljeiinsii näillä retkillä ja tultuaan Ou-
lun kaupungin lääkäriksi 1815, pantiin hänet kohta läänin roko-
tusmarain ylihoitajaksi, jona oli muoteen 1864. Myöhemmin
edisti Lönnrot suurella uutteruudella rokotusta ja onnistui saa-
maan siihen toimeen aina kunnollisia miehiä. Vähitellen alkoi-
kin rahwaalla olla näihin warokeinoihin suurempi luottamus, kun
hawaittiin yhä edelleen rokon pahemmin raimoaman Venäjän
Karjalassa kuin täällä. Näistä seikoista on lameampia tietoja
kirjoituksessa: Om kopporna och koppymningen i Finland, F. I.
Rabbe (F. Läk. S. Handlingar IV Bandet s. 511—570.

Näytteeksi kuinka rokon tuhotyöt omat miihenneet liitän tä-
hän hamaintokartan, joka osottaa montako sadasta kuolleesta on
rokkoon kuollut muosien 1749—1863. mälillä Paltamon pitäjässä.

Silmille pitäisi kihlakunnan olla erittäin termeellisen, sit-
tenkun samupirtit saataisiin poishiimitetyksi. Vihanta metsä ni-
mittäin suojelee silmiä.

Sokeita ja huononiiköisiii on kuitenkin paljonlaisesti silmiin-
puoskarein, samupirttien, saunojen, riihien muoksi.

Sokeita oli 1873

Seurakunta. Wiiestö. Uppo- ja
puolisokeita.

10,000 henkeä
kohtaan.

Kajaani
Sotkamo
Kuhmo .

Hyrynsalmi ....
Ristijärwi.....
Puolanka. .....
Suomussalmi < < .

Pa1tam0 ......
Kajaanin maaseurak.Säräisniemi. . . .

690
6.348
5,494
1.525
1,848
3.534
5,215
3.154
2,282
2,771

2
26
20

9
7

24
16
22
17
13

28,99
40.98
36,40
59,02
37,88
67,91
30,83
69,75
74.5«
46,91
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Enin sn sokeita lisalmen, Piippolan, SNojärmen ja Raudun
seuduilla Suomessa. Kajaanin pohjois-puolella on enemmän, Nur-
meksessa wiihemmiin kuin Kajaanin kihlakunnassa. Näistä suhteistc
on tilastollinen karttakin.

W. 1873 oli Suomessa 3,842 sokeaa ja 1870 Ruotsissa,
jossa on enempää kuin kahta kertaa suurempi mäestö, maan 3,280
sokeda.

Helposti parannettawaa silmäwuoroa pidetään muosittain.
Silmää ruoputetaan, moidetaan, katsotetaan, käännetään ja Vään-
netään, että wihdoin tulee upposokeaksi. Jos talossa on jollakin
silmätauti, ei marota sen tarttumista. Ei tiedetä, että se tarttuu
silmiiräämiin istutuksen kautta silmästä toiseen, omenripojen, tuo-
pinkorwain, kauhuin ja kirweswarsien, samojen pyyhkeiden ja pesu-
mesien kautta eikä kipeän silmän katsomisen kautta, kuten yleisesti
luullaan.

Pahatauti. Tämäkin on nuorimpia tautien joukossa. Ita-
liasta se jo tunnetaan Vuodelta 1483 (Ilmoni I s. 277), mutta
Suomessa tawattiin masta w. 1641 ensi kerran (Elmgren,
Eftim.) ja wielä 1661 oli se harminainen Obo Tidn. N92 N:o
15, 41). Ison wihan tapain turmeluksen ja melskeiden aitana
se masta rupesi laweammalti lewiiimäiin, jotta oli jo Pohjan-
maalla 1725.

Kuopion läänissä sanotaan taudin olleen yleisen jo 1782.
Pommerin sodan jälteen sanotaan sen myöskin 1781 jälteen tul-
leen yleiseksi Pohjanmaalla ja m. 1800 oli se Lappiinkin ehtinyt
(Rabbe). Uusi fota 1608—9 oli sen jouduttanut yleiseksi koto
maassa.

Vielä toht. Deutsch mainitsee 1814, että se on melkein
tuntematon. Nyt 70 wuotta myöhemmin ei moi enää sanoa sa-
maa. Sen nimitys „ranska" on jo w. 1641 tunnettu „Franso-
fen'"in nimellä, mutta 1725 on se „Lösachtighets Pockor".

Suurena hiipeiinii pidetään nykyaikana seudulla, kun joku
siitä syystä joutuu sairashuoneelle tai muuten sen maltaan, ja
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hän moi helposti saada „lasareetin" tai muun lisiinimekseen. —

Erään tähän tautiin kuolleen naisen, pahoin syöpynyt luuranko
säilytetään Helsingissä tieteellisissä kokoelmissa.

„Kllnsan yksilöissä löytywii pääoma on tuottllwin waltiossa; ja elä-
mässä sukupolwessa olewa kaswatus-pääoma woittaa rennosti kaikkien Pää-
omien summan. Jokainen wiiestön ruumiillisen tilan laimin lyöminen, mikii
olift woinut tulla wtiltetylsi, on jaloimman pääoman, wiiestön älyn ja ruu-
miillisen woiman tuhlausta, ja on yhtä luin absoluutisen Pääoman haas-
kausta". Toht. Engel.



WäeBtön tiheys.

Väestön tiheys oli Deutsch'in mutaan 1814

Paltamossa
(ilman Kajaania) 100 72 10 2
Sotkamossa 135) t 2

Kuhmossa 63j 12
Hyrynsalmella 82 100 12 4

Oulujiirmi on luettu Paltamon pitäjään alaan ja tekee
tuon erotuksen.

Väestö on 1787 ja 1805 malilla melkein kahdenkertaiseksi
tasmanut Suomussalmen ja Sotkamon pitäjissä. Muuten ta-
pahtuu se pohjoisissa paikoissa 40:ssii muodessa.

neliöpenin-
kulmalla. manttaalilla sawulla tynnyrin alalla

W. 1864 oli maata asukkaihin werraten täällä:

Asumukselle on paikkakunnassamme wielä runsaasti tilaa,
sillä se on mitä harmimmin asuttuja seutuja maassamme. Paikoin
onkin wielä niinkuin Kajaanin eteläpuolella, Kuhmon ja Nur-
meksen sekä Venäjän rajaa mäsien Sotkamon ja Ristijiirmen
malilla sekä pitkin Suomussalmen alueilla peninkulmittain saloja
ja erämaita.

Tynnyrinalat peltoa ja peltomaata
Pitiijäs.

talolle. taloudelle, hengelle. talolle, hengelle.

Hyrynsalmi
SuomussalmiPaltamo
Sotl. Kuhm.

3,716
7,089
1,909
2.529

1.121
2,087

515
900

167.28
264,55

95.??
139,39

13,52
7,08

14,92
13.53

0.80
0,28
0,75
0,75
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Asukkaiden asumisen ahtaudesta woidaan mainita että 1835
asui Kajaanin kihlakunnassa 1,314 talossa 19,827 henkeä, eli 15
talossa; Kajaanissa edelleen 6—7 henkeä talossa, Raahessa 8,
Oulussa 15. Silloin oli Kajaanissa 59 taloa ja asukkaita 394.
Samaan aikaan asui alapuolessa 11—12 henkeä talossa jaLapin
puolessa 14—15.

Maantieteessään mainitsee Ignatius täällä asuman Oulu-
jiirmen seuduilla 2—3 henkeä neliömirstalla. Saman miehen

Ranskankielisessä teoksessa: 1.0 6rauäÄuoli6 äe m.
1875, on jälleen Oulujtirmen, Rehjan ja Nuasjänven seuduilla
2—5 henkeä neliötilomeetrillä, muualla mähemmtin tuin taksi.

Venäjän Karjala, loisella puolella rajaa on, yhä harmem-
min asuttua: 50 henkeä maantieteellisellä neliöpenintulmalla.

„Kllnsan mapaa maitutus, setä henkinen ju aineellinen teh-
tiiiminen riippumat suuressa määrässä sen alan amaruudesta,
joka sille on asunnoksi suotu. Väestöltä, jota asuu Harmassa,
laajalla alalla, puuttuu tosin se moimien yhdistys, mitä on jo-
kaisen suuremman tuotantotyön ehtona. Keskinäinen seurustelu,
kauppaliike ja teolliset toimet edistyivät siellä maan hitaasti ja
muikeasti, niinikään warallisuus ja rikkaus näiden seurauksena.
Mutta toiselta puolelta on awara maa yhtä amara työala, jonka
suurimmalta osalta wielä tyhjentymiittömiit luonnolliset murut tar-
joamat ihmisten Vireydelle paljon tilaisuutta mapaasen kehtiiimi<
seen". Meidän amuroilla saloilla on wielä tilaa uutiswiljeeykselle,
meidän koskissa moimia tehtaan pyörille ja pirteissä simistytsen
riennoille. Ei ole wielä tarwis etsiä uutta maatilkkua Ameri-
kasta, on maata, on työtäkin wielä kyllin kotona jokaiselle.

Mäestön lukumäärä.
Vaikea on saada selkoa kihlakunnan alan manhimman wäes«

tön lumusta. Metsästäjät ja kalastajat asumat aina hajallaan.
Ehkäpä niiden elinkeinojen aikana löytyi maan joku satakunta
henkeä kihlakunnassa.
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Vuoden 1552 Verokirjoissa on 69 talolasta mainittuna,
mutta Kuhmon, Suomussalmen ja Hyrynsalmen tienoilta ei ke-
tään, Puolangalta ja Sotkamosta maan joku ainoa. Jos joka
taloudessa lasketaan oleman 5 henkeä, karttuu 345 henkeä, ehkä
toto kihlakunnan alalta 500. Näinä aikoina mainitaan siirtyneen
140 talolasta Samosta näille seuduille.

Vuonna 1578 mainitaan jo 240 talolasta, 313 joutsellista.
Jos jälleen lastemme 5 jota talolle, saamme 1,200 henkeä. —

Siis lastumme ornat jotenkin epämääräisiä.
Ehkäpä on jotakin humia seuraamista tiedoista, jotka osoit-

tamat Pohjanmaan ja Limingan oloja.
Pohjanmaan maanluku ja mtiestö muosina 1595, 98, 99

(Senaatin arkisto N:o 4807, 4810, 4813) oli:
1595 Liminka 4 neljiinneskuntua:
229 leiw. )

. « 267- toto meron talonpoikia, 471
„,, . > maanluku, «^ s<. «7V2 puumat notna, 318 lehmiä.
1598 267 totomeron t., 800 nokkia.
1599 267 kotoiveront., 873 nokkia. (Suomi 1857 f. 110).

Paltamon pitäjään manhimmat kirkonkirjat alkamat muonna
1726, jolloin jo mainitaan 2 lasta syntyneenä. Mutta masta
1727 on ensi kerran Ison mihan perästä luonnollisia ja luotet-
tamia numeroita tarjona sekä syntyneistä että kuolleista, mutta
jiiljemmtiiset päättyivät muoteen 1731, edelliset muoteen 1740.
Näyttää kun osaksi Pikku miha olisi tässä häiriöii tehnyt kirjan-
pidolle. Numerot on noukittu ja koottu hajalla, syntymän ja kuo-
leman kohtausten mukaan tehdystä luettelosta. Vasta jälleen
muodesta 1749 alkamat säännölliset ja tarkat tilastolliset luette-
lot. (Norjassa rumettiin tällaisia tekemään masta 1769).

E. Castrenilla on tietoja henkirahaa maksamien lumusta,
ell'en erehdy. W. 1725 oli niitä 1243, jotta 28:ssa muodessa
käsivoimat 2833:een (1753) ja kuitenkin oli mäkeä muuttanut
meren rannalle päin m. 1731, 37, 39, 40—42, jolloin oli niilkii-
muosia.

Sitten Appelgrenin aitoihin m. 1775 oli Paltamon mäestö
24:ssti muodessa kasmanut kahdenkertaiseksi. Appelgren anneli
mäestön edelleenkin karttuman yhtä nopeasti. Sen mukaan olisi
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1840 pitänyt olla 43,000, mutta ei ollut koko kihlakunnassakaan
tuin 22,529 henkeä (Rein).

Väkiluku on ollut seuraama Paltamon pitäjäässä:

Edelleen on wäestö ollut wiisiwuotisten lastujen mutaan
seuraama:

Siis on mäestö lisiiytynyt kahdenkertaiseksi 1749 ja 1775
muoden mälillä eli 26:ssa wuodessa. Vielä kiiwi samoin Palta-
mon pitäjäässä muosien 1815 ja noin 1853 malilla, Paltamon
emäseurakunnassa muosien 1815 ja noin 1870 matilla. Kajaanin

*) Saattaapa Kajaanin asukasluku puuttuakin tästä laskusta.

m. 1749 oli 3725
1750 3864

M. 1805 oli 4350
1810 6455

1751 4077
1754 5346

1815 3839*)
1820 4198

1760 5625 1825 4660
1763 5877 1830 5292
1766 5999
1769 6448

1835 4849
1840 5670

1772 6553
1773 6630

1845 6480
1850 7159

1780 8296
1785 9988
1790 4044

1855 7908
ziB6o 8103
1865 8724

1795 4099. 1870 7707
1800 4634 1875 8421

1880 8992

Paltamon emä-
seurakunnassa

Kajaanin maa-
seurakunnassa

Säräisniemen
seurakunnassa

W. 1815 1608 965 1266
1820
1825

1777
1>923

1055
1183

1366
1554

1830 2088 1351 1853
1835 1897 1164 1788
1840 2139 1555 1976
1845 2438 1966 2076
1850 2681 2161 2317
1855 3003 2375 2530
1860
1880

3027
356?

2441
2353

2635
3072
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maaseurakunnassa 1815—1844 Välillä. Nyt kertoutunee miiestö
50:ssii muodessa keskimäärin.

Paljo on perettä, joissa on syntynyt 10 lasta, muutamissa
12 ja aina 16:kin. Kun muutamalle Hyrynsalmen ukolle tuosta
lapsirunsaudesta huomautin, piti hän sen ihan luonnollisena sa-
noen: „Tiiiillähän linnutkin käymät pesimässä, Pohjosesta poika-
laumain kanssa tulemat". — Runsaslapsisten pitäisi saada we-
ronhelpoitusta tuntumasti!

Väkeä oli 1785 Sotkamon pitäjäässä 2,659 mp. ja 2,596
mp. yhteensä 5,255. — Pariskuntia oli Sotkamon pitäjäässä 868.
W. 1815 oli Paltamossa 1,608)

Kajaanin maaseurakunnassa 9655 Paltamon pi-
Kajaanissa 317^ tiijtiässii.
Säräisniemellä 1,266)

4,156
Hyrynsalmella 813)
Ristijärwellä 8565 Hyrynsalmen
Suomussalmella 2,27 m pitäjäässä.
Puolangalla 1,400)

5,348
Sotkamossa 3,952) ..

«> 5«. ->c «
«^«?- <20tMM0N ptt.Kuhmossa 3,002s

6,954
VäKluku Kajaanin kihlakunnassa oli 1835:

Paltamon pitäjäässä 4,455 Sotkamossa 7,934
Kajaanin kaupungissa 394 Hyrynsalmella 7,438
Yhteensä 20,221 eli 9,944 mp. ja 10,277 mp.
Samaan aikaan oli Salon kihlakunnassa 46,327, Kemin

18,531, koko läänissä 124,957. W. 1845 oli Kajaanin kihlat.
24,937, Salon 55,131 ja Kemin kihlat. 19,882, koko läänissä
143,801. Näitä lukuja kun Vertaamme nykyisiin, näemme miten
Väestö on kasmanut seudullamme MuNen lähiseutujen suhteen.

W. 1840 oli kihlakunnassa:
Paltamossa 1057 -j- 1082 — 2139.
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Säräisniemellii 981 4-995 — 1976.
Kajaanin maaseurakunnassa 767 -j- 788 — 1,555.

Siis Paltamon pitäjäässä 5670.
Sotkamossa 2086 -j- 2181 — 4267.
Kuhmossa 2005 -l- 2140 4145.

Siis Sotkamon pitäjäässä 8412.
Hyrynsalmella 622 -Z- 579 — 1201.
Suomussalmella 1706 -j- 1863 - 3569.
Puolangalla 1034 -s- 1072 — 2106.
Ristijärwellä 592 ->- 556 - 1148.

Siis Hyrynsalmen pitäjäässä 8024.
Oulun läänissä oli silloin 129,599 (jos Tornion ja Kajaa-

nin tvtiestö oli 800 yhteensä).
N. 1865 oli kihlakunnassa 33,627 (1868 kirkonkirjoissa

29,921), 1870 30,047, siis oli ivtihennyt wiiti 3,580 henkeä eli
10,6S Yo.

W. 1870 oli Kajaanin kihlakunnassa 30,047 henkeä, Pal-
tamon (Kajaanin ja Säräisniemen) pitäjäässä 7,707. Kuhmossa
5,141, Sotkamossa 5,935, Hyrynsalmella (Ristij., Suomusfalm.,
Puolangalla) 11,264.

Kihlakunnassa oli m. 1871 30,654; 1872 31,238; 1873
31,850; 1874 32,544; 1875 32,903;

W. 1880 oli täällä:
Sotkamossa 6,933 Puolangalla 3,941
Kuhmossa 4,911 Suomussalmella 5,354
Venäjällä olemia 926 Paltamossa 3,567

Hyrynsalmella 1,654 Kajaanin maas. 2,353
Ristijärwellä 1,863 Säräisniemellii 3,072
Kajaanissa oli 1745 150; 1775 315 (Gebh.). — 1805 313;

1835 wielä waan 394, w. 1840 423,1845 482,1850 518,1860
563, 1865 659, 1870 656, (ttrtontirjain mukaan:) 1871 645;
1872 647; 1873 655; 1874 683; 1875 55?; ja tiitii nykyä noin
1,100 henkeä. Siis on kaupunki niitä Harmoja pittukaupungetta
Suomessa, jotta taswawat yhä edelleen.
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Syntywäisyys ja Kuolewaisuus.

!) Näistä luwuista saa werrannollisesti laskemalla Paltamon wtiki-
luwun acwiokst ison wihan jälkeen noin 2,300 eli 2.000 henkeä.

* On haudattujen, -j- on kuolleiden lukumäärä.
2) Luettelo tältä wuodelta puuttuu, mailla arkistoa tarkastettaissa muka

janotaan löytymän täydet luettelot.

Luettelo syntyneistä ja kuolleista ynnä iviiestön lisääntymi-
sestä edellisten enemmyyden kautta Paltamossa muodesta 1726.

M .I Z> 3"° V K I U 8? w
3 >3 » 3 » 3 -3 5 3 »-

-Z, » ss 3» » -Z, » ss 3T »

1726 (2) —
— 1765 192 224 —32

1727 123^) 17 106 1766 256 158 98
1728 118 24 94 1767 24? 117 130
1729 44 31 13 1768 268 119 149
1730 71 39 32 1769 228 119 109
1731 13?i) 40 97 1770 339 125 114
1732 127 1771 222 137 85
1733 123 1772 232 154 78
1734 179 1773 247 122 125
1735 125 1774 270 111 159
1736 149 1775 292 145 147
1737 174 1776 31? 136 181
1738 172 1777 320 152 168
1739 123 1778 334 118 216
1740 146 1779 363 99 264
1749 198 158 40 1780 353 12? 226
1750 215 53 162 1781 337 133 204
1751 198 77 121 1782 376 108 268
1752 214 47 167 1783 300(?)100(?)200(?)2)
1753 215 49 166 1784 371 17? 194
1754 245 83 162 1785 33? 165 172
1755 213 137 76 1786 286 134 152
1756 280 lii 169 1787 155 84 71
1757 231 156 75 1788 140 95 45
1758 280 103 177 1789 158 106 52
1759 241 112 129 1790 175 15? 18
1760 288 (137)*(151) 1791 74 294 —220

140-j- 148 1792 135 66 69
1761 274 126 148 1793 152 11! 41
1762 277 150 127 1794 171 85 86
1763 276 244 32 1795 15? 97 60
1764 299 190 109 1796 144 54 90
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wuoden luettelo oli häwinnyt.
') Nää numerot owat A. Andelinin kertomuksesta.

-l 5 5 3 F «^ I H ff «N zt K z ZU ?

1797
1798
1799
1800

176 44 132
148 50 98
148 56 92
181 63 118

1834 187 58 129
1835 168 47 121
1836 202 72 130
1837 154 8? 6?

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809

135 77 58
133 69 64
111 243 —132
152 68 84
138 49 89
132 67 65
151 109 42
92 225 —133
99 214 —116

1838 17? 80 9?
1839 194 61 133
1840 234 85 149
1841 188 105 83
1842 226 72 154
1843 213 91 122
1844 228 10? 121
1845 249 16? 82
1846 208 106 102

1810
1811
1812

142 48 94
112 202 90
117 5? 60

184? 260 84 1?6
1848 265 10? 158
1849 150 131 19

1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
182?
1828

134 77 57
127 78 49
156 76 80
182 60 122
173 88 85
179 67 18
172 55 18
203 103 22
212 10? 105
165 86 79
194 84 110

(290?) (90?)(100?)y
178 13? 41
184 82 102
202 49 153
213 51 162

1550 241 132 109
1851 337 94 243
1852 304 108 196
1853 281 12? 154
1854 309 121 188
1855 301 179 122
1856 318 250 68
185? 241 388 —14?
1858 225 33? —112
1859 340 116 224
1860 304 132 172
1861 330 170 160
1862 307 149 158
1863 346 259 8?

18652)233 123 110
1829
1830
1831
1832
1833

183 68 115
169 118 51
151 102 49
171 335 —164
80 640 —560

18702)269 135 134

18752)302 136 166
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Vuosina 1816—1825 oli kuolleiden ja syntyneiden suhde
Suomessa kuin 100 : 150, Oulun läänissä kuin 100 : 184,
Mikkelin (Heinolan) läänissä tum 100 : 130.

Turun hiippakunnassa syntyi m. 1749 10,249 lasta (135
äpärää), tuoli 8,062, lisäys 2,187.

W. 1770 syntyi 14,325 (242 äpärää), tuoli 10,114, lisäys
4,211 henkeä. Koko hiippakunnassa oli 258,811.

Viienlisiiys on täällä paljon waihdellut eri wuosina. Djur-
berg kertoo w. 1795—1805 malilla miiestön lisiiyneen fenaitui-
fessa supeammassa Oulun läänissä 14,6 °/o eli 1,46 o/o muodessa.

Vuosien 1825—30 malilla se lisiiytyi 2,24 "/<,, mutta sittm
se miihentyi m. 1831—35 0,2 "/o muodessa.

Ruotsissa m. 1751—1850 lisiiytyi mäti 0,65 "/<> muodessa.
Viimeisten 50 muoden kuluessa on Suomessa 10,000 asu-

kasia kohtaan syntynyt 358 ja kuollut 261, siis muotuinen li-
fys 1,009.

Syntywiiisyys ja kuolewaifuus Sotkamossa E. Castrenin
mukaan:

Hän anneli jo, että ainakin toista wertaa enemmän mäkeä
möisi asua näillä tienoilla.

W. 1799 syntyi kihlakunnassa 628, kuoli 208. (Sbo Tidn.
1800 N:o 30).

Säräisniemellä 1840 syntyi 76, kuoli 32.
Kajaanin maaseurakunnassa syntyi 68, kuoli 22.

Syntyneet Kuolleet Ihteensä
W.

mp. WP. mp. WP. synt. kuoll.

1750
1751

45
61

54

55
51

61

14
30
10

27
20

21

100
112

115

41

50

311752

160 167 54 327 122



262

Sotkamossa syntyi 168, kuoli 48.
Kuhmossa syntyi 149, kuoli 57.
Hyrynsalmella syntyi 40, kuoli 14.
Suomussalmella syntyi 90, kuoli 29.
Puolangalla syntyi 53, kuoli 25.
Ristijärwellä syntyi 39, kuoli 12.
Siis Kajaanin rowastitunnassa f. (390 4- 383) - 773,

(148 -^ 122) - 270.
W. 1877 syntyi Kajaanissa 38.
Kihlakunnassa syntyi w. 1869 660, kuoli 717 ja w. 1870

s. 1,038, k. 426.

Lasten Kuolemmsuus
~Kuin paljo toiweita, kuinka paljo onnea hautautuu warai-

fen kuoleman kautta! Vähitellen lähestyminen perikuwaa (pi-
sintä luonnollista ikää) ei ole ihmisen pyrintöpiirin ulkopuo-
lella. Kansan jokainen tosi edistys siweydessii, tieteessä ja tai-
teessa wie lähemmäksi sitä, sillä suuri luku luonnottomista kuo-
lemansyistä on kielteisten (negatiiwisten) siwistysolojen seu-
rauksia". Wappäus.

Nähdessäni kuinka kuolema talonpoikien ja etenkin köyhien
lapsia niittää, en malttanut olla tekemättä niin perinpohjaisia tar-
kastuksia, kuin taisin lasten kuolemaisuudesta. Näiden laskujen
nojalla tein sitten hamaintokartan , joka osottaa miten monta sa-
dasta kuolleesta minäkin muonna on ollut lapsia alle 10 muoden
sekä alle 1 muoden kaikista kuolleista ja miten paljo lapsia on
kuollut alle 1 muoden kaikista syntyneistä

Maisteri Ernst Bieseii saan kiittää siitä, että tämä ha-
waintotartta (diagrammi) tuli ajanmukaisempaan kuntoon. Se oN
painettu Liewendalin kiwipaiuossa Helsingissä.
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Lasten Kuolewaisuus Valtamossa.

«

« « «

«^3
««.3

2 s'»

2

«
« 15»23H3
3 «

? « »

2.3
3 2

I«2.«

3 2

-?5

33

« 2>'2

2.«

3 2.

As3 "

BH3
« »A
» « »

2.»

3 2

« « »

3 53
3.2 s-
ff «.3I «K

1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1780
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1785

75
57
66
60
43
48
61
66
78
51
46
52
36
68
78
36
35
49
55
70
50
58
55
41
48
50
70
73
57
67
51
50
50
59
62
56
53
60
68

28
43
43
40
39
24
28
40
44
37
31
29
21
27
24
18
24
28
33
39
24
29
32
21
31
32
37
36
29
42
32
39
33
33
24
24
30
31
27

22
10
16
8
8
8

18
15
30
13
14
13
9

14
21
12
27
17
15
17
12
15
19
13
15
13
18
15
14
15
9

15
13
9

11
11
13
18
18

1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
179?
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1610
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
182?
1828

46
39
35
75
77
53
56
69
59
68
43
49
74
58
75
28
33
45
38
53
34
35
52
37
45
50
51
48
5?
45
47
55
60
67
34
54
35
45
49

18
20
4

21
26
19
28
15
14
6

14^
19
12
19
13
10
27
25
19
13
8

27
11
28
30
27
38
32
31
27
33
21
26
29
20

21
19
30
39

12
18
35
10
18
9

17
5
4
2
5
6
6
9

28
4
9

12
13
32
18
9

19
13
17
16
18
10
15
10
10
10
13
15
8

16
8
7
9
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W. 1727 tuoli lapsia alle 1 muoden 17, m. 1728 33, m.
1729 23, 1730 24, 1731 36 "/o. Muita tietoja ei ole Palta-
mon kirkon arkistossa ennenkuin w. 1849.

Poika- ja tyttölapsien suhde oli w. 1749—1773 tuin 1,000
poikaa 974 tyttöä kohtaan, sillä syntyi 307? p. ja 2998 tyttöä.

Suhde miesten ja naisten malilla oli Kajaanin kihlakun-nassa M. 1835 kuin 1,000 1033:een.
Sukupuolten suhde oli esim. Ranskassa joku muosi sitten

1,000 miestä 1,002 naista, Preussissa 1,000 miestä 1,019 naista.
Suomessa oli m. 1874 (?) 1,000 mp. 1,056 mp. kohtaan.

Kolmosia synnytettiin 1813 ja 1820 yhdet kumpanakin muonna.
Kaksosista on seuraamat lumut: m. 1749—1773 oli niitä

2,«5 sadasta ja m. 1774—98 malilla tekee 2,64 "/«. Siis joten-
kin sama määrä molempina neljtinnesmuosisatoina.

*) Kajaanin rowastik. (Wirall. tilasto); **) Tornion rowastilunnassa
kuoli 19,23, Raahen rowastik. 2»,95 "/», kaikista syntyneistä. W. 1878 kuoli
Suomessa touotta nuorempia 27,9 °/o. w. 1879 kuoli 26,?"/., ja 1877 25.,°/«.

Noin 1850 tuoli Ranskassa alle 10 wuoden wanhoja lapsia 18,» "/«,
Alankomaissa 22,«°/«, Belgiassa 22.5 «/«. Tanskassa 23.2. Ruotsissa 23.2, Ir-
lannissa 25.8, Suur. Britanniassa 24,?, Norjassa 24,9, Ihdyswallo.ssa 28,?,
Ali-Kanadassa 33,4, Ala-Kanadassa 33,2 (Katto: Kolb, Handbuch der Berglei-
chenden Statistit s. 492).

W. 1878 kuoli 10 »vuotisia ja nuorempia lapsia Suomessa 53^«/,kuol-
leiden loto luwusta, w. 1879 48,« "/„ w. 1877 53,? "/«.

1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
183?
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846

51
49
54
52
39
59
42
54
36
36
26
30
39
50
40
42
55
52

28
28
19
9
7

38
34
31
20
22
21
30
22
34
27
18
20
28

10
20
13
17
57
11
9

41
11
10
6

11
13
11
11
8

13
14

1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
185?
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1677*)

47
44
45
56
55
38
57
41
54
61
59
30
36
44
51
57
68

35
25
27
35
30
27
34
19
24
20
16
10
25
31
19
24
31
20,03**)

11
10
24
18
8
9

15
7

14
16
26
19
8

13
26
28
51

8.3
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Kuolleena syntyneiden jakaksosten luku tuntuu jotenkin mas-
taawan toisiaan. Kuolleena syntyneiden luku waihdellee tautien,
rauhattomain aikojen ja rasitusten mutaan. Herrasmäessii, jossa
heikkohermoisuus ja kestämättömyys omat tamalliset, luulisi senkin
oleman yleisemmän. — Tässä on tietoja kuolleina syntyneistä m.
1749—1785. Tämän ajan kuluessa syntyi m. 1749—1773 123

kuolleena 6075:stii lapsesta, sitten m. 1774—1785 101 3670:sta
lapsesta eli muosina 1749—1773 2,0041 sadasta ja m. 1774—
1785 2,7 b "/<,.

Kummallisia sikiöitä on sattunut jokunen kihlakuntammekin
osaksi. laalangalla syntyi noin 5 muotta sitten 2 yhteentasma-
nuttu tyttöä, jotka kuoliwat 3 wiikon perästä.

Ruottulun talossa syntyi wasitta, jolla oli kahdet korwat
(Suometar 1865 N:o 249. Bisi).

Synnyttäjäin itä on enimmiten kolmenkymmenen paikoilla.
Poitteutsittain omat toisinaan alle 20 tai hymin Harmoin yli
50. Edellisiä on niinkuin näkyy muutamia muosittain I—6 200
ia 300 kohti. liiljemmäisiii hymin Harmoin. W. 1780 1,1800
2; 1816, 1825, 1836, 1842 1 kunakin muonna ja maan 1843
ja 1861 2 kumpanakin.

Synnyttäjäin iästä, eli naisten hedelmällisyydestä eri iässä
katsottakoon seuraamaa taulua, jossa omat lapsensynnyttäjät iän
mukaan, prosenteissa laskettuina:

Lapsenwuoteesen kuolleistakin on tietoja kirkon kirjoissa. W.
1749—?3:n wälillä ei muosittain sattunut enempää tuin I—31 —3

synnyttäjän kuolemaa, yhteensä 30, jota 5995:een syntymään mer-
rattuna tekee 0,49 eli V 2prosenttia. Mutta tästä ei wielä fel-
wiä kuinka suuri prosentti äideistä kuoli*).

*) W. 1866 kuoli synnytyswaiwoihin Ruotsissa 504, w. 1876 415,
w. 1883 280. Siis kätilöiden ja lääkärein ansio on selwä (Ks. StatistiskTidskrift. 1885 N:o 1, Stockholm).

Wuosi. Alle 20 25 30 35 40 45 55

1863

1833
1775

1,74

1,2
1

17,8 , 26,3

15 19, i
21,5 29,5

16,8

34,2
20

20

19,i,
16

14,5

8,9

10

2,8

2,5

0,3

2
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Äpäräin kuolemaisuus.
Älpärälasten kuolemaisuus näyttää oleman isompi kuin mui-

den, maikka kaikin ajoin ei moi huomata isoa erotusta. Kun lan-
gennut nainen eli portto elelee tamallisesti köyhyydessä, puutteessa
ja ylenkatsottuna, luulisi hänen eptitoimoisena eläen pahemminkin
onnistuman lasten elättämisessä.

Hpiiriii kuoli 1812—63 muoden wälillii, jolla ajalta olen
onnistunut saamaan tietoja, seuraama määrä aina sadasta syn-
tyneestä:

Tapaturmaiset kuoleman tapaukset.
Tapaturmaisesti tuoli 1749—1773 malilla 89 3,208:5ta

henkilöstä, eli 2,?? °/<,. Niistä oli hukkunut 1,4 "/o, paleltunut
0,12 «/o, murhattu 0,28 o/y, tukehtunut y. m. kuolleita 1,24.

Edelleen muosina 1774—85 kuoli samoin 39 1471:stii, eli
2,65. Niistä hukkuneita 1,2, paleltunut 0,06, tukehtunut tai muu-
ten 1,35.

1865 putosi tulokas I. Juntunen Kiannalla ruttoon, leski
ja ? lasta jäi (Bisi).

Kemiin sanotaan rajalaisia hukkuneen 30 henkeä ja Piiro-
jiirmelle 5 (Karjalaista?) karhuntapporetkelle (Bisi noin 1865).

Tapaturmaisesti kuoli sitten 1786 eteenpäin maan 2—l
wuodessa, 1799 4, joskus ei yhtään, 1811 5, 1814—16 4 wuo-

1812 o°/o
1813 43
1814 100
1815 43
1816 0
1817 20
1818 12,5
1819 40
1820 36

1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833

12,5
0

18,2
0
0

55
0

20
25

1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846

0
0

44
37
22
25
30
18,2
14

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859

0
4

21
11
0

17
41
35
0

1821 22
1822 0
1823 0
1824 ?

1834
1835
1836
1837

15
0

43
0

1847
1848
1849
1850

2?
20

0
23

1860
1861
1862
1863

26
24
12,5
28
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sittain, 1817 12, 1823 7, 1841 6, 1845 5, 1848 12, 1854 9,
1855 6, 1856 25, muosina 1858—63 6—B melkein joka muosi.

Vahingon kautta kuolleista mainitaan:
1751 putosi lapsi kuumaan meteen.
1754 jnoksi unihoureissa maimo tuleen.
1756 eksyi heikkopäinen mies; kuoli 22 muotius mies puun-

hankoon hypättyään kuormalta.
1757 eksyi kymmen muotias talontytär metsään ja kuoli

nälkään.
1760 eksyi kaksi poikalasta metsään, jonne kuolimat.
1762 kaatui tuleen ja kuoli 12 muotias kaaduskelema tyttö.

— Hemonen potkaisi 14 muotiaan pojan kuolijaaksi.
1763 kuoli nuorukainen, alle 15 manha, käärmeen pistosta.
1764 tukehtui lapsi samuun.
1749—1774 malilla tukeuttiwut äidit y. m. yleensä 11 lasta.

Samaan aikaan maan 1 murhasi lapsen, 8 muuten murhattiin,
hukkui 45, paleltui 4, muuten kuoli tapaturmaisesti 29.

Kuolemantapauksista on Suomessa tamallisesti 3 tapatur-
maista sadasta kuoleman tapauksesta.

Mestatuista olen saanut tietooni:
W. 1768 murhasi eräs talokas maimonsa, jonka tähden

mestattiin ja teilattiin.
1769 mestattiin ja teilattiin talokas Yrjö Leinonen.
1772 mestattiin ja teilattiin Pekka Leinonen murhasta,

ryöstöstä ja murhapoltosta.
1781 ampui miimy appensa joutsella ja mestattiin 1782(?).
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Kuolewaisuus Kuukausittain Paltamon pitäjäässä.

*) Luettelo on häwinnyt.
**) Paltamo ja Hyrynsalmi wielä, ei Säräisniemi.

Wuosi.
2>
« v
p »'

«» Z« 5"-'
n'

2'Z
3»

c<3

3,

1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
175?
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
176?
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783 *)
1784
1785
l?86 **)
178?
1788
1789

16
6

17
7
4

12
16
14
38
14
20
31
19
9

33
23
25
17
17
23
13
31
14
23
23
9

13
13
17
15
7

16
37
16

31
8

13
5
5

16
25
30
71
16
27
30
23
24
87
45
40
24
19
10
18
16
25
43
17
15
8

20
27
29
17
13
39
32

30
19
36
14
16
18
36
33
27
29
31
33
50
11
67
45
88
73
63
38
37
49
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50
62
38
53
46
59
44
37
49
20
24

37
4
4
7
6

12
19
12
11
6

12
3

15
8

26
33
11
16
13
11
20
12
12
15
8

25
22
20
20
18
12
21
17
10

30
4
2
1
8
7

18
6
2

13
7

24
11
31
15
22
28
15
5

12
9
6
8
7
2

11
22
15
16
6

12
12
12
17

14
12
5
9

10
18
23
16
7

25
15
16
8

67
16
20
32
11

158
53
77
47
49
83

137
111
156
103
112
140
123
150
244
190
224
158
117
119
119
125
137
154
122
111
145
136
152
118
99

127
133
108

25
22
11
16
16
11
14
27
21
13
6

14
9
8
9

15
31
16
19
18
18

20
28
35
18
22
19

83
44
28
10
16
16

22
34
23
8

15
23

23
13
17
15
11
13

14
15
15
14
13
17

177
165
134
84
95

106
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Wuosi.
Un
« «

p »

« »

1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
180?
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
181?
1818
1819
1820

27
67
19
9

23
24

7
12
4

10
8

20
11
10
16
5

13
10
26
52

7
17
8

10
16
8

11
10
15
11
14

25
129
20
16
11
19
14
12
8

17
23
18
11
12
20
13
18
20
71
62
10
19
19
17
20
21

8
15
21
11
25

20
54

9
19
11
13
10
5

12
15
11
16
23
55

9
13
15
26
48
71
7

28
12
17
16
18
11
38

9
13
27

18
18
5

21
11
22
7
6

13
7
9

11
9

109
6
7
6

13
16
10
4

35
5

14
7
9

11
7
4
7

11

31
14
3

20
23
7
4
5
7
5
2
8
5

45
7
3

11
14
27
6

10
89

6
12
8
9
7
6

10
3
7

36
12
10
26

6
12
12
4
6
2

10
4

10
12
10
8
4

26
37
13
10
14
7
7

11
11
12
12
8

10
19

157
294

66
111
85
97
54
44
50
56
63
77
69

243
68
49
67

109
225
214
48

202
57
77
78
76
60
88
67
55

103
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ÄmioNittosuhteet
Paltamon pitäjään 15 muotta wanhemmat naimattomat

Vaimonpuolet:

Emäseurakunnassa naimattomia naisia yli 15 muoden:

Ote 1725:nmuoden merokirjasta (E. Castren).

mosi. perras-
wäkeii. Emiint. Neitoja. Loisia. Köyhiä. Yhteensä.

1815
1820
1825
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860

3
4
6

10
10
6
9

10
17
12

485
437
408
483
490
656
750
703
793
842

52
48
57
81
89
30
45
82
68

107

12
15
8

552
504
479
574
598
700
812
803
891
972

2

1

7
8
8
8

12
11

Wuosi. Herras-
wäkeii. Emiint. Neitoja. Loisia. Kijyhiä. Ahteensii.

1815
1820
1825
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860

3
4
6
9
7
4
6
8

16
10

214
176
175
183
230
248
235
229
308
317

15
17
19
24
17
20
24
38
20
36

7
6

2
2
8
2
6
6

239
203
200
216
258
274
273
277
350
369

3 2^3
»

3 I'2.Z!^3 5 »
»- -Z,

»o
5 3

Paltamossa .

Sotkamossa .

561
307

111
74

113
41

13
19

2
2

800
443

Ihteensä 868 185 154 32 4 1243
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Ote 1753 wuoden Verokirjasta*).

*) E. Castren.

Kun alla olemaa taulua katselee ja tekee siitä laskuja on
llwioliittojen lukumäärä miiestöön merraten miihentvnyt m. 1749
—1863 mälillä. W. 1749 oli mielii 19 amioliittoa 100 hen-
keä kohtaan, iv. 1754 15^, w. 1763 16°/o, iv. 1769 15 °/o,
w. 1773 14,9 °/o, w. 1785 14,1 °/«, 1795 14,9 °/o, 1805 ja 1815
16 °/o, 1825 17,4 °/o, 1830 16 "/<,, 1835 16,3 "/„, 1840 15 °/o>
1845 15,4, 1855 16 «/„, 1860 15,2. Nyt mahtaa olla luku pal-
joa pienempi.

Jos lesketkin otetaan amiomiikeen saadaan yhteinen luku
esim. iv. 1749 43 o/o, m. 1769 34 °/«, 1815 39 °/«, 1830 37 °/«,

1860 35 o/„.
Raiskattujen naisten luku oli 1749 o,i6°/o, 175? 0,09°/o,

1769 0,23 °/o, 1815 0,7 °/o, 1825 0,98 °/<„ 1830 1 «/o, 1850 1,2
"/o, 1860 1,2 °/o.

Naimattomain yli 15 muotiuiden luku on tarttunut komasti.
W. 1749 oli niitä maan 14°/<„ 1754 24°/o, 1815 28^,1830
maan 20,6°/^, 1835 23,1 o/o, 1860 22,8 o/o.

Totto lesket silloin leskinii enemmän tai mähemmän naimat-
tomina siiilyimiit kuin nyt, en ole tarkastanut.

Lapsia alle 15 muoden oli 1749 420/„, 1754 41 °/„, 1766
46 °/o, 1785 48«/.„ 1820 35 °/o, 1830 41 o/^, 1860 40,5 "/,.

Lasten luku on siis jotenkin sama miiestöön werrattuna kuin

>erras° ja
M.

lois-hwas.

3 A^
»'

3c^
5-'Z3-v 3»

«'3'

3^3.^'^
«.'»:' 3 ?°'>2.3 3

?'s' »'"

« 3.

Z
3 -"

3
-O 3Z»

st'?
3
»:

Paltamossa
Zotlamossa

384
214

402
210

443
195

377
170

92
51

90
57

1788 36 19897! 32 11
13
19

86
62

jteen! lii 598 612 638 547 143 147 2685 68 148
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ennen. Amioliittoja on tosin miihempi, mutta lapset mahtamat
pereissä paremmin menestyä, kun hoito on parantunut aikojen
kuluessa, sawupirtit hiiwitetty ja kulkutaudit ehkäistään ainakin
osaksi hallituksen toimesta apteekin ja lääkärein kautta.

Awioliitossa olewain määrä Paltamossa m. 1749—1860.

Vuosi-
luku.

Awiolii-
tossa Leskiä Naimatt.

yli 15 w.
Alle 15

ikäw.
V

3
Wäkiluku

3.'3-mp. WP. mp. WP. mp. WP. mp. WP. mp. wp.
/

1749
1750 ,
1751
1754
1757
1760
1763
1766
1769
1772
,773
1780
1785
1790
1795
1800
1805
1810
1815
1820
1825
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860

722,
756
781!
820!
914
933!
951,
894
970
965
991

1256
1416,
604
614
715
698
635
620
724
815
865
791
877

1000
1142
1267,
1236

! 722
756

! 781!
! 820!

914
! 933
! 951

896
970
965
991

1256
,1416

604
614
715
698
635
620
724
815
865
789
877

1000
1142
1267
1236

47
53
47z45!
44^
56>
68
94
60
71
65
96

109
68
71
82
58
70
61
60
63
72

135
129
112
137
121
140

111
112
114!
142
155
179
189
212
195
209
200
186
180!
131!
126
137
173
186
197
172
172
159
178
204
217
232
240
259

! 293
317

! 268
698
517
485
527
620
727
797
814
631

!1003
! 394

408
479
562
570
577
516
533
570
563
707
846
830
930
978

255
277
256
626
556
384!
412!
478!
645
726
749
625

1050
353
367
410
580
541
525
473
433
521
559
659
749
713
803
875

820
821
944

1099!
1028
1336!
1380!
1409!
1423
1413
1404
2116
2370

947
961

1050
780
717
623
766
895

1100
890

1092
1215
1419
1580
1630

755
772!
886

!1096!
1054

!1319
!1399!1396!
1458!
1407,
1416^
2130!
2444!

943!
938!

104^801,
719
589
732
888

1087
905

1085
1278
1454
1612
1632

! 6
! 6

' 6

! b

! 12
! 15
, 16

13

1882 1843
1947 1917
2040 2037
2662 2684
2563 2679
2810 28:5
2926 2951
3017 2982
3180 3268
3246 3307
3274 3356
4099 4197
4898 5090
20i3 203 l
2054 2045
2326 2308
2098 2252
1992 2081
1881,1958
2066 2132
2306 2354
2607 2685
2379 2470
2805 2865
3173 3307
3528 3631
3898 4010
3984 4119

3725
3864
4077
5346
5242
5625
5877
5999
6448
6553
6630
8296
9988
4044
4099
4634
4350
4073
3839
4198
4660
5292
4849
5670
6480
7159
7908
8103

27
31
46
53
39
41
68
90
88
97


