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Alkulause.

Isänmaan maantiede on epäilemättä kansakoulun tärkein»--
piä oppi-aineita, sillä kansalainen, waikk'ei hänen yhteiskunnallinen
ja maltiollinen maikutuksensa ulottuisikaan laajemmalle oman kun-
tansa rajoja, ei moi johdonmukaisesti harrastaa maansa yhteistä
parasta tietämättä jotakin sen yleisestä laadusta ja nykyisistä
yleisistä oloista. Mutta kun someliasta tämän aineen oppikirjaa
kansakouluille ei ole entuudestaan säätämissä, ja kun yksinään
kartan johdolla oppiminen, sanottakoon muutoin mitä tahansa,
on Marsin hankalaa sekä maimaloista, niin on allekirjoittanut
uskaltanut ryhtyä tämän kirjasen toimittamiseen siinä toimossa,
että siten poistaisi jonkun puutteen meidän nuoresta kansakoulu-
kirjallisuudestamme. Kokemus on osoittama, missä määrässä toi-
meeni tulemat toteutumllllu ja tämä kirja tarkoitustaan Mastaa-
mlllln. — Kirjan lameus nimenomaan kansakoulun oppikirjaksi
kenties näyttää hiukan liialliselta, mutta minun makuutukseni on,
että jokaisen korkeamman kansakoulun läpikäyneen simistyneen
kansalaisen tulee ainakin sen merta tuntea isänmaatansa, sen oloja
ja laitoksia, kuin tässä kirjassa on esitettynä. Tätä paitsi olen
uskaltanut luulla, että kirja möisi toistaiseksi tulla käytettämäksi
myöskin maamme seminareissa ja kenties alkeisopistoissakin, sillä
sopimaa isänmaan maantieteen oppikirjaa ei niitäkään oppilai-
toksia marten ole ilmaantunut sitten, kun A. G. I. Hallsten'in
w. 1859 suomenkielellä painosta tullut teos, jota monien kiitet-
tämäin ominaisuuksiensa ohessa sopii jo nykyään pitää manhen-
tuneena. Sentähden ja kun kansakoulunopetuksessa ei muutamain
kohtain poisjättämisestä — jos nimittäin joku kunnioitettama



opettaja pitäisi lyhentämisen tarpeellisena — sanottamaa häiriötä
syntyne, olen antanut kirjan ilmaantua tämän kokoisena. — His-
toriallisen maantieteen olen, mastoin ennen käytettyä tapaa, aset-
tanut kokonaan erilleen tvaltiollisesta. Syynä tähän menetykseeni
on ollut se itämä kokemus, että pienet oppilaat eimät maltiolli-
sen maantieteen yhteydessä luettuna moi mitenkään saada muis-
tissansa pysymään historiallisesti merkillisiä paikkoja, jota mas-
toin ne eri tunnilla opetettuina näyttämät oleman maantieteen
helpoimpia kohtia.

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

Kiihtelysvaaralla, Syyskuulla 1884.

Kirjoittaja



Suomen Suuriruhtinaanmaa.
6,800 neliöpeninkulmaa(— 374tuh. kilom.) laaja. 2milj. 100tuh. asukasta.

A.Luonnollinen maantiede.
Maantieteellinen asema ja rajat. Suomenmaa on

noin 60° ja 70" malilla pohjaista lemeyttä eli pohjaiseen päin
päimäntasaajasta sekä 38° ja 50° malilla itäistä pituutta eli
itään Päin ensimmäisestä puolipäimänpiiristä. Maamme on siis
pohjaisen lauhkean »vyöhykkeen pohjaisessa osassa, onpa osa siitä
pohjaisessa kylmässäkin »vyöhykkeessä. Suomenmaan pituus poh-
jaisesta etelään, Skoarre- ja Tenojokien yhtymäpaikasta Hanko-
niemen nenään, on 108 Suomen peninkulmaa, ja lemeys lännestä
itään 57 peninkulmaa.

Pohjoinen raja kulkee ensin pitkin Lapintunturia Peltotunturiln
asti, josta se poikkeaa koilliseen päin ja kulkee Inari- sekä Tenojokia myö-
ten, tunnes miimemainittuun jokeen tulee pohjaisesta lisähaara Skoarre,
jonka suusta raja kääntyy etelää kohden. Idässä kulkee raja Inarijärmen
itapuolitse Muotkemaarllllii ja siitä Talkkunaoimeen, josta se kulkee osaksi
Maanselkää myöten Miinaantimeen, kääntyy siitä ensin lounaasen päin
Kolmikantaan, sitte kaakkoista ilman suuntaa kohden ja päättyy miimein
Salmin pitäjään itäpuolella Laatokan rannalle Mariskitveen. Tästä me-
nee raja lounaasen Päin halki Laatokan meren, jonka läntisen rannan se
kohtaa hiukan eteläpuolella Muoksen alimaista suuhaaraa jatapaa KiMen-
nawan pitäjäässä Siestarjoen, jonka juoksua se seuraa Suomenlahteen.
Eteläisenä rajana on Suomenlahti ja Itämeri. Lännessä kulkee raja ete-
lästä pohjaiseen Pohjanlahden halki Torniojoen suuhun, josta se juoksee
samaa jokea myöten ylöspäin Muoniojoen yhtymäkohtaan saakka. Siitä
altain seuraa se Miimemainittua jokea ja Könkämä-enoa aina näiden »vir-
tojen lähteille asti, tekee Miimein lyhyen mutkan koilliseen ja Päättyy La-
pintunturiin. Suomenmaan pohjainen raja on Norjan kuningaskuntaa,
itäinen Norjan kuningaskuntaa ja Menäjän keisarikuntaa sekä läntinen
osaksi Ruotsin kuningaskuntaa masten.
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Maanlaatu. Melkein jokaisessa maamme paikkakunnassa
lamataan korkeampia tahi matalampia muoriharjanteita, yksinäisiä
kukkuloita, mesistä soita, korpia ja rämeitä, jonka tähden maan-
pinta on yleensä epätasaista ja laajempia tasankomaita löytyy
ainoastaan muutamissa paikoin. Lumein tasanko on Pohjanlah-
den rannikolla Waasan läänin läntisessä osassa. Melkoisen osan
maamme pinta-alasta peittämät myöskin nuo tuhannet suuremmat
lammit ja usein koskiset joet, jotka kaikki yhteensä antamat tälle
maalle semmoisen runollisen miehättämyyden, että ulkomaalaisetkin
mielellänsä miettäivät kesää Suomen mälkkytvien mesien rantamilla.
Wuoret ja kukkulat omat kuitenkin yleensä mataloita. Ne ale-
nemat »vähitellen sisämaasta meren rannoille päin. Maamme
korkeimmat osat omat sen pohjaisimmat maakunnat Lapinmaa ja
pohjaisen Pohjanmaan sisäiset seudut. Siellä on muorenkukku-
loita, jotka nousemat lähes kolmetuhatta Suomen jalkaa korkeam-
malle meren pintaa. Tämä pohjainen ylämaa alenee »vähitellen
länttä ja etelää kohden. Läntinen merenrannikko on yleensä laakaa,
jota Mastoin eteläisellä jalounaisella rannikolla ivaihtelemat jyrkät
niemet, sylvät lahdekkeet ja lukemattomat saaristot, joista suurin
on Ahmenanmaan saaristo. Pohjanlahdessa lamataan ainoasti
yhdessä kohden, Merenkurkussa, suurempi saariryhmä. Sekä Suo-
menlahden että etenkin Pohjanlahden rannoilla huomataan se
ihme, että maa »vähitellen kohoaa merestä eli niin sanoaksemme
kasmaa, jonka Umoksi meri niillä seuduin »vähitellen mataloittuu.
Suomenlahden rannikolla kohoaa maa ainoastaan 2 jalkaa 100
muoden ajalla, mutta Pohjanlahden ranta ylenee 4 jopa5 jalkaa
yhtä pitkän ajan kuluessa.

Jotta saataisiin jonkunmoinen»verrannollinen käsitys Suomenmaan
erilaisista ilmanlaaduista, on laskettu, että koto maan Pinta-alasta, 75
miljoonasta tynnyrin-alasta, on noin 42 miljoonaa tynnyrin-alaa metsä-
maata, 19 miljoonaa kallioita ja rämeitä, 6 miljoonaa Mettä, 6 miljoonaa
niittyä ja ainoastaan 2 miljoonaa tynnyrin-alaa »viljeltyä peltoa. —
Maanmiljelykseen katsoen on maanlaatu miljaminta maamme eteläisessä
ja lounaisessa osassa sekä eteläisellä Pohjanmaalla, joilla seuduin löytyy
samipohjaista pelto- sekä niitty-maata. Laatokan luoteisrannikolla, jyrk-



käin klllliotuktulain Malisissa laaksoissa, lamataan myös Paikoittain hymää
samiperäistä »viljelysmaata.

Wuoret. Suomen pllä-ttmorenselkä saapi alkunsa Norjan
nuorista maan pohjaisesta osasta. Se kulkee ensin Lapintuuturin
nimellä kaakkoa kohden pitkin Norjan rajaa, kääntyy sitte Suola-
seltä-nimisenä melkein suoraan itää kohden ja yhtyy Saariselän
nimellä Tllllkunaoilvcn kukkulaan Wenäjän rajalla. Täällä, Suo-
men pohjaisimmllssa osassa, owat myös maamme korkeimmat wuo-
renkukkulllt, joista mainittakoon: 1) Haldischot, Suomen luotei-
simmassa kulmassa Norjan rajalla, jonkakorkein huippu on 4235
jalkaa — 1255 meetteriä korkeammalla meren pintaa; 2) lollll-
moaitm, noin 5 peninkulmaa etelään päin Haldischok'ista, jonka
korkeus meren pinnasta lukien on 3850 jalkaa—1140 meetteriä;
3) Pallastunturi, Ounasselälla, on 2900 jalkaa 860 meetteriä
korkea; 4) Peldvlliwi, Inarijärrom länsi-puolella, jonka huippu
ulottuu 2250 jalkaa 665 meetteriä meren pintaa ylemmäksi ja
5) Ounastunturi, Ounasselan pohjaispaässä, on 2150 jalan—
635 meetterin korkuinen.

Talklunaoimestll kääntyy pää-muorenharju Maanselkä-nimi-
senä etelää kohden, kulkee Lapinmaan ja koillisen Pohjanmaan
halki Miinaanliwecn saakka, josta se kääntyy kaakkoa kohden Ve-
näjänmaalle. Tästä muorenselänteestii eroaa useampia mata-
lampia harjanteita Suomen sisämaahan Päin, joista merkittä-
vimmät omat: 1) Ounllsseltii, joka lähtee Lapintunturista etelää
kohden, kääntyy loppumatkallaan Airiseltii-nimisenä lounaasen päin
japäättyy lähelle Pohjanlahden pohjaisinta rantaa. Melkein likellä
Ounasselan eteläistä päätä, Tornio- ja Tengelijokien yhtymä-
paikassa, on Aawasatsa-niminen yksinäinen muorenkuttula, jolla
käypi joka muosi Juhannuksen aikoina paljon matkustamaisia sekä
omasta maasta että ulkomailtakin kesti-yön aurinkoakatsomassa.
Tämä Muoren huippu, 780 jalan— 230 meetterin korkuinen, on
nimittäin eteläisimpiä paikkoja Euroopassa, joissa aurinko näkyy
kesäpäimän seisauksen aikana Vuorokauden läpeensä; 2) KiUmlo-
seltii, joka lähtee Maanselästä hiukan pohjaispuolelta napapiiriä,
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kulkee ensin etelää kohden, kääntyy sitte kaarenmoisesti länteen ja
päättyy likellä Kemin kaupunkia Pohjanlahteen; 3) Kainunseltä,
lähtee Maanselän testipaikoilta likeltä Venäjän rajaa ja yhtyy,
kiertäen länsipuolitse Oulujärmen, Suomenselkään; 4) Sotkamon-
scltii, alkaa Maanselästa noin kolme peninkulmaa pohjoispuolelta
Miinaankimeii, kulkee jokseenkinsamaa suuntaaKainun seläu kanssa
ja yhtyy Sotkamon pitäjäässä Suomenselkään; 5) Suomenselkä,
erkanee Maanselästa Miinaankiiven kohdalta ja kulkee ensin län-
tistä sittemmin lounaista ilmansuuntaa kohden sekä päättyy jok-
seenkin matalana Siidepyyn niemeen Pohjanlahden rannalle.
Tämä muorenharju eroittaa Pohjanmaan Karjalasta, Samosta,
Hämeestä ja Satakunnasta; 6) Salpausselkä, saapi alkunsa Maan-
selästa Venäjän Karjalassa, kulkee ensin etelää kohden Loimalan-
järivelle asti, kääntyy sitte yhtäkkiä luoteesen päin Ilomantsiin,
josta se, käytyänsä lähellä Joensuun kaupunkia jakääntäen suun-
tansa taaskin etelää kohden, kiertää Saimaan mesistöä ja kulkee
sitte läntistä ilman suuntaa läpi koko eteläisen Suomen sekä,
tehtyänsä käännöksen luoteesen, päättyy Pohjanlahteen hiukan ete-
läpuolella Porin kaupunkia.

Suomenselän ja Salpausselän ympäröimä sisämaa on Vesi-
rikas ylänkö, jonka läpi kulkemat tvuoriharjut owat ikäänkuin
yhdistyssiteinll mainittujen selänteiden Välillä. Näitä Vuorihar-
juja on neljä: 1) Oarjalanseltä, alkaa Suomen selästä Kianto-
järmen eteläpuolelta, kulkee kaakkoa kohden pitkin Pielisjärmen
lounaista rannikkoa lähellä Joensuun kaupunkia, jonka seuduillase yhtyy Salpausselkään; 2) Sllloonselkii, lähtee Suomenselästä
Mäkiöisten Vuorilta ja yhtyy, kulkien snoraan etelää kohden,
Vuohisärmen itäpuolella Salpausselkään: 3) Hämeenseltii, on
Suomenselästä Soinin Vuorilla erottuansa jonkun matkaa Hä-
meen ja Satakunnan rajana ja kohtaa Salpausselänteen Kärkö-
län pitäjäässä; 4) Satlllunnllnselkä, joka Hämeenkankaan keralla
yhdistää Salpausselän ja Suomenselän toisiinsa, saapi alkunsa
Karmian kukkuloilta Suomenselästä ja yhtyy Salpausselkään
Harjamllllassa Kokemäenjoen eteläpuolella.
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Paitsi näitä Pitempiä muorenselänteitä owat Mielä feuraamat muori-
harjut mertittämät- 1) Hataraselkä, joka lähtee Satakunnanselän teski-
paitoilta, kulkee Watulanhaiiun jaHarjunharjun nimillä kaakkoa kohden
Tampereen kaupungin ohitse sekä jatkuu Kangasalanharjuna yhä eteen-
päin, kunnes yhtyy Hämeenselän eteläiseen päähän, Kangasalanharju on
kuuluisa ihanista nälyaloistaan; 2) Lohjansetkä, eroaa Salpausselästä
Hausjärmen pitäjäässä ja Päättyy, kultien lounaista ilman suuntaa, Hanko-
niemeen- 3) Äyräpällnftlkll, alkaa Salpausselästä Joutsenon pitäjäässä
länsipuolelta Imatran putousta ja jatkuu, kulkien kaakkoista ilman suun-
taa, rajan yli Menäjälle; 4) Punkaharju, Purumeden ja PihlajaMeden
Malinen korkea ja kaltainen saari, on Suomen kenties luonnon-ihanin
paikka, sillä niitä niin »verrattoman kauniita näky-aloja Purumeden ja
PihlajaMeden saarisille selille, läitkymille lainehille, ei liene tarjona awa°
rammillaklllln aloilla, koskapa ulkomaalaisetkin joutottainkäymät ihaile-massa Punkaharjun tviehättämää ympäristöä. Vastakohtana tälle luon-
non-ihanuudelle omat- 5) Hämeenkangas, pohjaisessa Satakunnassa ja
6) Pohjankangas Pohjanmaan eteläisimmässä osassa, jotka molemmat omat
mitä tolkoimpia, synkimpiä saloja.

Suomeu Vuorijonot omat yleensä hywin Vaihteleman muo-
toisia. Ne kulkemat milloin tasaisina, kaitaisina harjuina, milloin
lewenewät laajemmiksi ylängöiksi, milloin taas, joitkin esteen, esim.
joen tai jannen eteen sattuessa, katkeaVat, kohotuksensa jälleen
yhtä korkeiksi, Vieläpä korkeammiksikin esteen toisella puolella.

Korkeimmat kukkulat kussakin läänissä omat- 1) Oulun läänissä:
jo mainittu Haldischot, läänin Pohjaisimmassll osassa Lapinmaassa. 2)
Kuopion läänissä- Pöllömäki (840 jalkaa—250 meetteriä korkea) lisal-
men pitäjäässä. 3) Mikkelin läänissä: Kempimnäki (800 jalkaa—235
meetteriä korkea) Joutsan pitäjäässä Päijänteen itäpuolella. 4) Miipurin
läänissä: Tschokinmllki (?) Korpiselän kappelissa. 5) Maasan läänissä:
Ronninmaki (790 jalkaa— 230 meetteriä korkea) Hämeessä, likellä Iymäs-
kylän kaupunkia. 6) Hämeen läänissä: Tiirismaa (750 jalkaa—22o
meetteriä korkea) Päijänteen eteläpuolella. 7) Turun läänissä: Juhdin-
mäki (500 jalkaa—150 meetteriä korkea), laaja kangasmaa Ikaalisten
itäpuolella. 8) Uudenmaan läänissä: Ketunmciki (390 jalkaa— 115 meet-
teriä korkea) koilliseen Päin Elimäen kirkolta.

Wesistöt. Kaikki maamme järmet ja joet jaetaan luon-
nollisten rajain mukaan miiteen »esikuntaan eli Vesistöön, joid/n
nimet owat: Pohjainen mesistö, Luoteinen mesistö, Lounainen
roesistö, Kesti-Suomen mesistö ja Sawo°Karjalan mesistö.
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Pohjainen wesistö.
Tämä mesikuntll rajoittuu etelässä Suolaselkään ja Saari-

selkään, lännnessä ja pohjaisessa Norjan maahan sekä idässä Nor-
jaan ja Venäjään. Suurin järivi on Inari (415 jalkaa—123
meetteriä ylempänä meren pintaa), johon laskee Peltotunturista
tulema Ilvlllojoti. Tästä joesta rumettiin Viime muosikymmenen
(1870) alkupuolella huuhtomaan kultaa, mikä työ näyttää kan-
nattaman. InarijärVi laskee Vetensä Paatsjoen sekä muutamien
Venäjän puolella olemien järtvien kautta Pohjaiseen jäämereen.
Muista mesistä mainittakoon Inarijoki, joka lähtee Peltotuntu-
rista pohjaiseen päin, saapi sittemmin nimen Tenojoki ja laskee,
saatuansa lisäkseen etelästä päin tnleivan Utsjoen sekä pohjoisesta
tuleVan Slollirejoen, Norjan Valtakunnassa olemaan Teno-
Vuonoon.

Luoteinen wesistö.
Rajana lännessä on Pohjanlahti ja Ruotsi, pohjaisessa

Lapintunturit, Suola- ja Saariselät, idässä Venäjä ja etelässä
sekä kaakossa Suomenselkä. Kaikki tämän mesikunnan tärkeimmät
medet, jotka owat enimmäkseen jokia, laskemat Pohjanlahteen.
Ainoastaan Kimaloselan alku-osan itäpuolella olewa Kitkajärvi
muutamien toisten pienempäin jännien kanssa juokseeitään päin
Valkeesen mereen. Tärkeimmät joet oivat: 1) Könlämä-eno,
joka saapi alkunsa Suomen, Ruotsin ja Norjan rajojen yhtymä-
paikassa olemasta KilPisjäMestii ja nimitetään ala-juoksussaan
Muoniojoeksi. Tämä laskee metensä Ruotsista tulemaan Tornio-
jokeen, johon pari peninkulmaa eteläpuolella napapiiriä yhtyy
Vasemmalta tulema lisähaara Tengelijoli. Torniojoki laskee
Pohjanlahden pohjaisimpaan osaan. 2) Kemijoki, alkaa Korlva-
tunturista Talkkunaoitven eteläpuolelta, juoksee ensin lounaasen
päin, saapi oikealta Nattastunturista tuleman lisähaaran Lutto-
jocn — johon mahaa ennen Kemijokeen laskua tulee Törmäs-
Vaarasta lähteinä lisähaara Kitisenjoti — kääntyy suoraan etelää
tohden, kulkee Kemijärven läpi ja, kohdattuansa Kitvaloselänteen,
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tekee äkkiä mutkan länteen päin, jota ilman suuntaa se Virtaa
Roivaniemen kirkolle asti. Tässä yhtyy siihen Enontekiäisistä
tulema iso Ounasjoki, jonka perästä Kemijoki taas kääntää suun-
tansa lounaita kohden ja laskee Vetensä pari peninkulmaa idem-
pänä Torniojoen suuta Pohjanlahteen. Kemijoki on Suomen
pisin Virta ja siitä saadaan muosittain Paljon mainion hymiä
lohia. 3) Simojoki lähtee Simojärvestä Kimaloselan eteläpuo-
lelta ja laskee, kulkien lounaista ilman suuntaa, Pohjanlahteen.
4) lijoki, alkaa limaarasta Kainunselän pohjoisesta päästä,
saapi oikealta mesiensä lisäksi Lillojoen ja juoksee noin kolme
peninkulmaa Oulun kaupungin pohjaispuolellaPohjanlahden aal-
toihin. 5) Kiiminginjoti, tuleeKainunselän pohjaisrinteeltä Puo-
langasta. 6) Oulujoki, mahtava ja ryöppeä mirta, jonka kautta
Kainunselän itäpuoliset suuret medet pääsemät Pohjanlahteen.
Näiden mesien keskuksena on iso Oulujärvi (410 jalkaa—122
meetteriä korkeammalla merenpintaa), jonka Manamansalo jakaa
Niskaseltaan ja Ärjiinseltään ja johon laskee mesiä kahdelta suun-
nalta, koillisesta ja idästä. Koillisesta tulee Hyrynsalmen haara,
Kiehimiijoen kautta. Tällä suunnalla olemista jännistä mainitta-
koon: Killntajärvi, Vuottijiirvi, Hyrynjiirvi ja Ristijärvi.
Idästä laskee Oulujärmeen Sotkamon haara, jossa merkittävim-
mät järmet omat: Lentuanjärvi, Outojiirvi, Kiimasjärvi ja
Nuasjärvi. Tämän haaran medet laskemat Koivu- ja Ämmiin-
toskia myöten Ärjänselkään. Vaikka Oulujoki on hymin koskinen,
kuljetetaan sitä myöten kuitenkin »veneissä paljon sisämaan tama-
raa, etenkin termaa, Ouluun. Suurimmat kosket mainitussa
joessa omat: Niskakoski, Pyhälosti (lähes 200 jalkaa 60 meet-
teriä korkea ja 15 mirstan pituinen) ja Meritosti. Tästäkin
joesta saadaan lohia. 7) Siillljoti, lähtee Suomenselän pohjai-
sella rinteeltä Saarestenmäeltä ja saapi masemmalta Isolamu-
järvestätuleman lisähaaran Lllmujoen sekä juoksee luoteista ilman
suuntaa Pohjanlahteen. 8) Pyhäjoki, alkaa Suomenselän poh-
jaispuolelta Pyhäjärvestä. 9) Kalajoki on Oulun läänin ete-
läisin suurempi mirta. 10) Lestijoki, saapi alkunsa Lestijiilvestii.



12

11) Perhonjoki, tulee Perhon pitäjäästä ja laskee Pohjanlahteen
Kokkolan kaupungin koillispuolella. 12) -Htävänjoli, alkaa Livon-
liihtecstä Soinin muorilta ja laskee, kuljettuansa Alajärven,
Lappajärven ja Evijärvcn läpi, likellä Pietarsaaren kaupunkia
Pohjanlahteen. 13) Lapuanjoki, Alamuudelta, kulkee Kuortaneen-
jiirven läpi ja laskee mereen Uudenkaarlepyyn luoteispuolella.
14) Kyrönjoki on suurin mirta eteläisellä Pohjanmaalla, jonka
oikeanpuolista, Suomenselältä lähtemää alkuhaaraa kutsutaan
Seinäjoeksi ja masemmanpuolista, Pohjankankaalta tulemaa, ensin
Kauhajoeksi ja sittemmin Ilmajoeksi. Tämä mirta laskee Poh-
janlahteen Merenkurkun kohdalla.

Lounainen wesistö.
Pohjaisessa ja luoteessa on rajana Suomenselkä, idässä

Hämeenselkä ja kaakossa Lohjanselkä. Tämän mesistön medet
laskemat Pohjanlahden etelä-osaan n. s. Raumanmereen ja Itä-
mereen. Enimmät niistä yhtymät Tampereen kaupungin lounais-
puolella olemassa pienoisessa Pyhäjärvessä, joka siis on tämän
mesikunnlln keskusjärmi. Pyhäjärmeen tulee mesiä kahdelta suun-
nalta, pohjaisesta ja idästä. Pohjaisesta tulee: 1) Ätsärin haara,
jonka medet saamat alkunsa Soinin muorien eteläisiltä rinteiltä.
Tärkeimmät järmet ja joet omat: Ätsäri, Töillesi, Vaskivesi,
Wisuwesi ja Tarjllnnevcsi, johontulee pohjaisesta 2) Pihlajaveden
haara, jonka yhdyttyä Tarjanne laskee Sottanseltään. 3) Keu-
ruu haara, jossa isoin mesi on Keurunselkii, jota laskee Miintiin-
tosten kautta Kuoreveteen. Tämä taas laskee Melasentosten
kautta edellä mainittuun Sotkanselkään, josta medet juoksevat
Nilppulankostca myöten Ruoveteen, mistä ne taas Murolentoski
kuljettaa Wllnkowcteen, jonka lämitse kuljettuansa ne mihdoin
tulemat isoon Niifijiirveen, joka on suurin järvi tässä »vesistössä'
(314 jalkaa—93 meetteriä korkeammalla merenpintaa). Näsi-
järmesta laskemat medet Tammerkosken kautta Pyhäjärmeen. —
Idästä tulee Pyhäjärmeen mesiä myöskin kolmelta haaralta:
1) Liingelmän haaralta, johonkuulumat seuraamat järmet ja joet:
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Längelmävesi, joka juoksee Kaivannontanavan ja Roinejiirven
kautta Matlllsveteen, mihin vielä idästä tulee Pältiinevesi Kos-
tionvirtaa myöten, 2) Hauhon haaralta, jonka medet saamat al-
kunsa Hämeenselällä olemasta Lummcnejärvcstä, mistä ne kulke-
mat Vesijakojärveu, Luopioisen ja Hauhonjärven kautta edellä
mainittuun Mallasweteen. Mllllllstvesi laskee Valkeakosken kautta
RllUtunseltään, joka on tämän ynnä seuraaman haaran yhtymä-
paikka, 3) Vanajan haaralta, mikä alkaa Pääjärvestä Lammin
pitäjäässä, saa lisämettä Salpausselänteellä olemasta Lopenjäl-
vestii, kulkee useampain pienten jännien kautta VllNlljanseltiiän,
josta se laskee äsken mainittuun Rautunselkään. Tästä laskemat
medet Kuottalllnkosken, Vesilahden jännien ja Sorvanseliin kautta
Pyhäjärveen. —Pohjaisen ja itäisen haaran tässä yhtyneet Medet
laskemat Nokianvirtaa myöten Kuloveteen, johon vielä pohjai-
sesta tulee lisämettä Aurrcjärvcstä jaKyrösjiirvcstii Kyröskosken
kautta. Kulomedestä juoksemat medet Rautaveteen ja siitä Vam-
mastoskcu kautta Liekovctcen, josta alkaa kalainenKokemäenjoki.
Tämä joki Virtaa ensin lounaita kohden, mutta saatuansa lisäk-
seen Tammelasta alkalvan Loimijoen, kääntää se äkkiä suuntansa
luoteesen päin, katkaisee Salpausselän Kiettareenkostcssll ja laskee
Vetensä mereen Porin kaupungin pohjoispuolella.

Kokemäenjoen eteläpuolella laskeePohjanlahteen isosta Pyhä-
järvestä tuleVll Eurajoki, johon puolimatkalla yhtyy Köyliöjiir-
vestii tulema Köyliönjoki. Turun kaupungin läpi laskee Itä-
mereen Aurajoki. Pari peninkulmaa Aurajoen suusta itään päin
laskee Itämereen Somcronjärvestii tulema Paimionjoki. Lohjan-
selän luoteisella puolella olemasta Lohjanjärvestä juokseeLohjlln-
joti Suomenlahteen.

Keski-Suomen wesistö.
Rajana pohjaisessa on Suomenselkä, idässä Savonsellä,

osa Salpausselkää ja Äyräpäiinselkä, setä lännessä Lohjanseltä ja
Hiimeenseltä. Vedet juoksemat Suomenlahteen. Sisämaan Vesien
keskusjärmi on 12 peninkulmaa pitkä Päijänne (260 jalkaa—
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7? meetteriä meren pintaa korkeammalla), johon tulee vesiä nel-
jältä suunnalta, pohjaisesta, idästä, etelästä ja lännestä. —
Pohjaisesta: 1) Saarijärven haara, jonka suurimmat järvet Kars-
tulanjärvi ja Saarijärvi laskemat Naarastosten kautta Kuhna-
moon, johon tulee Vaasan läänin pohjaisella rajalta alkama
2) Viitasaaren haara. Suurin järvi tässä mesijaksossa on 6
peninkulmaa pitkä kalakas Keitele, jonka MlltilllNvilta jakaaylä-
ja ala-Keiteleesen ja johon itseensä tulee mettä kahdelta haaralta:
a) Kivijärven haarasta, johon kuuluu Kivijärvi ja Vuosijärvi,
seka d) Pihtiputaan haarasta, jossa mainittamimmat järmet omat
Alvejärvi ja Kolimajiirvi. Keiteleestä juoksemat medet edellä
mainittuun Kuhnamoon, josta ne pauhaamat Knusaanloskca myö-
ten »vähäiseen Saravetecn Laukaan kirkon kohdalle. Tähän tulee
koillisesta päin 3) Rautalammin haara, jonka vedet saavat al-
kunsa Suomenselän ja Samonselän yhtymäpaikasta. Suurim-
mat järvet tässä haarassa omat: Pielavesi, Nilaktavesi, lis-
vesi, Konnevesi Kynsivtsi, jostamiimemainitusta järmestä medet
laskemat Tlllvaalautosken kautta Saravcteen. Saravedestä las-
kemat yhtyneet medet Kuhankosken, Leppäveden ja Haapakosken
kautta Päijänteesen. — Idästä: Sysmän haara, jonka medet
tulemat aina Samonselän läntisiltä rinteiltä ja laskemat Tllinio-
virtaa myöten Päijänteesen. Tärkeimmät medet omat: Kyyvesi,
joka laskee Lllvitosten tantta isoon Puulaveteen, jostaKalakoski
kuljettaa medet Suonteenjärveen, mistä taas Vihurinkoski viepi
ne liiäsjiilveen. Tästä laskemat ne Kostipään ja edellä maini-
tun Tainiomirran kautta Päijänteesen. — Etelästä tulee Päi-
jänteesen mettä Vcsijiirvestii Vääksynjoen kautta. — Lännestä
Saapuu lisämettä Lummene- ja Vesijakojärvistii Arratoskea
myöten sekä Petäjäveden haarasta lämsänjotea myöten.

Päijänteesen kokoontuneet vedet laskemat Kalkkistenkosken
kautta Ruotfalllisjärveen, josta Oymenjoli alkaa. Tämä pauhaa
ensin Iyrängönkoslenll Heinolan kaupungin luona ja saapi sitte
lisäkseen koillisesta tuleman Mäntyharjun haaran, joista suurim-
mat järmet omat luolavesi ja Revelijärvi. Etempänä laskee



15

Kymenjokeen vielä pohjaisesta tulema Vuohijärvi ja idästä päin
Salpausselän pohjaisrinteeltä Klemiltä alkava Valkealan haara,
joiden yhdyttyä Kymenjoki katkaisee Salpausselän Kcltintostcnll,

kapenee mielä sittemmin Anjalankoskeksi, jakaantuu kahdeksi haa-
raksi, joiden malilla on iso Pyhtäänsaari, ja purkaa metensä
Suomenlahteeu »viidestä suuhaarasta, joista itäisimmässä on
Korkeakoski.

Muista tähän mesituntaan kuulumista mesistä mainitta-
koon: Vantaanjoki, joka alkaa Salpausselän ja Lohjanselän yh-
tymiipaikastll ja laskee noin puoli peninkulmaa koilliseen päin
Helsingistä Suomenlahteen; Porvoonjoki, joka tulee Vesijärmen
läheltä ja laskee mereen Pormoon kaupungin läpi, sekä Siestar-
joli, joka on rajana Venäjää ivastaan.

Savo-Karjalan Wesistö.
Tähän »vesistöön kuulumat Suomenmaan suurimmat jär-

met, jotka laskemat vetensä Laatokkaan. Ainoastaan muutamat
itäisimmät rajaseudun vesistä juoksemat Venäjänmaalle Onegan-
järmeen. Vesistön rajat omat: pohjaisessa Suomenselkä, idässä
Venäjä, etelässä Äyräpäänselkä sekä Salpausselkä ja lännessä
Samonselkä. Enimmät medet kokoontumat „tuhatsaariseen" Sai-
maasen (256 jalkaa — 76 meetteriä ylempänä meren Pintaa),
joka ynnä Haukivesi omat tämän mesistön testusjärmet. Hauki-
meteen tulee mesiä kahdelta suunnalta, luoteesta ja koillisesta.

Luoteesta: 1) lisalmen haara, jonka medet lähtemät Saa-
restenmäeltä Suomenselän ja Kainunselän yhtymäpaikoilta ja
kokoontumat ensin Poroveteen lisalmen pitäjäässä. Tähän tulee
mettä kolmelta haaralta: luoteesta Kiuruveden haara Kihlosal-
men kautta, pohjaisesta useampia pieniä järviä Koljonvirran ja
lisalmen kautta sekä koillisesta Rutaton haara Paloistentosten
kautta. Porovesi juoksee Peltosalmen ja Nertonlllnavan kautta
Onkiveteen ja siitä Viantokosten (sekä kanaman) kautta Maa-
nintaveteen, josta taas Ruokovirtaa (nykyään kanavaa) myöten
suureen Kallaveteen (275 jalkaa — 82 meetteriä korkeammalla
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meren pintaa), jonka Toivalllnsalmi jakaa ylä- ja ala-Kallame-
teen. Tähän laskee 2) Nilsiän haara, sola saapi alkunsa Oulun
läänissä olemasta Laakajärvestä. Nilsiän haaraan kuulumista
mesistä omat merkittämimmät: Syväri, Vuotjiirvi, lulkaloski,
Muurusvesi ja luurusvesi, joka Viimemainitu laskee Jänne-
virtaa myöten Kllllameteen. Tämä laskee Haukimeteen kahta eri
tietä, kahden puolen suuren Soisalon saaren. Länsipuolisessa
juoksussa laskematKallameden medet Puutossalmen kautta Koirus-
vetcen, siitä Konnusloskca myöten Unnuttavetccn ja siitä Vih-
doin Vartauskoskcn kautta Äimisveteen, joksi nimitetäänHauki-
veden luoteista osaa. Itäpuolisessa juoksussaan taas laskee Kalla-
wesi ensin Suvasvctcen, ja siitä Karvionkoskea myöten Kerman-
selkään, johon Karmion yläpuolella tulee pohjaisesta luojarvi
ja Kaavin vedet Palotinkostcn kautta. Kermanselkä laskee Kerma-
tosken kautta loutscuvetecn, joka on yhteydessä Aimismedenkeralla.

Koillisesta: Pielisjärven haara, jossa suurin järwi on 9
peninkulman pituinen Pielisjärvi (305 jalkaa — 90 meetteriä
ylempänä meren pintaa). Tähän tulee Mettä myöskin Venäjän
rajan takaa Lieksan särmistä, joiden medet laskemat Lieksanjokea
myöten Suomen puolella olemaan PllNtlljiirvcen, johon Möntön-
maaran länsipuolelta tulee lonterinjärlli. Kaakosta päin juok-
see Pielisjärven eteläisimpään osaan Rutlllleteen Koitajoki, joka
tuopi mettä Korpiselän pitäjäästä Tolvajärvestii ja Viiksin-
fclästa sekä Ilomantsin pitäjäästä Mclasclllstä, Nuoiajärllestä
ja Koitereesta. Pielisjärmi laskee Pielisjokea myöten Pyhäsel-
kään, johon tulee pohjaisesta Karjalanselän länsipuolelta Höy-
liinne». Pyhäselkä on yhteydessä Oriveden kanssa, johon poh-
jaisesta, Höytiäisen länsipuolella, laskee ViinijärviKomperonjoen
kautta ja etelästä Pyhäjärvi PuhotsentanavllN kautta. Orimesi
laskee lemeätä Olivirtaa myöten Enonveteen, josta medet lout-
senmeden ja Aimismeden kautta tulemat Haukimeteen. Hauki-
mesi laskee Haapasalmen ja Kyrönsalmen kautta Samonlinnan
ohitse Pihlajaveteen, johon koillisesta kirkas Puruvesi juoksee
Punkaharjun kahden puolen olevain Tuiman- ja Punlaslllmien
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kautta, Pihllljamesi laskee Puumalansalmcn kautta varsinaiseen
Saimaasen, johon mielä luoteesta saapumat Luontcrijälvc» medet.

Kaikki Saimaasen kokoontuneet medet laskemat Vuoksen-
virtaa myöten Laatokkaan. Tämä mirta taittaa Imatrankoskessa,
joka on Euroopan suurimpia medenputouksia (114 jalkaa—33
meetteriä korkea ja 140 jalkaa—41 meetteriä lemeä), Salpaus-
selän, lewenee muutamissa paikoin isoiksi särmiksi ja laskee Ve-
tensä kahta eri tietä Laatokkaan. Toinen Vuoksen haara laskee
Viimemainittuun järiveen kahdella suulla lähellä Käkisalmen kau-
punkia, jota Mastoin toinen, eteläisimpi ja isompi, tulee siihen
Snvllntojärven kautta pari peninkulmaa pohjaisempana Ve-
näjän rajaa.

Tähän mesistöön kuuluu mielä: 1) liinisjiirlli, joka laskee
Liiskeliinjokca myöten Laatokkaan. länisjärmeen tulee Vettä Loi-
timojärvestii Suurtajokca myöten; 2) Loimalanjiirlli, joka juok-
see Laatokkaan Uutsunjocu kautta ja 3) Suojiirvi, jonka medet
menemät Venäjälle Oneganjärmeen.

Kun enimmät Suomen tvirroista owllt koskiensa ja putouksiensll
Muotsi sopimattomia laiwain kulkemiselle, on tätä hankaluutta koetettu
johonkin määrin poistaa lanamäin kaimamisella. Tärkeimmät tanawa°
laitokset owat: 1) SllimllllnkllNlltvll, joka on kaiwettu Saimaan eteläisim-
mästä osasta Salpausselän poikki kaakkoon päin Suomenmeden pohjaan
eli Wiipurinlahteen, Tämä on maamme suurin ja tärkein kanama, jossa
on 28 sulkulaitosta. Se on lähes 5 Suomen peninkulman pituinen ja
kulkee NuijamllllnjärMen, Inustilanjoen ja luustilan järtven kautta.
Saimaankllnawan tantta on suurin osa Samo-Karjalan Mesistöä yhtey-
dessä Suomenlahden kanssa. 2) Pielisenkllnamaa myöten päästään isosta
Pielisjarmestä laiwoilla kulkemaan Pyhäselkään, josta on luonnollinen
laiwareitti Saimaasen. Tämä kanawa on miime muosina laimettu koski-
sen Pielisjoen putouksien ohitse ja siinä on 9 sulkulaitosta, 3) Konnut-
senkanamll ja 4) Tllipllleenkananm yhdistämät Kallameden Saimaasen.
5) Ahkionlllhden- ja 6) Nertonkanamain kautta omat pohjais-Samon
medet yhdistyksessä Kallameden kanssa, 7) Wesijärwen- eli Wääksyn-
kllnawll tekee laiwaknlun mahdolliseksi Päijänteen ympäristön ja Lahden
kauppalan mälillä. 8) Kuokkalan- ja 9) Wlllkeakoskenkanllwllin kautta
kuljetaan Lounaisen mesistön itäisestä haarasta Pyhäjärmeen. 10) Mu-
rolenkanawll on kaiwettu Ruomeden jaWankoweden Malille, 11) Ämmän-
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eli Kajllllnintanllwa, joka kulkee Ämmäntosten simuitse Sotkamon jai-
Mistä Oulujärmelle.

Ilmanlaatu ja elinkeinot. Kun maamme asema on
niin ylhäällä pohjaisessa, seuraa siitä, että ilma ylimalkain on
kylmänpuolinen, ja kuu se ei ole minkään Valtameren läheisyy-
dessä, joka lämpömäärää tasailisi, on lämmön-määrä eri muoden-
llikoina hymin erilainen. Talmet omat pitkät jakylmät. Välistä
jäätyy elohopea lämpömittarissa, josta tiedämme, että silloin on
Vähintäänkin 40" O. pakkainen. Kesällä taas nousee kuumuus
mällin yli 40". Kuitenkin on tähän katsoen suuri eroitus maamme
pohjllisimman ja eteläisimmän osan Malilla. Etelä-Suomessa
kestää talmea noin 5 tahi 6 kuukautta, jota mastoin maamme
pohjaisin osa pysyy lumen peittämänä 9 kuukautta muoteensa.
Pisin päiwä Utsjoella kestää lähes 2 kuukautta, mutta maan
etelä-osassa on sen pituus tuntia. Vuoden keskilämpö on
etelässä -s- pohjaisessa — Valtameren etäisyys Vai-
kuttaa myöskin Vuotuiseen sademäärään, jokamerien rantamailla
on Paljoa suurempi kuin meillä. Vuotuisen sateen tulon kor-
keus on Suomessa noin 20 tuumaa —500 millimeetteriä. —
Maanmiljelykselle mahingollista ilmanlaadun komuutta on miime
aikoina rumettu innokkaasti lauhduttamaan soiden kuimaamisella
ja korpien raimaamisella, joten nämä marsinaiset „hallan pesät"
omat paikoin muuttuneet tuottamiksi miljelysmaiksi. Muuten on
ilma yleensä puhdas ja raitis, jonka tähden suurempia kulkutau-
teja taVllllisesti liikkuukin ainoastaan katomuosina, jolloin niihin
syynä on termeellisen ruoan puute.

Suomenmaan asukasten tärkeimmät elinkeinotomat: maan-
Viljelys, karjanhoito, kalastus, metsänhoito, metsästys, metallin-
malmistus, teollisuus ja kaupankäynti. Uusilla Vapaamielisillä
elinkeino-asetuksilla koetetaan edistää niiden Vaurastumista. Seu-
raamassa tarkastamme erikseen kutakin äsken mainituista elin-
keinoista.

1) Maanviljelys saa kieltämättä ensimäisen sijan kansamme
elinkeinojen joukossa, sillä n. s. yhteisen kansan pyrinnöt rajoit-
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tumat melkein yksinomaisesti tämän ynnä sen likeisessä yhteydessä
oleman karjanhoidon harjoittamiseen. Säätyhenkilöt omat aina
miimeisiin muosikymmeniin saakka pitäneet maanmiljelystoimia
halpoina, mutta nykyään, kun maanmiljelysasioita on meidänkin
maassamme rumettu käytännöllisyyden ohessa tieteellisesti tutki-
maan, alkamat he yhä lukuisammasti antautua tätä kansallista
elinkeinoa edistämään. Hallituksen puolelta koetetaan maanmil-
jelystä Vaurastuttaa ja saattaa ajanmukaiselle kannalle antamalla
palkintoja semmoisille henkilöille, jotkayhdessä tahi toisessa kohden
omat osoittaneet innokkaampaa asian harrastusta. Jottakansalla
olisi tilaisuutta nähdä ja oppia uudemman-aikaista maanmilje-
lyksen menoa ja jotta sen nuorukaiset moisimat saada myöskin
tieteellistä perustusta tulemalle elinkeinolleen, ylläpitää hallitus
nykyään 8 maanmiljelyskoulull ja taksi korkeampaa oppilaitosta
mllllnmiljelyksen neumojien Valmistamista Marten. Maanwiljelys-
toulut omat: Söödertullll Uudenmaan läänissä, Pirilä Turun ja
Porin läänissä, Otava Mikkelin läänissä, Levänen Kuopion
läänissä, Tarvaala ja Korsholma Vaasan läänissä sekä Koi-
vikko ja Jokisaari Oulun läänissä. Maanmiljelysopistoja on
Kurkijoella Viipurin läänissä ja Mustilllllssa Hämeen läänissä.
Viimemainitun opiston ylä-osastoa sopii pitää nykyään maamme
maanmiljelys-akatemillnll.

Ne miljanlajit, joitamaassamme enimmän miljellään, omat:
ruis, ohra, kaura ja tattari. Vehnää, joka menestyykin ainoas-
taan Suomen eteläisessä osassa, miljellään Vähemmässä määrässä.
Rukiin Viljelemistä ei myöskään Voida ilmanalan kylmyyden
tähden harjoittaa maan pohjoisimmassa osassa, maan ohraa kas-
matetaan pohjaiseen Päin aina InarijärVen ranteille asti. Kaikkein
ylempänä pohjaisessa ei mikään Viljan laatu ota menestyäksensä.
Enimmästi ja yleisimmiisti Viljellään Suomessa ruista, jokaelon-
laatu onkin pidettämä kansamme tärkeimpänä elatuksena. Se menes-
tyykin kylmässä maassamme paremmin kuin useat muut Viljanlajit.

Ohra menestyy sateisempina ja lämpiminä kesinä ja on se tärkeä
Milja meidän yleiseen illlltapeiäisissä Miljelysmaissamme, sillä se tartvitsee
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Mähemmän maan Mäkeä, jonka tähden sitä, kun Miljetystapa mielä enim-
mäkseen on kolmijakoinen, kylmetään peltoa lannoittamatta kynnettyyn
rukiin sänkeen. — Kauraa kasmatetaan toti-eläimiä, marsinkin hemosia
Marten, mutta itä-Suomessa tehdään siitä ruisjauhojen kanssa myöskin
leipää, jota mereksenä on hymintin maukasta. Ohran kanssa sekoitettuna
kutsutaan kauraa sekaliksi, jota Miljellään maan itä-osassa, — Tattari on
hymin hallan-arka, jonka Muotsi se Harmoina Muosina säästyy kylmä-
mättä, mutta silloin kun sen onnistuu päästä pakkasen käsistä, antaa se
marsin runsaan sadon, jonka tähden kansa sanookin- „Tattari taloksi tekee,
tattari talottomaksi". Sitä Miljellään useimmin kaskimaissa ja käytetään
pää-llsillllisesti ryyneiksi.

Paitsi ylempänä lueteltuja miljanlajeja, kasmatetaan Suomessa
useammanlaatuisia juuri- ja paltolasmeja, joista yleisimmin taMattaMat
omat: Potaatit eli maaperunat, nauriit, lantut, herneet japamnt, Ensin-
mainituita, potaatteja, Miljellään nykyään jo jotenkinrunsaassa määrässä
ja niiden tärkeyttä Marsinaisten Miljatasmien rinnalla ei Moida liian
suureksi armata. Niitä ei täytetä ainoastaan ihmisten raMinnotsi, Maan
myöskin suuressa määrässä koti-eläinten ruoaksi Miljan sijasta, mikä ta-
Mallisesti on paljoa kalliimpaa. — Nauriita kylmetään myös, etenkin itä-
Suomessa, runsaasti jakäytetään enin osa niistä koti-eläinten talmiruoalsi.
Niitä kasmatetaan tamallisesti metsämaissa. — Vähemmän hoidetaan lant-
tuja, jotta maatimat Mätemää ja kosteanpuolista maata setä kastele-
mista. Näitä pidetäänkin jo ryytimaatasmeina. — Paltolasmeja, her-
neitä ja Papuja, on nykyisempinä »vuosikymmeninä nimettu enennnän
»viljelemään niiden erittäin Moimakasten rehu-aineiden tähden, joita näiden
kasmien Marsista saadaan. Hedelmät tietysti käytetään ihmisten ruoaksi.

Ryytimaakasroeina wiljelewät talonpojat Parhaastaan hunialoita,
kaalia, sipulia ja tupakkaa, naistakin ainoastaan Miimemainittua jommoi-
sessakin määrässä. Muuten woidaan yleensä sanoa, että ryytimaan- ja
puutarhanhoito eiroät wielä ole päässeet juurtumaan talonpoikaisiin maan-
Miljelijöihin, sillä he pitäwät mainituita laitoksia ytsinontaiscsti herras-
kartanoille kuulumina hyödyttöminä leikkikenttinä. Tosin ei kylmä ilman-
alamme sallikaan tähän katsoen päästä mihinkään loistaivuuteen, mutta
haluttomuus ja asian ymmärtämättömyys saattaroat sen edistymiselle suu-
rempia esteitä tuin luonto. Hedelmäpuut eiwät tahdo menestyä muualla
kuin maan eteläisessä osassa, sielläkin ainoastaan muutamat lajit. Niistä
mainittakoon omena-, kirsimaija-, pääruna- jaluumupuut. Sitä roastoin
laswaa meidän metsissämme paljon ja monenlaatuisia marjoja, jotka koet-
tamat palkita hedelmäpuiden puutetta. Mansikoita, mustikoita, puolukoita
ia mesimarjoja kasroaa maassamme kosolta, Vieläpä suotkin tahtomat
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tässä kohden olla anteliaita, sillä soilla lasmaa tuo mehuisa lakka, jota
raaempana nimitetään muuramelsi.

Muista Suomessa miljcltämistä kasmeista mainittakoon
mielä pellaVa ja liina eli hamppu, joitakasmatetaan maatteiden
Valmistamista Marten. Edellinen näistä menestyy parahiten keski-
Hämeessä, mutta sitä Viljellään melkein jokaisessamaamme paikka-
kunnassa paitsi sen pohjaisemmissa osissa. Jälkimäistä kasmate-
taan myös hymin yleisesti.

Niittyjen hoito on mielä yleensä huonolla kannalla, sillä
kansa, muusta muokkaamisesta ja lannoittamisesta puhumattakaan,
ci enimmäkseen tahdo niittyihin mitään kylmää, Vaan ainoastaan
niittää. Kuitenkin owat muutamat jo ottaneet noudattaaksensa
mllllnmiljelysneuVojllin kehoituksia ja suurempainkartanoiden omis-
tlljain esimerkkiä niittyViljelyksen suhteen. Ihä useammat alkamat
kyntää ja lannoittaa niittyjänsä sekä edistää niiden heinänkasmua
kylmysiemenillci.

2) Karjanhoito on myöskin erittäin tärkeä suomalaisten
elinkeino, sillä paitsi sitä suurta ja monipuolista hyötyä, mitä se
itsestään tnottaa, kätvisi maanwiljelys maassamme karjanhoidotta
melkein mahdottomaksi. Peltojen lannoitus toimitetaan näet mel-
kein yksinomaisesti karjanhoidon amulla, sillä luonnollisia lanta-
maroja löytyy maassamme mahan. Suomutaa medetään kuitenkin
useissa paikoin pelloille lannaksi, mutta sitä ei kaikin paikoin saa-
dakaan ja niissäkin paikoin, joissa sen saanti on helpompaa, ei
se ole semmoisenaan oikein kelmollista, maan täytyy sitä hapattaa
lannan seassa. Karjantuotteet muutoin omat sydänmaiden maan-
miljelijöillä melkein yksinomaisena särmin-aineena. Mutta maikka
suomalaiset itse tarmitsemat suuren osan karjansa tuotteista, omat
karja ynnä sen antimet erittäin tärkeitä mientitamaroita. Ulko-
maille, etenkin Venäjälle, miedään maastamme »vuosittain paljon
moita, juustoa, karjaa ja hemosia. Hallitus edistää myös kar-
janhoitoa antaen palkinnoita sekä hymästi hoidetuista nauta-eläi-
mistä ja niiden tuotteista että etenkin rimakoista hemosista.
Kaikkien kotieläin-rotujen parantamista marten tuodaan hallituk-
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sen toimesta muosittain maahamme hymiä ulkomaalaisia siitos-
eläimiä. Meijeri- ja karjakkokoulut, kiertämät karjakot, meijeri-
näyttelyt, maltiomeijeristit, yksityiset hemoisystämä-senrat y. m.
laitokset osoittane mat tarpeeksi, että tämän elinkeinon »vaurastu-
misesta pidetään huolta ja että tällä alalla edistytään.

Suomalaisten tärkeimmät koti-eläimet omat: nauta-eläimet, lam-
paat, hemoset (ne omat parhaita Karjalassa ja Samossa), Muohet, siat,
toirat, lanat, hanhet ja kyyhkyset. Maamme lounaisessa osassa hoidetaan
paikoin myöskin mehiläisiä. Lappalaisten armoisin koti-eläin on poro,
joka käyttää ruoalseen n. s. peuranjäkälää ja on sentähden helppo hoitaa.
Nauta-eläimiä eimät lappalaiset yleensä pidä, sillä niiden elatus tulisi
heille pitkäu taimen tähden Marsin Maimaloiseksi.

3) Kalastusta harjoitetaan sekä meren rannikoilla että sisä-
maan särmissä ja joissa. Merestä pyydetään etenkin silakoita
ja hailia. Sisämaan jännientamalliset kalat omat: ahmen, hauki,
kiiski, kuha, kuore, lahna, made, muje, siika, särki ja säyne. Muu-
tamista jännistä saadaan myöskin ankeriaita ja muutamista joista
krapuja. Pohjanmaan sekä jossakin määrin muidenkin maakuntain
joista saadaan paljon lohia. Kalanpyynti on paikoin merensaa-
riston asnkasten paras elinkeino. Ilimalkain moidaan sanoa, että
kalastus säästää paljon karjantuotteiden kotona kuluttamista, sillä
kalat omat marsin kelmollisia särpimeksi. Mutta niiden saalis,
etenkin jännistä, käypi muosi Vuodelta aina niukemmaksi, johon
syynä lienee järjetön kalanpyyntitapa. Enimmän kaloja näet pyy-
detään ja saadaan juuri niiden kutu-aikana ja Vähää ennen sitä.
Tätä luonnottomuutta sekä pyyntikalujen liikanaista tiheyttä on
hallitus koettanut asetuksilla estää, mutta näitä asetuksia ei sään-
nöllisesti seurata.

4) Metsänhoito on maassamme mielä yleensä marsin huo-
nolla kannalla, maikka metsäntuotteet omat hymässä armossa ja
niiden ulkomaille mienti tuottaa muosittain monta miljoonaa
markkaa. Ainoastaan ruunun metsiä hoidetaan jonkunlaisella huo-
lella, jota mastoin enimpäin yksityisten metsänhoitoa moipi suo-
rastaan sanoa metsänhaaskaukseksi. Seurauksia metsän tuhlauk-
sesta alkaakin jo paikoittain ilmaantua armeluttllmassa määrässä.
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Useissa rantamaiden paikkakunnissa ei metsiä enää löydy tärkeim-
miksi tarpeiksikaan, maan asukasten täytyy hankkia sekä rakennus-
aineet että polttopuut 10 jopa 20 peninkulman takaa. Hallitus
on tosin koettanut laeilla ehkäistä järjetöntä metsäin hämittä-
mistä kieltämällä melkein kokonaan tuon turmiollisen kaskimilje-
lyksen, mutta kun kansa yleensä ei mielä käsitä metsänhoidon
tärkeyttä ja kun kaskenmiljelys on kansaamme jo ikiwanhoista
ajoista juurtunut tapa, niin harjoitetaan sitä Vielä jokseenkin
yleisesti. Myöskin useat tuktiasioitsijat omat edistäneet metsäin
hämittämistä siten, että omat ostamistaan metsistä myöneet tai
hllkkunttllneet hienoimmatkin puut. Tällä tuumin on suuri osa
keski-Suomen entisiä suuria ja rikkaita puumetsiä joutunut alas-
tomiksi kankaiksi.

Maamme metsäisimmät seudut omat nykyään Pitkin Wenäjän rajaa
Laatokan merestä alkaen pohjaiseen päin aina Lapinmaahan saakka eli
Pohjllis-Karjallln itäinen osa ja pohjaisen Pohjanmaan sisäiset seudut.
Siellä löytyy Mielä suuria maa-aloja, joissa lasmaa miljoonittain isoja
honkapuita, joita siellä muosittain uitetaan sadoin tuhansin alempana,
meren kanssa liike-yhteydessä olemissa sahoissa sahattamiksi ja ulkomaille
lähetettämitsi, Oulujärmen ympäristön metsistä poltetaan paljon termaa,
joka sitte tynnyreihin laskettuna kuljetetaan »venheissä pitkin koskista Oulu-
jokea myöten Ouluun ja sieltä ulkomaille.

Suomen tärkeimmät puulajit omat: petäjä (honka), koimu,
kuusi, leppä, haapa, Pihlaja, tuomi, paju, raita jakataja. Muu-
tamissa paikoin, etenkin maan etelä-osassa, lasmaa myöskin niini-
puu, Mllllhteri, tammi ja lehtikuusi.

5) Metsästys oli entisinä aikoina hyminkin tärkeä Suoma-
laisten elinkeino, mutta nykyään alkaa metsänriista, osaksi maan
tiheämmän asutuksen, osaksi sopimattoman pyyntötaman ja -ajan
tähden mähetä. Hyödyllisten metsä-eläinten »vähenemistä koettaa
hallitus estää rauhoitusla'illa ja yksityiset metsästysseuroilla,
maan tumatonta metsästystä harjoitetaan kuitenkin jommoises-
satin määrässä marsinkin maan itäisissä ja pohjaisissa osissa,
joissa muutoin riistaa on enimmän saatamana. Vahingollisten
peto-eläinten hämittämistä taas edistää hallitus jayksityiset tun-
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nat n. s. tapporahojen antamisella. Mutta maikka metsänriista
yleensä onkin Vähenemään Päin, miedään kuitenkin itä- ja poh-
jllis-Suumesta muosittain paljon metsälintuja japienempäin metsä-
eläinten nahkoja ulkomaille. Meren saariston asukkaille on ka-
lastuksen ohessa hylkeenpyynti ajoittain marsin tuottoisa, maikka
maimaloinen ja määrällinen elinkeino.

Maamme mahingollisimmat Peto-eläimet omat: karhu, ahma, ilmcs
ja susi, jotka tekemät mielä nykyäänkin suurta Mahinkoa karjalle. Onpa
»viimemainittu eläin uskaltanut äimän näinä Muosina käydä käsiksi ihmis-
lapsiinkin. Pienempiä peto-eläimiä, joita pyydetään nahkansa muoksi, mai-
nittakoon - repo, naali, näätä, saukko jakärppä. Nämäkin tekemät paljon
mahinkoa sekä pienemmille toti-eläimille että myöskin hyödylliselle metsän-
riistalle. Suomen hyödyllisiä metsä-eläimiä omat: hirmi, majama (nämä
omat rauhoitetut koko muoden), peura, jänis ja orama. Petolinnuista
mainittakoon: kokko, haukka ja Pöllöt, sekä kesyttömistä hyödyllisistä lin-
nuista: metso, teyri, pyy, metsäkana, Peltoina, peltopyy, kyyhkynen, jout-
sen, hanhi ja sorsat.

6) MetallinVlllmistustll harjoitetaan Suomessa jommoi-
sessakin määrässä. Enimmän saadaan rautaa, jotaValmistetaan
jännien ja soiden pohjasta nostetusta sekä muorikaimoksista lou-
hitusta malmista. Raudasta Valmistetaan tehtaissa kaikenlaisia
tarpeita, mutta suurimmaksi osaksi Viedään se ulkomaille n. s.
harkkorautana tahi kankirautana. Näitä rautalajeja Valmistetaan
sulatus-uuneissa ja Valsseissa. Myöskin useammanlaatuista te-
rästä Valmistetaan, etenkin oman maan karmeita Varten. Pa-
rasta terästä ja hymiä teräskatuja tehdään Fiskars'in tehtaassa
Uudellamaalla, mutta enimmän harkko- ja kankirautaa Valmiste-
taan Möhkön ja Värtsilän ruukeissa Karjalassa. — Kuparia saa-
daan Vähemmässä määrässä OrijarVeltä läntiseltä Uudeltamaalta
ja Laatokan pohjaisrannikolta Pitkästärannasta. Viimemaini-
tussa paikassa löytyy sen ohessa hiukan tinaakin. — Kultaa on
hallituksen toimesta Viimeisenä Vuosikymmenenä huuhdottu Ima-
lojoesta Lapinmaalta, ja Vaikka sitä ei saada erittäin runsaasti,
tuottaa se kuitenkin työkustannukset.

Kiroilajeista on yleisin harmaakiroi eli kraniitti. Marmoria ja pos-
liinisaroea löytyy Karjalassa, edellistäRustealassa ja jälkimäistäRäisälässä.
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Kalkkia saadaan jokaisesta maakunnasta. Näitä paitsi saadaan Mielä
useista maamme paikkakunnista punamultaa, liuskatimiä ja myllynlimiä.

7) Teollisuus edistyy ripeillä askelilla, maikka se miime
aikoihin saakka ei ole täyttänyt oman maan tarmetta. Niinkuin
kaikkia muitakin elinkeinoja on hallitus tätäkin tointa huolelli-
sesti maurastuttllnut perustaen teollisuuskouluja, »valmistaen tilai-
suutta teollisuusnäyttclyille, antaen Palkintoja etewimmistä teolli-
suuden tuotteista, kustantaeu kiertämiä käsitöiden opettajia y. m.
Käsitöitä opetetaan maamme mimmissä kansakouluissakin. Vii-
meisiin »vuosiin asti nukuksissa ollut taideteollisuuskin on osaksi
hallituksen, osaksi yksityisten toimesta taas Virkistymään päin.
Tänä Vuotena (1881) pidettiin ensimäiuen Suomen taideteollisuus
näyttely Helsingissä. — Suomenmaan suurin tehdaskaupunki on
Tampere. Paitsi ennen mainitulta rautatehtaita, on maassamme
monenlaisia muita tehdaslaitoksia, joista suurimmat oivat pumpuli-,
Verka-, tupakka-, paperi-, lasi-, porsliini-, saippua-,kuulteli-, soturi-,
ruuti- ja nahkatehtaat. Sahalaitoksia lankkujen ja lautojen Val-
mistamista marten löytyy paljon; suurimmat ja enimmät niistä
owat itä- ja etelä-Suomessa. Konepajoja, joissa tehdään höyry-
lainioja sekä muita pienempiä rantatöitä, on useita ja niissä
Valmistettuja teoksia ostetaan halulla ulkomaillekin. Suomen
suurimmat konepajat omat Helsingissä, Turussa, Viipurissa ja
Varkaudessa. LaimainVeistämöitä löytyy myös tiheässä ja niissä
tekemät talmiaikuina työtä myöskin maata-miljelemät miehet. Par-
haita lllimllnrakentajia omat Pohjanmaan talonpojat, jotkakulke-
mat niitä rakentamassa pitkäin »natkain päässä.

Kotiteollisuutta harjoitetaan menestyksellä etenkin eteläisellä Pohjan-
maalla ja Turun läänin läntisellä rantamaalla. Näillä seuduin»valmis-
tetaan Paljon pumPuliMllatteita, sulkia, Puu-astioita y. m,, joita sitte
kuljetetaan kaupaksi ympäri maata. Mteinen kansa muissakin maamme
paikkakunnissa pitää enimmäkseen kotona tudotuita »vaatteita jaMalmistaa
itse maanmiljelystapineensa, mutta ne eimät aina ole tarkoituksen mutai-
sia, jonka tähden kansan yleistä tätemyyttä ei Mielä somi juuri tehua.

8) Kaupankäynti on sekin Vilkastunut nykyisempinä Vuo-

sina. Muutamia uusia kaupunkeja ja kauppaloita on perustettu
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jll liite sekä marallisuus entisissä edistyy hymällä »vauhdilla. Liik>
teen helpoittamista marten sisämaissa on hallituksen toimesta
rakennettu useita rautateitä ja kanamia, ja yhä useampia puu-
hataan. Parhaallaan (1881) rakennetaan rautatietä Tampereelta
Vasaan ja m. 1879 amattiin liikkeellePielisenkanatva. Nykyään
kulkee rautateitä Pietarista Viipuriin, Helsinkiin, Tampereelle
jaTurkuun, joltapää-radalta erkanee simuteitä Pormoosen, Hämeen-
linnaan ja Hankoniemeen. Sekä sisämaiden mesillä että etenkin
meren ranteilla milisee höyrylaimoja, jotka kuljettamat ihmisiä
ja tllMaroitll paikasta toiseen. Maantiet pidetään hymässä kun-
nossa. Tieteellistä opetusta tulemille kauppiaille ja kirjanpitäjille
annetaan Turun ja Oulun kauppakouluissa, sekä merimiehiksi
aikomille Turun, Helsingin, Vaasan, Oulun, Viipurin, Maarian-
haminan ja Rauman merenkulkukouluissa. Ulko- sekä kotimaan
rahaliikettä helpoittaa yksi maltion ja kolme yksityisten perusta-
maa pankkia.

Suomesta »viedään ulkomaille enimmän puutamaroita, lankkuja,
lautoja ja polttopuita, sekä moita, rautaa, karjaa, hemosia, metsälintujll,
nahkoja, leimaa ja muutamain tehdasten tuotteita. Tärkeimmät tuonti-
tamarat omat: »viljat, soturi, kahmi, kankaat, rauta ja teräs, tupakka,
nahka, pumpuli, suola ja »viinit. Suomen kauppalaimastossa on lähes
2,000 alusta, joista noin linmnenes osa höyrylaimoja.

B. Waltiollinen maantiede.
Waltiollinen asema. Suomenmaan nykyinen maltiol-

Linen asema on perustettu V. 1809, jolloin Suomi Ruotsista
eroitettiin ja yhdistettiin Suuriruhtinaskunnan nimellä ikuisiksi
ajoiksi Venäjän keisarikuntaan. Sentähden on Suomen suuri-
ruhtinaskunta itsenäinen, Venäjästä erillään olewa Valtio, mutta
ulkonaisissa Valtiollisissa keskuuksissa ilmaantuu Suomi yhtenä
Valtiona Venäjän kanssa. Tämä Suomen maltiollinen asema
on määrätty siinä Vakuutuskirjassa, jonka Venäjän keisari Alek-
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Santeri I edellä mainittuna muotena antoi Suomenmaan maltio-
säädyille Pormoon kaupungissa ja jonka kaikki hänen jälkeisensä
hallitsijat omat uudistllneet. Siinä mahmistetlllln maamme uskonto
ja perustuslait sekä ne etuudet ja oikeudet, joita kukin sääty
erikseen, ja kaikki asukkaat yhteisesti omat siihen asti perustus-
laillisesti nauttineet.

Kun Suomen suuriruhtinas Venäjän keisarina asuu ulkopuolella
meidän maamme rajoja, niin karmitaan erityisiä »virkamiehiä, jotka suuri-
ruhtinaan luona ajamat Suomen asioita. Tätä Marten on Menäjän
pääkaupunkiin Pietariin asetettu Suomen Maltiosihteerin Mirasto, jossa
esimiehenä on ministeri-Maltiosihteeri ja johon kuuluu komitea Suomen
asioita Marten sekä keisarillisen majesteetin Suomen kanslia. Äsken mai-
nitusta syystä on myöskin Suomen kenraalikumernöörin Mirka alkunsa
saanut. Kenraalikumernööri, jonka tulee Mirkansa puolesta asua Helsin-
gissä, on suuriruhtinaan ylimäisenä käskynhaltijana ja luottamusmiehenämaassamme. Hänellä on kahdenlaatuisia MirlaMelmollisuutsia: esimiehyys
Suomen senaatissa ja päällikkyys Suomen yhteishallinnossa.

Sisälliset waltiollisetolot. 1)Perustuslait ja edustus-
laitos. Suomen suuriruhtinaskunta on perustuslaillinen maltio.
Suuriruhtinas säätää maltiosäätyjen kanssa lakia ja määrää
meroja, sekä kenraalikumernöörin ja senaatin kautta hoitaa halli-
tusta. Suomen perustuslait ja sifälliset Valtiolliset olot owat
osittain syntyneet Ruotsin Vallan aikana, osittain myöhemmin
säädetyt ja kehitetyt. Etemimmät perustuslllit omat: Hallitus-
muoto Vuodelta 1772, Yhdistys- ja Vakuutuskirja w. 1789 ja
Valtiopäiväjärjestys w. 1869. Näissä laissa määrätään hallit-
sijan ja kansan keskinäiset oikeudet ja VelVollisuudet.

Edellämainitun Waltiopäiwäjärjestyksen mukaan kokoontumat Suo-
men säädyt suuriruhtinaan kutsumuksesta »vähintäin joka Miides Muosi
tvlllsinaisille Maltiopäimille. Tarpeen maatiessä Moidaan kokoonkutsua
ylimääräiset maltiopäimät. Maamme edustuslaitosta sanotaan sääty-
edustukseksi, sillä kansa on tähän asiaan katsoen jaettu neljään malta-
säätyyn, jotka omat: ritaristo ja aateli, pappissääty, pormaiissääty ja
talonpoitaissääty.

2) Hallitus javirkakunnat. Maan korkeinta hallitustuntall
nimitetään keisarilliseksi Suomen senaatiksi, jonka päätettämätfi
on jätetty kaikki, mitä maan oikeuden ja talouden hoitoon kuu
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luu, paitsi niitä asioita, jotka lakien mukaan suorastaan omat
keisarillisen majesteetin päätettämät. Senaatin kirjoitukset ja
päätökset annetaan keisarin nimessä, jonka tähden kaikki senaatiin
lähetettämät hakemukset ja anomuskirjat pitää oleman keisarilli-
selle majesteetille kirjoitetut. Senaatin esimiehenä on, kuten jo
ennen mainittiin, Suomen kenraalikumernööri. Jäsenet, joita
nimitetään senaattoreiksi, nimittää hallitsija kolmeksi »vuodeksi
kerrallaan.

Käsiteltämäin asiain eri laatua myöten on senaatti jaettu kahteen
osastoon: Oikeus-osastoon ja Talous-osastoon. Oikeusosasto on etu-
päässä maamme korkeimpana tuomioistuimena ja semmoisena ei kuulu
hallituskuntaan, Maitta se on siihen yhdistetty ja sen jäsenetMirka-asemansa
suhteen omat samalla kannalla kuin talousosastoon kuulumat senaattorit.
Talousosaston tulee tarkastaa kaikki Suomen yhteistä talouden hoitoa
koskemat asiat. Hallitushoidon eri haarojen mukaan on se jaettuknuteen
eri toimikuntaan: simiili-, maltiomarain-, kamari-, sotilas», kirkollis- ja
maanmiljelystoimituntaan. Korkeimpana tantaja-mirkcnmehenä Suomessa
on senaatin prokuraattori, jonka tulee MalMoa, että lakia ja asetuksia
maan mirkakunnissa noudatetaan ja ett'ei kenenkään oikeuksia sorreta.

Paitsi yllämainittua senaatin oikeusosastoa, on maassamme
lakia ja oikeutta käyttämässä useammanlaatuisill alempia oikeus-
kuntia. Ileisiä ala-oikeuksia ovat maalla kihlakuunan-oikeudet
ja kaupungeissa raastuman-oikeudet. Ileisiä yli-oikeuksia, joiden
tarkastettllivaksi saapi asiansa metää, jollei ala-oikeuksien Päätök-
siin tyydy, omat homioikeudet, joita maassamme on kolme: Turussa,
Vaasassa ja Viipurissa. Ensinmainittuun piiriin kuulumat kaikki
ala-oikeudet Turun ja Porin, Uudenmaan ja Hämeen lääneissä,
Vaasan homioikenden piiriin Vaasan ja Oulun läänit sekä
Viipurin homioikeuden piiriin Mikkelin, Kuopion ja Viipurin
läänit. Muutosta homioikeulsien tuomioihin saapi hakea senaa-
tin oikeusosastossll.

Maakuntain hallinnon suhteen on Suomi jaettu lääneihin,
joita hallitsemat kuVernöörit. Kukin lääni on taas jaettukihla-
kuntiin jakihlakunnat Varsinaisiin kunnallispiireihin, joillakullakin
on sisällifissä asioissaan jommoinenkin itsehallinnon mapaus.
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Uskonnon hoito on annettu Turun arkkipiispalle sekä Por-
»voon ja Kuopion piispoille, jonka mukaan Suomi kirkollisen
hallinnon suhteen jakaantuu kolmeen hiippakuntaan. Piispain
kanssa tarkastaa maamme kirkollisia asioita konsistorioiksi nimi-
tetyt »virkakunnat, joita on yksi kussakin hiippakunnassa ja joiden
puheenjohtajanll on llsillnonmincn piispa. Hiippakunnat jaetaan
rowastikuntiin, joihin taas kuuluu useampia seurakuntia. Kus-
sakin seurakunnassa on kirkkoherra hengellisen elämän pääkaitsi-
janll. Hiippakuntain hallitukset kuulumat senaatin kirkollistoimi-
kunnan alle, jonka peräänkatsottamat myös omat kirkollismirasto,
koulutoimen ylihallitus, kouluVirasto ja kansakoululaitos.

3) Opetuslaitokset. Suomenmaan korkein oppilaitos on kei-
sarillinen Aleksanterin Iliopisto Helsingissä, jolla on kokonaan
muista hallituskunnistll riippumaton oma erityinen hallituksensa.
Sen korkein päämies on kansleri, joka »välittömästi kuuluu hal-
litsijan alle ja jonaon pcrintöruhtinas. Kanslerin apuna hoitaa
yliopiston asioita Helsingissä asuma kanslcrinsijainen, rehtori ja
yliopiston konsistorio. Muiden yleisten koulujen, niinkuin lyseoiden,
realikoulujen, naiskoulujen ja kansakoulujen, peräänkatsantoa ja
hallitusta hoitaa koulutoimen Ilihallitus. — Oppilaitoksia kor-
keampaa tieteellistä silvistystä Varten on ivaltion kustantamia
suomenkielisiä kolme, jota Vastoin ruotsinkielisiä löytyy kahdeksan.
Viimeisinä Vuosina on kuitenkin perustettu useampia suomenkie-
lisiä oppikouluja yksityisillä Varoilla ja muutamille niistä annetaan
jokseenkin riittäivä maltio-apu. Tästä nähdään, että tieteellisen
opin tartvis on kansassa Virkistynyt ja että siwistyksessä rienne-
tään joutuisasti eteenpäin.

Korkeampia oppilaitoksia naisten simistämistä Marten on
maltiou kustantamia ruotsinkielisiä yksi, mutta ei yhtään suomen-
kielistä. Alempia tyttökouluja on fitämastoin miisi, kaikki ruot-
sinkielisiä. Iksityisten kustantamia ja maltioavulla autettuja
sekä suomen- että ruotsinkielisiä tyttökouluja löytyy useampia,
joista ainoastaan yksi suomenkielinen korkeampaa naissimistystä
Varten. Naisten silvistäminen siis ei maassamme vielä ole
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yleensä kehuttamalla kannalla, mutta että tässäkin kohden aiotaan
edistyä, todistamat vuo useat yksityiskoulut.

Kansakoululaitos on »vakaantumaan päin ja yleinen kansal-
linen simistys kohoaa silminnähtämästi. Seminareja kansakou-
lujen opettajain malmistamista Marten löytyy neljä, kaksi täy-
dellistä (mies- ja naisosastoilla) suomenkielistä ja kaksi (toinen
mies-, toinen naisseminari) ruotsinkielistä kansaa Marten. Kan-
sakouluja on jo perustettu jokaiseenkaupunki- ja useampaan maa-
laiskuntaan. Kuitenkin eimät mielipiteet kansakoulujen hyödylli-
syydestä ole mielä oikein makaantuneet yhteisessä kansassa.

Näitä paitsi on maassamme Mielä joukkoammattikouluja, sunnuntai-
kouluja ja kiertokouluja y. m. oppilaitoksia, jotka kukin alallansa edistämät
kansan tiedollista »vaurastumista. Ammattikouluista mainittakoon: kadetti-
koulu, polyteknillinen opisto, maanmiljelysopisto, metsäopisto, kauppa-
koulut y, m. Tieteiden edistymistä Marten löytyy joukko tieteellisiä seu-
roja, joista enimmät omat Helsingissä. Etemimmät kirjallisuuden edistäjät
omat: Suomalainen kirjallisuusseura, kansanmalistusseura ja kirjankus-
tantlljain yhdistys.

4) Soramäki. Walta-istuimen ja isänmaanpuolustulseksi jokainen
miespuolinen Suomen kansalainen on asemelmollinen. Maan sotamoi-
manll on: ») Mäkinainen mäki, johon armanheiton kautta joka muosi
kutsutaan tarpeellinen määrä asemelmollisia, 21 muoden »vanhoja nuoru-
kaisia, joiden »varsinaisessa sotamäessä palmelusaila kestää rauhan-aikana
kolme Muotia. Simistylsen perusteella moidaan kuitenkin mäkinaista
palmelusaikllll lyhentää aina yhteen muoteen asti. Mäkinaista sota-
moimllll on lauhan-llikllNll 5 tuhatta miestä, jaettuna kahdeksaan patal-
joonaan, jotka omat sijoitetut läänien pääkaupunkeihin; o) ReseiMi, johon
kuulumat kaikki kunakin kutsuntamuotena 21 muotta täyttäneet miehet,
jotka eimät astu Mäkinaiseen palmelukseen, setä kaikki mäkinaisessa Mäessä
palmelleet henkilöt, kunnes heidän palmelusaikansa molemmissa sotamäen
lajeissa yhteensä tekee Miisi muotta. Tämä sotamäen laji kutsutaan palme-
lukseen sodan syttyessä ja kuuluu resermiin noin 33 tuhatta miestä;
e) Rostonmki, johon kuulumat neljäänkymmeneen ikämuoteensa asti kaikki
ne, jotta omat «sermissä aitansa olleet. Nostomäki Moidaan kutsua aseisin
ainoastaan silloin, tun »vihollinen ryntää maahan. Tätä sotamäen lajia
tullee olemaan noin 60 tuhatta miestä. Kolo Suomen asemelmollinen
sotamoima moipi siis sota-aikana tehdä noin 100tuhatta miestä. — Paitsi
marsinaista asemelmollisia sotamäteä on maassamme ..hentimartijamäen
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3:rnas Suomen tarkka-ampuja Pataljoona" noin 800 miestä. Tähän patal-
joonaan otetaan Mäkeä Pestaamalla.

5) Raha. Suomella on oma raha, markka (— fianc), joka jae-
taan 100 penniin. Ennen oli Suomella yhteinen raha Ruotsin ja sittem-
min Menäjän kanssa, mutta kun »viimeksi mainitun maan raha-asiat
joutuimat semmoiselle kannalle, että ne tvaikuttimat häiriötä Suomenkin
»valtiopankille, tehtiin Suomen pankki kokonaan »vapaaksi Menäjän Maltio-
pankista ja Suomelle säädettiin eri rahansa. Tämä rahanmuutos tapah-
tui M. 1865, jolloin metalliraha, kulta ja hopea, julistettiin ainoaksi lailli-
sestikelpllllMalsi rahaksi Suomessa. Kun sittemmin hopean armo Euroopan
rahamarkkinoilla aleni, pantiinrahakannan perustukseksiyksinomaisesti kulta.

Waltiollinen jako. Suomi jaetaan Valtiollisessa suh-
teessa kahdeksaan lääniin, jotka omat: Uudenmaan lääni, Turun
ja Porin lääni, Hämeen lääni, Viipurin lääni, Mikkelin lääni,

Kuopion lääni, Vaasan lääni ja Oulun lääni. Läänien suuruus
on sekä pinta-alaan että Väkilukuun katsoen marsin epätasainen.
Tätä paitsi omat toiset läänit Verrattoman tiheämmästi asutut,
tuin toiset. Tiheimmästi asuttuja läänejä omat Uudenmaan sekä
Turun ja Porin läänit, harmimmin Oulun lääni. Keskimäärin
asuu Suomessa, noin 300 ihmistä neliöpeninkulmalla.

Uudenmaan lääni.

Tähän lääniin kuuluu suurin osa Uuttamaata, Kymenjokeen
saakka itään päin, ja Vähäinen osa kaakkoista Hämettä. Kool-
taan on tämä lääni pienin Suomen lääneistä. Sen pinta-ala
tekee 215 neliöpenintulnma (— lähes 12 tuh. neliökilom.). Uu-
denmaan lääni rajoittuu pohjaisessa Hämeen ja Mikkelin läänei-
hin, idässä Viipurin lääniin, etelässä Suomenlahteen ja lännessä
Turun ja Porin lääniin.

Maanllllltu on jotensakin epätasaista, mutta parhaimmin »viljeltyjä
osia koko Suomessa, silla paitsi meren läheisyyttä, joka tekee ilmanalan
lauhkeammaksi, on maanlaatu tässä läänissä enimmäkseen samipohjaista.
Täällä menestyy myöskin mehnänmiljelys, mailta sitä harjoitetaan mä-
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hemmässä määrässä. Maanmiljelyksen maiirastumista edistämät suuresti
lukuisat herraskartanot, joissa tätä elinkeinoa harjoitetaan uudenaikaisilla
työkoneilla ja uudemman maanmiljelystieteen perusteilla. Hedelmäpuita
kasmatetaan jotenkin yleisesti ja ne menestymät hvmästi. Maahteria ja
niinipuita lasmaa »viljelemättä metsissä. Tammia taMataan myös pai-
koittain. Karjanhoito edistyy samassa suhteessa ja samanlaatuisista syistä
tuin maanmiljelyskin. Kalastaminen Snomenlahdessa jaKymenjoessa oi»

tuottoisaa. Taiumisaaren hailit ja Kymenjoen lohi omat kuuluisia. Met-
sistä on puute. Rautateollisuutta harjoitetaan menestyksellä ja muuta-
mista paikoin saadaan kupariakin, Manu sitä ei löydy Marsin suuressa
määrässä. Ihteisen kansan käsiteollisuus ei tässä läänissä ole kehuttamalla
lannalla.

Useat paikat tämän läänin rantamaista omat luonnon ihania, sillä
nuo lutemllttomllt niemekkeet ja maan sisään symälle tunkeutuivat kaltaiset
merenlahdet tekemät näly-alan Maihtelemaiselsi. Pitkin Suomenlahden
rannikkoa muodostuneet saaret ja luodot omat Marsin »viehättämän näköi-
siä. Näissä Miettälvät kesä-aikaansa useat niistä Helsingin asukkaista,
jotka eimät ole tilaisuudessa muuttaa kesäksi „tuhansien jännien" ranni-
koille Suomen sydänmaihin.

Kaikki Uudenmaan läänin kaupungit sijaitsetvat Suomei.-
lahdcn rannalla. Niiden niinet owat: Helsinki, Viapori, Porivoo,
LoViisa, Tllmmisllllri ja Hankoniemi.

1) Helsinki (44 tuhatta asukasta), Suomen suuriruhtinas-
kunnan pääkaupunki, on maamme Väkirikkain ja kauuein kaupunki.
Se sijaitsee merenniemekkecllä puoli peninkulmaa lounaascn Päin
Vantaanjoen suusta. Tässä kaupungissa asuu Suomen kenraali-
kumernööri ja tänne oivat sijoitetut maamme korkeimmat »virta-
kunnat, joista mainittakoon:keisarillinen senaatti, koulu-ylihallitus,
maanmittauksen ylihallitus, rautateiden ylihallitus, lääkintci-yli-
hallitus, postijohtokuntll, tilastollinen »virasto, paino-ylihallitus
y. m. Helsingissä on myöskin Uudenmaan lääninhallitus. Oppi-
laitoksista mainittakoon: Aleksanterin yliopisto, polyteknillincn
opisto, normaalikoulu, 4 lyseota, 2 koulua korkeampaa naissimis-
tystä »varten, taideteollisuuskoulu, alaupseerikoulu y. m. Julki-
sista rakennuksista omat eteluimmät: Nikolainkirkko, uusi teaat-
teri, yliopisto, suuriruhtinaan palatsi, ritarihuone, panktihuone,
polyteknikumi ja senaatin rakennukset. Kaupaukäynnin suhteen
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sllll Helsinki ensinillisen sijan Suomen kaupungeista, mitä ulko-
mailta tuontitamaroihin tulee, mutta miennissä moittaa sen Vii-
puri. Helsingissä omat myöskin Suomen Valtiopankin jayhdys-
pankin pääkonttoorit. Tehtaita löytyy useampia, joista mainitta-
koon: 2 konepajaa, sokeritehdas, posliinitehdas, tupakkatehtaat
y. m. Maamme suurimmat kirjapainot omat Helsingissä. —
Lähellä kaupunkia omat: Ulriilaporin kylpylaitos, Kaisaniemi
ja Töölö, luonnon-ihania paikkoja, sekä Lavviitti, paranuuslaitos
heikkomielisiä »varten.

2) Willpori (1 tuhat asukasta), erittäin »vahma linnoitus,
on rakennettu puoli peninkulman Helsingistä merelle päin seitse-
mälle sllllrelle, joita, nimitetään Susisaariksi. Tässä linnassa asuu
joukko »venäläistä sotamäkeä sekä osa Venäjän sotalaimastoa.

3) Porvoo (3,800 asukasta), Pormoonjoen suulla, on muis-
tettalva siitä, että siiuä asuu PorVoon hiippakunnan piispa, ja
että siinä on ruotsinkielinen seitsenluokkainen lyseo sekä kuuromyk-
käin koulu. Tässä kaupungissa eli loppupuolen ikäänsä maamme
mainioin runoilija Johan Ludwig Runeberg. Kaupungin kauppa
on melkoinen. Lähellä kaupunkia sijaitsee pari sahalaitosta.

4) Loviisa (1,800 asukasta), itäisin kaupunki Uudenmaan
läänissä, on rakennettu merenlahden rannalle. Kaupunkilaiset
harjoittaivat jommoistakin kaupankäyntiä Suomenlahden ranta-
milla. Lomiisassll on ruotsinkielinen ncliluokkllinen realikoulu.
Merenpuolella sataman suulla on Smartholman manha linnoitus.

5) Tammisaari (1,700 asukasta), Hankoniemen itäpuolisessa
kainalossa, on muistettama siitä, että sen asukkaat pyytämät ja
kaupitsemat paljon kilohaili-nimistä merikalaa. Tässä kaupun-
gissa sijaitseeruotsinkielinen seminari kansakoulujen naisopettajien
Valmistamista marten. Tammisaaren sormikkaat omat tunnetut.

6) Hankoniemi (700 asukasta), maamme eteläisin kaupunki,
on Vasta Viime Vuosikymmenenä perustettu, mutta kun sen satllma
taivllllisesti pysyy sulana suurimman osan Vuodesta jakun sinne
on rakennettu rautatie, uiin on sen kauppa melkoinen. Se on
ainoa kaupunki Suomessa, jota talmisaikana Välittää höyry-
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lllimaliikettä Ruotsin ja Suomen Välillä. Kaupungissa on kyl-
pylaitos.

Fiskars, Pohjan pitäjäässä, rautaruukki ja hymien teräskatujen
tehdas. — Mustio, Suomen manhin rautatehdas Karjan pitäjäässä.— Karkkila, maasuuni ja konepaja Mihdin Pitäjäässä. —Köönigs-
tedt, lasitehdas.

Turun ja Porin lääni.
Tämä lääni sisältää Suomen lounaisen osan, Varsinais-

Suomen, läntisen Satakunnan, hiukan läntistä Uuttamaata ja
Ahmenanmlllln saariston. Läänin koko on 445 neliöpenintulmaa
(— 24,500 neliökilom.) Sen rajoina omat: pohjaisessa Vaasiin
lääni, idässä Hämeen ja Uudenmaan läänit, etelässä Itämeri ja
lännessä Pohjanlahti.

Marsinais-Suomen rantamaat ja etenkin sen pohjainen osa omat
muorista maata. Eteläinen ja lounainen rantamaa tuhansine ihanine
aarineen on Uudenmaan läänin ohessa Suomen parhaiten »viljeltyjä ja
Mätiriklaimpill maakuntia. Täälläkin menestyy mehnänmiljelys ja eteläi-
sellä rannikolla sekä muutamilla saarilla löytymät maamme suurimmat
tammistot. Turun kaupungin seuduilla harjoitetaan myöskin mehiläis-
hoitoa. Saaristolaiset tietysti harjoittamat kalanpyyntiä. Kotiteollisuu-
dessa omat tämän läänin asukkaat etemiä. Turun ja Porin kaupunkien
seuduilla kudotaan myötämätsi paljon pumpulimaatteita ja Rauman sekä
Uudenkaupungin tienoilla tehdään puuastioita. Tehdasteollisuutta harjoi-
tetaan suuressa määrässä. Läänin etelä-osassa on monta rauta-, lasi- y. m.
tehdasta. Kalkkia poltetaan paljon Paraisten ja Kemiön pitajäissä.

Tähän lääniin kuuluma osa Satakuntaa on enimmäkseen tasankoa,
mutta muutoin Miljamaa maata. Pohjaisessa Satakunnassa löytyy kui-
tenkin paljon tuimia kankaita ja »vesisiä soita. Metsää oli ennen näillä
seuduin marsin runsaasti, mutta »viimeisinä »vuosina on suurin osa tukti-
metsistätullut häivitetytsi. Monenlaisista hyödyllisistä timilajeista mainitta-
koon musta marmori, jota saadaan Reposaarelta ja Kokemäenjoen suulta.

Ahmenanmaahan kuuluu yksi suuri saari, Ahmenanniantere, ja noin
85 pienempää asuttua saarta sekä suuri joukko asumattomia saaria, kallioita
ja luotoja. Ahmenanmantereesen tekee meri niin pitkiä lahtia, että Pai-
koin ainoastaan taitainen kannas eroittaa mantereen molemmilta Puoli,:
tunteumat lahdet toisistansa. Maa on epätasaista ja kallioista, mutta
osaksi hyminkin miljamaa. Saaren tiheän asutuksen muoksi tuodaan sinne
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kuitenkin Miljaa muualta. Kalastus ja hylleitten pyynti omat meren
läheisyyden tähden tärkeitä elinkeinoja. Tätä paitsi omat ahmenalaiset
hymiii ja rohkeita merimiehiä, jotka matkustamat sekä omilla että Suomen
manterelaisten laimoilla kauppaa tekemässä ja tamaroita kuljettamassa
kaukaisillakin merillä.

Tämänkin läänin kaupungit omat meren rannalla. Kau-
punkien nimet owat: Turku, Naantali, Uusikaupunki, Rauma,
Pori ja Maarianhamina Ahmenanmaalla.

1) Turku (23 tuhatta asukasta), Suomen vanhin kaupunki,
on Aurajoen varrella. Se oli ennen Suomen pääkaupunkina,
jolloin siellä sijaitsimat senaatti, yliopisto y. m. korkeat Virkakun-
nat ja simistyslaitokset, mutta suuren tulipalon jälkeen, joka. (w.
1827) häivitti melkein koko kaupuugin, muutettiin yliopisto Hel-
sinkiin. (Senlllltti muutettiin sinne jo 1819.) Nytkin on Turku
asukaslukunsa puolesta Helsinkiä lähinnä suurin maamme kaupun-
geista. Turussa asuu Suvinen arkkipiispa ja siellä owat: homi-
oikeus, lääninhallitus, 2 lyseota, kauppakoulu, urkuri- ja lukkari-
koulu, kuuromykkäin koulu, merikoulu, naiskoulu y. m. oppilaitok-
sia; pipliaseura ja talousseura, Tehtaita löytyy useita, joista
kuuluisimmat omat tupakka-, kattohuopa-, paita- ja Verkatehtaat
setä konepaja. Kaupungin merkillisin rakennus on ikiivanha tuo-
miokirkko. Turussa sijaitsee Porthauin kumapatsas. Kupittaan
kylpylaitoksessa, lähellä kaupunkia, käypi paljon suomalaisia ter-
meyttäusä etsimässä. — Turun edustalla, Aurajoen suussa, on
ihana Ruissalon sllllri, jossa lasmaa paljon tammia ja pähkinä-
puita. Luonnon-ihanuutta tässä saaressa edistämät turkulaisten
rakentamat huvilat.

2) Naantali (540 asukasta) on Vanha, nykyään Vähäinen
kaupunki meren rannalla. Siellä Valmistetaan paljon kankaita
ja erittäin hymiii sukkia y. m. millaneulotsill. Naantalissa on
myöskin hymä kylpylaitos. Kauppaliikettä harjoitetaan Vähäisen.

3) Uusikaupunki (3,100 asukasta), meren rannalla, harjoit-
taa suurta puuastiain kauppaa. Kaupungilla on hymä satama
ja jommoinenkin tauppalaimasto. Tehtaita on myös muutamia,
joista mainittakoon nahka- jatupakkatehtaat. Tästä kaupungista
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kulkee merenalainen sähkölcnnätinlanka Ruotsiin. Kaupungin
lähistöllä on muutamia lautasahoja.

4) Rauma (3,400 asukasta), Pohjanlahden eli n. s. Rau-
manmeren rannalla eteläisessä Satakunnassa, harjoittaa lameem-
laista laiivaliikettä ja tekee kauppaa puutaVaroilla, Rauman pit-
sejä pidetään erinomaisina. Kouluista huomattakoon merikonlu.
Tehtaita on tulitikku-, nahka- ja pumpulitehtaat.

5) Pori (8,700 asukasta), Kokemäenjoen eteläisellä rannalla,
on Suomen suurimpia kauppakaupunkeja. Täältä Viedään ulko-
maille paljon puutaVaroita, lautoja ja lankkuja, sekä karjantuot-
tcita, etenkin Voita. LaiValiike on suurcllainen. Tehtaista mai-
nittakoon: konepaja, tulitikkutehdas ja laiwanweistämö. Koulu-
laitoksia on: ruotsinkielinen neliluokkainen lyseo, suomenkielinen
yksityislyseo, naiskoulu ja joukko kansakouluja. Kaupungin ulko-
satamaa nimitetään Reposaareksi.

6) Maarianhamina (350 asukasta), Ahwenanmaalla Joma-
lan pitäjäässä, on Pieni merikauppakaupunki, jonka asukkaat
elämät enimmäkseen kalastuksesta ja merenkulusta. Kaupungissa
on merikoulu.

Salo, kauppala Uskelan Pitäjäässä, on Turun läänin itäisinkaup-
papaikka. — Ikaalinen, kauppala, rakennettu Kyrösjärmen rannalle
pohjaisen Satakunnan keskipalkoille. — Naali, konepaja Kemiön saarella.— Littoinen, »verkatehdas Liedon pitäjäässä. — Qrijärmi, Kiskon
Pitäjäässä, kupariiaitvos. — Kauttua, rautaruukki Euran pitäjäässä.
— Kyröskoski, pumpulitehdas Hämeenkyrössä. Tourula, lasiteh-
das Mäneellä.

Hämeen lääni.
Itäisen Satakunnan keskimäinen osa ja Hämeen maakunnan

keskiset ja lounaiset maat tekemät Hämeen läänin. Sitä rajoit-
taa pohjaisessa Vaasan lääni, idässä Mikkelin ja Uudenmaan
läänit, etelässä Uudenmaan lääni ja lännessä Turun ja Porin
lääni. Läänin alaa tekee noin 400 neliöpeninkulmaa (— 22 tuh.
neliökilom.)
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Tämä ensimäinen sisämaan lääni kuuluu jo tuohon runoissa ylis-
teltyyn mesirikkaasen Suomen ylänköön, jonka luonnon maihettelemaisuus
on Merraton. Suuret, tuhansilla saarilla ja salmekteilla täytetyt sinertä-
Mat järmet, kirkkaat ja kalarikkaat joet, Maahtoamat kosket, lukuisat tuuor-
ten kukkulat ja harjanteet — kaikki näinä tekemät outoon matkustajaan
miellyttämän »vaikutuksen. Läänin pohjaisissa osissa oli Miime »vuosikym-
meneen asti suuria tutkimetsiä, mutta »viimeisen hurjan puuliilteen ajalla
hämitettiin suuri osa niistä. Maanmiljelys luonnistuu parahiten etelä-
Hämeessä, jossa Miljelysmaa on hymää ja Miljaa kasmaa useampina »vuo-
sia myötämätsikin. Erittäin sopimaa on maanlaatu pellaMan Miljelemi-
seen. Tässä läänissä kasmatetaantin Suonien parasta pellamaa. Kar-
janhoito on myöskin tärkeä elinkeino ja se edistyy yhä ajanmukaisemmalle
lannalle. Kotiteollisuus ei siedä ankarampaa arMostelua. Tehdasliikettä
harjoitetaan sitä mastoin Marsin suuressa määrässä, sillä tässä läänissä,
Tampereella, omat Suomen suurimmat tehtaat. Myöskin maaseuduilla
löytyy useita suurempia tehdaslaitoksia, niinkuin rautaruukkeja, paperiteh-
taita, lasiruukkeja, sahoja y. m. Kauppaliikettä edistämät sisämaassa useat
tanatvat sekä Hämeenlinnasta Tampereelle, Turkuun ja Maasaan kulkemat
rautict. Höyrylaimoja liikkuu kymmenittäin läänin mesillä.

Kuuluisin tässä läänissä tamattamista luonnon-ihanuuksista on
Kllngllslllllnharju, Tampereen kaupungista kaakkoiseen päin, Längelmä-
meden ja Roineen Malilla. Sitä Pidetään lähinnä Punkaharjua Suomen
luonnon kauneimpana tuotteena. Lähellä Hämeenlinnan kaupunkia on
lamea Parolan kenttä, jossa Suomeen sijoitettu menäläinen sotamäli
pitää usein harjoitulsiansa.

Hämeen läänissä on nykyään ainoastaan kaksi kaupunkia:
Hämeenlinna ja Tampere.

1) Hämeenlinna (3,900 asukasta), Vanajan pitäjäässä, on
Turkua lähinnä Suomen manhin linna. Täällä asuu läänin
kuwernööri ja osa Suomeen sijoitetusta Venäläisestä sotamäestä.
Hämeenlinnaan on sijoitettu maamme ainoa suomenkielinen nor-
maalilyseo. Tämän kaupungin ja Helsingin Välille rakennettiin
maamme ensimäinen rautatie. Lähellä kaupunkia sijaitsee Vanha
linna, jossa nyt on lvankeuslaitos.

2) Tampere (14 tuhatta asukasta) on rakennettu ihanalle
paikalle Tammerkosken Varrelle. Se on maamme suurin tehdas-
kaupunki. Tehtaista muistettakoou marsinkin pumpuli-, »verka-,
liina-, paperi- ja millankehruutehtllat. Oppilaitoksista mainitta-
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koon: suomenkielinen neliluokkainen realikoulu, yksityislyseo ja
nlliskoulu. Täällä on yksi Suomen innokkaimpia kansanmalitus-
seuran haara-osastoja.

Lahti, kauppala ja rautatien päsäyspailka, MesijarMen etelä-
päässä, — Forssa, pumpulitehdas, — Jokioinen, rautaruukki Tam-
melassa, — TerMllkoski, Janakkalassa ja Walkeakoski Sääks-
mäellä, paperitehtaita. — Nuutajärmi, lasitehdasUrjalan pitäjäässä.—
Mustiala, maamme korkein maanmiljelysopisto, Tammelassa, — G«o,
metsäopisto, Lammin pitäjäässä.

Wiipurin lääni.
Tähän lääniin kuuluit eteläinen ja kaakkoinen Karjala, osa

eteläistä Samoa sekä hiukan kaakkoista Hämettä ja itäistä Uutta-
maata. Läänin pinta-ala on 780 neliöpcninkulmaa (— 43 tuh.
neliukilom.). Sitä rajoittaa pohjaisessa Mikkelin ja Kuopion
läänit, idässä Venäjän Valtakunta ja Laatokka, etelässä Laatokka
ja Suomenlahti sekä lännessä Uudenmaan lääni.

Maanlaatu on yleensä muorista ja laMeampia tasankoja löytyy
ainoastaan Laatokan läntisellä rantamaalla Käkisalmen kaupungin seu-
duilla. Kun tähän lääniin kuulun osa Saimaan »vesistöä, ei lunnon-
ihllnuulsistll ole puutetta. Tähän katsoen mainittakoon erittäin Saimaan-
kanaMlln seudut ja mainio Imatran putous Muoksenjoessa. Viime-
mainittua käymät ulkomaalaisetkin ihmettelemässä. Qmituinen Miehatys-
Moimll on myöskin Laatokan luoteisrannikon symillä, jyrkkäin ja Paljai-
den kallioiden Malisilla lahdilla ja MiherläMillä laaksoilla. Maanmiljelyk-
seen katsoen on maanlaatu yleensä timilkoa ja someroperäistä, mutta pai-
koin löytyy myös jokseenkin hymää samimaata. Miimemainittua tapaa
enimmän Laatokan rantamilla jaKUmenjoen seuduilla. Muuten ei maan-
miljelys, Marsinkaan Karjalanpuolisessa läänin osassa, siedä kehumista.
Miljaa ei tamallisinalaan Mnosina saada edes omaksi tarpeeksi, Maan sitä
tuodaan suurissa määrin Menäjältä. Maanlaadun huonouden, snurten
soiden ja rämeiden ohessa omat maanMiljelyksen edistämistä estäneet tässä
läänissä Miime aikoihin asti olleet suuremmat ja pienemmät lahjoitus-
maat, joita Menäjän hallitus täällä aitoinaan jakeli. Nyt on kuitenkin
Suomen hallitus »vähitellen ostanut nämä maat entisiltä omistajiltaan,
joten maanmiljelys, tun talonpojat saamat hallitukseltaostaa maatilkkunsa
omikseen, alkaa »vähitellen parantua. Karjanhoito on myös samoista
syistä tässä läänissä kenties huonommalla kannalla kuin missään toi-
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sessa maamme läänissä. Hemosia hoidetaan kuitenkin paikottain hymästi.
Kalastus on tuottoisaa sekä sisämaan pienemmissä Mesissä että etenkin
Laatokassa, Saimaassa, Suomenlahdessa ja Kymen- sekä Wuotsenjo'issa,
Erinomaisen tärkeänä elinkeinona pidetään rahdintetoa, johon etenkin
Miipurin ja Sortamalan seutujen talonpojat omat tuiki taipuneita. Kau-
punki- sekä maakauppiaiden tamaroita kuljettamat he Marsin mielellään
paikasta toiseen, Maitta rahtipallka useinkin on niin niukka, ettei se riitä
miehen ja heMosen elatukseksi edes rahti-aikana. Täten jääpi HYMinkin
paljon Mälttämättömimpiä maanmiljelnstöitä tekemättä, puhumattakaan
siitä hyödystä, niitä mies Möisi kotonaan ollen konnullensa tehdä. Mutta
rahdinteko on isäin tapa ja isäin latvoista ei kansa mielellään luomu,
Maillapa ne olisimatkin lvahingollisia. Parempaan päin pyritään tässäkin
tohdin. — Joltinenkinluku Miipnrin läänin kaakkoisen puolen Varakkaam-
mista talonpojista kulkee syksy- ja talmisailoina ympäri Suomea maan-
taMaran, niinkuin heMosten, raamaiden, Moin, lintujen, nahkojen y. m.
ostossa, joita sitte kuljettamat Miipnriin ja etenkin Pietariin hymällä
moitolla myödäksensä. Köyhemmät kaupan-intoiset miehet kulkemat sami-
ja posliini-astillin sekä rantapatain kaupalla ostaen sen ohessa talonpojilta
Vanhoja Mlllltteita, n. s. „rättiä", joita miemät joko Suomen tai Pietarin
pllperitehtaisin. Nämä elinkeinot estämät jossakin määrin kotiteollisuuden
maurastumista, joka onkiii tässä läänissä Mielä nykyään melkeinhuonolla
kannalla. Miehet, mutta etenkin naiset, käymät enimmäkseen ostetuissa
»vaatteissa; ainoastaan liinamaatteita malmistetaan jonkunMerran kotona.
Tehtaita, Marsinkin sahoja jarautaruukkeja, löytyy sitämastoinrunsaasti;
Suomen suurimmat sahat omat tässä läänissä ja täältä Miedäänkin ulko-
maille enemmän puutamaroita kuin mistään toisesta Suomen läänistä.
Rautamalmia saadaan runsaasti jännien pohjasta. Kuparia ja hiukan
tinaakin Malmistetaan Pitkärannan ruukissa Laatokan pohjoisrannikolla.
Muista kimikunnan tuotteista mainittakoon marmori ja talkki.

Viipurin läänissä on yleensä kuusi kaupunkia, joistakolme
sijaitsee Suomenlahden, kaksi Laatokan ja yksi Saimaan rannalla.
Kaupunkien nimet owat: Viipuri, Hamina, Kotka, Käkisalmi,
Sortllmalll ja Lappeenranta.

1) Viipuri (15 tul), asukasta), Viipurin lahden rannalla,
on maamme suurin tamaran mientikaupunki, sillä täältä kautta
Viedään ulkomaille enimpiiin — kenties kaikkien — niiden moni-
lukuisten sahain Valmistamat puutavarat, jotka omat sijoitetut
Saimaasen laskevain vetten rannoille Kuopion, Mikkelin ja
Viipurin lääneissä. Tässä kaupungissa on hovioikeus ja läänin-
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hallitus. Oppilaitoksista mainittakoon:ruotsinkielinen seitsenluok-
kainen lyseo, suomenkielinen yksityislyseo, neliliiokiainenrealikoulu,
2 uaiskoulua, meritoulu y. m. Viipurin kirjallisuusseura tun-
netaan innokkaistaisänmaallisista harrastuksistansa. Täällä sijaitsee
Pohjaisnillidcn osakepankin pääkonttoori. Tehtaita on useampia,
niinkuin konepaja, filmitehdas, tupakkatehtaita, tulitikkutehtaita,
kynttilätehdas y. m. „Wiipurin rinkelit" omat kuuluisat. Kau-
pungin lähistöllä on myös useampia tehtaita ja sahalaitoksia.
Puoli peninkulmaa Viipurista merelle päin on Uuras, suuri luu-
tain lastauspaikka jaViipurin ulkosatama. Lähellä kaupunkia on
erinomaisen ihana Monrepoon puisto, jossa sijaitsee Väinämöi-
sen kuVllpatsas. Kun Viipurissa asuu paljon ulkomaalaisia
kauppll-asioitsijoita y. m., niin puhutaan siellä useampia kieliä,
jonka tähden tätä kaupunkia on sanottu „Suomen Baabeliksi".

2) Hamina (2,700 asukasta), Suomenlahden rannalla
Uudellamaalla, on melkoinen kllnppakaupunki janykyään muistettawa
siitä, että siinä sijaitsee maamme kadettikoulu, jossa »valmistetaan
sotamäen upseereja. Kaupungissa on myös ruotsinkielinen tyttö-
koulu. Haminassa on innokas kansanValistusseuran haara-osasto.

3) Kottll (noin 600 asukasta), meren saarella Kymenjoen
itäisen suuhaaran kohdalla, on uusi kaupunki, muistettama suurista
sahlllllitoksistlllln, joissa lankuiksi jll laudoiksi tehdään enin osa
niistä miljoonista tukkipölkyistä, joita sinne muosittain tuodaan
Kymenjokea myöten Hämeen sisämllista.

4) Käkisalmi (1,200 asukasta), Laatokan rannalla Vuoksen
pohjaisten suuhaarain Välillä olemalla saarella, on Vanha kau-
punki ja tekee joinmoistakin kauppaa Pietarin kanssa. Pietariin
miedään enimmäkseen parkkia sekä voita ja sieltä tuodaan jauhoja.

5) Sortavala (800 asukasta) on tärkeä kauppakaupunki
Laatokan pohjaisessa päässä. Kauppaa tehdään samoilla tavaroilla
tuin Käkisalmessakin. Sortavalan markkinoissa myödään paljon
Suomen hemosia Venäjälle. Lähellä kaupunkia, Kymölllssll,
on täydellinen suomenkielinen scminari kansakoulun mies- ja nais-
opettajien Valmistamista Varten. Kaupungin lähistöllä sijaitsee
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myös sumenlauien nahkatehdas. SortaValasta on säännöllinen
höyrylaimakulku Käkisalmeen ja Pietariin.

6) Lappeenranta (1,300 asukasta) sijaitsee Saimaan etelä-
rannalla puoli peninkulmaa länteen päin Saimaankanaman ylä-
päästä. Täällä on kurituslllitos nais-pahantekijoitä varten ja
kylpylaitos. Kaupungissa on suomenkielinen yksityislyseo.

Pitkäranta, tylä Impilahdella, kupari-ja tinakaimos. — Rus-
kealllssa on mannorilouhos ja suurenlainenkalkin polttimo. Suot-
niemi, poslimitehdas Räisälän pitäjäässä. Pyterlahti, kraniitti-
louhos Virolahdella. — Turpa, ruutitehdas Sippolassa. — Laurit-
sala, lastauspaikka Saimaankanaman pohjaispäässä. — SuojärMi,
rautatehdas Suojaimen pitäjäässä. — Raimo la, rautatehdas Kitvenna-
malla. — Kuusankoski, paperitehdas Valkealan pitäjäässä.

Mikkelin lääni.
Melkoisen osan tämän läänin pinta-alasta peittämät suuret

seka Samo-Karjlllan että Keski-Suomen »vesistöihin kuulumat jär-
met. Koko läänin pinta-ala tekee noin 415 neliöpeninkulmaa
(— lähes 23 tuh. neliökilom.). Mikkelin lääniin kuuluu Sawon
maakunnan leskimäinen osa ja osa itäisestä Hämeestä. Pohjai-
sessa ja idässä on tämän läänin rajana Kuopion lääni, etelässä
Viipurin ja Uudenmaan läänit sekä lännessä Hämeen ja Vaa-
san läänit.

Luonnon-ihanuuden ja näty-alojen maihteleMaisuuden puolesta on
Mikkelin lääni täydellisesti Hämeen läänin »vertainen. Maanlaatu on
matista ja hielansekaistll, jonka tähden maanmiljelys ei Moi täällä menes-
tyä niin hylvästi luin etelä- ja lounais-Suomessa. Kaskenpoltolla ja
suonmiljelyksellä — peltomiljelyksen ohessa — saadaankuitenkin useimpina
muosina Miljaa omaksi tarpeeksi. Kaskimaista otetaan tatvallisesti kaksi,
joskus kolmekin Miljaa, jonka tähden maa sittemmin, muutamina Muo-
sina heinää kasmettulllln, ei kymmeniin muosiin sen perästä kykene met-
sittymään, Maan jääpi autioksi, hyödyttömäksi ahoksi. Soiden »viljelys toi-
mitetaan kuitenkin järjellisenimällä taivalla. Niissä pidetään tamallisesti
ainoastaan yksi Milja, jonka jälkeen ne jätetään heinänkasmulle. Heinä
menestyykin Marsin hymin semmoisissa soissa, joissa on paljon mutaa ja
se hymäisi mädännyttä. Paitsi tamallisimpia miljanlajia, ruista, ohraa
ja kauraa, kylmetään Kuopion ja Viipurin läänin rajaseuduilla myöskin
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tattaria. Karjanhoito on jommoisellakinkannalla. Erittäin hemosia ruo-
kitaan jakasmatetaan hymästi, joten ne melkein Metämät Mertoja Karja-
lan hemosille. Kotiteollisuus on tyydyttämällä kannalla. Kaikki työmaat-
teet tehdään omassa maassa kastvaneesta liinasta jaPellamasta sekä oman
maan lampaiden Milloista. Maamiesten Malmistamat maanmiljelns-
kapineet oMat myös SaMossa tarkoituksensa mukaisempia kuin monessa
muussa maakunnassa. Kalastus on hytvin tärkeä simu-elinleino. Usean-
laatuisia järMi- ja jokikaloja saadaanpaikoin jotenkinrunsaasti. Suurim-
missa Saimaan Vesistöön kuulumissa särmissä löytyy myöskin pieniä
mustia hylkeitä. Tehdasliikettä harjoitetaan lameasti; marsinkin otvat
sahat ja rautatehtaat tärkeät. Kaupankäynti on myöskin Millkaanpuo-
lista etenkin sentähden, kun tämän läänin Mesistöt omat Saimankana-
Man lautta yhteydessä meren kanssa.

Tässä läänissä, Purumeden ja PihlajaMeden Malilla, on luonnon-
ihanuudestaan maan mainioksi tullut Punkaharju, ruunun puisto, jossa
Muosittain käypi paljonmatkustaMaisia ihailemassa»verrattomia näky-aloja.

Mikkelin läänin kaupungit oivat Mikkeli, Samonlinna ja
Heinola.

1) Mikkeli (1,400 llsnkllsta), erään pitkän ja kaitaisen
Sllimaanlahden rannalla, on pienehkö kauppakaupunki. Täällä
sijaitsee lääninhallitus ja ruotsinkielinen seitsenluokkainen lyseo
sekä kaksi yksityistä tyttökoulua. Lähellä kaupunkia on sumen-
lainen nahkatehdas ja Otaman maanmiljelysloulu.

2) Sawonli«Nll (1,200 asukasta) on rakennettu Haukimeden
ja Pihlaja meden Maliselle saarelle Säämingin pitäjäässä. Lähellä
kaupunkia, toisella Haapasalmessa olemalla saarella, on Vanha
linna, Olavinlinna. Kaupungin kaupankäynti ei ole kehutta-
Vlllla kannalla. Oppilaitoksista muistettakoon suomenkielinen
neliluokkllinen realikoulu. Lähiseudulla on muutamia sahalai-
toksia.

3) Heinola (1,100 asukasta), Iyrängönlosken rannalla
Hämeessä, oli ennen Mikkelin läänin hallituksen asunto. Nykyään
kuljetetaan sen kautta paljon pölkkyjä alas Kymenjokea myöten
Kotkaan. Kaupungissa on suomenkielinen neliluollainenrealikoulu.

Orami, suuri maasuuni ja Malsilaitos Rantasalmella. — Kan-
gassaari, lantelidas Kerimäen pitäjäässä. — Hnutokoski, ratna-
ruiltti Joroisissa. — Haapakoski, rautatebdas Pieksämäellä.
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Kuopion lääni.
Kuopion lääni sisältää pohjaisen Karjalan, pohjaisen Samon

ja pohjaisen osan itäisestä Hämeestä. Sen rajoina omat: pohjai-
sessa Oulun lääni, idässä Venäjä ja Viipurin lääni, etelässä
Viipurin ja Mikkelin läänit sekä lännessä Vaasan lääni. Lää-
nin pinta-ala tekee noin 790 maantieteellistä neliöpeninkulmaa
(— yli 43 tul), neliökilom.).

Tässä läänissä on samoin kuin Mikkelinkin läänissä paljon suuria
ja pieniä jäimiä, jotka kuuluivat Sawo-Karjalau jaKeski-Suomen MesiZ-
töihin. Senpätähden taMataan täälläkin Marsin kauniita luonnon muo-
dostamia näky-aloja. Kuitenkin löytyy täällä, etenkin läänin itä- japoh-
jais-osissa, Meteliä soita ja autioita kankaita, joissa ihmiset kuljeksimat
ainoastaan tukkipuita uittaessaan tai karhuja ja muita petoja metsästäes-
sään. Maanlaatu on enimmäkseen Muorista ja limiperäistä, mutta pai-
koin lamataan myöskin hymänlaaluista samiperäistä miljelysmaata. Sen
mukaan menestyy maanmiljelyslin paikoittain paremmin, paikoittain huo-
nommin. Tässä setä Viipurin läänissä Miljellään tattaria enemmän kuin
maamme toisissa lääneissä ja hvtvinä Muosina — s. o. hallattomina
kesinä — saadaan siitä erinomaisen hymä sato, mutta kun tattari on
erittäin arka kulmalle, niin panee sen halla useampina Vuosina, josta
syystä sen MiljelYZ on sangen epämalainen elinkeino kylmässä maassamme.
Miiuten eimät täkäläiset talonpojat tee niin paljon työtä peltojensa paranta-
miseksi kuin kaskien »viljelemiseksi. Läänin itäisissä ja pohjaisissa osissa
saadaankinkaskista Muosittain yhtä paljon Miljaa kuin pelloistakin. Metsä-
maat omat kuitenkin muutamissa paikoin niin hyötyisiä, että ne Moidaan

kaskeksi taataa pari, jopa kolmekin kertaa mies-iässä. Siinä tapauksessa
ei kuitenkaan saa myötäänsä lasmattaa enempää kuin kaksi Miljaa. Suo-
ja niittymiljelylset omat edistymään Päin. TaMallisina Muosina saadaan-
kin Miljaa omaksi tarpeeksi, mutta katomuosina on näillä seuduin maa-
tamme useinkin suurempi hätä kuin muissa paikkakunnissa. Tähän syynä
käynee pitäminen maanmiljelijäin jokseenkin yleistä Mähämaraisuutta.
Karjanhoito on sangen hyödyttämää. Täältä Miedään muosittain paljon
raamas-eläiiniä, Moita ja hemosia Venäjälle. Enin osa tarjanruoasta
saadaan »viljellyistä soista ja jokimarsi-niityistä. Heinää lasmaa myös
paljon äslen-miljellyillä puuttomilla kaskimailla eli n. s. ahoilla, mutta
niitä on kimisnytensä muotsi hankala niittää. Kaloja pyydetään ja saa-
daan runsaasti suurista jännistä ja joista. Etenkin oramain ja metsä-
lintujen metsästystä harjoitetaan yleisesti ja niiden tuotteet Miedään enim-
mäkseen Venäjälle, Sanomattoman suurta etua omat näihin aikoihin
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saakka antaneet suuret metsät, joista Pölkkyjä uitetaan lukuisiin sahoihin
lantuiksi ja laudoiksi malmistettatvaksi ja sitte Viipurin tantta ulkomaille
lähetettämäksi. Vielä nykyäänkin löytyy tämän läänin itäisessä osassa
sangen suuria tuttimetsiä. Kotiteollisuus on mennyt ripeillä askelilla
eteenpäin. Talonpoikaiset naiset ivalmiZtatvat itse kaikki sekä omansa että
miesten pitomaatteet; ainoastaan juhlapukuina käytetään ostokankaita.
Miesten kätelvyyttä ei yleensä kannata kehua; kuitenkin Malmistetaan
Liperin pitäjäässä hymiä ajokärryjä. Suurempia tehtaita löytyy useam-
pia. Tähän katsoen omat erittäin muistoon pantaMat sahat jarautateh-
taat. Kuopion läänin järmet omat rautamalmista rikkaimpia Suomessa.

Kuopion läänin kaupungit omat: Kuopio ja Joensuu.
1) Kuopio (6,800 asukasta), luonnon-ihanalla paikalla Kalla-

meden rannalla, on tämän läänin pääkaupunki. Siellä asuu
lääninhallitus jaKuopion hiippakunnan piispa. Oppilaitoksia on:
suomenkielinen seitsenluokkainen lyseo, ruotsinkielinen yksityislyseo,
kaksi nlliskoulua, suomenkielinen neliluokkllinen realikoulu, kuuro-
mykkäinkoulu, sokeain oppilaitos y. m. Niinkuinkaikissa muissa-
kin läänin pääkaupungeissa, on täälläkin ivankeuslaitos. Kaupan-
käynti on milläs. Ulkomaille miedään mittainkin moita jaKuopion
markkinoilla myödään menäläisille paljon hymiä Karjalan ja
Samon hemosia. Tehtaista mainittakoon tulitikkutehtaat. Kau-
pungin rakennuksista huomattakoon tuomiokirkko ja alkeisopiston
kartano. Lähellä kaupunkia on Leväsen waanwiljelyskoulu ja
korkea Puijonmäki, jolta on amara ja kaunis näky-ala.

2) Joensuu (1,800 asukasta), Pielisjoen suulla Kontiolah-
den pitäjäässä, on pohjais-Kmjalan ainoa ja sentähden hyminkin
tärkeä kauppakaupunki. Kauppaa tehdään marsinkin puutamaroilla,
joitll kaupungin lähistöllä olemat suuret sahat walmistawat lan-
tuiksi ja laudoiksi. Paljon miedään myökin Voita, nahkoja y. m.
mllllntamaraa Pietariin ja ulkomaille. Oppilaitoksia löytyy: suo-
menkielinen neliluokkllinen lyseo, nmskoulu jakansakouluja. Teh-
daslaitoksia on tupakkatehdas.

lisalmi, tärkeä kauppala HaukiniemelläPoromeden rannalla. —
W aitaus, kauppala jasuuri konepaja Leppämirran pitäjäässä. — Nur-
mes, kauppala PielisjärMen pohjaispäässä. — Utrassa, Puoli penin-
kulmaa pohjaiseen päin Joensuun kaupungista, on pari suurenmoista
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sahaa ja putelitehdas, — Wartsilä,suurirautatehdas TohmajärMellä, —
Möhkö, Pankllkoski, Kuokkaistenkoski, lumankoski
v, m. omat laitki isoja rautatehtaita.

Waasan lääni.
Ne maakunnat, joista tämä lääni on muodostettu, oivat:

eteläinen Pohjanmaa, luoteinen Häme ja koillinen Satakunta.
Sitä rajoittaa pohjaisessa Oulun lääni, idässä Kuopion ja Mikke-
lin läänit, etelässä Hämeen ja Turun ja Porin läänit sekä län-
nessä Pohjanlahti. Läänin suuruus on 755 maantieteellistä neliö-
peninkulmaa (— 41,500 ncliökilom.).

Paitsi Kesti-Suomen ja Lounaiseen Vesistöihin kuulumia jänniä,
on tässä läänissä paljon jokia, jotka laskemat Pohjanlahteen. Maanlaatu
on Pohjanmaalla tasaista. Tämän läänin keskisellä rantamaalla onkin
maamme lamein tasanko. Pohjanlahden rannikko on matalaa ja saare-
kasta. Suurin saariryhmä on Nikolainlaupungin luoteispuolella Meren-
kurkussa. Maanmiljelys luonnistuu, »varsinkin eteläisellä Pohjanmaalla,
hymästi, sillä »viljelysmaa on samiperäistä, limetöntä ja paksumultaistn.
Täällä, Kyrönjoen rantamilla, löutymät nuo mainiot peltomaat, joiden
laajuus on tullut sananlaskuksi"). Suonmiljelylsellä, jota innokkaasti
harrastetaan, saadaan erinomaisia niittymaita. Näillä seuduin käyttämät
jo talonpojatkin uudemman-aikaisia maanmiljelystyölaluja, ja heinänkas-
Mua koetetaan edistää kylmysiemenillä. Viljanlajeista kasmatetaan täällä
enimmän maan mainioksi tullutta „Waasan ruista". Tämän ohessa »vil-
jellään tietysti muitakin maassamme tamallisia miljanlajeja. Karjaa hoide-
taan huolellisesti. Sekä tarme- että polttopuista on Pohjanmaan tässä
osassa puiite, jota Mastoin Suomenselällä ja sen takaisissa läänin maa-
kunnissa on Mielä nykyäänkin tarpeeksi metsää, Maikka sitä on siellä hir-
Meästi haaskattu. Meren rannikoilla harjoitetaan hyödyttämää hailin
kalastusta ja hylkeenpyyntiä. Maasan läänin rantamaiden asukkaat,
pohjalaiset, omat erittäin neroltaita kaikenlaatuisissa kirmestöissä, jonka
tähden he, kun kotiseuduillaan ei alituisesti työtä riitä, matkustamat
muissa lääneissä laimoja, kartanoita y. m. rakentamassa. Tästä syystä
omat myöskin pohjalaisten omat talot kauniita, melkeinpä komeasti raken-
nettuja. Naisten kotiteollisuuden tuotteita ei myöskään somi yleensä
moittia. Tehdasliilettä harjoitetaan suurenlaisessa määrässä, Marsinkin

») „Isonkyrön pelto ja Limingan niiltl', wertoja noille ei ole tietty,"
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löytyy tässä läänissä rauta-, merta-, pumpuli-, lasi- ja nahkatehtaita seka
sahoja ja laimainmeistämöitä. Kaupankäynti, etenkin Ruotsin kanssa, ja
merenkulku omat tärkeitä elinkeinoja. Usealla tämän läänin kaupungilla
on jommoinenkinkauppalaimasto.

Waasan lääniin kuulumat Hämeen ja Satakunnan osat, jotka
Suomenselkä eroittaa Pohjanmaasta, omat hallanarkoja, epätasaisia ja
sentähden maanmiljelykseen »vähemmän sopimia maakuntia. Täällä har-
joitetaan paikoin taslimiljelystä. Jännistä ja soista saadaan runsaasti
rautamalmia. Täältä, näiden maakuntain aivaroista ja kaukaisista met-
sistä, tuottamat Pohjanlahden rantakaupungit laimanrakennus-tarpeensa.

Iksi ainoa Vaasan läänin kaupungeista on sisämaassa,
muut, luVultausa luusi, sijaitsemat kaikki Pohjanlahden rannalla.
Kaupunkien nimet omat: Nikolainkaupunki, Uusikaarlepyy, Pietar-
saari, Kokkola, Kristiina, Kaskinen ja Iymäskylä.

1) Nikolainkaupunki eli entinen Vaasa (6,300 asukasta),
Mustasaaren pitäjäässä meren lahden rannalla, on Vaasan
läänin sumin kauppakaupunki. Täällä on Vaasan osakepan-
kin pääkonttoori ja johtokunta. Kauppaa tehdään enimmäkseen
Miljalla ja tehtaiden tuotteilla. Kaupungissa sijaitsee Vaasan
homioikeus ja läänin hallitus. Oppilaitoksia on: kaksi lyseota,
ruotsinkielinen neliluokkainen realikoulu, merikoulu, naiskoulu
y. m. Tehtaita löytyy kaupungissa ja sen lähistöllä useampia,
niinkuin puumillatehdas, pellamatehdas, paperitehdas y. m. Kau-
pungin ulkosatamaa kutsutaan Brandööksi.

2) Uusikaarlepyy (1,200 asukasta), Lapuanjoen suussa, on
»vähäinen kauppakaupunki. Täällä sijaitsee ruotsinkielinen semi-
nari kansakoulujen miesopettajani Valmistamista ivarten. Kau-
pungin lähistöllä on useampia tehtaita, joista mainittakoon tuli-
tikku-, nahka- ja lasitehtaat sekä muutamia sahoja ja rauta-
ruukkeja.

3) Pietarsaari (2,100 asukasta), pienoisen meren lahden
rannalla Pietarsaaren pitäjäässä, on hymä kauppakaupunki, marus-
tettu someliaallll satamalla. Tehtaista maiuittakoon luujauho- ja
tupakkatehtaat. Pietarsaaren pitäjäässä on kuuromykkäin koulu.
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4) Kottolll (2,200 asukasta), Vaasan läänin pohjaisin
kaupunki, on meren lahden rannalla hiukan eteläpuolella Perhon-
joen suuta. Tällä, niinkuin useammilla muillakin Pohjanlahden
rantakaupungeilla, on melkoinen kapppalaimasto. Kaupungissa
sijaitsee ruotsinkielinen ncliluokkainen lyseo. Tehtaista muistetta-
koon suutupakka-, tulitikku- ja nahkatehtaat.

5) Kristiina (2,700 asukasta), Vaasan läänin eteläisin
kaupunki, on Pohjanlahden rannalla Lapiväärtin pitäjäässä. Sen
asukkaat harjoittamat suurta merikauppaa. Lähellä kaupunkia on
nahkatehdas.

6) Kaskinen (800 asukasta) on meren saarella Närpiön
pitäjäässä, pohjaiseen päin Kristiinasta. Tällä kaupungilla on
erinomaisen sopima laimasatama. Osa asukkaista harjoittaa hai-
linpyyntiä.

7) Jyväskylä (2 tuhatta asukasta) on ainoa sisämaan kau-
punki tässä läänissä. Se sijaitsee Hämeen maakunnassa Päijän-
teen pohjaispäähäu laskeman Iyiväsjärmen rannalla. Suuren
merkityksen tälle kaupungille antamat ne monet koululaitokset,
joita tänne on sijoitettu. Täällä on Suomen suurin seminmi-
laitos kansakoulujen mies- ja naisopettajien malmistamista marten
molempine mallilouluineen, suomenkielinen seitsenluollainen lyseo,
naisloulu y. m. Kaupungin rakennuksista omat mainittamimmat
uudet, uljaat seminarin kartanot. Kaupan suhteen on Iymäskylä
Keski-Suomen tuttiliikkeen keskuksena jatäällä löytyy yksi maamme
suurimpia kirja- ja koulutarpeiden kauppoja. Höyrylaimat kulke-
mat säännöllisesti kaupungin ja Lahden kauppalan Välillä.
Muutamia tehtaita löytyy kaupungissa ja sen lähistöllä. Niistä
mainittakoon tupakka- ja paperitehtaat sekä useammat sahat ja
myllyt.

Tstermyyra, ruutitehdas Ilmajoen pitäjäässä. — Kiminki,
rautatehdas Karstulassa. — Orismala, rautaruukki Isossakyrössä.—
Gröönmiikki, lasitehdas Mustasaaressa. — Lohikoski, paperiteh-
das lähellä Iymäslylän kaupunkia.
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Oulun lääni.
Tämä Suomen pohjaisin ja sumin lääni on alaltaan yli

3 tuh. neliöpeninkulmaa (— 165 tuh. neliökilom.) eli lähes puo-
let koko maamme pinta-alasta, mutta se on samalla harmimmin
asuttu. Oulun lääni sisältää kolo pohjaisen Pohjanmaan ja
Suomelle kuulumat osat Länsipohjasta sekä Lapinmaasta. Sitä
rajoittaa pohjaisessa Norja, idässä Norja ja Venäjä, etelässä
Kuopion ja Vaasan läänit sekä lännessä Pohjanlahti ja Ruotsi.. Pohjanmaan rantamaisemat omat alhaista tasankoa noin s—lo
peninkulmaa Pohjanlahden rannasta sisämaahan päin, jotaMastoin tämän
maakunnan sisä-osat omat täynnä korkeita Muoria seka äärettömiä soita
ja rämeitä. Täällä, OulujärMeen laslemain »vesijalsojen ympärillä ja
Kimaloselan sekä Kainunselän Malisilla seuduilla löytymät maamme suu-
rimmat ja parhaasti säilyneet tutlimetsät. Muuten on maanlaatu enim-
miten hietapohjllista ja raalaperäistä, jonka tähden maanmiljelys Pohjan-
maan sisä-osissll on »vähemmän tuottamaa. Maakunnan ylhäinen Poh-
jainen asema tekee sen myöskin hallaisemmaksi luin maamme eteläisemmät
seudut. Mutta tässä kohden on huomattama suuri eroitus sisämaan ja
meren rannikon Malilla, sillä maa meren seuduilla on hymästi »viljeltyä.
Siikajoen on Oulujoen malilla omat mainiot Limingan niityt, jotta kuu-
luisuudessa ivetämät mertoja Isonkyrön Pelloille. Karjanhoitoa harjoite-
tllllnkin näillä seuduin hymällä menestyksellä ja on se elinkeino tässä lää-
nissä ylimaltain yhtä tärkeä tuin maaniviljelyZkin. Kalastus on myös-
kin Marsin tuottoisaa sisämaiden särmissä setä etenkin noissa suurissa ja
koskisissa »virroissa, joista saadaan paljon lohia. Kemin ja Oulun lohet
omat kuuluisat. Noista äärettömistä metsistä poltetaan paljon leimaa,
mitä työ tuottaa elatuksen tuhansille ihmisille. Pohjaisen Pohjanmaan
metsät omat riistasta rikkaimpia Suomessa ja sentähden ei metsästys
tässä Oulun läänin osassa suiiikaan ole mähäarmoinen elinkeino. Metsä-
lintuja sekä oraman y. m. metsäeläinten nahkoja myödään täältä paljon
jota muosi. Tehdasteollisuus ei tässä läänissä siedä »vertaamista maamme
toisten läänien teollisuuteeu, mutta muutamia rautatehtaita, lautasahoja
ja laiMllinmeistämöitä löytyy kuitenkin siellätäällä. Kansan yleinen kate-
Myys ei ole kehuttamalla kannalla. — Torniojoen ja Ounasselän Malista
maata sanotaan Länsipohjaksi ja se on Pohjanmaan M-osien kaltainen.

Lapinmaa jaetaan seitsemään osaan, joita nimitetään Lapeiksi.
Ne omat: Enontekiäisten, Muonionniskan, Kittilän, Sodankylän, Kuola-
järmen, Inarin ja Utsjoen Lapit. Siellä menestyy maanmiljelys ainoas-
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taan Harmoina Muosina ja sen perimäisissä osissa, Inarijärmen pohjais-
puolella, ei maanmiljelystä laisinkaan harjoiteta, sillä Jäämereltä tulemat
kylmät pohjatuulet, jotka täällä pääsemät »vapaasti riehumaau, estämät
sekä kaikkien Miljalasmien menestymisen että myöskin suurempain Puiden
tllsMllniisen. Sentähden omatkin näiden seutujen Muoret paljaita kolkkoja
kallioita ja laaksojen pohjissa sekä matalammilla tuntureilla lasmaa ainoas-
taan peuransammaltll ja maimaistoimuja, Asukkaat saamat niukan ela-
tuksensa porojen paimentamisella ja kalastamisella, jota Miimemainittua
elinkeinoa harjoitetaan sekä sisämaan mirroissa ja jännissä että Norjan
ja Menäjänpuolisissll lääineren luhdissa. Ihmisten ja eläinten suurena

kiusauksena Lapissa omat lukemattomat itikka- ja mäkäräparMet, joita
siellä kesäaikoina sikiää äärettömästi, Lapintunturin ja Suolaselän etelä-
puolella hoilamat asukkaat porojen ohessa myöskin muutamia nauta-
eläimiä ja lampaita seka miljelemät ohraa ja Marsinkin nauriita, Meensä
Moidaan sanoa, että Lapinmaa, noita Imalojoenmuutamiakullanmuruja
liituun ottamatta, on luonnollisista systä maamme köyhin maakunta.

Onlnn läänin kaupungit o»vat Pohjanmaalla Pohjanlahden
rannalla; ainoastaan yksi on sisämaassa. Niiden nimet oivat:
Oulu, Raahe, Kemi, Tornio ja Kajaani.

1) Oulu (9,700 asukasta), Oulujoen suulla, on sumin
termanmientipllikkll Suomessa. Se on muutenkin suurin kauppa-
kaupiinki pohjaisella Pohjanmaalla. Kaupungissa sijaitsee läänin-
hallitus, kaksi seitsenluokkaista lyseota, kaksi naiskoulua, neliluok-
kllinen realikoulu y. m. Tehtaista mainittakoon erittäin suuri
nahkatehdas. Ouluun on pystytetty mainionrunoilijan Franzein
kumapatsas.

2) Raahe (3 tuhatta asukasta) on vilkas merikcmppakau-
punki Pohjanlahden rannalla Salon pitäjäässä. Tällä kaupun-
gilla on hywä satama ja suuri kaiippalanvasto. Raahessa on
kauppaopisto.

3) Kemi (340 asukasta), Kemijoen suulla, on äskettäin pe-
rustettu pienoinen kaupunki. Se harjoittaa jommoistakin lohen
klluppllll. Lähellä kaupunkia on muutamia sahoja.

4) Tornio (970 asukasta), Suomen pohjaisin kaupunki, on
rakennettu eräälle Torniojoen saarelle lähellä saman joen suuta.
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Tämä kaupunki harjoittaa kauppaa lohilla ja Lapin tamaroilla,
niinkuin peuran lihalla, nahkoilla y. m.

5) Kajaani (900 asukasta) on mähäinen kauppakaupunki
Koimukosken Varrella Paltamon pitäjäässä. Täällä pidetään
muosittain kuuluisat markkinat, joihin matkustaa laajalta ihmisiä
ostamaan metsälintuja, nahkoja, Voita y. m., joita Pohjanmaan
sisämaiden asukkaat silloin tänne kuljettamat.

Hailuoto, suurenlainen saari Pohjanlahdessa Oulun kaupun-
gista länteen päin. — Kurimo, rautatehdas Kiiminginjoen Marrella.
— Mesikoski, rautaruukki PyhäjärMen Pitäjäässä. — Saarikoski
rautaruukki Ontojärtven rannalla. — Ämmä, rautatehdas Kiantajärmen
lounaisella rannalla.

C. Historiallinen maantiede.
Asukkaat ja niiden sukuperä. Enin osa (noin 1

miljoona 800 tuhatta) Suomenmaan asukkaista kuuluu Suomalais,
ugrilaiseen kansakuntaan. Tämä kansakunta on aikain kulu-
essa jakaantunut useampiin sekä kielensä että kansallisten tapainsa
puolesta hyminkin erilaisiin kansoihin, jotka asumat osaksi poh-
jais-,koillis- jakeski-Vuroopassa, osaksi läntisessä Aasiassa. Nykyis-
ten maamiestemme esi-isät asuimat muinoin Volgamirran keski-
tienoilla. Niitä on kaksi pääheimoa: Karjalaiset ja Hämäläiset,
mutta yhteisellä nimellä kutsuttiin heitä Suomalaisiksi. Milloin
Suomalaiset tähän maahan tulimat, ei ole Varmaan tunnettu.
Länteen päin siirtyessään poikkesi osa Hämäläisiä Suomenlahden
eteläpuolelle ja elämät siellä nyt Virolaisten sekä Liimiläisten
nimillä.

Niiden Suomalaisten heimokuntain, Karjalaisten jaHämä-
läisten, jotka nykyään Suomessa asumat, oli tänne tullessaan maa
walloitettawa sen entisiltä asutlailta „Pohjolan mäeltä", „Hii-
denlansalta" ja Lappalaisilta. Nämä miimemainitut Suoma-
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laisten heimolaiset oivat nimittäin aikoinaan asuneet myöskin
maamme eteläisemmissä osissa, joista heidän täytyi Vähitellen
siirtyä yhä pohjaisemmaksi Jäämeren rannikoille.

Suurimmassa osassa Suomea asuu Karjalaisia, joiden asuma-
lllll ulottuu Lapintunturien etelä-rienteiltä Suomenlahteen ja Menäjän
rajalta Uudellemaalle, keski-Hämeesen, Satakuntaan ja eteläisen Pohjan-
maan itäiselle setä luoteiselle rajalle saakka. Niinkuin helposti huomataan,
kuuluu tähän piiriin muun muassa koko Saivonmaa ja siis SaMolaiset-
kin, mutta nämä Miimemainitut omatkin sukuperältään Karjalaisia,
Maikka maakunnan nimi on annettu sen asukkaille. Mitään suurempaa
eroamaisuutta ei olekaan karjalaisten ja salvolaisten luonteiden, kielen ja
lapojen Malilla. Asuen Suomenlahden, Laatokan ja Saimaan Mesijalson
rantamilla on karjalainen tullut hymin taipuisaksi kauppaan ja neumot-
telemiseen. Mielellään liikkuu hän kauppa-asioissaan laMeamillakin aloilla,
eikä tyydy yksinomaisesti raataperäisen maansa Miljemiseen, Karjalaisten
kaupan-intoa on kenties »vielä kahvittanut »venäläisten naapuruus, sillä
MiinienillinituthllN omat tähän elinkeinoon Marsin harjaantuneita. Luon-
noltaan on karjalainen Milllaampi, sukkelampi ja toimeliaampi luin
hämäläinen. Hän ei ole umpimielinen, Maan puhelias ja iloinen; parem-
min taipuMllinen uusiin yrityksiin, mutta Mähemmäu sitkeä ja kiimas,
»vähemmän symämietteinen ja ajattelema, mutta ystätvällisempi, kohte-
liaampi ja amulillllmpi kuin hämäläinen, Kooltaan on hän hämäläistä
isompi, jaloryhtinen ja käytökseltään miellyttämä. Kauniita miehiä ja
naisia nähdään usein karjalaisten joukossa; tamataanpa heidän seassaan
joskus Marsinaisia kaunottariakin.

Hämäläiset asumat maamme lounaisessa osassa, Narsinais-Suo-messu, Satakunnassa, lounais- ja etelä-Hämeessä, pohjaisella Uudella-
maalla ja eteläisen Pohjanmaan sisäisissä osissa. He omat »vähemmän
kaupan-intoisia kuin karjalaiset, mutta Miljelemät maatansa suuremmalla
huolella ja uutteruudella kuin Miimemainitut. Kaikessa yksipäisyydessään
ja hitllisuudessaan on hämäläinen erinomaisen kestämä työmies. Hän on
ylimllltain umpirehellinen, jonka tähden häneen Moi aina luottaa. Hän
»viljelee peltoansa »vanhalla isiltä perityllä tamallaan. Jos herrasmies
sattuu asumaan hänen naapurinansa ja uudenaikaistamiljelystapoja käyt-
tämällä saa pellostansa suuremmat tulot, niin ei se äkkiä kehoita hämä-
läistä ryhtymään samaan »viljelystapaan. Tätä hämäläisen manhallansa
olemista on kestänyt monta sataa Muotta, Maan nyt koittaa Hämeessäkin
toinen aika. Kansallistunto on herännyt; kouluja rakennellaan, kirjalli-
suutta Miljellään. Monessa kohden nähdään talonpoikain täyttämän her-
rain kanssa tiimassa uusia maanmitjelystapoja.
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Muodoltansa on hämäläinen lyhyenlainen ja tulemahartioinen. Har-
moin heidän seassansa lamataan henkilöitä, joita yleisen käsitystaman
mukaan Möisi kauniiksi sanoa. Mutta Maikka tämä hämäläinen heimo ei
ole »varustettu millään erinomaisella ulkonaisella kauneudella, on sillä kui-
tenkin testllMäisyydessääii, rehellisyydessään ja uutteruudessaan omaisuuk-
sia, jotka asettamat sen täydelliseen tasa-arMoon muiden ihmisheimojen
rinnalle.

Paitsi näitä suomalaisia heimokuntia, asuu maassamme
mielä joukko Ruotsalaisia (noin 260 tuhatta), Venäläisiä (noin
7 tuhatta), Saksalaisia (voin 1,400), Lappalaisia (600) ja Mus-
talaisia (noin 1000 henkeä) sekä muutamia satoja muita ulko-
maalaisia ihmisiä. Tärkeimmät Suomessa asuwista gcrmanilai-
sista kansoista owat Ruotsalaiset, jotka oivat tässä maassa olleet
»vallitsemana säätynä lähes seitsemän »vuosisataa. Suurin joukko
maauie tähän-astisista mirkamiehistä on ruotsalaisista saanut
alkunsa. Huomata kuitenkin tulee, että enimmät simistyneet per-
heet omat alkuansa maan suomalaisesta »väestöstä, mutta aikain
kuluessa rnotslllaistuncct sekä kielensä että tapainsa puolesta.
Varsinaista ruotsalaista Väestöä löytyy Uudenmaan ja Varsi-
nais-Suomen eteläisissä osissa, Ahivenan saaristossa ja läntisellä
sekä luoteisella etelä-Pohjanmaalla. Ruotsinkieli on tosin mielä
hallituksen Virkakielenä Suomessa, mutta kohdakkoin asetetaan
snomenkieli täydelliseen tasa-arwoon sen rinnalle.

Wenäläisiä asuu maanmiljelijöinä enimmän Miipurin läänin kaak-
koisessa osassa ja Paikoin muissakin lääneissä kaupunkien kauppamiehinä.
— Saksalaisia kauppa-llsioitsijoita ja teollisuuden harjoittajia löytyy eten-
kin Viipurissa ja Helsingissä, — Lappalaiset asumat maamme Pohjai-
simmassa osassa, — Mustalaiset kuljeskelemat kerjääjinä ja hemosten
Mllihtajina ympäri maata markkinoista toisiin. Muutamat heistä asumat
enimmäkseen yksissä Paikoin ja omat ryhtyneet »laanmiljelylseen.

Uskonto. Suomenmaan Valtiokirkko on emanlelis-luthc-
rilainen, johon kirkkokuntaan enin osa tämän maan asukkaista
kuuluu. Se kristinusko, joka Suomeen kolmella eri ristiretkellä
(muosina 1157, 1249 ja 1293) Ruotsista tuotiin, oli roomalais-
katoolisen kirkon oppia. Tämä oppi pääsi ainoastaan jossakin
määrin kansaamme juurtumaan, silläkansaa opetettiin ainoastaan
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uuden uskontonsa ulkonaisia sääntöjä noudattamaan, Vaan ei sen
sisältöä käsittämään. Sitä paitsi teliivät alituiset sodat ja raja-
riidat Venäjän kanssa mahdottomaksi minkään ivakamamman
kristillisyyden perustamisen Karjalaan, sillä tämän maakunnan
asukkaita kastoimat Maliin ruotsalaiset roomalais-katoliseen, Maliin
»venäläiset kreikkalais-katooliseen uskoon. Sentähden ei kansas-
samme ilmaantunutkaan sanottamaa mastustusta, kun Lutheriu
puhdistamaa oppia rumettiin sen sekaan leivittämään, mikä tapah-
tui »vuoden 1523 tienoilla. Puhdistetun opin päämääränä oli
tehdä uskonto kansalliseksi, saattamalla kansaa omalla kielellään
ymmärtämään nskontonsa perusteita. Sentähden »vakaantui Suo-
messa Lutherin oppi, joka on tehnyt kansamme henkisen mamas-
tumisen mahdolliseksi. Kuitenkin on jäänyt, osaksi »venäläisten
edellä »nainituiden käännytystointen, osaksi myöhcmpäin maltiol-
listen tapahtumain tähden, joukko maamme karjalaisia kreikan-
uskon tunnustajiksi. Näitä kreikan-nskoisia karjalaisia, ivarsinai-
sia »venäläisiä lukuun ottamatta, on Suomessa nykyään noin
40 tuhatta.

Paitsi lutherilaisia jakreiktalais-katoolilaisia löytyy maassamme jonkto
roomalais-katoolisen nskon tunnustajia, joista enimmät asumat Helsingissä
Turussa ja Viipurissa. Myöskin muutamia satojareformeerattuja, juu-
talaisia ja muhammedilllisill asuu siellä täällä, enimmiten snnremmissll
kaupungeissa. Lutherilaisessa seurakunnassa on syntynyt eräitä Mähem-
män tärkeitä uskonlahkoja, joista mertittämin on n. s. hihhulien lahto.

Maan historiallinen jako. Sitä Suomenmaan osaa,
joka muodesta 1743 muoteen 1811 kuului Venäjän maltakun-
taan, eli Viipurin lääni ja eteläinen osa Mikkelin läänistä, kut-
sutaan Vanhaksi Suomeksi. Muuten jaetaan Suomi historialli-sessa katsannossa yhdeksään maakuntaan, jotta owat: Varsinais-
Suomi, Ahmenanmaa, Satakunta, Uusimaa, Häme, Samo, Karjala,
Pohjanmaa ja Lapinman.

1) Warsinais-Suomi on Suomen lounaisin osa, jossaomat tapah-
tuneet maamme »vanhimmat tarkemmin tunnetut historialliset tapahtu-
mat, sillä tämän osan Suomea Malloittimat ruotsalaiset ensin ja tänne
tuotiin ensin kristinusko. Täällä omat myös eläneet enimmät niistä
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historiallisista henkilöistä, jotka suuremmassa määrässä omat »vaikutta-
neet maamme yhteiskunnallisiin ja »valtiollisiin oloihin, Sentähden on
Marsinais-Suomi historiallisista muistoista rikkain Suomen maakunnista.
Tärkeimmät historiallisesti muistettamista paikoista omat- Turku, jouta
lähellä olema Turun linna on Perustettu M, 1157, Sen perusti Ruotstu
kuningas Eerikki IX pyhä ja piispa Henrik kastoi ensimäiset suomalaiset
kristinuskoon lähellä kaupunkia olemassa Kupittaan lähteessä, Turun
linnassa asui muntamia »vuosia Suomen herttua, sittemminRuotsin kunin-
gas, Juhana 111, Täällä tehtiin rauha „pikkuwihan" perästä M. 1743.
Lähellä Turun kaupnnkia on Lemunniemi, jossa oli sotatappelu m. 1808.

Naantali on mnistettama siitä, että siellä oli kesti-aikana maamme
kuuluisin ja rikkain naisluostari. — Uudessakaupungissa tehliiu rauha
Ruotsin ja Menäjän Malilla „isonwihan" perästä M. 1721. — Kuusiston
linna, Piikkiön pitäjäässä, oli aikoinaan Suomen katoolisten Piispain
asunto. (Se hämitettiin M. 1528.) — Nousiaisissa mainitaan olleen
maamme manhimman kirkon ja täällä asuimat Suomen ensimäiset katoo-
lisct piispat. — Rantamäellä asuimat myös muutamat Suomen katooli-
sista piispoista, kunnes piispan-istuiu muutettiin Turkuun. — Martti-
lassa moitti Kaarle herttua Akseli Kurjen M. 1598.

2) AhwenaNMaaN saaristo, Suomen ja Ruotsin walilla Pohjan-
lahden suussa, joutui asemansa tähden jo aikaiseenPysähdyspaikaksi Ruot-
sista Suomeen ja päinmastoin kulkemille laiMoille. Mitään suurempaa
historiallista tehtämää ei täällä kuitenkaau ole loskaan suoritettu. Pari
paikkaa on kuitenkin muistettamaa - Kastelholma, erään keski-aikana
perustetun linnan jäännöksiä Sundin pitäjäässä, ja Skarpans, itäänpäin
Kastelholmasta, oli sekin linna, jonka englantilaiset hämittimtä M. 1854.

3) Satakunta, Turun ja Porin läänin Pohjainen setä Hämeen
läänin luoteinen osa, on historiallisista muistoista hiukan rikkaampi.
Siellä tapahtuimat niuun muassa ensimäiset tappelut siinä talonpoikais-
kapinassa, joka historiassa on saanut „Nuijasodan" nimen. Seuraamat
paikat omat historiallisessa katsannossa meikillisimmät: Ulmilll, jonla
lähellä sijaitsee nykyinen Pori, oli aikoinaan kaupnnkina. Tämän lähellä
moitti Klaus Flennng'in alapäälliktö Akseli Kurki Pentti Poutun johta-
mat „nuijllmiehet" w. 1596. — Nokian kartanossa Pirkkalassa oli tap-
pelu Klaus Fleming'in ja talonpoikain Malilla w. 1597. — Kokemäen
pitäjäässä on manha lato, jossa Suonien ensimäisen Piispan, Henrikin,
sanotaan saarnanneen. Sen ympärille on rakennettu limitys. — Köy-
liöjäimen jäällä sanotaan Lalli-nimisen talonpojan murhanneen edellä
mainitun Henrik-piispan. — Laukko, mainion Kurkisumun perintökartano
Mesilahden pitäjäässä.
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4) Uusimaa on luultamasti saanut nimensä niiltä ruotsalaisilta
uudisasukkailta, jotka Birger Jaarlin aikana sinne Ruotsista muiittimat.
Se on kapeahko maakaistale Suomenlahden rannalla ja ulottuu Hanko-
niemen länsipuolelta Haminan seuduille sekä Salpausselästä Suomenlah-
teen saatta. Tärkeimmät historiallisesti merkilliset paikat omat- Anjala,
kartano Elimäellä, jossa tehtiin Anjalan liitto M. 1788. — Haminassa
tehtiin rauha Ruotsin ja Venäjän Malilla M. 1809, jolloin Ruotsi lopul-
lisesi! luopui Suomesta. — Helsinki, muistettaiva muun muassa siitä
aseiden heittämisestä, jonka Ruotsin ja Suomen sotaMäli siellä teki «Hat-
tujen sodan" aikana M. 1742. — PorMoossa pidettiin »valtiopäimät m.
1809, jolloin Aleksanteri I Suomen kansan „korotti kansakuntien joukkoon".
— Rllllscpori, Manhan linnan jäännöksiä Karjan pitäjäässä. Siinä asui
Mahan aikaa Kaarle Knuutinpoika Bonde. — Ruotsinsalmi, Kymmenjoen
itäisen siinhaaran luona lähellä Kotkan kaupunkia, on mnistettama meri-
tllppelnista M. 1789 ja 1790. — Suursaaren lähellä oli meritappelu M.
1788. — Smaitholma, hämitetty linnoitus lähellä LoMiisan kaupunkia.
— Wiapori, perustettu M. 1749, on merkillinen sen antanmisen johdosta
»venäläisille M. 1808. Sitä Pommittimat ranskalaiset ja englantilaiset
itämaisen sodan aikana M. 1855. — Wärälä, kylä Elimäellä, jossa teh-
tiin rauha tolmimuotisen sodan Perästä m. 1790.

5) Hämeen maakunta on Pohjanmaan, Saivon, Uudenmaan, Mar-
sinais-Suomen ja Satakunnan Malissa. Luonnollisen asemansa Muolsi ei
tässä maakunnassa ole niin Paljon historiallisesti muistettamia paikkoja
kuin meren rantamaakunnissa. Kuitenkin löytyy täällä sangen Manhoja
merkillisyyksiä, sillä tähän maakuntaan tekimät ruotsalaiset toisen risti-
retkensä. Historian suhteen merkittämimmät paikat omat- Hämeenlinna,
jonka Birger Jaarli perusti M. 1249, on Turtua lähinnä manhin Suo-
men linnoista. — Karstulassa oli tiimas sotatappelu w. 1808.— Liuk-
siala, muinainen kuninkaankartano Kangasalan pitäjäässä. Siinä asui
Eerikki XIV leski Katariina Maunutar. — Padasjoki, tappelu nuijaso-
dan aikana m. 1597. — Pälkäne, muistettama sotatappelusta M. 1713.
— Utinkanglls Valkealassa, tunnettu tappelusta M. 1789.

6) Sllwo on samoin luin Hämekin sisämaa, jonka ympärillä omat
Pohjanmaa, Karjala, Uusimaa ja Häme. Mutta Mailla tämän maakun-
nan rajat eimät missään kohdassa ulotu mereen saakka, on Sawo kuiten-
kin historiallisista muistoista Suomen rikkaimpia maakuntia, johon syynä
lienee ollut sen läheisempi asema Menäjän suhteen. Täällä olemista mer-
killisistä paikoista mainittakoon- SaMonlinna (— Olaminlinna), perus-
tettu M. 1475 rajalinnaksi Menäjää »vastaan. — Haapaniemi,Rantasal-
mella, oli muinoin Suomen sotakoulun asemana. — Parkumäki, myös



56

Rantasalmen pitäjäässä, on muistettama sotatappelusta M. 1789. Por-
rassalmi, ahdas muorensola lähellä Mikkelin kaupunkia; tappelu M. 1789.
— ToiMllla, lähellä Kuopion kaupunkia, ja — Koljonmirta, lisalmella,
omat mainioita 1808 muoden sodasta. — Lappeenrannassa oli aikoinaan
linnoitus. Sen lähistöllä taisteltiin ensimäinen tappelu Hattujen sodan
aitana m. 1741. — Kärnäkoski, Samitaipaleella, sotatappelu m. 1790.

7) Karjala, rajamaakunta Menäjää Mustaan, on lnonnollisen ase-
mansa muoksi useammin kuin maamme muut maakunnat ollut taistelu-
tantereena ja riidan aiheena Ruotsin ja Menäjän Malilla. Se on klinln-
iiiit Maliin Ruotsille, Maliin Menäjälle ja sentähden ei tämä maakunta
ole Moiiiut henkisissä eikä aineellisissa pyrinnöissä edistyä muun Suomen
rinnalla. Paljon löytyy täällä historiallisesti merkillisiä paikkoja. Tärkeim-
mät niistä omat- Wiipurintinnll, jonka Torkel Knutinpoika perusti M.
1293 tuodessaan kristinuskoa Karjalaan, Se on monta kertaa ollut tais-
telun esineenä Menäjän ja Ruotsin Malilla ja siellä Mietti jonlun aikaa
komeata elämää Ruotsin »valtionhoitaja, sittemmin kuningas Kaarle Knnn-
tinpoita Bonde, Tässä linnassa ja sen lähistöllä tapahtuneista tappe-
Inistll mnistettaloon- Nupurin pamaus m, 1495 ja Viipurin kujan
juoksu M, 1790, — Sätkijärwi, kuuluisa Lewenhaupt'in retkestä M, 1741,
— Käkisalmi, tärkeiu kanpunki entisessä Käkisalmen läänissä. Likellä kau-
punkia ollut ikimanha linna rakennettiin undestaan m. 1295. Se oli
milloin ruotsalaisten, milloin Menäläisten Mallassa. — Walamo, »vanlia
ja rikas kreikkalainen luostari eräässä ihanassa Laatokan saaressa. —Konemitsa, myöskin kreikkalainen luostariKononsaaressa lähempänäKäki-
salmea. — Äautun kirkolla löi ötversti Nurmeister »venäläiset m. 1656.

8) Pohjanmaalla omat tapahtuneet suurimmat ja tärkeimmät tap-
pelut Ison mihan aitana sekä Suomen sodassa muosina 1808 ja 1809,
jonka jälkeen Suomi Ruotsista kokonaisnudessaan eroitettiin. Se on juuri
tämä maakunta, joka enimmän sai kärsiä Mihollisten mäkitvaltaa tuona
hirmnisenll aikana, jota Suomen historiassa nimitetään isoksi Mihalsi,
Miljellyt maat ja »väkirikkaat seudut muuttuimat muutamissa »vuosissa
tammottamitsi erämaiksi. Ihmisiä surmattiin ja kidutettiin julmimmalla
lamalla. Esimerkkinä mainittakoon, että ainoastaan Limingan pitäjäässä
teti tänä aitana surmattujen lutu yli 2 tuhatta henkeä. Ne, jotka ker-
tisimät, pakenimat korpiin ja saloihin, joissa elättimät itseään petäjän kuo-
rilla, jäkälillä y. m. Maan Suomen kansa ei kuitenkan sortunut. Tär-
keimmät tämän maakunnan historiallisesti muistettamista paikoista omat-Oulunlinna, linnan jäännöksiä lähellä Oulun kaupunkia, perustettu M.
1570, — Sllntamuoiella, Ilmajoen pitäjäässä, löiKlaus Fleming talon-
pojat m, 1597 ja tukisti siten nuijasodan. — Napuen kylässä, Isonkyrön
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pitäjäässä, oli Merinen tappelu w. 1714. Siinä moittimat »venäläiset. —
Kajaaninlinnll, lähellä Kajaanin kaupunkia. Miimemainittu on muistet-
tama „sarkasodasta" m. 1712. Linnan hämittimät »venäläiset w. 1717. —
Siikajoki, — Remonlllljti, ja — Pulkkila, Siikajoen »varrella, — Juu-
tas, Uudenkaarlepyyn pitäjäässä, — Oramainen, Möyrin pitäjäässä, —
Lapua, — Ruonansiltll — Salmi ja — Alanms, kaikki muistettamia
1808 muoden tappeluista. — Olkijoki, kylä Salon pitäjäässä, mainittama
1808 muoden somiiinon johdosta. — Korsholma, entinen linna lähellä
Nikolainkaupunkia.

9) Lapinmaassa ei syrjäisen asemansa ja muiden luonnollisten
hankaluuksien tähden ole tapahtunut mitään merkillisempää historiallista
tapahtumaa.
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