
Suomen Maantiede
Kansakouluja warten

Etrjotttanut

K. J. Juuti.

—>s6- Neljäs (I iIIO 4. -38—

Hinta: 60 penni».

Weilin ja ®668'in Eiatc-ljfitiön firjopaiiioäfo ja (uitantama,
18IJI.

Helsingizsä,





Suomen Maantiede.
Kansakouluja warten

kirjoittanut

K. J. Juuti.

Neljäs painos.

Helsingissä,
SBeitin ja Göös'in Oftlechhtiön liijllPainoZja ja fitätatitctma,

1891.





Alkulause.
Isänmaan maantiede on epäilemättä kansakoulun tärkeim-

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



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

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

Kiihtelysmaaralla, Syyskuulla 1884.

Kirjoittaja



Suomen Suuriruhtinaanmaa.
6,800 neliöpeninkulmaa (= 374 tul), kilom,) laaja, 2 milj, 338 tul). asukasta.

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

noin 60" ja 70° lvälillä pohjaista leweyttä eli pohjaiseen pam
päinlVllntasaajaZtll sekä 38" ja 50" malilla itäistä pituutta eli
itään Päin ensimmäisestä puolipäimänpiirtstä. Maamme on siis
pohjaisen lauhkean »vyöhykkeen pohjaisessa osassa, onpa osa siitä
pohjaisessa kylmässäkin myöhykkeessä. Suomenmaan pituus poh-
jaisesta etelään, Skoarre- ja Tenojokien yhtymäpaikasta Hanko-
niemen nenään, on 108 Suomen peninkulmaa, ja lemeys län-
nestä itään 57 peninkulmaa.

Pohjainen raja kulkee ensin pitkin Lapiutuuturia Peltotunturiin asti,
joSta se poikkeaa koilliseen päin ja kulkee Inari- sekä Tenojokia myöten,
kunnes nnimemainittuun jokeen tulee pohjaisesta lisähaara Zkoarre, jonka
suusta raja kääntyy etelää kohden. Idässä kulkee raja Inarijärwen itäpuo-
litfe Muottemaaraan ja siitä Taltkunaoimeen, josta se kulkee osaksi Maan-
selkää myöten Miinaaukiniecn, kääntyy siitä ensin lounaasen päin Kolmi-
kantaan, sitte kaakkoista ilman suuntaa kohden ja päättyy tniimein Salmin
pitäjään itäpuolella Laatokan rannalle Warisiiween, Tästä menee raja
lounaasen päin halki Laatokan meren, jonka läntisen rannan se kohtaa hiv.
fan eteläpuolella Wuoksen alimaista sauhuama ja tapaa Kimennaman Pitä>
jäässä Siestarjoen, jonka juoksua se seuraa Suomenlahteen, Eteläisenä
rajana on Suomenlahti ja Itämeri, Lännessä kulkee raja etelästä pohjai>
seen Pohjanlahden halki Torniojoen suuhun, josta se juoksee samaa jokea
myöten ylöspäin Muoniojoen yhtymäkohtaan saakka. Siitä aikain seuraa se
miimemainittua jokea ja Könkämä>enoa aina näiden mirtojen lähteille asti,
tekee miimein lyhyen mutkan koilliseen japäättyy Lapintunturiin, Suomen-
maan pohjainen raja on Norjan kuningaskuntaa, itäinen Norjan kuningas-
kuntaa ja Venäjän keisarikuntaa sekä läntinen osaksi Ruotsin kuningastun»
taa maaten.



Maanlaatu. Melkein jokaisessa maamme paikkakunnassa
lamataan korkeampia tahi matalampia muoriharjanteita, yksinäistä
kukkuloita, mesistä soita, korpia ja rämeitä, jonka tähden maan-
pinta on yleensä epätasaista ja laajempia tasankomaita löytyy
ainoastaan muutamissa paikoin. Samein 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 roiehättämyyden, että ulkomaalai»
setkin mielellänsä iviettäivät kesää Suomen mälkkymien mesien
rantamilla. Wnoret ja kukkulat omat kuitenkin yleensä mata-
loita. Ne alenemat »vähitellen sisämaasta meren rannoille päin.
Maamme korkeimmat osat omat sen pohjoisimmat maakunnat
Lapinmaa ja pohjaisen Pohjanmaan sisäiset seudut. Siellä on
»vuorenkukkuloitll, jotka nousemat lähes kolmetuhatta Suomen
jalkaa korkeammalle meren pintaa. Tämä pohjainen ylämaa
alenee mähitellen länttä ja etelää kohden. Läntinen merenran-
nikko on yleensä laakaa, jota mastoin eteläisellä ja lounaisella
rannikolla »vaihtelemat jyrkät niemet, symät lahdekkeet ja lukemat-
tomat saaristot, joista suurin on Ahmenanmaan saaristo. Poh-
janlahdessll lamataan ainoasti yhdessä kohden, Merenkurkussa,
suurempi saariryhmä. Sekä Suomenlahden että etenkin Pohjan-
lahden rannoilla huomataan se ihme, että maa mähitellen kohoaa
merestä eli niin sanoaksemme fasmaa, jonka »vuoksi meri niillä
seuduin mähitellen mataloittuu. Suomenlahden rannikolla ko-
hoaa maa ainoastaan 2 jalkaa 100 muotien ajalla, mutta Poh-
janlahdenranta ylenee 4 jopa 5 jalkaa yhtä pitkän ajan kuluessa.

Jotta saataisiin jonkunmoinen mermnnollinen käsitys Suomenmaan
erilaisista maanlaaduista, on laskettu, että koko maan pinta-alasta, 75 mil-
joonasta tynnyrin-alasta, on noin 42 miljoonaa tynnyrin-alaa metsämaata,
19 miljoonaa kallioita ja rämeitä, 6 miljoonaa mettä, 6 miljoonaa niittyä
ja ainoastaan 2 miljoonaa tynnyrinalaa wiljeltyä peltoa, — Maanmilje-
lykseen katsoen on maanlaatu nnljaminta maamme eteläisessä jalounaisessa
osassa seka eteläisellä Pohjanmaalla, joilla seuduin löytyy salvipohjaista
pelto» sekä niitty-maata, Laatokan luoteisrannikolla, jyrkkäin lalliokukkulain
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Malisissa laaksoissa, lamataan myös paikoittain hyluää samiperaista toit'
jett)gmaata.

Wuoret. Suomen pää°wuorenselkä saapi alkunsa Norjan
muorista maan pohjaisesta osasta. Se kulkee ensin Lapintun
turin nimellä kaakkoa kohden pitkin Norjan rajaa, kääntyy sitte
Suolaselkä-nimisenä melkein suoraan itääkohden jayhtyy Saari-
selän nimellä Talkkunaoiwcn kukkulaan Wenäjän rajalla. Täällä,
Suomen pohjaisimmassa osassa, omat myös maamme korkeim-
mat nniormkukkulat, joista mainittakoon: 1) Haldischok, Suomen
luoteisimmassa kulmassa Norjan rajalla, jonka korkein huippu
on 4235 jalkaa = 1255 meetteriä korkeammalla meren pintaa;
2) lollauloaiwi, noin 5 peninkulmaa etelään Päin Haldischok'ista,
jonka korkeus meren pinnasta lukien on 3850 jalkaa — 1140
meetteriä; 3) Pallastunturi, Ounasselällä, on 2900 jalkaa—
860 meetteriä korkea; 4) Pcldoailoi, Inarijärnien länsi-puolella,
jonka huippu ulottuu 2250 jalkaa= 665 meetteriä meren pin-
taa ylemmäksi ja 5) Ounastuntuii, Ounasselän pohjaispäässä,
on 2150 jalan — 635 meetterin korkuinen.

Talkkunaoiniesta kääntyy pää-wuorenharju Maanselkä-
nimisenä etelää kohden, kulkee Lapinmaan ja koillisen Pohjan-
maan halki Miinaankilvcen saakka, josta se kääntyy kaakkoa koh-
den Venäjänmaalle. Tästä muorenselänteestä eroaa useampia
matalampia harjanteita Suomen sisämaahan päin, joista mer-
fittätuimmät otoat: 1) Ounasselkä, joka lähtee Lapintunturista
etelää kohden, kääntyy loppumatkallaan Airiselkä-nimisenä lou-
naasen päin japäättyy lähelle Pohjanlahden pohjaisinta rantaa.
Melkein likellä Ounasselän eteläistä päätä, Tornio- ja Tengeli-
jokien yhtymäpaikassa, on Aawasaksa-niminen yksinäinen tt)uoren=

kukkula, jolla käypi joka wuosi Juhannuksen aikoina paljon mat-
kustamaisia sekä omasta maasta että ulkomailtakinkeski-yön au-
rinkoa katsomassa. Tämä nmoren huippu, 780 jalan— 230 meet-
terin korkuinen, on nimittäin eteläisimpiä paikkoja Euroopassa,
joissa aurinko näkyy fejäpäitr>än seisauksen aikana Vuorokauden
läpeensä; 2) KiValoselkä, jokalähtee Maanselästä hiukan pohjais-
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puolelta napapiiriä, kulkee ensin etelää kohden, kääntyy sitte kaa-
renmoisesti länteen ja päättyy likellä Kemin kaupunkia Pohjan-
lahteen; 3) Kainunselkä, lähtee Maanselän keskipalkoilta likeltä
Venäjänrajaa ja yhtyy, kiertäen länsipuolitse Oulujärven, Suo-
menselkään; 4) Sotkamonselkä, alkaa Maanselästä noin kolme
peninkulmaa pohjoispuolelta Miinaankimeä, kulkee jokseenkin sa-
maa suuntaa Kainun selän kanssa ja yhtyy Sotkamon pitäjäässä
Suomenselkään; 5) Suomenselkä, erkanee Maanselästä Miinaan-
kilven kohdalta ja kulkee ensin läntistä sittemmin lounaista ilman-
suuntaa kohden sekä päättyy jokseenkinmatalana Siidepyyn nie-
meen Pohjanlahden rannalle. Tämä muorenharju eroitta» Poh-
janmaan Karjalasta, Salvosta, Hämeestä ja Satakunnasta; 6)
Salpausselkä, faapi alkunsa Maanselästä Venäjän Karjalassa,
kulkee ensin etelää kohden Loimalanjärmelle asti, kääntyy sitte
yhtäkkiä luoteesen päin Ilomantsiin, josta se, käytyänsä lähellä
Joensuunkaupunkia jakääntäen suuntansa taaskin etelää kohden,
kiertää Saimaan mesistöä ja kulkee sitte läntistä ilman suuntaa
läpi koko eteläisen Suomen sekä, tehtyänsä käännöksen luoteesen,
päättyy Pohjanlahteen hiukan eteläpuolella Porin kaupunkia.

Suomenselän ja Salpausselän ympäröimä sisämaa on mesi-
rikas ylänkö, jonka läpi kulkemat muoriharjut omat ikäänkuin
yhdistyssiteinä mainittujen selänteiden Välillä. Näitä muori-
harjuja on neljä: 1) Karjalanselkä, alkaa SuomenselästäKianto-
jarmen eteläpuolelta, kulkee kaakkoa kohden pitkin Pielisjäriven
lounaista rannikkoa lähellä Joensuun kaupunkia, jonka seuduilla
se yhtyy Salpausselkään; 2) Sawonselkä, lähtee Suomenselästä
Mäkiöisten tenorilta ja Yhtyy, kulkien suoraan etelää kohden,
Wuohijärwm itäpuolella Salpausselkään; 3) Hämeenselkä, on
Suomenselästä Soinin muorilla erottuansa jonkun matkaa Hä-
meen ja Satakunnan rajana jakohtaa Salpausselänteen Kärkö-
län pitäjäässä; 4) Satakunnanselkä, joka Hämeenkankaan kerällä
yhdistää Salpausselän ja Suomenselän toisiinsa, saapi alkunsa
Karmian kukkuloilta Suomenselästä ja Yhtyy Salpausselkään
Harjalvallassa Kokemäenjoen eteläpuolella.
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Paitsi näitä pitempiä muorenselänteitä omat wielä seuraamat muori»
harjut merkittäwät: 1) Hlltaraselkä, joka lähtee Satakunnanselän keski»
paikoilta, kulkee 23atulanfjarjun ja Harjunharjun nimillä kaakkoa kohden
Tampereen kaupungin ohitse sekä jatkuu Kangasalllnharjuna yhä eteen,
päin, kunnes yhtyy Hämeenselän eteläiseen päähän, Kangllsalanhlllju on
kuuluisa ihanista näkyaloistaan; 2) Lohjanseltä, eroaa Salpausselästä
Hausjärmen pitäjäässä ja päättyy, kulkien lounaista ilman suuntaa, Hanko-
niemeen: 3) Äyräftäänseltii, alkaa Salpausselästä Joutsenon pitäjääpä
länsipuolelta Imatran putousta ja jatkuu, kulkien kaakkoista ilman suun.
taa, rajan yli Venäjälle; 4) Punkaharju, Purumeden ja Pihlajameden
Malinen korkea ja kuituinen saari, on Suomen kenties luonnon-ihanin
paikka, sillä niitä niin Merrattoman kauniita näky-aloja Purumcden ja
Pihlajameden saarisille selille, läikkymille lainehille, ei liene tarjona aroa*
illmmillaklllln aloilla, koskapa ulkomaalaisetkin joukottain käymät ihaile,
massa Punkaharjun miehättämää ympäristöä, Vastakohtana tälle luon-
non-ihanuudelle omat: 5) Hämcenkangllss pohjaisessa Satakunnassa, ja 6)
Pohjankangas Pohjanmaan eteläisimmässä osassa, jotka molemmat omat
mitä tolkoimpia, synkimpiä saloja.

Suomen tvuorijonot owat yleensä hyttiin waihtelewan muo-
toisia. Ne kulkemat milloin tasaisina, kaltaisina harjuina, milloin
lemenettiat laajemmiksiylängöiksi, millointaas, jonkin esteen, esim.
joen tai järwen eteen sattuessa, katkeamat, kohotuksensa jälleen
yhtä korkeiksi, nneläpä korkeammiksikin esteen toisella puolella,

Korkeimmat kukkulat kussakin läänissä omat: 1) Oulun läänissä:
jo mainittu Haldischok, läänin pof)jaifimmasfa osassa Lapinmaassa, 2)

Kuopion läänissä: Pöllömäli (840 jalkaa = 250 meetteriä korkea) lisal-
men pitäjäässä, 3) Mikkelin läänissä: Kempinmäli (800 jalkaa = 235
meetteriä korkea) Joutsan pitäjäässä Päijänteen itäpuolella. 4) Viipurin
läänissä: Tsch»tinmäti (?) Korpiselän kappelissa, 5) Vaasan läänissä:
9ionnintnäfi (790 jalkaa = 230 meetteriä korkea) Hämeessä, likellä Iymäs-
tylän kaupunkia, 6) Hämeen läänissä: Tiiiismaa (750 jalkaa = 220
meetteriä korkea) Päijänteen eteläpuolella. 7) Turun läänissä: luhdinmäki
(500 jalkaa = 150 meetteriä korkea), laaja kangasmaa Ikaalisten itäpuo-
lella, 8) Uudenmaan läänissä: Ketunmäli (390 jalkaa = 115 meetteriä
korkea) koilliseen päin Elimäen kirkolta.

Wesistöt. Kaikki maamme järmet ja joet jaetaan luon=
nollisten rajain mukaan tviiteen «»esikuntaan eli wesistöön, joiden
nimet owat: Pohjainen mesistö, Luoteinen mesistö, Lounainen
wesistö, Keski-Suomen mesistö ja Sawo-Karjalan mesistö.
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Pohjainen wesistö.
Tämä Mesikunta rajoittuu etelässä Suolaselkään ja Saari-

selkään, lännessä ja pohjaisessa Norjan maahan sekä idässä Nor-
jaan ja Venäjään. Suurin järwi on Inan (415 jalkaa = 123
meetteriä ylempänä meren pintaa), johon laskee Peltotunturista
tulema Ilvalojoki. Tästä joestaruvettiin wiime wuosikymmenen
(1870) alkupuolella huuhtomaan kultaa, mikä työ näyttää kan-
nattaman. Inarijärmi laskee metensä Paatsjoen sekä muutamien
SBenäjän puolella olemien järlvien kautta Pohjaiseen jäämereen.
Muista wesistä mainittakoon Inarijoki, joka lähtee Peltotuntu-
rista pohjaiseen Päin, saapi sittemmin nimen Tenojoki ja laskee,
saatuansa lisäkseen etelästä päin tulenian Utsjoen sekä pohjaisesta
tuleman Skoairejoen, Norjan nmltakunnassa olemaan Teno-
muonoon.

Luoteinen wesistö.
Rajana lännessä on Pohjanlahti ja Ruotsi, pohjaisessa

Lapintunturit, Suola- ja Saariselät, idässä Wenäjä ja etelässä
sekä kaakossa Suomenselkä. Kaikki tämän »esikunnan tärkeimmät
medet, jotka omat enimmäkseen jokia, laskemat Pohjanlahteen.
Ainoastaan Kimaloselän alku-osan itäpuolella olema Kitkajärvi
muutamien toisten pienempäin järmieu kanssa juoksee itään päin
ILalkeesen mereen. Tärkeimmät joet omat: 1) Könkämä-eno,
joka saapi alkunsa Suomen, Ruotsin ja Norjan rajojen yhtymä-
paikassa olemasta Kilpisjänuestä ja nimitetään ala-juoksussaan
Muoniojoeksi. Tämä laskee metensä Ruotsista tulemaan Tornio-
jokeen, johon pari peninkulmaa eteläpuolella napapiiriä yhtyy
masemmalta tulema lisähaara Tengelijoki. Torniojoki laskee
Pohjanlahden pohjaisimpaan osaan. 2) Kemijoki, alkaa Korttia-
tunturista Talkkunaoimen eteläpuolelta, juoksee ensin lounaasen
päin, sllllpi oikealta Nattastunturista tuleman lisähaaran Lutro-
joen — johon mahaa ennen Kemijokeen laskua tulee Törmäs-
maarasta lähtemä lisähaara Kitisenjoki — kääntyy suoraan etelää
kohden, kulkee Kemijärwen läpi ja, kohdattuansa Kimaloselänteen,
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tekee äkkiä mutkan länteen päin, jota ilman suuntaa se tvirtaa
Rowaniemen kirkolle asti. Tässä yhtyy siihen Enontekiäisistä
tulewa iso Ounasjoki, jonka perästä Kemijoki taas kääntää suun-
tansa lounatta kohden ja laskee metensä pari peninkulmaa idem-
pänä Torniojoen suuta Pohjanlahteen. Kemijoki on Suomen
pisin wirta ja siitä saadaan nmosittain paljon mainion hywiä
lohia. 3) Simojoki lähtee Simojärioestä Kilvaloselän eteläpuo-
lelta ja laskee, kulkien lounaista ilman suuntaa, Pohjanlahteen.
4) lijoki, alkaa liwaarasta Kainunselän pohjaisesta päästä,
saapi oikealta wesiensä lisäksi Litvojoen ja juoksee noin kolme
peninkulmaa Oulun kaupunginpohjaispuolellaPohjanlahden aal-
toihin. 5) Kiiminginjoki, tulee Kainunselän pohjaisrinteeltä Puo-
langasta. 6) Oulujoki, mahtawa ja rhöppeä nnrta, jonka kautta
Kainunselän itäpuoliset suuret medet pääsewät Pohjanlahteen.
Näiden mesien keskuksena on iso Oulujiirmi (410 jalkaa= 122
meetteriä korkeammalla merenpintaa), jonka Manamansalo jakaa
Niskaselkään jaÄrjänselkään ja johon laskee wesiä kahdelta suun-
nalta, koillisesta ja idästä. Koillisesta tulee Hyrynsalmen haara,
Kiehimäjoen kautta. Tällä suunnalla olemista järnnstä mainitta-
koon, Kiantajättvi, Wuokkijärwi, HyiynjäiMi ja Ristijärnn.
Idästä laskee Oulujärween Sotkamon haara, jossa merkittämim-
mät järwet owat: Lentu»njärwi, Outojärwi, Kiimasjäiwi ja
Nuasjiilwi. Tämän haaran wedet laskemat Koinm- jaÄmmän-
koskia myöten Ärjänselkään. Waikka Oulujoki on hyttiinkoskinen,
kuljetetaan sitä myöten kuitenkin weneissä paljon sisämaan tawa-
raa, etenkin terwaa, Ouluun. Suurimmat kosket mainitussa
joessa omat: Niskakoski, Pyhäkoski (lähes 200 jalkaa = 60 meet-
teriä korkea ja 15 mirstan pituinen) ja Merikoski. Tästäkin
joesta saadaan lohia. 7) Siikajoki, lähtee Suomenselän pohjai-
selta rinteeltä Saarestenmäeltä ja saapi wasemmalta Isolamu-
järwestä tulelvan lisähaaran Lamujoen sekä juokseeluoteista ilman
suuntaa Pohjanlahteen. 8) Pyhäjoki, alkaa Suomenselän poh-
jaispuolelta Pyhäjärnestä. 9) Kalajoki on Oulun läänin ete-
läisin suurempi wirta. 10) Lestijoki, saapi alkunsa Lestijärlvestä.
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11) Perhonjoki, tulee Perhon pitäjääpä ja laskee Pohjanlahteen
Kokkolan kaupungin koillispuolella. 12) Älhtävänjoki, alkaaLivon-
lähteestä Soinin wuorilta ja laskee, kuljettuansa Alajärven,
Lappajärven ja Evijärven läpi, likellä Pietarsaaren kaupunkia
Pohjanlahteen. 13) Lapuanjoki, Alamuudelta, kulkee Kuortaneen-
järven läpi ja laskee mereen Nudenkaarlepyyn luoteispuolella.
14) Kyrönjoki on suurin wirta eteläisellä Pohjanmaalla, jonka
oikeanpuolista, Suomenselältä lähtemän alkuhaaraa kutsutaan
Seinäjoeksi ja»vasemmanpuolista, 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 Lohjanselka. Tämän mesiston wedet
laskemat Pohjanlahden etelä-osaan n. s. Raumanmereen ja Itä-
mereen. Enimmät niistä yhtymät Tampereen kaupungin lounais-
puolella olemassa pienoisessa Pyhäjärvessä, joka siis on tämän
mesikunnan keskusjärmi. Pyhäjärmeen tulee Mesiä kahdelta suun-
naita, pohjaisesta ja idästä. Pohjaisesta tulee: 1) Ätsärin haara,
jonka medet saamat alkunsa Soinin muorten eteläisiltä rinteiltä.
Tärkeimmät järmet ja joet omat: Ätsäri, Toilvesi, Waskiwesi,
Wisuwesi ja Tarjannevesi, johontulee pohjaisesta 2)Pihlajaveden
haara, jonka yhdyttyä Tarjanne laskee Sotkanselkään. 3) Keu-
l«n haara, jossa isoin Mesi on Keurunselkä, joka laskee Mäntän-
kosken kautta Kuoreveteen. Tämä taas laskee Melascnkosken
kautta edellä mainittuun Sotkanselkään, josta medet juoksemat
Wilppulankoskea myöten Ruoveteen, mistä ne taas Murolenkoski
kuljettaa Wankowcteen, jonka lämitse kuljettuansa ne mihdoin
tulemat isoon Näsijärveen, joka on sunrin järmitässä Vesistössä
(314 jalkaa=83 meetteria korkeammalla merenpintaa). Näsi-
järmestä laskemat medet Tammelkosken kautta Pyhäjarmeen. —
Idästä tulee Pyhäjärmeen mesiä myöskin kolmelta haaralta:
1) Längelmän haaralta, johonkuulumat seuraamat järmet ja joet:
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Längelmätvesi, joka juoksee Kaiwannonkanawan jaRoinejärwen
kautta Mallaswetcen, mihin wielä idästä tulee Pältänewesi Kos-
tionwirtaa myöten, 2) Hauhon haaralta, jonka wedet saawat al-
kunsa Hameenselällä olewasta Lummcnejärwestä, mistä ne kulke-
»at Wesijakojärwcn, Luopioisen ja Hauhonjärwenkautta edellä
mainittuun Mallasweteen. Mallasmesi laskee Valkeakoskenkautta
Rautunselkään, joka on tämän ynnä seuraaman haaran yhtymä-
paikka, 3) Wa«ajan haaralta, mikä alkaa PääjäNvestä Lammin
pitäjäässä, saa lisämettä Salpausselänteellä olemasta Lopenjär-
westä, kulkee useampani pienten järnrien kautta Wan»janselkään,
josta se laskee äsken mainittuun Rautunselkään. Tästä laskemat
medet Kuokkalankosken, Wesilahden jännien jaSorluanselänkautta
Pyhäjärmeen. —Pohjaisen ja itäisen haaran tässä yhtyneet medet
laskemat Noki»nwirtaa myöten Kulowctcen, johon mielä pohjai-
sesta tulee lisämettä Aurrejärmcstä jaKyrösjärwestä Kyröskosken
kautta. Kulomedestä juoksemat medet Rautawcteen ja siitä Wam
maskosken kautta Liekoweteen, jostaalkaa kalainenKokemäenjoki.
Tämä joki mirtaa ensin lounatta kohden, mutta saatuansa lisäk-
seen Tammelasta alkaman Loimijoen, kääntää se äkkiä suuntansa
luoteesen päin, katkaisee Salpausselän Kiettnrcenkoskessa jalaskee
metensä mereen Porin kaupungin pohjaispuolella.

Kokemäenjoen eteläpuolella laskee Pohjanlahteen isosta Py-
häjänvestä tulema Eurajoki, johonpuolimatkalla yhtyy Köyliöjär-
mestä tulema &öt)ltimj;ofi. Turun kaupungin läpi laskee Itä-
mereen Aurajoki. Pari peninkulmaa Aurajoen suusta itään päin
laskee Itämereen Someronjärmestä tulema Paimionjoki. Lohjan-
selän luoteisella puolella olemasta Lohjanjärmestä juokseeLohjan-
joki Suomenlahteen.

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

osa Salpausselkää ja Äyräpäänselkä, setä lännessä Lohjanselkä ja
Hämeenselka. Wedet juoksemat Suomenlahteen. Sisämaan mesien
keskusjärmi on 12 peninkulmaa pitkä Päijänne (260 jalkaa =
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77 meetteriä meren pintaa korkeammalla), johon tulee kiesiä nel-
jältä suunnalta, pohjaisesta, idästä, etelästä ja lännestä. —
Pohjaisesta: 1) Saarijärtven haara, jonka suurimmat järwetKars-
tulanjarwi ja Saanjärnn laskewat Naaraskosken kautta Kuhna-
moon, johon tulee Waasan läänin pohjlliselta rajalta alkama
2) Viitasaaren haara. Suurin järwi tässä mesijaksossa on 6
peninkulmaa pitkä kalakas Keitele, jonka Matilannnrta jakaa ylä-
ja ala-Keiteleesen ja johon itseensä tulee »että kahdelta haaralta :
a) Kiwijärwen haarasta, johon kuuluu Kiwijärwi ja Wuosijärwi,
seka b) Pihtiputaan haarasta, jossa mainittamimmat järroet owat
Alwejärwi ja Kolimajärwi. Keiteleestä juoksemat medet edellä
mainittuunKuhnamoon, jostane puuhaamat Kuusaankoskea myö-
ten mähäiseen Saraweteen Laukaan kirkon kohdalle. Tähän tulee
koillisesta päin 3) Rautalammin haara, jonka medet saamat al-
kunsa Suomenselän ja Samonselän yhtymäpaikasta. Suurim-
mat järmet tässä haarassa omat: Pielawesi, Nilakkamesi, lis°
wefi, Konncmesi, Kynsiwesi, jostaviimemainitusta järmesta medet
laskemat Tarnmalankosken kautta Sarametcen. Saramedestä las-
kemat yhtyneet medet Kuhankosken, Leppämedcn jaHaapakosken
kautta Päijänteesen. — Idästä: Sysmän haara, jonka medet
tulemat aina Samonselän läntisiltä rinteiltä ja laskemat Tainio-
mittaa myöten Päijänteesen. Tärkeimmät medet omat: Kyylvesi,
joka laskee Lannkosken kautta isoon Puulaweteen, jostaKalakoski
kuljettaa medet Suonteenjärloecn, mistä taas Vihurinkosti miepi
ne lääsjättveen. Tästä laskemat ne Koskipään ja edellä maini-
tun Tainiomirran kautta Päijänteesen. — Etelästä tulee Päi-
jänteesen mettä Wesijärwcstä Wääksynjoen kautta. — Lännestä
saapuu lisämetta Lummcnc- ja Wesijllkojärwistä Arrakoskea
myöten seka Petajänieden haarasta lämsänjokea myöten.

Päijänteesen kokoontuneet medet laskemat Kalkkistenkosken
kautta Ruotsalaisjärween, jostaKymenjoki alkaa. Tämä pauhaa
ensin Iyrängönkoskena Heinolan kaupungin luona ja saapi sitte
lisäkseen koillisesta tuleman Mäntyharjun haaran, joista suurim-
mat järmet omat luolaloesi ja Rewelijarwi. Etempänä laskee
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Kymenjokeen mielä pohjaisesta Meloa Wuohij»rwi ja idästäpäin
Salpausselän pohjoisrinteeltä liemiltä alkamaValkealan haara,
joiden yhdyttyä Kymenjoki katkaisee Salpausselän Keltinkostena,

kapenee wielä sittemmin Anjalankoskeksi, jakaantuukahdeksi haa-
raksi, joiden malilla on iso Pyhtäänsaari, ja purkaa wetensä
Suomenlahteen wiidestä suuhaarasta, joista itäisimmässä on
Korkeakoski.

Muista tähän mesikuntaan kuulumista mesistä mainitta-
koon- Vantaanjoki, joka alkaa Salpausselän ja Lohjanselän yh-
tymäpaikasta ja laskee noin puoli peninkulmaa koilliseen päin
Helsingistä Suomenlahteen; Portooonjoki, joka tulee Wesijärwen
läheltä ja laskee mereen Pormoon kaupungin läpi, sekä Sicstar-
joki, joka on rajana Wenäjää mastaan.

Sawo-Karjalan wesistö.
Tähän mesistöön kuulumat Suomenmaan suurimmat jär-

met, jotka laskemat metensä Laatokkaan. Ainoastaan muutamat
itäisimmät rajaseudun mesistä juoksemat Venäjänmaalle Onegan=
järmeen. Wesistön rajat owat: pohjaisessa Suomenselkä, idässä
Wenäjä, etelässä Äyräpäänselkä sekä Salpausselkä ja lännessä
Samonselkä. Enimmät medet kokoontumat,,tuhatsaariseen" Sai-
maasen (256 jalkaa — 76 meetteriä ylempänä meren pintaa),
joka ynnä Haukiwcsi omat tämän mesistön keskusjärmet. Hauki-
meteen tulee mesiä kahdelta suunnalta, luoteesta ja koillisesta.

Luoteesta: 1) lisalmen haara, jonka medet lähtemät Saa-
restenmäeltä Suomenselän ja kainun yhtymäp nikoilta ja
kokoontumat ensin Poroweteen lisalmen pitäjäässä. Tähän tulee
mettä kolmelta haaralta: luoteesta Kiuruveden haara Kihlosal-
men kautta, pohjaisesta useampia pieniä jänniäKoljonunrran ja
lisalmen kautta sekä koillisesta Rutakon haara Paloistenkosken
kautta. Poromesi juoksee Peltosalmen ja Nerkonkanalvan kautta
Onkiweteen ja siitä Wiantokosken (sekä kanaman) kautta Maa-
ninkaweteen, josta taas Ruokomirtaa (nykyään kanamaa) myöten
suureen Kallaweteen (275 jalkaa= 82 meetteriä korkeammalla
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meren pintaa), jonka Toimalansalmi jakaa ylä- ja ala-Kallame-
teen. Tähän laskee 2) Nilsiän haara, joka saapi alkunsa Oulun
läänissä olemasta La»kajärwestä. Nilsiän haaraan luutimista
mesistä omat merkittämimmäti Sywäri, Wuotjärwi, lukkakoski,
Muuruswesi ja luurusmesi, joka viimemainittu laskee Jänne-
■mittaa myöten Kallaweteen. Tämä laskee Haukimeteen kahta eri
tietä, kahden puolen suuren Soisalon saaren. Länsipuolisessa
juoksussa laskematKallaMeden medet Puutossalmenkautta Koirus-
lveteen, siitä Konnuskoskea myöten Unnukkaweteen ja siitä wih-
doin Warkausk«sken kautta Äimismeteen, joksi nimitetään Hauki-
meden luoteista osaa. Itäpuolisessa juoksussaan taas laskeeKalla-
mesi ensin Sunmsmeteen, jasiitä Karmionkoskea myötenKerman-
selkään, johon Karmion yläpuolella tulee pohjaisesta luojärNn
jaKaalvin wedet Palokinkosken kautta. Kermanselkä laskeeKerma-
kosken kautta loutsemveteen, jokaonyhteydessä Äimismedenkerällä.

Koillisesta: Piclisjärwen haara, jossa suurin järmi on 9
peninkulman pituinen Pielisjärun (305 jalkaa == 90 meetteriä
ylempänä meren pintaa). Tähän tulee mettä myöskin Wenäjäu
rajan takaa Lieksan jännistä, joiden medet laskemat Lieksanjokea
myöten Suomen puolella olemaan PankajäNveen, johon Möntön-
maaran länsipuolelta tulee lonkerinjärmi. Kaakosta päin juok-
see Pielisjärmen eteläisimpaän osaan Rukawetcen Koitajoti, joka
tuopi mettä Korpiselän pitäjäästä T«lwajärwesta ja Wiiksin-
selästä sekä Ilomantsin pitäjäästä Melaselästä, Nuorajärlvestä
ja Koitereesta. Pielisjärmi laskee Pielisjokea myöten Pyhäsel-
kään, johon tulee pohjaisesta Karjalanselän länsipuolelta Höy-
tiainen, Pyhäselkä on yhteydessä Oriuieden kanssa, johon poh-
jaisesta, Höytiäisen länsipuolelta, laskee WiinijärwiKomperonjoen
kautta ja etelästä Pyhäjärwi Puhoksenkananmn kautta. Orimesi
laskee leMeätä Oriunrtaa myöten Enonweteen, josta medet lout-
senmeden ja Äimismeden kautta tulemat Haukimeteen. Hauki-
mesi laskee Haapasalmen ja Kyrönsalmen kautta Samonlinnan
ohitse Pihlajaweteen, johon koillisesta kirkas Puruwesi juoksee
Punkaharjun kahdeu puolen olemain Tuunan- jaPunkasalmien
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kautta, Pihlajamesi laskee Puumalansalmen tantta niarsinaiseen
Saimaasen, johonwielä luoteesta saapuwatLuontelijärwenwedet.

Kaikki Saimaasen kokoontuneet lvedet laskewat Vuoksen-
taittaa myöten Laatokkaan. Tämä mirta taittaa Imatrankoskessa,
joka on Euroopan suurimpia medenputouksia (114 jalkaa= 33
meetteriä korkea ja 140 jalkaa=41 meetteriä lemeä), Salpaus-
Selän, lemenee muutamissa paikoin isoiksi jänniksi ja laskee »ve-
tensä kahta eri tietä Laatokkaan. Toinen Wuotsen haara laskee
ttmmemaiuittuun järlveen kahdella suulla lähellä Käkisalmen tau-
punkia, jota mastoin toinen, eteläisempi ja isompi, tulee siihen
Suwantojärwen kautta pari peninkulmaa pohjaisempana We°
näjän rajaa.

Tähän »vesistöön kuuluu mielä: 1) länisjarnn, joka laskee
Läskelänjokea myöten Laatokkaan. länisjärmeen tulee mettä Loi-
timojärwestä Suurtajokea mfiöten; 2) Loimalanjärwi, joka juot»
see Laatokkaan Uuksunjoen kautta ja 3) ©uojörJoi, jonka medet
menemat Wenäjlllle Oneganjärmeen.

Kun enimmät Suomen mirroissa omat tostiensa ja putouksiensa
touofft sopimattomia lotroain kulkemiselle, on tätä hankaluutta koetettu
johonkin määrin poistaa lanamäin taimamisella. Tärkeimmät kanani a-
laitokset omat: 1) Saimaantan»wa, joka on laimettu Saimaan eteläisiin-
mästä osasta Salpausselän poikki taatkoon päin Suomenmeden pohjaan
eli Wiipurinlahteen, Tämä on maamme suurin ja tärkein kanama, jossa
on 528 sulkulaitosta. Se on lähes 5 Suomen peninkulman pituinen ja
kulkee Nuijamaanjärmen, 3 ani°en ja luustilanjärmen kautta,
Saimaantanaman kautta on suurin osa Samo.Karjalan mesistöä yhtey°
dessä Suomenlahden kanssa, 2) Pielisentanllnm» myöten päästään isosta
Pielisjärmestä laimoilla kulkemaan Pyhäselkään, josta on luonnollinen
laitoareitti Saimaasen. Tämä tanama on roiime muosina fairoettu koski <

sen Pielisjoen putouksien ohitse ja siinä on 9 sultulaitosta, 3) Konnut-
fcnfanamn ja i) Taipaleentanawa yhdistämät Kallameden Saima asen.
5) Ahti»nl»hden° ja 6) Nert»ntanawain kautta omat pohjois°Sawon
medet yhdistyksessä Kallamcden kanssa. 7) Wesijärwen eli Wä«lsyn°
lana»a tekee laimalulun mahdolliseksi Päijänteen ympäristöön ja Lahden
kauppalan malilla, 8) Kuollalan- ja 9) Wlllteakostenlanawain kautta
kuljetaan Lounaisen mesistön itäisestä haarasta Pyhäjärmeen. 10) M«-
i»lentanawa on laimettu Ruomeden ja Mantomeden Malille, 11) Nmm«»°
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eli Kajaanintllnllwll, joka kulkee 9(mmänfo3feu simuitse Sotkamon jarmiStä
Oulujärmelle.

Ilmanlaatu ja elinkeinot. &un maamme asema on
niin ylhäällä pohjaisessa, seuraa siitä, että ilma ylimalkain on
kylmänpuolinen, ja kun se ei ole minkään maltameren läheisyy-
dessä, joka lämpömäärää tasailisi, on lämmön-määrä eri ttmoden-
aikoina hymin erilainen. Salmet omat pitkät jakylmät. Malista
jäätyy elohopea lämpömittarissa, josta tiedämme, että silloin on
»vähintäänkin 40° C. pakkainen. Kesällä taas nousee kuumuus
maliin yli 40°. Kuitenkin on tähän katsoen suuri eroitus maamme
pohjaisimman ja eteläisimmän osan millillä. Etelä-Suomessa
kestää taimea 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 181/, tuntia. Wuoden keskilämpi on
etelässä +4V.J0, Pohjaisessa — 2'/»". Valtameren etäisyys wai-
kuitaa myöskin muotuiseen saademäärään, jokamerien rantamailla
on Paljoa suurempi kuin meillä. Vuotuisen saateen tulon kor-
keus on Suomessa noin 20 tuumaa — 500 millimeetteriä. -
Maanmiljelykselle mahingollista ilmanlaadunkonmutta on wiime
aikoina rumettu innokkaasti lauhduttamaan soiden kuinmamisella
ja korpien rattDaamtfella, joten nämä niarsinaiset ~hallan pesät"
omat paikoin muuttuneet tuottamiksi miljelysmaiksi. Muuten on
ilma yleensä puhdas ja raitis, jonka tähden suurempia kulkutau-
teja taroallisesti likkuukin ainoastaan katotvuosina, jolloinniihin
syynä on termeellisen ruoan puute.

Suomeenmaan asukasten tärkeimmät elinkeinot omat: maan-
miljelys, karjanhoito, kalastus, metsänhoito, metsästys, metallin-
malmistus, teollisuus ja kaupankäynti. Uusilla mapaamielisillä
elinkeino-asetuksilla koetetaan edistää niiden maurastumista. Seu-
raamassa tarkastamme erikseen kutakin äsken mainituista elin-
keinoista.

1)M»anwiljelys 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
Ammeisiin »vuosikymmeniin 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 haurastuttaa ja saattaa ajanmukaiselle kannalle antamalla
palkintoja semmoisille henkilöille, jotka yhdessä 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 maanmiljelyskoulua ja kaksi korkeampaa oppilaitosta
maanmiljelyksen neumojien malmistamistaMarten. Maanmiljelys-
koulut omat: Soödeikulla Uudenmaan läänissä, Pirilä Turun ja
Porin läänissä, Otawa Mikkelin läänissä, Lewänen Kuopion
läänissä, Tarmaala ja Korsholma SBaafan läänissä sekä Koi-
wikko ja Jokisaari Oulun läänissä. Maanmiljelysopistoja on
Kurkijoella Viipurin läänissä ja Mustialassa Hämeen läänissä.
Viimemainitun opiston ylä-osastoa sopii pitää nykyään maamme
maanmiljelys-akatemiana.

Ne miljanlajit, joitamaassamme enimmän viljellään, omati
ruis, ohra, kaura ja tattari. Wehnää, joka menestyykin ainoas-
taan Suomen eteläisessä.osassa, miljellään mähemmässämäärässä.
Rukiin miljelemistä ei myöskään moida ilmanalan kylmyyden
tähden harjoittaa maan pohjoisimmassa osassa, maan ohraa kas-
raotetaan pohjaiseen päin aina Inarijärmen ranteille asti.Kaikkein
ylämpänä pohjaisessa ei mikään Miljan laatu ota menestyäksensa.
(SnimmäSti jayleisimmästi miljellään Suomessa ruista, joka elon-
laatu onkin pidettämäkansamme tärkeimpänä elatuksena. Se menes-
tyykin kylmässä maasamme paremmin kuin useat muut miljanlajit.

Ohrat menestyy sateisempina ja lämpiminä kesinä ja on se tärteä
«ilja meidäu yleiseen raataperäisissä miljelysmaisamme, sillä se tarroitfee
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Mähemmän maan mäkeä, jonka tähden sitä, kun »viljelystapa mielä enim>
mätseen on folmi öinen, kylmetään peltoa lannoittamatta kynnettyyn
rukiin sänteen, — Kauraa tasmatetaan koti-eläimiä, Marsinkin hemosia
Marten, mutta itä-Suomessa tehdään siitä ruisjauhojen kanssa myöskin
leipää, joka meretsenä on hyminkin maukasta. Ohran kanssa sekoitettuna
kutsutaan kauraa- setalitsi, jota miljellään maan itä-osassa. — Tattari on
hymin halllln>arta, jonka muotsi se Harmoina »vuosina säästyy kylmä»
matta, mutta silloin, kun sen onnistuu päästä pakkasen käsistä, antaa se
marsin runsaan sadon, jonka tähden kansa sanookin: «Tattari taloksi tekee,
tattari tulottomaksi". Sitä miljelläan useimmin kaskimaissa ja käytetään
pääasiallisesti ryyneiksi.

Paitsi ylempänä lueteltuja miljanlajeja, kasmatetaan Suomessa
useammanlaatuisia juuri- ja palkotasmeja, joista yleisimmin tamattamat
omat: potaatit eli maaperunat, nauriit, lantut, herneet ja pamut. Ensin»
mainituita, potaatteja, roiljellään nykyään jo jotenkin runsaassa määrässä
ja niiden tärkeyttä marsinaisten miljakasmien rinnalla ei moida liian
suureksi armata. Niitä ei täytetä ainoastaan ihmisten raminnotsi, maan
myöskin suuressa määrässä kotieläinten ruoaksi Miljan sijasta, mikä ta-
mallisesti on paljoa kalliimpaa, — Nauriita kylmetään myös, etenkin itä-
Suomessa, runsaasti ja täytetään enin osa niistä koti-eläinten talmiruoatsi.
Niitä tasMlltetaan tamallisesti metsämaissa. — Wähemmän hoidetaan lant-
tuja, jotka maalimat mätemää ja kosteanpuolista maata sekä kastele-
mista. Näitä pidetäänkin jo ryytimaatasmeina. — Palkokasmeja, her-
neitä ja papuja, on nykyisempinä »vuosikymmeninä rumettn enemmän
miljelemään niiden erittäin moimatasten rehu-aineiden tähden, joita näiden
tasmien Marsista saadaan. Hedelmät tietysti täytetään ihmisten ruoaksi.

Ryytimaatasmeina miljelemät talonpojat parhaastaan humaloita,
kaalia, sipulia ja tupakkaa, näistäkin ainoastaan miimemainittua jommoi-
sessakin määrässä. Muuten moidaan yleensä sanoa, että ryytimaan- ja
puutarhanhoito eimät mielä ole päässeet juurtumaan talonpoikaisiin maan-
»viljelijöihin, sillä he pitämät mainituita laitoksia yksinomaisesti herras»
kartanoille kuulumina hyödyttöminä leikkikenttinä. Tosin ei kylmä ilman-
alamme sallitaan tähän katsoen päästä mihinkään loistamuuteen, mutta
haluttomuus ja asian ymmärtämättömyys saattamat sen edistymiselle suu»
rempia esteitä tuin luonto. Hedelmäpuut eimät tahdo menestyä muualla
kuin maan eteläisessä osassa, sielläkin ainoastaan muutamat lajit. Niistä
mainittakoon omena-, kirsimarja-, pääruna- ja luumupuut. Sitä mastoin
kasmaa meidän metsissämme paljon ja monenlaatuisia marjoja, jotta koet»
tamat paltita hedelmäpuiden puutetta. Mansikoita, mustikoita, puolukoita
ja mesimarjoja tasmaa maassamme tosvlta, Wieläpä suotkin tahtoivat
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tässä kohde» olla anteliaita, sillä soilla kasmaa tuo mehuisa lakka, jota
raaempana nimitetään muurameksi.

Muista Suomessa miljeltämistä kasmeista mainittakoon
wielä pellawa ja liina eli hamppu, joita kasmatetaan «aatteiden
walmistamista Marten. Edellinen naista menestyy parahiten keski-
Hämeessä, mutta sitä miljellään 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 jalannoittamisesta puhumattakaan,
ei enimmäkseen tahdo niittyihin mitään kylmää, waan ainoastaan
niittää. Kuitenkin omat muutamat jo ottaneet noudattaaksensa
maanmiljelysneumojainkehoituksia jasuurempainkartanoiden omis-
tajain esimerkkiä niittymiljelyksen suhteen. Aha useammat alkamat
kyntää ja lannoittaa niittyjänsä sekä edistää niiden heinänkasmua
kylmysiemenillä.

2) Karjanhoito on myöskin erittäin tärkeä suomalaisten
elinkeino, sillä paitsi sitä suurta ja monipuolista hyötyä, mitä se
itsestään tuottaa, käniisi maanwiljelys maassamme karjanhoidotta
melkein mahdottomaksi. Peltojen lannoitus toimitetaan näet mel-
kein yksinomaisesti karjanhoidon amulla, sillä luonnollisia lanta-
waroja löytyy maassamme mahan. Suomutaa «edetään 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 niientitamaroita. Ulko-
maille, etenkin Venäjälle, miedään maastamme muosittain paljon
moita, juustoa, karjaa ja hemosia. Hallitus edistää myös kar-
janhoitoa antaen palkinnolta sekä hymästi hoidetuista nauta-eläi-
mistä ja niiden tuotteista että etenkin rimakoista hemosista.
Kaikkien kotieläin-rotujen parantamista Marten tuodaan hallitut-
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sen toimesta »vuosittain maahamme hymiä ulkomaalaisia siitos-
eläimiä. Meijeri» ja karjakkokoulut, kiertämä! karjakot, meijeri-
näyttelyt, maltiomeijeristit, yksityiset hemoisystämä-seurat y. m.
laitokset osoittanemat tarpeeksi, että tämän elinkeinon maurastu-
misesta pidetään huolta ja että tällä alalla edistytään.

Suomalaisten tärkeimmät koti-eläimet omat: nauta-eläimet, lain»
paat, hemoset (ne omat parhaita Karjalassa ja Samossa), nmohct, siat,
koirat, kanat, hanhet ja kyyhkyset. Maamme lounaisessa osassa hoidetaan
paikoin myöskin mehiläisiä. Lappalaisten armoisin kotieläin on poro,
jota täyttää ruoakseen n, s, Peuraniatälää ja on fentäf)ben helppo hoitaa.
Nauta-eläimiä eimät lappalaiset yleensä pidä,, sillä niiden elatus tulisi
heille pitkän taimen tähden Marsin maimaloiseksi.

3) Kalastusta harjoitetaan sekä meren rannikoilla että sisä-
maan jännissä 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 jännistäsaadaan myöskin ankeriaita ja muutamista joista
kapuja. Pohjanmaan sekä jossakin määrin muidenkinmaakuntain
joista saadaan paljon lohia. Kalanpyynti on paikoin merensaa-
riston asukasten paras elinkeino. Ilimalkain moidaan sanoa, että
kalastus säästää paljon karjantuotteiden totona kuluttamista, sillä
kalat omat warsin kelmollisia särpimeksi. Mutta niiden saalis,
etenkin jännistä, käypi muosi muodelta aina niukemmaksi, johon
syynä lienee järjetönkalanpyyntitapa. Enimmän kaloja näet pyy-
detään ja saadaan juuri niiden futupaitana ja mahaa ennen sitä.
Tätä luonnottomuutta sekä pyyntikalujen liikanaista tiheyttä on
hallitus koettanut asetuksilla estää, mutta näitä asetuksia ei sään-
nöllisesti seurata.!

4) Metsänhoito on maassamme mielii yleensä Marsin huo -nolla kannalla, maikka metsäntuotteet omat hymässä armossa ja
niiden ulkomaille mienti tuottaa muosittain monta miljoonaa
markkaa. Ainoastaan ruunun metsiä hoidetaan jonkunlaisellahuo-
lella, jota mastoin enimpäin yksityisten metsänhoitoa moipi suo-
rastaan sanoa metsänhaaskaukseksi. Seurauksia metsän tuhlauk-
sesta alkaakin jo paikoittain ilmaantua armelutlamassa määrässä.
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Useissa rantamaiden paikkakunnissa ei metsiä enää löydy tärkeim-
miksi tarpeiksikaan, »aan asukasten täytyy hankkia seka 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 wielä käsitä metsänhoidon
tärkeyttä ja kun kaskenmiljelys on kansaamme jo ikimanhoista
ajoista juurtunut tapa, niin harjoitetaan sitä mielä jokseenkin
yleisesti. Myöskin useat tukkiasioitsijat omat edistäneet metsäin
hälvittämistä siten, että omat ostamistaan metsistä myöneet tai
hakkuuttaneet hienoimmatkin puut. Tällä tatuoin on suuri osa
keski-Suomen entisiä suuria ja rikkaita puumetsiä joutunut alas-
tomiksi kankaiksi.

Maamme metsäisimmät seudut omat nykyään pitkin Venäjän rajaa
Laatokan merestä alkaen pohjaiseen päin aina Lapinmaahan saakka eli
pohjais-Karjalan itäinen osa ja pohjaisen Pohjanmaan sisäiset seudut.
Siellä löytyy miela suuria maa-aloja, joissa tasmaa miljoonittain isoja
honkapuita, joita siellä »vuosittain uitetaan sadoin tuhansin alempana,
meren kanssa liite-yhteydessä olemissa sahoissa sahattamiksi ja ulkomaille
lähetettamiksi. Oulujärmen ympäristön metsistä poltetaan paljon tenvaa,
joka sitte tynnyreihin laskettuna kuljetetaan menheissä 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, kasmaa myöskin niini-
puu, maahteri, 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-
sakin määrässä Marsinkin maan itäisissä ja pohjaisissa osissa,
joissa muutoin riistaa on enimmän saatamana. Vahingollisten
petoeläinten Varoittamista taas edistää hallitus jayksityiset kun-
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nat n. s. tapporahojen antamisella. Mutta maikka metsänriista
yleensä onkin Vähenemään päin, Miedään kuitenkin itä- ja pöty-
jais-Suomestamuosittain paljon metsälintuja japienempäinmetsä-
eläinten nahkoja ulkomaille. Meren saariston asukkaille on la»
lastuksen ohessa hylkeenpyynti ajoittain Marsin tuottoisa, maikka
waiwaloinen ja määrällinen elinkeino.

Maamme mahingollisimmat peto-eläimet owat: karhu, ahma, ilmes
ja susi, jotka tekemät wie!ä nykyäänkin suurta mahinkoa karjalle. Onpa
miimemainittu eläin uskaltanut aiman näinä muosina käydä käsiksi ihmis'
lapsiinkin. Pienempiä peto-eläimiä, joita pyydetään nahkansa muoksi, mai>
nittatoon: repo, naali, näätä, saukko ja kärppä. Nämäkin tekemät paljon
mahmkoa sekä pienemmille koti.eläimille että myöskin hyödylliselle metsän-
riistalle. Suomen hyödyllisiä metsä-eläimiä omat: hirmi, majama (nämä
omat rauhoitetut koko muoden), peura, jänis jaorama. Petolinnuista mai>
nittafoon: kokko, haukka ja pöllöt, sekä kesyttömistä hyödyllisistä linnuista:
metso, teyri, pyy, metsäkana, Peltolana, peltopyy, kyyhkynen, joutsen, hanhi
ja sorsat.

6) Metallin»almistusta harjoitetaan Suomessa jommoi-
sessakin määrässä. Enimmän saadaan rautaa, jota »valmiste-
taan jännien ja soiden pohjasta nostetusta sekä muorikaimoksista
louhitusta malmista. Raudasta malmistetaan tehtaissa kaiken-
laisia tarpeita, mutta suurimmaksi osaksi miedään se ulkomaille
n. s. harkkorautana tahi kankirautana. Näitä rautalajeja mal-
mistetaan sulatus-uuneissa ja malsseissa. Myöskin useamman-
laatuista terästä malmistetaan, etenkin oman maan tarmetta
Marten. Parasta terästä ja hymiäteräskatuja tehdään Fiskars'in
tehtaassa Uudellamaalla, mutta enimmän harkko- jakankirautaa
malmistetaan Möhkön ja Värtsilän ruukeissa Karjalassa. —
Kuparia saadaan Vähemmässä määrässä OrijärMeltä läntiseltä
Uudeltamaalta ja Laatokan pohjaisrannikolta Pitkästarannasta.
Viimemainitussa paikassa löytyy sen ohessa hiukan tinaakin. —
Kultaa on hallituksen toimesta miimeisenä muosikymmenenä
huuhdottu Imalojoesta Lapinmaalta, ja maikka sitä ei saada
erittäin runsaasti, tuottaa se kuitenkin työkustannukset.

Kimilajeista on yleisin harmaakin» eli kraniitti. Marmoria ja pos>
liinisamea löytyy Karjalassa, edellistä Nustealassa ja jälkimäistä Räisäläsfä
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Kulttia saadaan jokaisesta maakunnasta. Näitä paitsi saadaan wielä useista
maamme paikkakunnista punamultaa, liuskakin»!» ja myllyntilviä.

7) Teollisuus edistyy ripeillä askelilla, maikka se miime
aikoihin saakka ei ole täyttänyt oman maan tarivetta. Niinkuin
talkkia muitakin elinkeinoja on hallitus tätäkin tointa huolelli-
sesti haurastuttanut perustaen teollisuuskouluja,walmistaentilai-
suutta teollisuusnäyttelyille, antaen palkintoja etemimmistä teolli-
suuden tuotteista, kustantaen kiertämiä käsitöiden opettajia y. m.

Käsitöitä opetetaan maamme enimmissä kansakouluissakin. Ww
meistin »vuosiin asti nukuksissa ollut taideteollisuuskin on osaksi
hallituksen, osaksi yksityisten toimesta taas mirkistymään Päin.
Tänä wuotena(1881) pidettiin ensimäinen Suomentaideteollisuus-
näyttely Helsingissä. — Suomenmaan suurin tehdaskaupunki on
Tampere. Paitsi ennen mainitutta rautatehtaita, on maassamme
monenlaisia muita tehdaslaitoksia, joista suurimmat omat pum-
puli-, werka-, tupakka-, paperi-, lasi-, porsliini-, saippua-, kyntteli-,
sokuri-, ruuti- janahkatehtaat. Sahalaitoksia lankkujen ja lautojen
Malmistamista Marten löytyy paljon; suurimmat ja enimmät
niistä omat itä- ja etelä-Suomessa. Konepajoja, joissa tehdään
höyrylaimoja sekä muita pienempiä rantatöitä, on useita ja
niissä Valmistettuja teoksia ostetaan halulla ulkomaillekin. Suo-
men suurimmat konepajat omat Helsingissä, Turussa, Viipu-
rissa ja Varkaudessa. Laiwainweistämöitä löytyy myös tiheässä
ja niissä tekewät talmiaikoina työtä myöskin maata-wiljelewät
miehet. Parhaita laimanrakentajia omat Pohjanmaan talon-
pojat, jotka kulkemat niitä rakentamassa pitkäin matkain päässä.

Kotiteollisuutta harjoitetaan menestyksellä etenkin eteläisellä Pohjan»
maalla ja Turun läänin läntisellä rantamaalla. Näillä seuduin tvalmiste»
taan paljon pumpulimaatteita, sukkia, puuastioita y. m., joita sitte kuljete.
taan kaupaksi ympäri maata, Mteinen kansa muissakin maamme paikka,
kunnissa pitää enimmäkseen kotona fubotuita maatteita ja malmistaa itse
maanmiljelyskapineensa, mutta ne eiwät aina ole tarkoituksen mukaisia,
jonka tähden kansan yleistä kätemyyttä ei mielä fotot juuri kehua.

8) Kaupankäynti on sekin milkastunut nykyisempinä u>uo=
sina. Muutamia uusia kaupunkeja ja kauppaloita on perustettu



ja liike sekä warallisuus entisissä edistyy hymällä mauhdilla.
Liikkeen helpoiltamista marten sisämaissa on hallituksen toi-
mesta rakennettu useita rautateitä ja kanaroia, jayhä useampia
puuhataan. Nykyään kulkee rautateitä Pietarista Viipuriin,
Helsinkiin, Turkuun, Waasaan, Ouluun' ja Kuopioon; joilta
pääradoilta erkaanee simuratoja Hämeenlinnaan, Tampereelle,
Tammisaareen, Hankoniemeen, Pormoosen, Mikkeliin ja Kot-
kaan. Sekä sisämaiden mesillä että etenkin meren ranteilla
milisee höyrylaiwoja, jotka kuljettamat ihmisiä ja tamaroita pai-
kasta toiseen. Maantiet pidetään hymässä kunnossa. Tieteel-
listä opetusta tulemille kauppiaille ja kirjanpitäjille annetaan
Turun ja Oulun kauppakouluissa, sekä merimiehiksi aikomille
Turun, Helsingin, Waasan, Oulun, Viipurin, Maarianhami-
nan ja Rauman merenkulkukouluissa. Ulko- sekä kotimaan
rahaliikettä helpoittaa yksi roaltion ja useampi yksityisten
perustamaa pankkia.

Suomesta miedään ulkomaille enimmän puutamaroita, lankkuja, lau-
toja jo polttopuita, sekä woita, rautaa, karjaa, hemosia, metsälintuja, nah-
koja, terlvaa ja muutamain tehdasten tuotteita. Tärkeimmät tuontitamarat
omat: miljat, soturi, kahmi, kankaat, rauta ja teräs, tupakka, nahka, pum>
puli, suola ja miinit, Suomen tauppalaimastossa on lähes 2,000 alusta,
joista noin kymmenes osa hö>iiylaiwoja.

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

Linen asema on perustettu w. 1809, jolloin Suomi Ruotsista
eroitettiin ja yhdistettiin Suuriruhtinaskunnan nimellä ikuisiksi
ajoiksi Venäjän keisarikuntaan. Sentähden on Suomen suuri-
ruhtinaskunta itsenäinen, Venäjästä erillään olema maltio, mutta
ulkonaisissa maltiollisissa keskuuksissa ilmaantuu Suomi yhtenä
Maltiona 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 »aitio*
säädyille Pormoon kaupungissa ja jonka kaikki hänen jälkeisensä
hallitsijat omat uudistaneet. Siinä wahwistetaan maamme us-
konto ja perustuslait sekä ne etuudet ja oikeudet, joita kukin
sääty erikseen, ja kaikki asukkaat yhteisesti omat siihen asti pe-
rustuslaillisesti nauttineet.

Kun Suomen suuriruhtinas Venäjän keisarina asuu ulkopuolella
meidän maamme rajoja, niin tarmitaan erityisiä mirkamiehiä, jotta suuri»
ruhtinaan luona ajamat Suomen asioita. Tätä Marten on Wenäjän pää>
kaupunkiin Pietariin asetettu Suomen maltiosihteerin niirasto, jossa esi>
miehenä on ministeri-maltiosihteeri ja johon kuuluu komitea Suomen asioita
marten seka keisarillisen majesteetin Suomen kanslia. Äsken mainitusta
syystä on myöskin Suomen kenraalikumernöörin mirka alkunsa saanut.
ftenraalifuroernööri, jonka tulee Mirkansa puolesta asua Kelsingissä, on suuri-
ruhtinaan ylimäisenä käskynhaltijana ja luottamusmiehenä maassamme.
Hänellä on faljbenlaatuifia mirkamelmollisuuksia : esimiehyys Suomen senaa-
tissa ja päällikkyys Suomen yhteishallinnossa.

Sisälliset waltiolliset olot. 1 ) Perustuslait jaedustus-
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 sisäöiset »valtiolliset olot omat
osittain syntyneet Ruotsin mallan aikana, osittain myöhemmin
säädetyt ja kehitetyt. Etemimmäi perustuslait omat: Hallitus-
muoto »vuodelta 1772, Ihdistys- ja Vakuutuskirja m. 1789 ja
Waltiopäimäjärjestys m. 1869. Näissä laissa määrätään hal-
litsijan ja kansan keskinäiset oikeudet ja mellvollisuudet.

Edellämainitun Waltiopäiwäjärjestyksen mutaan kokoontumat Suomen
säädyt suuriruhtinaan kutsumuksesta mähintain jota »viides muosi toarfi.
naisille maltiopaimille. Tarpeen maatiessä moidaan fofoonfutfua nlimää'
laiset maltiopäimat. Maamme edustuslaitosta sanotaan säätyedustul-
selsi, silla kansa on tähän asiaan katsoen jaettu neljään maltasäätyyn,
jotka omat: ritariko ja aateli, pappisfääty, porroarigfäätt) ja talonpoi-
laissääty.

2) Hallitus ja Virkakunnat. Maan korkeinta hallituskuntaa
nimitetään keisarilliseksi Suomen senaatiksi, jonka päatettälväksi
on jätetty kaikki, mitä maan oikeuden ja talouden hoitoon kuu-
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luu, paitsi mitä asioita, jotka lakien mukaan suorastaan owat
keisarillisen majesteetin päätettänmt. Senaatin kirjoitukset ja
päätökset annetaan keisarin nimessä, jonka tähden kaikki senaat-
tiin lähetettäroät hakemukset ja anomuskirjat pitää oleman kei-
sarilliselle majesteetille kirjoitetut. Senaatin esimiehenä on,
kuten jo ennen mainittiin, Suomen kenraalikuivernööri. Jäse-
net, joita nimitetään senaattoreiksi, nimittää hallitsija kolmeksi
muodeksi kerrallaan.

Käsiteltämäin asiain eri laatua myöten on senaatti jaettu kahteen
osastoon: Oikeus-osastoon ja Talous-osastoon. Oikeusosasto on etupäässä
maamme korkeampana tuomioistuimena ja semmoisena ei kuulu hallitus»
kuntaan, Maikka se on siihen yhdistetty ja sen jäsenet mirka.asemansa suh-
teen oivat samalla kannalla kuin talousosastoon kuulumat senaattorit. Ta-
lousosaston tulee tarkastaa kaikki Suomen yhteistä talouden hoitoa koskemat
asiat. Hallitushoidon eri haarojen mukaan on se jaettu kuuteen eri toimi-
untaan: simiili-, maltiomarain-, kamari», sotilas-, kirkollis, ja maanmiljelys-

toimikuntaan. Korkeimpana kllntaja>wirkamiehenä Luomessa on senaatin
prokuraattori, jonka tulee walwoa, että lakia ja asetuksia maan mirkakun»
nissa noudatetaan ja ett'ei kenenkään oikeuksia sorreta.

Paitsi yllämainittua senaatin oikeusosastoa, on maassamme
lakia ja oikeutta käyttämässä useammanlaatuisia alempia oikeus-
kuntia. Aleista ala-oikeuksia omat maalla kihlakunnan-oikeudet
ja kaupungeissa raastulvan-oikeudet. Meistä ylioikeuksia, joi-
ben tarkastettawaksi saapi asiansa roetää, jollei ala-oikeuksien
päätöksiin 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 howioikeuden piiriin Waasan ja
Oulun läänit sekä Viipurin horoioikeuden piiriin Mikkelin, Kuo-
pion ja Viipurin läänit. Muutosta homioikeuksien tuomioihin
saapi hakea senaatin oikeusosastossa.

Maakuntain hallinnon suhteen on Suomi jaettu lääneihin,
joita hallitsemat kuwernöörit. Kukin lääni on taas jaettukihla-
kuntiin jakihlakunnat »varsinaisiin kunnallispiireihin, joilla kulla-
kin on sisällisissä asioissaan jommoinenkin itsehallinnon wapaus.
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Uskonnon hoito on annettu Turun arkkipiispalle sekä Por-
woon ja Kuopion piispoille, jonka mukaan Suomi kirkollisen
hallinnon suhteen jakaantuu kolmeen hiippakuntaan. Piispain
kanssa tarkastaa maamme kirkollisia asioita konsistorioiksi nimi-
tetyt wirkakunnat, joitaon yksi kussakin hiippakunnassa ja joiden
puheenjohtajana on asianomainen piispa. Hiippakunnat jaetaan
romastikuntiin, joihin taas kuuluu useampia seurakuntia. Kus-
sakin seurakunnassa on kirkkoherra hengellisen elämän pääkaitsi-
jana. Hiippakuntain hallitukset kuuluivat senaatin kirkollistoi-
mikunnan alle, jonka peräänkatsottamat myös omat kirkollis-
mirasio, koulutoimen ylihallitus, koulumirasto jakansakoululaitos.

3) Opetuslaitokset. Suomenmaan korkein oppilaitos on
keisarillinen Aleksanterin Miopisto Helsingissä, jolla on koko-
naan muista hallituZtunnista riippumaton oma erityinen halli-
tuksensa. Sen korkein päämies on kansleri, joka Välittömästi
kuuluu hallitsijan alle ja jona on perintöruhtinas. Kanslerin
apuna hoitaa yliopiston asioita Helsingissä kanslerinsijainen,
rehtori ja yliopiston konsistorin. Muiden yleisten koulujen,
niinkuin lyseoiden, realikoulujen, naiskoulujen ja kansakoulujen,
peräänkatsantoa ja hallitusta hoitaa koulutoimen Ilihallitus. —
Oppilaitoksia korkeampaa tieteellistä siwistystä Marten on wal°
tion kustantamia suomenkielisiä kolme, jota mastoin ruotsinkie-
lisiä löytyy kahdeksan. Viimeisinä muosina on kuitenkin perus-
tettu useampia suomenkielisiä oppikouluja yksityisillä muroilla ja
muutamille niistä annetaan jokseenkin riittämä maltio-apu. Tästä
nähdään, että tieteellisen opin tarmis on kansassa mirkistynyt
ja että simistyksessä riennetään joutuisasti eteenpäin.

Korkeampia oppilaitoksia naisten simistämistä Marten on
»aition kustantamia ruotsinkielisiä yksi, mutta ei yhtään suomen-
kielistä. Alempia tyttökouluja on sitämastoin miisi, kaikki ruot-
sinkielisiä. Iksityisten kustantamia ja maltioamulla autettuja
sekä suomen- että ruotsinkielisiä tyttökouluja löytyy useampia,
joista ainoastaan yksi suomenkielinen korkeampaa naissimistystä
Marten. Naisten simistäminen siis ei maassamme mielä ole
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yleensä kehuttamalla kannalla, mutta että tässäkin kohden aio-
taan edistyä, todistamat nuo useat yksityiskoulut.

Kansakoululaitos on wakaantumaan päin jayleinen kansal-
linen simistys kohoa silminnähtätvästi. Seminareja kansaton-
lujen opettajain walmistamista Marten löytyy neljä, kaksi täy-
dellistä (mies- ja naisosastoilla) suomenkielistä ja kaksi (toinen
mies-, toinen naisseminari) ruotsinkielistä kansaa Marten. Kan-
sakouluja on jo perustettu jokaiseen kaupunki- ja useampaan
maalaiskuntaan. Kuitenkin eimät mielipiteet kansakoulujen hyö-
dyllisyydestä ole miela oikein »vakaantuneet yhteisessä kansassa.

Näitä paitsi on maassamme mielä joukko ammattikouluja, sunnuntai,
kouluja ja kiertokouluja y, m. oppilaitoksia, jotka kukin alallansa edistämät
kansan tiedollista maurastumista. Ammattikouluista mainittakoon: kadetti'
koulu, polyteknillinen opisto, maanmiljelysopisto, metsäopisto, kauppakoulut
y, m. Tieteiden edistymistä marten löytyy joukko tieteellisiä seuroja,
joista enimmät omat Helsingissä, Gteroimtnät kirjallisuuden edistäjät omat:
Suomalainen kirjallisuusseura, kansanmalistusseura ja tirjankustantajain
yhdistys.

4) ©otauiäft. Malta-istuimen ja isanmaanpuolustukseksi jokainen
miespuolinen Tuomen kansalainen on asemelmollinen. Maan sotamoimana
on: a) W»tinainen w»ti, johon armanheiton kautta joka muosi kutsutaan
tarpeellinen määrä asemelmollisia, 21 muoden manhoja nuorukaisia, joiden
marsinaisessa sotamäessä palmelusaika kestää rauhan.aikana kolme touotta.
Sirotat»)ffen perusteella moidaan tuiteukin makinaista palmelusaitaa lyhen
tää aina yhteen muoteeu asti, Makinaista sotamoimaa on rauhan-aikana
5 tuhatta miestä, jaettuna kahdeksaan pataljoonaan, jotka omat sijoitetut
läänien pääkaupunkeihin; b) Rese»wi, johon kuulumat kaikki kunakin tut-
suntamuotena 21 Muotta täyttäneet miehet, jotka eimät astu «vakinaiseen
paltuelutseen, sekä kaikki matinaisessa mäessä palmelleet henkilöt, kunnes
heidän palmelusaikansa molemmissa sotamäen lajeissa yhteensä tekee miisi
touotta. Tämä sotamäen laji kutsutaan palmelutseen sodan syttyessä ja
kuuluu resermiin noin 35 tuhatta miestä; c) Nost»wäli, johon kuulumat
neljäänkymmeneen ikamuoteensa asti kaikki ne, jotta omat «sermissä aikansa
olleet, Nostomäti moidaan kutsua aseisin ainoastaan silloin, kun »vihollinen
ryntää maahan. Tätä sotamäen lajia tullee olemaan noin 60 tuhatta
miestä. Koko Suomen asemelmollinen sotamoim» moipi siis fota<aifana
tehdä noin 100 tuhatta miestä, — Paitsi »varsinaista asemelmollista sota-
mäkeä on maassamme ~hentiwarrij»wäeis 3:maS Suomen, tarkka-ampuja-
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pataljoona" noin 800 miestä. Tähän pataljoonaan' otetaan Mäkeä pes»
laamalla.

5) Raha. Suomella on oma raha, markka (= franc), jota jaetaan
100 penniin. ©unen oli Suomella yhteinen raha Ruotsin ja sittemmin
Wenäjän kanssa, mutta kun miimeksi mainitun maan raha-asiat joutuimat
semmoiselle kannalle, että ne maituttimat häiriötä Suomenkin maltiopankille,
tehtiin Suomen pankki kotonaan »vapaaksi Venäjän maltiopankista ja Suo-
melle säädettiin eri rahansa. Tämä rajanmuutos tapahtui ro. 1865, jol-
loin metalliraha, kulta ja hopea, julistettiin ainoaksi laillisesti kelpaamaksi
rahaksi Suomessa. Kun sittemmin hopean armo Euroopan rahamarkkinoilla
aleni, pantiin rahakannan perustukseksi yksinomaisesti kulta.

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

Kuopion lääni, Waasan lääni ja Oulun lääni. Läänien suuruus
on sekä pinta-alaan että »väkilukuun katsoen warsin epätasainen.
Tätä paitsi owat toiset läänit »verrattoman tiheämmästi asu-
tut, kuin toiset. Tiheimmasti asuttuja läänejä omat Uudenmaan
sekä Turun ja Porin läänit, harimmmin Oulun lääni. Keski-
määrin asuu Suomessa noin 300 ihmistä neliöpeninkulmalla.

Uudenmaan lääni.

Tähäu lääniin kuuluu suurin osa Uuttamaata, Kymenjo-
keen saakka itään päin, ja wähäinen osa kaakkoista Hämettä.
Kooltaan on tämä lääni pienin Suomen lääneistä. Sen pinta-
ala tekee 215 neliopeninkulmaa (= lähes 12 tuh. neliokilom.).
Uudenmaan lääni rajoittuu pohjaisessa Hämeen ja Mikkelin
lääneihin, idässä Viipurin lääniin, etelässä Suomenlahteen ja
lännessä Turun ja Porin lääniin.

Maanlaatu on jotensakin epätasaista, mutta parhaimmin miljeltyjä
osia toto Suomessa, sillä paitsi meren läheisyyttä, jota tekee ilmanalan
lauhkeammaksi, on maanlaatu tässä läänissä enimmäkseen samipohjaista.
Täällä menestyy myöskin mehnänmiljelys, maitta sitä harjoitetaan mähem
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massa määrässä. Maanwl!jelytsen muurautumista edistämät suuresti lv»
kuisat herraskartanot, joissa tätä elinkeinoa harjoitetaan uudenaikaisilla työ'
loneilla ja uudemman maanmiljelystieteen perusteilla. Hedelmäpuita kas»
mätetään jotenkin yleisesti ja ne menestyivät hymästi. Vaahteria ja niini*
puita tasmaa roiljelcmättä metsissä. Tammia lamataan myös paikoittain
Karjanhoito edistyy samassa suhteessa ja samanlaatuisista syistä tuin maan-
miljelystin. Kalastaminen Suomenlahdessa ja Kymenjoessa on tuottoisaa.
Tammisaaren hailit ja Kymenjoen lohi omat kuuluisia. Metsistä on puute.
Nautateollisuutta harjoitetaan menestyksellä ja muutamista paikoin saadaan
lupanakin, maan sitä ci löydy maisin suuressa määrässä. Hhteisen kansan
käsiteollisuus ei tässä läänissä «le kehuttamalla kannalla.

Useat paikat tämän läänin rantamaista omat luonnon ihania, sillä
nuo lukemattomat niemekkeet ja maan sisään symälle tunkeutumat takaiset
merenlahdet tekemät näky-alan maihtelemaisetsi. Pitkin Suomenlahden ran»
nittoa muodostuneet saaret ja luodot omat Marsin miehättämän näköisiä.
Näissä miettämät tesä-aitaansa useat niistä Helsingin asukkaista, jotka eimät
ole tilaisuudessa muuttaa kesäksi ~tuhansien jännien" rannikoille Suomen
sydänmaihin.

Kaikki Uudenmaan läänin kaupungit sijaitsemat Suomen-
lahden rannalla. Niiden nimet omat: Helsinki, Wiapori, Pormoo,
Lomiisa, Tammisaari ja Hankoniemi.

1) Helsinki (65 tuhatta asukasta), Suomen suuriruhtinas-
kunnan pääkaupunki, on maamme mäkiriktain jakaunein kaupunki.
Se sijaitsee merenniemekkeellä puoli peninkulmaa lounaasen Päin
Vantaanjoen suusta. Tässä kaupungissa asuu Suomen kenraali-
kumernööri ja tänne owat sijoitetut maamme korkeimmat mirka-
kunnat, joistamainittakoon:keisarillinen senaatti,koulu-ylihallitus,
maanmittauksen ylihallitus, rautateiden ylihallitus, lääkintä-yli-
hallitus, postijohtokunta, tilastollinen mirasto, paino-ylihallitus
y. m. Helsingissä on myöskin Uudenmaan lääninhallitus. Oppi»
laitoksista mainittakoon: Aleksanterin yliopisto, polyteknillinen
opisto, normaalikoulu, 4 lyseota, 2 koulua korkeampaa naissimis-
tystä marten, taideteollisuuskoulu, alaupseeritoulu y. m. Julki-
sista rakennuksista omat etemimmät: Nikolainkirkko, uusi teaat-
teri, yliopisto, suuriruhtinaan palatsi, ritarihuone, panktihuone,
polyteknikumi ja senaatin rakennukset. Kaupankäynnin suhteen
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saa Helsinki ensimäisen sijan Suomen kaupungeista, mitä ulko-
mailta tuontitawaroihin tulee, mutta miennissä woittaa sen
Viipuri. Helsingissä omat myöskin Suomen maltiopanftn ja
yhdyspankin pääkonttoorit. Tehtaita löytyy useampia, joista
mainittakoon: 2 konepajaa, sokeritehdas, posliinitehdas, tupakka-
tehtaat y. m. Maamme suurimmat kirjapainot omat Helsin-
gissä. — Lähellä kaupunkia omat: apotin kylpylaitos,
Kllisaniemi ja Töölö, luonnon-ihania paikkoja, sekä Laplviikki,
parannuslaitos heikkomielisiä warten.

2) Viapori (1 tuhat asukasta), erittäin wahwa linnoitus,
on rakennettu puoli peninkulmaa Helsingistä merelle päin seitse-
mälle saarelle, joita nimitetään Susisaariksi. Tässä linnassa asuu
joukko tuenalaista sotawäkeä sekä osa Wenajän sotalaimastoa.

3) Pottvoo (3,800 asukasta), Pormoonjoen suulla, on muis-
tettawa siitä, että siinä asuu Pormoon 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) Loknisa (1,700 asukasta), itäisin kaupunki Uudenmaan
läänissä, on rakennettu merenlahtien rannalle. Kaupunkilaiset
'harjoittamat jommoistakin kaupankäyntiä Suomenlahden ranta-
milla. Lomiisassa on ruotsinkielinen neliluokkainen realikoulu.
Merenpuolella sataman suulla on Smartholman manha linnoitus.

5) Tammisaari (1,900 asukasta), Hankoniemen itäpuolisessa
kainalossa, on muistettawa siitä, että sen asukkaat pyytämät ja
kaupitsewat paljon kilohaili-mmistä merikalaa. Tässä kaupun-
gissa sijaitseeruotsinkielinen seminari kansakoulujen naisopettajien
malmistamista Marten. Tammisaaren sormikkaat omat tunnetut.

6) Hankoniemi (1,900 asukasta), maamme eteläisin kau-
punki, on »vasta minne muosikymmenenä perustettu, mutta kun
sen satama tamallisesti pysyy sulana suurimman osan muodesta
ja kun sinne on rakennettu rautatie, niin on sen kauppa mel-
koinen. Se on ainoa kaupunki Suomessa, joka talmisaikana

Juuti, Suomen maantielle
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mälittää höyrylaimaliikettä Ruotsin ja Suomen matilla. Kau-
pungissa on kylpylaitos.

Fiskars, Pohjan pitäjäässä, rautaruukki ja hymien teräskatujen
tehdas, — Mustio, Suomen manein rautatehdas Karjaan pitäjääpä.— Karkkila, maapuuni ja konepaja Nihdin pitäjäässä. — Köönigs-
tedt, lasitehdas.

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

Suomen, läntisen Satakunnan, hiukan läntistä Uuttamaata ja
Ahmenanmaan saariston. Läänin koko on 445 neliöpeninkulmaa
(= 24,500 neliökilom.) Sen rajoina owat: pohjaisessa Waasan
lääni, idässä Hämeen ja Uudenmaan läänit, etelässä Itämeri
ja lännessä Pohjanlahti.

Warsinais-Suomen rantamaat ja etenkin sen pohjainen osa omat
muorista maata, Eteläinen ja lounainen rantamaa tuhansine ihanine saa»
rineen on Uudenmaan läänin ohessa Suomen parhaiten »viljeltyjä ja wäti>
rikkaimpia maakuntia. Täälläkin menestyy mehnänmiljelys ja eteläisellä
rannikolla sekä muutamilla saarilla löytyivät maamme suurimmat tammia-
tot. Turun kaupungin seuduilla harjoitetaan myöskin mehiläishoitoa. ©aa-
ristolaiset tietysti harjoittamat kalanpyyntiä. Kotiteollisuudessa omat tämän
läänin asukkaat etemiä, Turun ja Porin kaupunkien seuduilla kudotaan
myötämäksi paljon pumpulimaatteita ja Rauman sekä Uudenkaupungin ti»
noilla tehdään puuastioita. Tehdasteollisuutta harjoitetaan suuressa mää-
rässä. Läänin etelä-osassa on monta rauta-, lasi» y, m. tehdasta. Kalkkia
poltetaan paljon Paraisten ja Kemiön pitäjäissä.

Tähän lääniin kuuluma osa Satakuntaa on enimmäkseen tasankoa,
mutta muutoin lviljamaa maata. Pohjaisessa Satakunnassa löytyy fuiteit»
fin paljon tuimia kankaita ja mesistä soita. Metsää oli ennen näillä seu-
duin maisin runsaasti, mutta miimeisinä muosina on suurin osa tukkimet»
sistä tullut hälvitetytsi. Monenlaisista hyödyllisistä kimilajeista mainitta-
koon musta marmori, jota saadaan Reposaarelta ja Kokemäenjoen suulta.

Ahmenanmllllhlln kuuluu yksi suuri saari, Ahlvenanmantere, ja noin
85 pienempää asuttua saarta sekä suuri joukko asumattomia saaria, kallioita
ja luotoja. Ahmenllnmantereesen tekee meri niin pitkiä lahtia, että paikoin
ainoastaan kaltainen kannas eroittaa mantereen molemmilta puolilta tun>
keuw»t lahdet toisistansa. Maa un epätasaista ja kallioista, mutta osaksi
hyminkin nuijamaa, Saaren tiheän asutuksen muoksi tuodaan sinne kniteu-
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fin Miljaa muualta. Kalastus ja Olleitten pyynti oivat meren läheisyy-
den tähde» tärkeitä elinkeinoja. Tätä paitsi omat ahmenanmaalaisetf)t)tt)iä ja
rohkeita merimiehiä, jotka matkustamat sekä omilla että Suomen mantere»
laisten laimoilla kauppaa tekemässä ja tamaroita kuljettamassa kaukaisiltakin
merillä.

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

1) Turku (28 tuhatta asukasta), Suomen manein kaupunki,
on Aurajoen »prretla. Se oli ennen Suomen pääkaupunkina,
jolloin siellä sijaitsituat senaatti, yliopisto y. m. korkeat tvirka-
kunnat ja simistyslaitokset, mutta suuren tulipalon jälkeen, joka
(w. 1827) hätvitti melkein koko kaupungin, muutettiin yliopisto
Helsinkiin. (Senaatti muutettiin sinne jo 1819.) Nytkin on
Turku asukaslukunsa puolesta Helsinkiä lähinnä suurin maamme
kaupungeista. Turussa asuu Suomen arkkipiispa ja siellä omat:
homioikeus, lääninhallitus, 2 lyseota, kauppakoulu, urkuri- ja
lukkarikoulu, kuuromykkäin koulu, merikoulu, naiskoulu y. m.
oppilaitoksia; pipliaseura ja talousseura. Tehtaita löytyy useita,
joista kuuluisimmat owat tupakka-, kattohuopa-, paita-- ja lverka-
tehtaat sekä konepaja. Kaupungin merkillisin rakennus on iki-
tvanha tuomiokirkko. Turussa sijaitsee Porthan'in kuwapatsas.
Kupittaan kylpylaitoksessa, lähellä kaupunkia, käypi paljon suo-
malaisia termeyttänsä etsimässä. — Turun edustalla, Aurajoen
suussa, on ihana Ruissalon saari, jossakaslvaa paljon tammia
ja pähkinäpuita. Luonnon-ihanuutta tässä saaressa edistäwät
turkulaisten rakentamat Huttulat.

2) Naantali (596 asukasta) on wanha, nykyään Niahäinen
kaupunki meren rannalla. Siellä Valmistetaan paljon kankaita
ja erittäin hyuuä sukkia y. m. nnllaneuloksia. Naantalissa on
myöskin hylvä kylpylaitos. Kauppaliikettä harjoitetaan tvähäisen.

3) Uusikaupunki (3,800 asukasta), meren rannalla, har-
joittaa suurta puuastioin kauppaa. Kaupungilla on hywä sa-
tama ja jommoinenkinkauppalamasto. Tehtaita on myös muu-
tamia, joista mainittakoon nahka- ja tupakkatehtaat. Tästä kau-
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pungista kulkee merenalainen sähkölennätinlanka Ruotsiin. Kau-
pungin lähistöllä on muutamia lautasahoja.

4) Rauma (3,800 asukasta), Pohjanlahden eli n. s. Rau-
manmeren rannalla eteläisessä Satakunnassa, harjoittaa lamean-
laista laiwaliikettä ja tekee kauppaa puutavaroitta, lauman
pitsejä pidetään erinomaisina. Kouluista huomattakoon meri-
koulu. Tehtaita on tulitikku-, nahka- ja pumpulitehtaat.

5) Pori (10,500 asukasta), Kokemäenjoen eteläisellä ran-
nalla, on Suomen suurimpia kauppakaupunkeja. Täältä Vie-
dään ulkomaille paljon puutawaroita, lautoja ja lankkuja, sekä
karjantuotteita, etenkin nioita. Lailvaliike on suurellainen. Teh-
taista mainittakoon: konepaja, tulitikkutehdas ja laiwanweis-
tämö. Koululaitoksia on: ruotsinkielinen neliluokkainm lyseo,
suomenkielinen yksityislyseo, naiskoulu ja joukko kansakouluja.
Kaupungin ulkosatamaa nimitetään Reposaareksi.

6) Maarianhamina (576 asukasta), Ahmenanmaallll Jo-
malan pitäjääpä, on pieni merikauppakaupunki, jonka asukkaat
elämät enimmäkseen kalastuksesta ja merenkulusta. Kaupun-
gissa on merikoulu.

Salo, kauppala Uskelan pitäjäassä, on Turun läänin itäisinkaup>
pllpaikla. — Ikaalinen, kauppala, rakennettu Kyrösjärtven rannalle
pohjaisen Satakunnan keskipaikoille, —Da ali, konepaja Kemiön saarella.— Littoinen, merkatehdas Liedon pitäjäassä, — Orijäiwi, Kiskon
pitäjäassä, kuparikaimos. — Kauttua, rautaruukki ©uran pitäjäassä.
Kyröskoski, pumpulitehdas Hämeenkyrössä. — X o uxu l a, lasiteh-
das Mneellä.

Hämeen lääni.
Itäisen Satakunnan keskimainen osa ja Hameen maakun-

nan keskiset ja lounaiset maat tekemät Hämeen läänin. Sitä
rajoittaa pohjaisessa Waasan lääni, idässä Mikkelin ja Uuden-
maan läänit, etelässä Uudenmaan lääni ja lännessä Turun ja
Porin lääni. Läänin ala tekee noin 400 neliöpeninkulmaa
(= 22 tuh. neliökilom.)
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Tämä ensimäinen sisämaan lääni kuuluu jo tuohon runoissa ylis>
teitten mesiritkaasen Tuomen ylänköön, jonla luonnon maihettelemaisuus
on Merraton. Suuret, tuhansilla saarilla ja salmekkeilla täytetyt sinertämät
jarmet, kirkkaat ja kalarikkaat joet, maahtoamat kosket, lukuisat muorien
kukkulat ja harjanteet — kaikki nämä tekemät outoon matkustajaan miellyt»
tämän toaifurutfen. Läänin pohjaisissa osissa oli miime Vuosikymmeneen
asti suuria tukkimetsiä, mutta miimeisen hurjan puuliikteen ajalla hämitet»
tim suuri osa niistä. Maanmiljelys luonnistuu parahiteu etelä-Hämeessä,
jossa wiljelysmaa on hymää ja Miljaa kasmaa useampina muosina myötä-
matsikin. Erittäin sopimaa on maanlaatu pellaman miljelemiseen. Tässä
läänissä kasmatetaantin Suomen parasta pellamaa. Karjanhoito on myös»
lm tärkeä elinkeino ja se edistyy yhä ajanmukaisemmalle kannalle. Koti-
teollisuus ei siedä ankarampaa annostelua, Tehoasliiketta harjoitetaan sitä
mastoin Marsin suuressa määrässä, sillä tässä läänissä, Tampereella, omat
Suomen suurimmat tehtaat. Myöskin maaseuduilla löytyy useita suurem»
pia tehdaslaitoksia, niinkuin rautaruukkeja, paperitehtaita, lasiruukkeja, sahoja
y, m. Kauppaliikettä edistämät sisämaassa useat kanamat sekä Hämeenlin-
nasta Tampereelle, Turkuun ja Waasaan kulkemat rautatiet, Höyrylaimoja
liikkuu kymmenittäin läänin mesillä.

Kuuluisin tässä läänissä tamattamista luonnon-ihanuuksista on K»n-
gasalanharju, Tampereen kaupungista kaakkoiseen päin, Langelmämeden
ja Roineen mälillä. Sitä pidetään lähinnä Punkaharjua Suomen luonnon
kauneimpana tuotteena. Lähellä Hämeenlinnan kaupunkia on lamea Paro-
lan kenttä, jossa Suomeen sijoitettu menolainen sotamäki pitää usein har»
joituffianfa.

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

1) Hämeenlinna (4,500 asukasta), Wanajan pitäjäassä,
on Turkua lähinnä Suomen raanoin linna. Täällä asuu läänin
kuwernööri ja osa Suomeen sijoitetusta lvenäläisestä sotawäestä.
Hameenlinnaan on sijoitettu maamme ainoa suomenkielinen nor-
maalilyseo. Tämän kaupungin ja Helsingin wälille rakennet-
tiin maamme ensimäinen rautatie. Lähellä kaupunkia sijaitsee
raanaa linna, jossa nyt on wankeuslaitos.

2) Tampere (19 tuhatta asukasta) on rakennettu ihanalle
paikalle Tammerkosken marrelle. Se on maamme suurin tehdas-
kaupunki. Tehtaista muistettakoon Marsinkin pumpuli-, tverka-,
liina-, paperi- ja nMankehruutehtaat. Oppilaitoksista mamitta-
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koon: suomenkielinen neliluokkllinm realikoulu, yksityislyseo ja
naiskoulu. Täällä on yksi Suomen innokkaimpia kansanmalistus-seuran haara-osastoja.

Lahti, kauppala ja rautatien pysäyspaikka, LLesijärmen etelä»
päässä, — Forssa, pumpulitehdas. — Jokioinen, rautaruukki Tam-
melassa, — Terwllkllski Janakkalassa ja Valkeakoski Sääks-
mäellä, paperitehtaita, — Nuutajärwi, lasitehdas Urjalan pitajäässä, —
Mustiala, maamme korkein maanmiljelysopisto, Tammelassa, — Getto,
metsäopisto, Lammin pitajäässä.

Wiipurin lääni.
Tähän lääniin kuuluu eteläinen ja kaakkoinen Karjala,

osa eteläistä Samoa sekä hiukan kaakkoista Hämettä ja itäistä
Uuttamaata. Läänin pinta-ala on 780 neliupeninkulmaa (= 43
tuh. neliökilom.) Sitä rajoittaa pohjaisessa Mikkelin ja Kuo-
pion läänit, idässä Wenäjän maltakunta ja Laatokka, etelässä
Laatokka ja Suomenlahti sekä lännessä Uudenmaan lääni.

Maanlaatu on yleensä muorista ja lameampia tasankoja löytyy ai'
noustaan Laatokan läntisellä rantamaalla Käkisalmen kaupungin seuduilla.
Kun tähän lääniin kuuluu osa Saimaan mesistöä, ei luonnon-ihanuuksista
ole puutetta. Tähän katsoen mainittakoon erittäin Saimaankanaman seu>
dut ja mainio Imatran putous Wuoksenjoessa, Viimemainittua käymät
ulkomaalaisetkin ihmettelemässä. Omituinen wiehätyswoima on myöskin
Laatokan luoteisrannikon sylvillä, jyrkkäin ja paljaiden kallioiden Malisilla
tahdilla ja nrifjertätßitfä laaksoilla, Maanwiljelykseen katsoen on maanlaatu
yleensä timikkoa ja someroperäistä, mutta paikoin löytyy myös jokseenkin
hymää samimaata, Viimemainittua tapaa enimmäu Laatokan rantamilla
ja Kymenjoen seuduilla. Muuten ei maanmiljelys, Marsinkaan Karjalan-
puolisessa läänin osassa, siedä kehumista. Wiljaa ei tamallisinllkaan muu-
sina saada edes omaksi tarpeeksi, maan sitä tuodaan suurissa määrin We>
näjältä. Maanlaadun huonouden, suurten soiden ja rämeiden ohessa omat
maanmiljelyksen edistämistä estäneet tässä läänissä Miime aikoihin asti
olleet suuremmat ja pienemmät lahjoitusmaat, joita Menäjän hallitus täällä
aikoinaan jakeli. Nyt on kuitenkin Suomen hallitus mähitellen ostanut
nämä maat entisiltä omistajiltaan, joten maanmiljelys, kun talonpojat
saamat hallitukselta ostaa maatilkkunsa omikseen, alkaa mähitellen parantua.
Karjanhoito on myös samoista syistä tässä läänissä kenties huonommalla
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kannalla tuin missään toisessa maamme läänissä. Hemosia hoidetaan km.
lenkin paikottain hywästi. Kalastus on tuottoisaa sekä sisämaan pieneni»
missä mesissä että etenkin Laatokassa, Saimaassa, Suomenlahdessa ja Ky-
men- sekä Wuoksenjo'issa. Erinomaisen tärkeänä elinkeinona pidetään rah.
dintekoa, johon etenkin Viipurin ja Sortamalan seutujen talonpojat omat
tuiki taipuneita. Kaupunki- sekä maakauppiaiden tamaroita kuljettamat he
maisin mielellään paikasta toiseen, maikka rahtipallka useinkin on niin niukka,
ettei se riitä miehen ja pernojen elatukseksi edes rahti-aikana. Täten jääpi
hymnikin paljo» Mälttämättömimpiä maanmiljelystöitä tekemättä, puhumat»
takaan siitä hyödystä, mitä mies möisi kotonaan ollen konnullensa tehdä.
Mutta rahdulleko on isäin tapa ja isäin lamoista ei kansa mielellään luoton,
maikkapa ne olisimatkin »vahingollisia. Parempaan päin pyritään tässäkin
kohdin, — Joltinenkin luku Viipurin läänin kaakkoisen puolen maraklaam'
mistä talonpojista kulkee syksy- ja talmisaikoina ympäri Suomea maan»
tamaran, niinkuin hemostcn, raamaiden, moin, lintujen, nahkojen y. m.
ostossa, joita sitte kuljettamat Viipuriin ja eteukin Pietariin hymällä woi>
totta myödäksensä. Köyhemmät faupan-intoifet miehet kulkemat sawi> ja pos>
liini>astiain sekä rautapatain kaupalla ostaen sen ohessa talonpojilta wan>
hoja maatteita, n, s, ~rättiä", joita miemät joko Suomen tai Pietarin pa>
perttcf)taifiu. Nämä elinkeinot estämät jossakin määrin kotiteollisuuden
maurastumista, joka oukin tässä läänissä mielä nykyään melkein huonolla
kannalla. Miehet, mutta etenkin naiset, käymät enimmäkseen ostetuissa
maatteissa; ainoastaan liinamaatteita malmistetaan jonkun merran kotona.
Tehtaita, Marsinkin sahoja ja rautaruukkeja, löytyy sitä mastoin runsaasti;
Suomen suurimmat sahat omat tässä läänissä ja täältä miedääukin ulko-
maille enemmän puutamaroita kuin mistään toisesta Suomen läänistä.
Rautamalmia saadaan runsaasti jännien pohjasta. Kuparia ja hiukan
tinaakin malmistetaan Pitkärannan ruukissa Laatokan pohjaisrannikolla.
Muista kimikuunan tuotteista mainittakoon marmori ja kalkki.

Viipurin läänissä on yleensä kuusi kaupunkia, joista kolme
sijaitsee Suomenlahden, kaksi Laatokan ja yksi Saimaan ran-
nalla. Kaupunkien nimet owat: Wiipuri, Hamina, Kotka, Käki-
salmi, ©ortattiala ja Lappeenranta.

1) Wiipuri (18 tuh. asukasta), Viipurin lahden rannalla,
on maamme suurin tattmran roientikaupunki, sillä täältä kautta
roiedään ulkomaille enimpäin — kenties kaikkien — niiden moni-
lukuisten sahain »valmistamat puutawarat, jotka owat sijoitetut
Saimaasen laskemain tvetten' rannoille Kuopion, Mikkelin ja
Wiipuriu lääneissä. Tässä kaupungissa on holvioikeus ja läänin-
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hallitus. Oppilaitoksista mainittakoon-, ruotsinkielinen seitsenluok-
kainen lyseo, suomenkielinenyksityislyseo,neliluokkainen realikoulu,
2 naiskoulua, merikoulu y. m. Wiipurin kirjallisuusseura tunne-
taan innokkaista isänmaallisista harmstuksistansa. Täällä sijaitsee
Pohjaismaiden osakepankin pääkonttoori. Tehtaita on useampia,
niinkuin konepaja, filmitehdas, tupakkatehtaita, tulitikkutehtaita,
kynttilätehdas y. m. ~Wiipurin rinkelit" oivat kuuluisat. Kau-
pungin lähistöllä on myös useampia tehtaita ja sahalaitoksia.
Puoli peninkulmaa Viipurista merelle päin on Uuras, suuri lau-
tain lastauspaikka ja Wiipurin ulkosatama. Lähellä kaupunkia on
erinomaisen ihana Monrepoon puisto, jossa sijaitsee Väinämöi-
sen kuivapatsas. Kun Viipurissa asuu paljon ulkomaalaisia
kauppa-llsioitsijoita y. m., niin puhutaan siellä useampia kieliä,
jonka tähden tätä kaupunkia on sanottu „Suomen Baabeliksi".

2) Hamina (2,500 asukasta), Suomenlahdenrannalla Uu-
dellamaalla, on melkoinenkauppakaupunki ja nykyään muistettawa
siitä, että siinä sijaitsee maamme kadettikoulu, jossa nmlmistetaan
sotalväen upseereja. Kaupungissa on myös ruotsinkielinen tyttö-
koulu. Haminassa on innokas kansanwalistusseuran haara-osasto.

3) Kotka (noin 3,300 asukasta), meren saarella Kymenjoen
itäisen suuhaaran kohdalla, on uusi kaupunki, muistettuna suurista
sahalaitoksistaan, joissa lankuiksi ja laudoiksi tehdään enin osa
niistä miljoonista tukkipölkyistä, joita sinne niuosittain tuodaan
Kymenjokea myöten Hämeen sisämaista.

4) Käkisalmi (1,258 asukasta), Laatokan rannalla Vuoksen
pohjaisten suuhaarain Malilla olematta saarella, on wanha kau-
punki ja tekee jommoistakinkauppaa Pietarin kanssa. Pietariin
nnedään enimmäkseen parkkia sekä woita jasieltä tuodaan jauhoja.

5) Sortawala (1,300 asukasta) on tärkeä kauppakaupunki
Laatokan pohjaisessa päässä. Kauppaa tehdään samoilla tava-
roilla kuin Käkisalmessakin. Sortamalan markkinoissa myödään
paljon Suomen hetvosia Venäjälle. Lähellä kaupunkia, Kymö-
lässii, on täydellinen suomenkielinen seminari kansakoulun mies-
ja naisopettajien Valmistamista warten. Kaupungin lähistöllä
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sijaitsee myös suurenlainen nahkatehdas. Zortamalasta on sään-
nöllinen höyrylaiwakulku Käkisalmeen ja Pietariin.

6) Lappeenranta (1,700 asukasta) sijaitsee (Saimaan etelä-
rannalla puoli peninkulmaa länteen päin Saimaankanaman ylä-
päästä. Täällä on kurituslaitos nais-pahantekijöitä nmrten ja
kylpylaitos. Kaupungissa on suomenkielinen yksityislyseo.

Pitkäranta, kylä Impilahdella, kupari- ja tinakailoos. — Rus-
fe a i asf o on marmoriloutjoS ja suurenlainen kalkin polttimo, — Suot-
niemi, posliinitehdas Räisälän pitäjääpä. — Pyterlahti, franiitti'
louhos Virolahdella, — Turpa, ruutitehdas Sippolassa, — Laurit»
sala, lastauspaikka Saimaantanaman pohjaispaässä, — Suojat» i,
lllutatehdas Suojärmen pitäjääpä. — Rai m » la, rautatehdas Pimennä-
malla, — Kuusankoski, paperitehdas Valkealan pitäjäässä.

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

ret sekä Samo-Karjalan että Keski-Suomen lvesistöihin kuulu-
mat järwet. Koko läänin pinta-ala tekee noin 415 neliöpenin-
kulmaa (= lähes 23 tuh. neliökilom.). Mikkelin lääniinkuulun
Salvon maakunnan keskimäinen osa ja osa itäisestä Hämeestä.
Pohjaisessa ja idässä on tämän läänin rajana Kuopion lääni,
etelässä Viipurin ja Uudenmaan läänit sekä lännessä Hämeen
ja Waasan läänit.

Liionnon-ihainluden ja uäftj-atojen waihtelewaisuuden puolesta on
Mikkelin lääni täydellisesti Hämeen läänin mertainen. Maanlaatu on ma-
lista ja hiekansekaista, jonka tähden maanmiljelys ei moi täällä menestyä
niin hymästi kuin etelä- ja lounais-Suomessa. Kaskenpoltolla ja suonmil-
jelytsellä — peltomiljelytse» ohessa — saadaan kuitenkin useimpina muosina
Miljaa omaksi tarpeeksi. Kaskimaista otetaan tamallisesti kaksi, joskus kol>
mekin Miljaa, jonka tähden maa sittemmin, muutamina muosina heinää
kasmettuaan, ei kymmeniin muosiin sen perästä kykene metsittymään, maan
jääpi autioksi, hyödyttömäksi ahoksi. Soiden miljelys toimitetaan kuitenkin
järjellisemmällä tamalla. Niissä pidetään tamallisesti yksi Milja, jonfa jäl>

keen ne jätetään heinänkasmulle. Heinä menestyykin marsin hymin sem-
moisissa soissa, joissa on paljon mutaa ja se hymaksi mädännyttä. Paitsi
tllMllllisimpill miljanlajia, ruista, ohraa ja kauraa, kylmetään Kuopion ja
Viipurin läänin rajaseuduilla myöskiu tattaria. Karjanhoito on jommoi=
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ten ne melkein wetäwät wertoja Karjalan hemosille. Kotiteollisuus on tyy-
dyttämällä kannalla. Kaikki työmaatteet tehdään omassa maassa kaswa>
neesta liinasta ja pellamasta sekä onian maan lampaiden »illoista. Maa
miesten malmistamat maanmiljelyskapineet omat myös Samossa tarkoituk-
sensa mukaisempia kuin monessa muussa maakunnassa. Kalastus on Uttiin
tärkeä siwu-elinkeino, Useanlaatuisia järwi> ja jokitaloja saadaan paikoin
jotenkin runsaasti. Suurimmissa Saimaan mesistöön kuulumissa jännissä
löytyy myöskin pieniä mustia hylkeitä, Tehdasliikettä harjoitetaan latteasti;
Marsinkin omat sahat ja rautatehtaat tärkeät. Kaupankäynti on myöskin
luilkkaanpuolista etenkin sentähden, kun tämän läänin mesistöt owat ©ais
mllnkllnllman kautta yhteydessä meren kanssa.

Tässä läänissä, Purumeden ja Pihlajaweden malilla, on luonnon-
ihanuudestaan maan mainioksi tullut Punkaharju, ruunun puisto, jossa
»vuosittain käypi Paljon matkustamaisia ihailemassa Verrattomia näky.aloja.

Mikkelin läänin kaupungit owat Mikkeli, Satvonlinna ja
Heinola.

1) Mikkeli (2,300 asukasta), erään pitkän ja kaltaisen
Saimaanlahden rannalla, on pienehkö kauppakaupunki. Täällä
sijaitsee lääninhallitus ja ruotsinkielinen seitsenluokkainen lyseo
sekä kaksi yksityistä tyttökoulua. Lähellä kaupunkia on suuren-
lainen nahkatehdas ja Otatvan maanwiljelyskoulu.

2) Saloonlimm (1,400 asukasta) on rakennettu Hauki-
meben ja Pihlajatveden Niäliselle saarelle Säämingin pitäjääpä.
Lähellä kaupunkia, toisella Haapasalmessa olemalla saarella, on
manha linna, Ol»winlinna. Kaupungin kaupankäynti ei ole
kehuttamalla kannalla. Oppilaitoksista muistettakoon suomen-
kielinen neliluokkainen realikoulu. Lähiseudulla on muutamia
sahalaitoksia.

3) Heinola (1,200 asukasta), Iyrängönkoskm rannalla
Hämeessä, oli ennen Mikkelin läänin hallituksen asunto. Ny-
kyään kuljetetaan sen kautta paljon Pölkkyjä alas Kymenjokea
myöten Kotkaan. Kaupungissa on suomenkielinen neliluokkai-
nen realikoulu.

Orato t, suuri maapuuni ja malsilaitos Rantasalmella, — Ka n>
»assaari, lasitehdas Kerimäen pitäjäässä, — Huut»k»sli, rauta-
ruukki Joroisissa. — Haapakoski, rautatehdas Pieksämäellä.

42
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Kuopion lääni.
Kuopion lääni sisältää pohjaisen Karjalan, pohjaisen Sa-

lvon ja pohjaisen osan itäisestä Hämeestä. Sen rajoina owati
pohjaisessa Oulun lääni, idässä Wenäjä ja Viipurin lääni,
etelässä Viiipurin. ja Mikkelin läänit sekä lännessä Vaasan
lääni. Läänin pinta-ala tekee noin 790 maantieteellistä neliö-
peninkulmaa (= yli 43 tul), neliökilom.).

Tässä läänissä on samoin kuin Mikkelinkin läänissä paljon suuria
ja pieniä jänniä, jotta kuulumat Sllwo'Karjalan ja Keski>Suomen mesistöi'
hm. Senpätähden lamataan täälläkin maisin kauniita luonnon muodosta»
mia näky>aloja. Kuitenkin löytyy täällä, etenkin läänin itä- ja pohjais,
osissa, meteliä soita ja autioita kankaita, joissa ihmiset kuljeksimat ainoas»
taan tukkipuita uittaessaan tai karhuja ja muita petoja metsästäessään,
Maanlaatu on enimmäkseen muorista ja kimiperäistä, mutta paikoin tama-
taan myöskin tämänlaatuista samiperäistä miljelysmaata. Sen mukaan
menestyy maanmiljelyskin paikoittain paremmin, paikoittain huonommin.
Tässä sekä Viipurin läänissä miljellään tattaria enemmän kuin maamme
toisissa lääneissä ja hyminä Muosina — s. o, Vallattomina kesinä — saa-
daan siitä erinomaisen lettiä sato, mutta kun tattari on erittäin arka kyl>
mälle, niin panee sen halla useampina muusina, josta syystä sen miljelys
on sangen epämatainen elinkeino kylmässä maassamme. Muuten eimät ta>
kalaiset talonpojat tee niin paljon työtä peltojensa parantamiseksi tuin las>
kien miljelemiseksi. Läänin itäisissä ja pohjaisissa osissa saadaankin kaskista
muosittain yhtä paljon Miljaa kuin pelloistakin. Metsämaat omat kuitenkin
muutamissa paikoin niin hyötyisiä, että ne moidaan kaskeksi kaataa pari,
kolmekin kertaa mies-iässä. Siinä tapauksessa ei kuitenkaan saa myötäänsä
tllsivllttllll enempää kuin kaksi miljaa. Suo» ja niittymiljelykset omat edis>
ttjmään päin. Tamallisina muosina saadaankin Miljaa omaksi tarpeeksi,
mutta katomuosina on näillä seuduin maatamme useinkin suurempi hätä
kuin muissa paikkakunnissa. Tähän syynä käynee pitäminen maannritjelt,
jäin jokseenkin yleistä mähämaraisuutta. Karjanhoito on sangen hyödyttä»
mää. Täältä miedään rouofittatn paljon raamas-eläimia, moita ja hemosia
Venäjälle. Enin osa tarjanruoasta saadaan miljellyistä soista ja jokimarsi-
niityistä. Heinää kasmaa myös paljon äsken-miljellyillä puuttomilla kaski»
mailla eli n. s, ahoilla, mutta niitä on kimisyytensä muoksi hankala niittää.
Kaloja pyydetään ja saadaan runsaasti suurista jännistä ja jo'ilta. Sten-
km oramain ja metsälintujen metsästystä harjoitetaan yleisesti ja niiden
tuotteet miedään enimmäkseen Venäjälle, (Sanomattoman suurta etua omat
näihin aikoihin saakka antaneet suuret metsät, joista pölkkyjä uitetaan lv-
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luisiin sahoihin lankuiksi ja laudoiksi walmistettawaksi ja sitte Wiipurin
kautta ulkomaille lähetettämäksi. SBietä nykyäänkin löytyy tämän läänin
itäisessä osassa sangen suuria tukkimetsia. Kotiteollisuus on mennyt ripeillä
askelilla eteenpäin. Talonpoikaiset naiset malmistamat itse kaikki sekä omansa
että miesten pitomaatteet; ainoastaan juhlapukuina käytetään ostokankaita.
Miesten kätewyyttä ei yleensä kannata kehua; kuitenkin »valmistetaan Lipe»
rin pitäjääpä ljt)ttriä ajokarryjä. Suurempia tehtaita löytyy useampia.
Tähän katsoen owat erittäin muistoon pantamat sahat ja rautatehtaat
Kuopion läänin järmet omat rautamalmista rikkaimpia Tuomessa,

Kuopion läänin kaupungit omat: Kuopio ja Joensuu,
1) Kuopio (9,000 asukasta), luonnon-ihanalla paikalla

Kallameden rannalla, on tämän läänin pääkaupunki. Siellä
asuu lääninhallitus ja Kuopion hiippakunnan piispa. Oppilai-
toksia on: suomenkielinen seitsenluokkainen lyseo, ruotsinkielinen
yksityislyseo, kaksi naiskulua, suomenkielinen neliluokkainen
realikoulu, kuuromykkäinkoulu, sokeain oppilaitos y. m. Niin-
kuin kaikissa muissakin läänin pääkaupungeissa, on täälläkin
mankeuslaitos. Kaupankäynti on milkas. Ulkomaille niiedään
erittäinkin tvoita ja Kuopion markkinoilla myödään tuenalaisille
paljon hywiä Karjalan ja Satoon hetuosia. Tehtaista mainit-
takoon tulitikkutehtaat. Kaupungin rakennuksista huomattakoon
tuomiokirkko ja alkeisopiston kartano. Lähellä kaupunkia on
Lemäsen maantviljelyskoulu ja korkea Puijonmäki, jolta on
atvara ja kaunis näky-ala.

2) Joensuu (2,500 asukasta), Pielisjoen suulla Kontio-
lahden pitajäässä, on pohjais-Karjalan ainoa ja sentähden hy-
minkin tärkeä kauppakaupunki. Kauppaa tehdään Marsinkin puu-
tatvaroilla, joita kaupungin lähistöllä olemat suuret sahat tval-
mistamat lankuiksi ja laudoiksi. Paljon miedään myöskin moita,
nahkoja y. m. maantamaraa Pietariin ja ulkomaille. Oppilai-
toksia löytyy: suomenkielinen neliluokkainen lyseo, naiskoulu ja
kansakouluja. Tehdaslaitoksia on tupakkatehdas.

i f a I m t, tärkeä kauppala Haukiniemellä Porolveden rannalla, —
Varkaus, kauppala ja suuri konepaja Leppännrran pitäjääpä. — Nur-
mes, kauppala Pielisjärmen pohjaispäässä, — Ullassa, puoli penin»
kulmaa pohjaiseen päin Joensuun kaupungista, on pari suurenmoista sahaa
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ja putelitehdas, — Värtsilä, suuri rautatehdas Tohmajäiwellä, —Möhtö, Panllltosti, £uoff ai s i ett fos fi, 3uroon fos f«
y, m. omat kaikki isoja rautatehtaita.

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

eteläinen Pohjanmaa, luoteinen Hame ja koillinen Satakunta.
Sitä rajoittaa pohjaisessa Oulun lääni, idässä Kuopion ja
Mikkelin läänit, etelässä Hämeen ja Turun ja Porin läänit
sekä lännessä Pohjanlahti, Läänin suuruus on 755 maantie-
teellistä neliöpeninkulmaa (= 41,500 neliökilom.).

Paitsi Keski-Suomen ja Lounaiseen mesistöon 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 saarekasta. Suurin
saariryhmä on Nikolainkaupungin luoteispuolella Merenkurkussa, Maan»
Miljelys luonnistuu, Marsinkin eteläisellä Pohjanmaalla, hymästi, sillä mil-
jelysmaa on samiperäistä, kimetönta ja patsnmultaista. Täällä, Kyrönjoen
rantamilla, löytyivät nuo mainiot peltomaat, joiden laajuus on tullut sa>
nanlaskuksi *). Suonmiljelyksellä, jota innokkaasti harrastetaan, saadaan
erinomaisia niittymaita. Näillä seuduin käyttämät jo talonpojatkin uudem»
mlln-llikaisill maanmiljelystyökaluja, ja heinänkasmua koetetaan edistää
kylmysiememlla, Wiljanlajeista kasmatetaan täällä enimmän maan mai.
nioksi tullutta ~Waasan ruista". Tämän ohessa miljellään tietysti muita,
fin maassamme tumallisia miljanlajeja. Karjaa hoidetaan huolellisesti.
Sekä tarwe> että polttopuista on Pohjanmaan tässä osassa puute, jota
mastoin Suomenselällä ja sen takaisissa läänin maakunnissa on Mielä ny>
kyäankin tarpeeksi metsää, maikka sitä on siellä hirmeästi haaskattu. Meren
rannikoilla harjoitetaan hyödyttämää hailin kalastusta ja hylkeenpyyntiä,
Waasan läänin rantamaiden asukkaat, pohjalaiset, omat erittäin nerokkaita
kaikenlaatuisissa kirmestöissä, jonka tähden he, kun kotiseuduillaan ei alitin»
sesti työtä riitä, matkustamat muissa lääneissä laimoja, kartanoita y, m,

rakentamassa. Tästä syystä omat myöskin pohjalaisten omat talot kau
niitä, melkeinpä komeasti rakennettuja. Naisten kotiteollisuuden tuotteita
ei myöskään somi yleensä moittia, Tehdasliikettä harjoitetaan suurenlai»
sessa määrässä, Marsinkin löytyy tässä läänissä rauta-, merka», pumpuli-,

') »Sfonftjtön pelto joLimingan niitty, weitoj» noille ei ole tietty,"
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lasi- ja nahkatehtaita sekä sahoja jo laimainmeistämoitä. Kaupankäynti,
etenkin Ruotsin kanssa, ja merenkulku omat tärkeitä elinkeinoja. Usealla
tämän läänin kaupungilla on jommoinenkin kauppalaimasto.

Maasan lääniin kuulumat Hämeen ja Satakunnan osat, jotkaSuo»
menselkä eroiltua Pohjanmaasta, omat hallanarkoja, epätasaisia jasentähden
maanmiljelykseen mähemmän sopimia maakuntia. Täällä harjoitetaan pai.
koin kaskimiljelystä, parroista ja soista saadaan runsaasti rautamalmia.
Täältä, näiden maakuntain amaroista ja kaukaisista metsistä, tuottamat
Pohjanlahden rantakaupungit laimanrakennus-tarpeensa.

Iksi ainoa Vaasan läänin kaupungeista on sisämaassa
muut, lunniltansa kuusi, sijaitsewat kaikki Pohjanlahden rannalla
Kaupunkien nimet owat: Nikolainkaupunki, Uusikaarlepyy, Pie
tarsaari, Kokkola, Kristiina, Kaskinen ja Iytväskylä.

1) Nikolllinkaupunki eli entinen Waasa (9,500 asukasta),
Mustasaaren pitäjäässä meren lahden rannalla, on Waasan
läänin suurin kauppakaupunki. Täällä on Waasan osakepankin
pääkonttoori ja johtokunta. Kauppaa tehdään enimmäkseen Hil-
jalla ja tehtaiden tuotteilla. Kaupungissa sijaitsee Waasan
homioikeus ja läänin hallitus. Oppilaitoksia on: kaksi lyseota,
ruotsinkielinen [neliiuoffainen realikoulu, merikoulu, naiskoulu
y. m. Tehtaita löytyy kaupungissa ja sen lähistöllä useampia,
niinkuin puuttnllatehdas, pellawatehdas, paperitehdas y. m.
Kaupungin ulkosatama kutsutaan Brandööksi.

2) Uusikaarlepyy (1,200 asukasta), Lapuanjoen suussa,
on wähäinen kauppakaupunki. Täällä sijaitsee ruotsinkielinen
seminari kansakoulujen miesopettajain walmistamista warten.
Kaupungin lähistöllä on useampia tehtaita, joista mainittakoon
tulitikku-, nahka- ja lasitehtaat sekä muutamia sahoja ja rauta-
ruukkeja.

3) Pietarsaari (2,100 asukasta), pienoisen meren lahden
rannalla Pietarsaaren pitäjäässä, on hyttiä kauppakaupunki,
marustettu soweliaalla satamalla. Tehtaista mainittakoon luu-
jauho- ja tupakkatehtaat. Pietarsaaren pitäjäässä on kuuro»
mykkäin koulu.
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4) Kokkola (2,300 asukasta), Vaasan (äänin pohjaisin
kaupunki, on meren lahden rannalla hiukan eteläpuolella Perhon-
joen suuta. Tällä, niinkuin useammilla muillakin Pohjanlahden
rajakaupungeilla, on melkoinen fauppalairoasto. Kaupungissa
sijaitsee ruotsinkielinen nelilnokkainen lyseo. Tehtaista muis-
tettakoon suutupakka-, tulitikku- ja nahkatehtaat.

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

6) Kaskinen (800 asukasta) on meren saarella Närpiön
pitäjääpä, pohjaiseen Päin Kristiinasta. Tällä kaupungilla on
erinomaisen sopiwa lcmvasatama. Osa asukkaista harjoittaa
hailinpyyntiä.

7) Iyumskylä (2,500 asukasta) on ainoa sisämaan
kaupunki tässä läänissä. Se sijaitsee Hämeen maakunnassa
Päijänteen pohjaispäähän laskeman Iymäsjärmen rannalla.
Sunren merkityksen tälle kaupungille antamat ne monet koulu-
laitokset, joita tänne on sijoitettu. Täällä on Suomen suurin
seminarilaitos kansakoulujen mies- ja naisopettajien malmista-
mistä warten molempine mallikouluineen, suomenkielinen seit-
senluokkainen lyseo, naiskoulu y. m. Kaupungin rakennuksista
omat mainittamimmat uudet, uljaat seminarin kartanot. Kau
pan suhteen on Iymäskylä Keski-Suomen tukkiliikkeen keskuk-
sena ja täällä löytyy yksi maamme suurimpia kirja- ja koulu-
tarpeiden kauppoja. Höyrylaimat kulkemat säännöllisesti kau-
pungin ja Lahden kauppalan Malilla. Muutamia tehtaita lö>
tyy kaupungissa ja sen lähistöllä. Niistä mainittakoon tupakka,
ja paperitehtaat sekä useammat sahat ja myllyt.

Östeimyyra, ruutitehdas Ilmajoen pitäjääpä. — Kiminti,
rautatehdas Karstulassa, — Oris m o la, rautaruukki Isossatyrössä, —
Gr»»nwiitki, lasitehdas Mustasaaressa. — Lohikoski, paperi'
tehdas lähellä Iymäskylän kaupunki».
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Oulun lääni.
Tämä Suomen pohjaisin jo suurin 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 koko pohjaisen Pohjanmaan ja
Suomelle kuulumat osat Länsipohjasta seka Lapinmaasta. Sitä
rajoittaa pohjaisessa Norja, idässä Norja ja Menäjä, etelässä
Kuopion ja Waasan läänit sekä lännessä Pohjanlahti ja Ruotsi.

Pohjanmaan rantamaisemat omat alhaista tasankoa noin 5—
peninkulmaa Pohjanlahden rannasta sisämaahan päin, jota mastoin tämän
maakunnan sisä-osat omat täynnä korkeita muoria sekä äärettömiä soita ja
rämeitä. Täällä, Oulujärmeen laskemain mesijaksojen ympärillä ja Kimalo-
selän sekä Kainunselän Malisilla seuduilla liiytymät maamme suurimmat ja
parhaasti säilyneet tukkimetsät. Muuten on maanlaatu emmmiten hieta»
pohjaista ja raakaperäistä, jonka tähden maanmiljclys Pohjanmaan sisä»
osissa on mähemmän tuottamaa. Maakunnan ylhäinen pohjainen asema
tekee sen myöskin hallaisemmaksi kuin maamme eteläisemmät seudut. Mutta
tässä kohden on huomattama suuri eroitus sisämaan ja meren rannikon wä>
lilla, sillä maa meren seuduilla on hymästi miljeltyä. Siikajoen ja Oulu-
joen Malilla omat mainiot Limingan niityt, jotka kuuluisuudessa roetätoät
mertoja Isonkyrön pelloille. Karjanhoitoa liarjoitetaanfin näillä seuduin
hymällä menestyksellä ja on se elinkeino tässä läänissä ylimalkain yhtä
tärkeä kuin maanmiljelyskin. Kalastus on myöskin Marsin tuottoisaa sisä>
maiden jännissä sekä etenkin noissa suurissa jakoskisissa mirroissa, joista
saadaan paljon lohia, Kemin ja Oulun lohet omat kuuluisat. Noista ääret»
tömistä metsistä poltetaan paljon termaa, mikä työ tuottaa elatuksen tuhan»
sille ihmisille. Pohjaisen Pohjanmaan metsät omat riistasta rikkaimpia
Suomessa ja sentähden ei metsästys tässä Oulun läänin osassa suinkaan
ole mähäarmoinen elinkeino. Metsälintuja sekä oraman y, m, metfäeläinten
nahkoja myödään täältä paljon joka muosi. Tehdasteollisuus ei tässä lää>
nissä siedä mertaamista maamme toisten läänien teollisuuteen, mutta muu-
tamia rautatehtaita, lautasahoja ja laimainmeistämöitä löytyy kuitenkin
siellä täällä. Kansan yleinen kätemyys ei ole kehuttamalla kannalla, —Torniojoen ja Ounasselän Malista maata sanotaan Länsipohjaksi ja se on
Pohjanmaan sisä-osien kaltainen.

Lapinmaa jaetaan seitsemään osaan, joita nimitetään Lapeiksi. Ne
omat: ©nontefiäiSten, Muonionniskan, Kittilän, Sodankylän, Kuolajärmen,
Inarin ja Utsjoen Lapit, Siellä menestyy maanmiljelys ainoastaan



Harmoina suuosina ja sen pelimäisissä osissa, Inarijäiwen pohjoispuoletta,
ei maanmiljelystä laisinkaan harjoiteta, sillä Jäämerellä tulemat kylmät
pohjatuulet, jotka taalla päöfeitmt mapaasti riehumaan, estämät sekä kaik-
kien miljakasmien menestymisen että myöskin suurempani puiden kasmami-
sen, Sentähden omatkin näiden seutujen muoret paljaita kolkkoja kallioita
ja laaksojen pohjissa seka matalammilla tuntureilla kasmaa ainoastaan pen>

rausammalti! ja maimaiskoimuja. Asukkaat saamat niukan elatuksensa poro.
jen paimentamisella ja kalastamisella, jota roiimentainirtua elinkeinoa har-
joitetaan sekä sisämaan roirroisfa ja järmissa että Norjan» ja Wenäjänpuo>
lisissä Jäämeren luhdissa. Ihmisten ja eläinten suurena kiusauksena La>
pissa omat lukemattomat itikka, ja inäfäräparmet, joita siellä kesäaikoina
sikiää äärettömästi. Lapintunturin ja Zuolaselän eleläpuolella hoitamat
asukkaat porojen ohessa myöskin muutamia nautaeläimiä ja lampaita sekä
nnljelemät ohraa ja Marsinkin nauriita, Meensä moidaan sanoa, että La<
pinmaa, noita Imalojoen muutamia kullanmuruja lukuun ottamatta, on
luonnollisista syistä maamme köyhin maakunta.

Oulun läänin kaupungit omat Pohjanmaalla Pohjanlah-
den rannalla; ainoastaan yksi on sisämaassa. Niiden nimet
owat: Oulu, Raahe, Kemi, Tornio ja Kajaani.

1) Oulu (12,500 asukasta), Oulujoen suulla, on suurin
terwanwientipaikka Suomessa. Se on muutenkin suurin kauppa-
kaupunki pohjaisella Pohjanmaalla. Kaupungissa sijaitsee lää-
ninhallitus, kaksi seitseuluokkaista lyseota, kaksi naiskoulua, neli-
luokkainen realikoulu y. m. Tehtaista mainittakoon erittäin
suuri nahkatehdas. Ouluun on pystytetty mainion runoilijan
Franzm'in kumapatsas.

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

3) Kemi (500 asukasta), Kemijoen suulla, on äskettäin
perustettu pienoinen kaupunki. Se harjoittaa jommoistakin lo-
hen kauppaa. Lähellä kaupunkia on muutamia sahoja.

4) Tornio (1,100 asukasta), Suomen pohjaisin kaupunki,
on rakennettu eräälle Torniojoen saarelle lähellä saman joen
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suuta. Tämä kaupunki harjoittaa kauppaa lohilla ja Lapin
tamaroilla, niinkuin peuran lihalla, nahkoilla y. m.

5) Kajaani (1,100 asukasta) on mähäinen kauppakaupunki
Koittmkosken marrella Paltamon pitäjääpä. Täällä pidetään
muosittain kuuluisat markkinat, joihin matkustaa laajalta ihmisiä
ostamaan metsälintuja, nahkoja, woita y. m., joitaPohjanmaan
sisämaiden asukkaat silloin tänne kuljettamat.

Hai luot», suurenlllinen saari Pohjanlllhdessll Oulun kaupun-
gista länteen päin, —Ku »im o, rautatehdas Kiiminginjoen »arrella, —
Wefitosti, rautaruukki Pyhäjärmen pitäjäässä, — Saarikoski,
rautaruukki Ontojärmen rannalla, — Ämmä, rautatehdas Kiantajärmen
lounaisella rannalla.

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

miljoona 800 inhatta) Suomenmaan asukkaista kuuluu Suoma-
lais-ugrilaiseen kansakuntaan. Tämä kansakunta on aikain ku-
luessa jakaantunut useampiin seka kielensä että kansallisten ta-
painsa puolesta hyttiinkin erilaisiin kansoihin, jotka asumat osaksi
pohjais-, koillis- ja keski-Euroopassa, osaksi läntisessä Aasiassa.
Nykyisten maamiestemme esi-isät asumat muinoin Wolgawirran
keskitienoilla. Niitä on kaksi pääheimoa: Karjalaiset ja Hämä-
läiset, mutta yhteisellä nimellä kutsuttiin heitä Suomalaisiksi.
Milloin Suomalaiset tähän maahan tutin)at, ei ole mannaan
tunnettu. Länteen päin siirtyessään poikkesi osa Hämäläisiä
Suomenlahden eteläpuolelle ja elämät siellä nyt Virolaisten
sekä Liimiläisten nimillä.

Niiden Suomalaisten heimokuntain, Karjalaisten ja Hä-
mäläisten, jotka nykyään Suomessa asumat, oli tänne tulles-
saan maa malloitettama sen entisiltä asukkailta «Pohjolan
mäeltä", ~Hiidenkansalta" ja Lappalaisilta. Nämä miimemai-
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nitut Suomalaisten heimolaiset omat nimittäin aikoinaan asu-
neet myöskin maamme eteläisemmissä bsissa, joista heidän täy-
tyi niahitellen siirtyä yhä pohjoisemmaksi Jäämeren rannikoille.

Suurimmassa osassa Suomea asuu Karjalaisia, joiden »suma>ala
ulottuu Lapintunturien etetä=rienteittä Suomenlahteen ja Menäjän rajalta
Uudelleniaalle, keski»Hämeesen, Satakuntaan ja eteläisen Pohjanmaan itai>
selle sekä luoteiselle rajalle saakka. Niinkuin helposti huomataan, kuuluu
tähän piiriin muun muassa koko Eamoumaa ja siis Samulaisetlin, mutta
nämä »viimemainitut omatkin sukuperältään Karjalaisia, maikka maakunnan
nimi on annettu sen asukkaille. Mitään suurempaa eroamaisuutta ei ole-
kaan karjalaisten ja samolaisten luonteiden, kielen ja tapojen matitta. Asuen
Suomenlahden, Laatokan ja Saimaan mesijakson rantamilla on karjalainen
tullut hymin taipuisaksi kauppaan ja neuttJOttelemifeen. Mielellään liikkuu
hän kauppa>asioissaau laweammillakin aloilla, eitä tyydy yksinomaisesti raaka»
peräisen maansa Miljelemiseen. Karjalaisten kaupva>intoa o» kenties mielä
kiihoittamit meuäläisteu naapuruus, sillä miimemainituthan omat tähän
elinkeinoon Marsin harjaantuneita. Luonnoltaan on karjalainen millkaampi,
sukkelamfti ja toimeliaampi kuin hämäläinen. Ha» ei ole umpimielinen,
maan puhelias ja iloinen; paremmin taipumainen uusiin yrityksiin, mutta
Mähemmän sitkeä ja kiimas, mähemmän symämietteinen ja ajattelema, mutta
nstämällisempi, kohteliaampi ja amuliaampi kuin hämäläinen, Kooltaan
on hän hämäläistä isompi, jaloryhtinen ja täytökseltään miellyttämä, Kau»
niitä miehiä ja naisia nähdään usein karjalaisten joukossa; tatuataanpa hei-
dän seassaan joskus marsinaisia taimottariafiit.

Hämäläiset asumat maamme lounaisessa osassa, Warsinllis>Suo.
messa, Satakunnassa, lounais» ja etelä-Hämeessä, pohjaisella Uudellamaalla
ja eteläisen Pohjanmaan sisäisissä osissa. He omat mähemmän kaupan»
intoisia kuin karjalaiset, mutta lviljelemät maatansa suuremmalla huolella
ja uutteruudella kuin miimemaiiiitut. Kaikessa yksipäisyydessään ja hitai»
snudessaan on hämäläinen erinomaisen kestämä työmies. Hän on i)limat=
tain umpirehellinen, jonka tähden häneen moi aina luottaa. Hän miljelee
peltoansa manhalla isiltä perityllä taraatlaan. Jos herrasmies sattuu asu»
maan hänen naapurinansa ja uudenaikaisia miljelystapoja käyttämällä saa
pellostansa fmiremmat tulot, niin ei se äkkiä lehoita hämäläistä ryhtymään

samaan miljelystapaan. Tätä hämäläisen »vanhallansa olemista on kestä-
nyt monta sataa muotta, maan uyt koittaa Hämeessäkin toinen aita, Kan>
sallistunto on herännyt; kouluja rakennellaan, kirjallisuutta »viljellään, Mo»
nessa kohden nähdään talonpoikain käyttämän herrain kanssa kiimassa uusia
maanmiljelystapoja.



52

Muodoltansa on hämäläinen lyhyenlainen ja tutcmahartioixcn, Har-
moin heidän seassansa tamatHan henkilöitä, joita yleisen täsitystaman mukaan
woisi kauniiksi sanoa. Mutta maikka tämä hämäläinen heimo ei ole warus-
tcttu millään erinomaisella kauneudella, on sillä kuitenkin kestämäisyydessään,
rehellisyydessään ja uutteruudessaan omaisuuksia, jotka asettamat sen täy>
delliseen tafa=arrooon muiden ihmisheimojen rinnalle.

Paitsi näitä suomalaisia heimokuntia, asuu maassamme
wielä joukko Ruotsalaisia (noin 260 tuhatta), Venäläisiä (noin
7 tuhatta), Saksalaisia (noin 1,400), Lappalaisia (600) ja Mus-
talaisia (noin 1000 henkeä) sekä muutamia satoja muita ulko-
maalaisia ihmisia. Tärkeimmät Suomessa asmvista germani-
laisista kansoista oraat Ruotsalaiset, jotka owat tässä maassa
olleet ttmllitsemana säätynä lähes seitsemän »vuosisataa. Suurin
joukko maamme tähän-astisista »virkamiehistä on ruotsalaisista
saanut alkunsa. Huomata kuitenkin tulee, että enimmät snvis-
tyneet perheet oraat alkuansa maan suomalaisesta wäestöstä,
mutta aikain kuluessa ruotsalaistuneet seka kielensä että tapainsa
puolesta. Varsinaista ruotsalaista wäestöä löytyy Uudenmaan
ja Warsinais-Suomen eteläisissä osissa, Ahwenan saaristossa
ja läntisellä sekä luoteisella etelä.Pohjanmaalla. Ruotsinkieli
on tosin wielä hallituksen »virkakielenä Suomessa, mutta koh-
dakkoin asetetaan suomenkieli täydelliseen tasa-arwoon sen rinnalle.

Venäläisiä asuu maanmiljelijöinä enimmän Viipurin läänin kaak-
koisessa osassa japaikoin muissakin lääneissä kaupunkien kauppamiehinä, —
Saksalaisia kauppa-asioitsijoita ja teollisuuden harjoittajia löytyy etenkin
Miipurissa ja Helsingissä, — Lappalaiset asumat maamme pohjaisimmassa
osassa, — Mustalaiset kuljeskelemat kerjääjinä ja hemosten Maihtajina ym-
päri maata markkinoista toisiin. Muutamat heistä asumat enimmäkseen
yksissä paikoin ja owat ryhtyneet maanmiljelykseen.

Uskonto. Suomenmaan »valtiokirkko on e»uankelis-luthe-
rilainen, johon kirkkokuntaan enin osa tämän maan asukkaista
kuuluu. Se kristinusko, joka Suomeen kolmella eri ristiretkellä
(»vuosina 1157, 1249 ja 1293) Ruotsista tuotiin, oli roomalais-
katoolisen kirkon oppia. Tämä oppi pääsi ainoastaan jossakin
määrin kansaamme juurtumaan, sillä kansaa opetettiin ainoaa-
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taan uuden uskontonsa ulkonaisia sääntöjä noudattamaan, waan
ei sen sisältöä käsittämään. Sitä Paitsi tekiwät alituiset sodat
ja rajariidat Wenäjän kanssa mahdottomaksi minkään »vaka-
wamman kristillisyyden perustamisen Karjalaan, sillä tämän
maakunnan asukkaita kastoiwat mätiin ruotsalaiset roomalais-
katooliseen, wäliin wenäläiset kreikkalais-katooliseen uskoon. Sen-
tähden ei kansassamme ilmaantunutkaan sanottamaa wastus-
tnsta, kun Lutherin puhdistamaa oppia rumettiin sen sekaan
lett)tttämään, mikä tapahtui »vuoden 1523 tienoilla. Puhdiste-
tun opin päämääränä oli tehdä uskonto kansalliseksi, saattamalla
kansaa omalla kielellään ymmärtämään uskontonsa perusteita.
Sentähden »vakaantui Suomessa Lutherin oppi, joka on tehnyt
kansamme henkisen »vaurastumisen mahdolliseksi. Kuitenkin on
jäänyt, osaksi tuenalaisten edellä mainituiden käännytystointen,
osaksi myöhempäin »valtiollisten tapahtumain tähden, joukko
maamme karjalaisia kreikanuskon tunnustajiksi. Näitä kreikan-
uskoisia karjalaisia, niarsinaisia »venäläisiä lukuun ottamatta,
on Suomessa nykyään noin 40 tuhatta.

Paitsi lntherilaisia ja treikkalais>katoo!ilaisia löytyy Ninassamme joukko
roomalais-katoolisen uskon tunnustajia, joista enimmät asumat Helsingissä,
Turussa ja Viipurissa, Myöskin muutamia satoja reformeerattuja, juuta»
laisia ja muhammedilaisia asuu siellä täällä, enimmiten suuremmissa kau-
pungeissa, Lutherilaisessa seuralunnassa on syntynyt eräitä »vähemmän
tärkeitä uskonlahkoja, joista merfittäroin on n, s, hihhulien lahko.

Maan historiallinen jako. Sitä Suomenmaan osaa,
joka ttmodesta 1743 »vuoteen 1811 kuului Venäjän »valtakun-
taan, eli Wiipnrin lääni ja eteläinen osa Mikkelin läänistä,
kutsutaan Vanhaksi Snomeksi. Muuten jaetaan Suomi histo-
riallisessa katsannossa yhdeksään maakuntaan, jotka oivat: War-
sinais-Suomi, Ahwenanmaa, Satakunta, Uusimaa, Häme, Sawo,
Karjala, Pohjanmaa ja Lapinmaa.

1) Wllisin»is°Suomi on Suomen lounaisin osa, jossa omat tapah»
tuneet maamme »vanhimmat tarkemmin tunnetut historialliset tapahtumat,
sillä tämän osan Suomea malloittimat ruotsalaiset eusin ja tänne tuotiin
ensin kristinusko. Täällä omat myös eläneet enimmät niistä historiani-
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fista henkilöistä, jotta suuremmassa määrässä omat roaifuttaneet maamme
yhteiskunnallisiin ja »valtiollisiin oloihin. Sentähden on Marsinais-Suomi
historiallisista muistoista rikkain Suomen maakunnista. Tärkeimmät his>
toriallisesti muistettamista paikoista oroat: Turku, jonka lähellä oleroa
Turun linna on perustettu 1157. Sen perusti Ruotsin kuningas Eerikki
IX pyhä ja piispa Henrik kastoi ensimäiset suomalaiset kristinuskoon lähellä
kaupunkia olemassa Kupittaan lähteessä, Turun linnassa asui muutamia
muusia (Suomen herttua, sittemmin Ruotsin kuningas, Juhana 111, Täällä
tehtiin rauha ~pikkilwiha»" perästä m. 1743. Lähellä Turun kaupunkia on
Lemnnniemi, jossa oli sotatappelu to. 1808. — Naantali on muistettama
siitä, että siellä oli keskiaikana maamme kuuluisin ja rikkain naisluostari,
— Uudessakaupungissa tehtiin rauha Ruotsin ja Venäjän Malilla ~ison>
roiman" perästä m. 1721. — Kuusiston linna, Piikkiön pitäjääsi», oli
aikoinaan Suomen katoolisten piispain asunto, (Se hämitettiinro. 1528).
— Nousiaisissa mainitaan olleen maamme maiihimman kirkon ja täällä
afuiroat Suomen ensimäiset katooliset piispat, — Rantamäellä asumat
myös muutamat Suomen katoolisista piispoista, kunnes piispan-istuin
muutettiin Turkuuu, — Marttilassa moitti Kaarle herttua Akseli Kurjen
tn. 1598,

2) AlMenanmaan saaristo, Suomen ja Ruotsin Malilla Pohjan,
lahden suussa, joutui asemansa tähden jo aikaiseen pysähdyspaikaksi Ruot'
sista Suomeen ja päinwastoin kulkemille Immoille, Mitään suurempaa his-
toriallista tehtämää ei täällä kuitenkaan «le koskaan suoritettu, Pari paikkaa
on kuitenkin muistettalvaa- Kastelholma, erään keskiaikana perusteluu
linnan jäännöksiä Sundin pitäjääpä, ja SkaipanZ, itäänpäin Kastelhol-
masta, oli sekin linna, jonka englantilaiset hawittiwät ro. 1854.

3) Satakunta, Turun ja Porin läänin pohjainen seka Hämeen lää-
nin luoteinen osa, on historiallisista muistoista hiukan rikkaampi, Siellä
tapahtumat muun muassa ensimäiset tappelut siinä talonpoikaiskapinassa,
jota historiassa on saanut ~Nuijasodau" nimen. Seuraamat paikat omat
historiallisessa katsannossa merlillisimmät: Ullvila, jonka lähellä sijaitsee
nykyinen Pori, oli aikoinaan kaupunkina. Tämän lähellä -moitti Klaus
Fleming'in tilapäällikkö Akseli Kurki Pentti Poutun johtamat,,nuijamiehet"
m, 1596. — Nokian kartanossa Pirkkalassa oli tappelu Klaus Fleming'in
ja talonpoikain »välillä ro. 1597, — Kokemäen pitäjaassii on wanha lato,
jossa Suonien ensimäisen piispan, Henrikin, sanotaan saarnanneen, Sen
ympärille on rakennettu limitys, — Köyli»järwen jäällä sanotaan Lalli-
nimisen talonpojan murhanneen edellä mainitun Henrit-piispan, — Laulk»,
mainion Surfifuroun perintökartano Wesilahden pitajäässä.
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4) Uusimaa on liiultaniasti saanut nimensä niiltä ruotsalaisilta
uudisasukkailta, jotka Birger Jaarlin aitana sinne Ruotsista tnuutriroat.
Se on kapeahko maakaistale Suomenlahden rannalla ja ulottuu tzankonie.
men länsipuolelta Haminan seuduille seka Salpausselästä Suomenlahteen
saakka. Tärkeimmät historiallisesti merkilliset paikat oroat: Anjala, kartano
Elimäellä, jossa tehtiin Anjalan liitto ro. 1788, — Haminassa tehtiin rauha
Ruotsin jn Venäjän Malilla ro. 1809, jolloin Ruotsi lopullisesti luopui Suo.
mesta, — Helsinki, muistettaiua mmm muassa siitä aseiden heittämiscstä,
jonka Ruotsin ja Suomen sotaniäki siellä teli «Hattujen sodnn" aikana m.
1742. — Porivoossa pidettiin waltiopäiwät w, 1809, jolloin Aleksanteri 1
Suomen tantan «korotti kansakuntien joukkoon", — Naasepori, luanfjau
linnan jäännöksiä Karjan pitäjäässä. Siinä asm »vähän aitanKaarle zuiun-
tiupoita Vonde, — Ruotsinsalmi, Kymmenjoen itäisen suuhaaran luona
lähellä Kotkan kaupunkia, on muistettama meritappeluista ro. 1789 ja 1790.— Suursaaren lähellä oli meritappelu ro. 1788, — Suiartholma, häwi-
tetty linnoitus lähellä Lomiisan kaupuutia. — Wiap»ri, perustettu ro. 1749,
on merkillinen sen autaumifeit johdosta menäläisille ro. 1808. Sitä pom>
mittiroat ranskalaiset ja englantilaiset itämaisen sodan aitana ro. 1855. —
Wärala, kylä Elimäellä, jossa tehtiin rauha lolmuuuotisen sodan perästä
ro. 1790.

5) Hämeen maakunta on Pohjanmaan, Saroon, Uudenmaa», War°
sinais>Suomen ja Satakunnan malissa, Luonnollisen asemansa rouotfi ei
tässä maakunnassa ole niin paljon historiallisesti muistettamin paikkoja kuin
meren lantamaatunuissa. Kuitenkin löytyy täällä sangen manhoja merkilli»
syyksiä, sillä tähän maakuntaan tekuvät ruotsalaiset toisen ristiretkensä. His-
torian suhteen ntertittäroimmät paikat oroat: Hämeenlinna, jonka Birger
Jaarli perusti ro. 1249, on Turkua lähinnä nianhin Suomen linnoista, —
Karstulassa oli tiimat sotatapftelu ro. 1808. — Liutsiala, muinainen ku>
niukaankartllno Kangasalan pitäjäässä. Siinä asui Eerikki XIV lesti Sata-
riina Maunutar. — Padasjoki, tappelu nuijasodan aitana ro. 1597. —
Pälkäne, muistettama sotatappelusta ro. 1713, — Utintangas Valkealassa,
tunnettu tappelusta ro. 1789,

6) Sam» on samoin tuin Hämekin sisämaa, jonka ympärillä omat
Pohjanmaa, Karjala, Uusimaa ja Hame, Nntta maitta tämän maakunnan
rajat eiwät missään kohdassa ulotu mereen saakka, on Sawo kuitenkin his-
toriallisista muistoista Suomen rikkaimpia maakuntia, johon syynä lienee
ollut sen läheisempi asema Venäjän suhteen Täällä olemista merkillisistä
paikoista mainittakoon: Zawoulinna (= Olaminlimia), perustettu ro. 1475
lajlllinnllksi Venäjää mastoa», — Haapaniemi, Rantasalmella, oli muinoin
Suomen sotakoulun asemana, — Partumati, myös Rantasalmen pitäjäässä,
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on lllliistettama sotatappelnstll ro. 1789. — Porrassalmi, ahdas Kuoren-
sola lähellä Mikkelin kaupunkia; tappelu ro. 1789. — T»iwala, lähellä
Kuopion kaupunkia, ja — K»ljonwiita, lisalmella, omat mainioita 1808
mnoden sodasta, — Lappeenrannassa oli aikoinaan linnoitus. Sen lähis-
töllä taisteltiin ensimäille» tappelu Hattujen sodau aikana ro. 1741. —
Kärnäfosti, Samitaipaleella, sutatappelu ro. 1790.

7) Karjala, rajamaaklinta Venäjää roaStaan, on luonnollisen ase»
mansa juuofft useammin kuin maamme muut maakunnat ollut taistelutan-
tereena ja riidan aiheena Ruotsin ja Wenäjän mälillä. Se on kuulunut
Maliin Ruotsille, Maliin Venäjälle ja sentahden ci tämä maakunta ole moi'
uut henkisissä eikä aineellisissa pyrinnöissä edistyä muun Suomen rtmtana.
Paljon löytyy täällä historiallisesti merkillisiä paikkoja. Tärkeimmät niistä
omat: WiiPurinlinna, jonka Torkel Kuuutinpllika perusti m, 1293 tuodes-
saan kristinuskoa Karjalaan, Se on monta kertaa ollut taistelun esineenä
Venäjän ja Ruotsin malilla ja siellä mietti jonkun aikaa komeata elämää
Ruotsin maltionhoitllja, sittemmin kuningas Kaarle Knuutinpoika Vonde.
Tässä linnassa ja sen lähistöllä tapahtuneista tappeluista muistettakoon:
Wiipurin pamaus m, 1495 ja Viipurin kujanjuoksu m, 1790. — Sätti-
jiiiwi, kuuluisa Lewenhaupt'in retkestä m, 1741, — Käkisalmi, tärkein
kaupunki entisessä Käkisalmen läänissä. Likellä kaupunkia ollut itimauha
linna rakennettiin uudestaan m, 1295, Se oli milloin ruotsalaisten, milloin
tuenalaisten Mallassa, — Walamo, manha ja rikas kreikkalainen luostari
eräässä ihanassa Laatokan saaressa, — Konenntsa, myöskin kreikkalainen
luostari Kouunsaarcessa lähempänä Käkisalmea, — Muutun kirkolla löi
ömersti Burmeister roeuäläifet m, 1650.

8) Pohjanmaalla omat tapahtuneet suurimmat ja tärkeimmät rap'
pelut Ison roiman aitana sekä Suomen sodassa muosina 1808 ja 1809, jonka
jälkeen Suomi Ruotsista kokonaisuudessaan eroitettiiu. Se on juuri tämä
maakunta, joka enimmän sai kärsiä »vihollisten mäkimaltaa tuona hirmui»
sena aikana, jota Suomen historiassa nimitetään isoksi mihaksi, Viljellyt
maat ja roäfiriffaat seudut muuttuimat muutamissa muosissa kammottamiksi
erämaiksi. Ihmisiä surmattiin ja kidutettiin julmimmalla tumalla. Esi»
merkkinä mainittakoon, että ainoastaan Limingan pitäjäässä teki tänä aikana
surmattujen luku yli 2 tuhatta henkeä. Ne, jotta kerkesimät, pakenimat for-
piin ja saloihin, joissa elättimät itseään petäjän kuorilla, jäkälillä y, m,

Waan Suomen kansa ei kuitenkaau sortunut. Tärkeimmät tämän maafuit'
nait historiallisesti muistettamista paikoista omat: Oulunlinua, linnan
jäännöksiä lähellä Oulun kaupunkia, perustettu m, 1570. — Santanmo-
rella, Ilmajoen pitäjäässä, löi Klaus Fleming talonpojat m. 1597 ja ku-
tisti siten nuijasodan. — Napuen kylässä, Isonkyrön pitäjäässä, oli meri'



nen tappelu w. 1714. Siinii Moittimat mettäfäifet. — Kajllaninlinna, la.
hellä Kajaanin kaupunlia. Niimcinainillu on mnistettama ~farFafoba3ta"
to. 1712. Liiman hämittimät wenäläisct w, 1717. — Siikajoki, — Re-
«onlahti, ja — Pulllila, Siikajoen luarrclla, — Juutas, Uudeiikaarlcpyy!!
pitäjäassa, — Oranillincn, Nöyrin pitäjäässä, — Lapua, — Ruonan-
silta — Salmi ja — Alanms, kaikki mmstcttamia 1808 toitoben tappe»
luista. — Oltijllti, kylä Salon pitäjäässä, mainittama 1808 muoden so>
tötmtou johdosta. — Korsholma, entinen linna lähellä Nikolainkaupnnkia,

9) Lapiniunasfa ci syrjäisen aseinansa ja muiden luonnollisten
hankaluuksien tähden ole tapahtunut mitään merkilliscinpää historiallista
tapahtumaa.
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