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NiiMMlo Snomklset jolllpiiilllilisessil elmilssillili?

Säästäwäisyydestä on kaikkina aikoina paljon pu-
huttu, waan kuitenkin näyttää siltä, kuin siitä ei olisi
kylliksi mielä sittenkään puhuttu, koska yleistä kansal-
lista säastäwäisyyttä jokapäiwäisessä elämässämme niin
Harmoin tawataan. Uskoisi että ainakin nyt, kun Suo-
men kansa juuri on kärsinyt katowuoden kowaa rasi-
tusta ja parhaillaan kärsii sen jälkimainingeita, kaikki-
alla koetettaisiin elää sen mukaan kuin kowaosaisen isän-
maamme olot waatiwat. Waan eipä nuo omin silmin
näkemät kärsimyksetkään ole olleet kyllin moimakkaita
saattamaan meitä ajattelemaan, mitä köyhän köyhä isän-
maamme waatii meiltä meidän jokapäimäisiinoloihimme
ja tapoihimme nähden. Ilellisyyttä ja tuhlausta nä-
emme ympärillämme kaikissa sääty- ja warallisuus-
luokissa. — Temmatkaammepa joukosta joitakuita esi-
merkkejä: Tuossa rikas herrasmies käänteleikse samettiin
werhotulla sohwallaan, huomaa sen kuluneeksi ja päät-
tää ostaa uuden päällisen. Päätös pannaan hätä pi-
kaa toimeen, sillä rahoja ei puutu, ja sohnm saa wah-



man wahwaa silkkikangasta päällystäkseen. Mutta ko-
mea sohwa kaipaa komeata seuraa, ja yhtä nopeaan
saamat toisetkin huonekalut silkki-päällykset. Ikkunat ja
owet saamat uudet, kalliista ulkomaan kankaasta tehdyt
uutimet, lattia peitetään Brysselin matolla y. m. y. m.
Näin tuon huoneen kauttaaltaan siistiäminen nousi kah-
deksaan tuhanteen markkaan, joka summa meni ulkomaa-
laisten tehtailijain taskuihin. Toinen herrasmies, rikas
hänkin, perustaa omaa kotia itselleen ja ostelee ylen
hienot ja kalliit huonekalut, kaikki ulkomaalaisten teh-
tailijain teoksia; lasku niistä nousee neljääntoista tu-
hanteen. Jos nämä kaksi olisimat ainoat, jotka niin
tekemät, niin ei asiasta kannattaisi puhua, mutta kun
melkein kaikki herrasmiehet Suomessa tekemät heidän
tamallaan, niin ei siitä enää somi puhumattakaan olla.
Satoja tuhansia ja jälleen satoja tuhansia markkoja luis-
taa maasta pois ainoastaan ylellisten korutamarain os-
telemiseen.

Wäitetään, että jokaisella täytyy olla mapautta
omilla rahoillaan ostaa mitä ja minkälaista tamaraa
kukin haluaa. Olkoonpa niin. Mutta toiselta puolen
on meillä Suomalaisilla toinen mielä suurempi täyty-
minen, joka maatii, että mitä rikkaan ei tarmitse sääs-
tää itsellensä, sitä täytyy hänen säästää kansallensa, ja
kansallensa säästää hän silloin omaisuuttaan, kun hän
käyttää kotimaisen työn tuotteita. — Ajattelemattomasti
kyllä sanotaan: ~kotimaisen työn tuotteet omat kalliim-
pia ja karkeampia kuin ulkomaiset, usein myös rumem-
pia, sentähden ei niitä osteta". Mitä hintaan tulee,
sanoo eräs sananparsi: ~rikas ei kysy hintaa, kun maan



»neleistänsä saapi", ja me uskomme sen todeksi. Sillä
silkkiä kalliimmat kotimaan kankaat eiwät ole, kuitenkin
silkkikankaita ostetaan, mutta hienoimmat kotimaan kan-
kaat usein jäämät ostamatta. — Omatko ne sitten ru-
mempia? — Waikea sanoa — se riippunee kunkin kauno-
aistista, mihin suuntaan se luonnosta taipuu, ja mihin
suuntaan sitä on kehitetty. Uskoisi kuitenkin, että Suo-
malaisille suomalaiset marit, mallit, kuosit ja laamat
olisimat kauniimmat, mutta suuri osa Suomalaisia omat
kehittäneet kaunoaistiansa ulkomaalaiseen malliin, joten
se on kännyt tykkänään epäsuomalaiseksi, ja niiden mie-
lestä tietysti kotimainen on rumaa. Niin sitä sitten
heittäydytään tuon epäsuomalaisen hienouden Vaati-
mina käyttämään tykkänään wierasta tawaraa oman
maan ja kansan aineelliseksi sekä henkiseksi mahingoksi.
Tällä uralla kulkemat maamme marakkaat säätyläiset
edellä, ja niitten jälessä koettamat sitten mähempimarai-
setkin päästä. Toteutuu siis siinäkin sananparsi: ~Rikk-
aat kulkemat kerskuen edellä, köyhät tulemat minkuen
jälessä". Missä maan hienoja ollaan ja missä hienoiksi
yritetään päästä, siellä myös kohta hankitaan ulkomaa-
laista tamaraa tuon hienouden ilmaisijaksi. — Onpa
meillä joskus saatu nähdä semmoistakin, että umpisuo-
malainen talonpoikaismäki on pitoihin mennäksensä pu-
kenut silkit, ~muslimit" ja merat yllensä, metänyt puo-
lalaisetkengät jalkaansa jaranskalaiset hansikkaatkäteensä.
Onneksi tuonlainen pukeutumistapa talonpoikaisten kes-
ken on harminaista, maan ellei siihen aikanaan huo-
miota luoda, moipi se, mikäli marallisuus siihen tilai-
suutta antaa, käydä tamalliseksikin. Kummeksia täytyy,



että Suomalaisissa on päässyt niin epäsuomalainen
mieli-ala malloilleen, ett'ei tuonlainen mieras hienous
käy sille mllstenmieliseksi. — Köyhiä kun olemme, täy-
tyy meidän kansamme eduksi säästää, missä maan suin-
kin woimme. Eikä se auta, että ainoastaan jotkut meistä
säästämät, koko kansan täytyy säästää, säästää oman
olemisensa eduksi. Kaikkinainen työpalkka säästet-
täköön mikäli suinkin mahdollista kotimaan ja
kansan hymäksi. Työmoimamme on ainoa aarteemme,
toista meillä ei ole, sitä tulee meidän kehittää ja käyt-
tää, siihen kehottaa meitä luonnon antimista köyhä,
mutta luonnon woimista rikas maamme, Kun me Suo-
malaiset maan siksi suomalaistuisimme, että sisustai-
simme kotimme ja Vaatettaisimme itsemme kotimaisen
työn tuotteilla, sekä muutenkin yleisiin tarpeihimme käyt-
täisimme niitä, niin armatenkin koskiemme partaat tuota
pikaa olisimat tehdasrakennuksia täynnä. Senkautta sai-
siwat Suomalaiset wärit, mallit, kuosit ja kaanmt laa-
jan kehittymis-alan, tulisimat muodostelluiksi ajan waa-
timuksien mukaan ja täyttäisiwät hienoimmankin kauno-
aistin waatimuksia. Arwatenkin ne raiwaisiwat itsellensä
tien ulkomaan kauppamarkkinoillekin, sillä ne omat siksi
omituisen wiehättämät ja kauniit. Meillä on niissä
mankka pohja, jolle käy laajaan rakentaminen.

Tässä käsitellyt seikat omat komin helpot toteut-
taa, sillä ne omat aiman yksityiskohtaista laadultaan.
Se riippuu likinnä perheen haltiain omasta wapaasta
päätöksestä, tahtomatko ohjata kotielämänsä käytännöl-
listä, aineellista puolta yllämainittuun suuntaan, waiko
ei. Mutta komin laajalti ja woimakkaasti semmoinen



päätös maikuttnisi yleisiin kansallisiin oloihimme, paljon
se niitä wllhwistaisi. Tilattoman työkansan elinehtoja
se Marsinkin parantaisi, kun niin ääretön joukko työtä
heidän edukseen säästyisi. Suomen työntekijä saisi mo-
nipuolisempia, laajempia ja tuottawampia työaloja.

Naisesta, perheen emännästä, rlppuu suuressa mää-
rässä jokapäimämen kotielämä. Hän se useimmiten on,
joka antaa sille sen suunnan, mikä hänelle on mieluisin.
Naiset, uskallammeko toimoa teihin? Uskallammeko toi-
woa, että teissä yleisesti on tahtoa ja moimaa suun-
nata kansanne jokapäiwäisiä elämäntapoja suorastaan
isänmaalliseen suuntaan? Uskallammehan toki, koska tie°
dämme, että moni teistä on jo siihen ryhtynytkin.
Mutta ennenkuin kaikki siihen ryhtymät, emme moi sa-
noa, että Suomen kansa säästää jokapäimäisessä elämäs-
sään. Ennen emme kuitenkaan saa lakata tätä asiaa
mieleen telottamasta, ennenkuin moimme koko kansaa
ajatellen lausua: Suomen kansa säästää oman kansansa
ja kansallisuutensa eduksi.

On sanottu: ~Tähän muutokseen tarmitaan ääret-
tömän suuria pääomia. Meillä ei ole siksi marallisuutta,
että jaksettaisiin saada tehdasliikettämme siihen moimaan,
että se kaikinpuolin mastaisi tarpeitamme". — Kun
muosi muodelta yhä suurempia ja suurempia osia niistä
summista, jotka nykyään menemät ulkomaille, jäisikoti-
maahan, niin se marsin tuntumalla tamalla täsmättäisi
kotimaisia pääomia. Armatenkaan emme aiman kauan
tarmitsisi kitua pääomien rasittamaa pienuutta. Ia
huomioon täytyy ottaa myöskin se seikka, että kotiteol-
lisuus tietysti suuresti elpyisi ja täyttäisi tuntuman ti-



lan kansallisessa työpajassa, jota mastoin se nykyään,
ulkomaalaisten tehdastuotteiden sortamana, on tykkä-
nään uupumaisillaan.

Wielä kerran sanomme: naiset, ryhtykää te yhdys-
hengen kannattamina asian toteuttamiseen, miehet eimät
pane wastaan.

Edellä olemme puhuneet ainoastaan warakkaita
kansalaisia ja heidän elämäntapojansa silmällä pitäen,
mermten näitä tapoja siihen, mitä mielestämme isänmaan
Vaurastuminen ja kansallinen kehityksemme waatisi.
Mutta suurin osa kansalaisiamme omat marattomia, jopa
köyhiäkin, heille on siis oma tilansa jokahetkisenä ja
läheisenä Varoittajana ja muistuttajana järjelliseen ja
tarkkaan säästäwäisyyteen. — Kääntäkäämme nyt aja-
tuksemme heidän puoleensa, huomatuksemme, kuinka he
mahtanemat käsittää asemansa yleiseen kansalliseen
säästäwäisyyteen nähden. Wanhat ihmiset näissä pii-
reissä tawallisesti säästämät kaikin tamoin, toisinaan ai-
man liiaksikin, mutta keski-ikäisten ja nuorison mullassa
täällä yleisen toiminnan ohjakset etupäässä omatkin,
heistä siis puhukaamme. — Temmatkaamme joukosta
jälleen joitakuita esimerkkejä keskustelumme pohjaksi.

Tuossa eräs mähämarainen talokas perheineen.
He omat «litteroita työntekijöitä, maan heidän maaosuu-
tensa on pieni ja perhekunta iso, mutta säästämäisyy-
dellä woisiwat toki omin neumoin toimeen tulla. — As-
tumme tupaan. Siellä on siistiä ja kodikasta. Kahmi-
pannu takan kulmalla ikäänkuin sanoo: minä olen kanssa
mastaan ottamassa, niin manna ja kodikas se on ase-



mallaan. Meitä wiedään mieraskamariin. Siellä on
~laukkuryssältä" ostettu pöytämaate pöydällä, samaten
peitto sängyllä ja uutimet ikkunassa, mutta kaikki muu
on kotitekoista. — Kahmipannu siirtyy takan kulmalta
pöydälle sisällystään tarjoamaan, maan me kuin emme
ole kahmin ystäwiä, kiellämme meille tarjoamasta. Sitä
ihmettelee emäntä ja kertoo (lasten häntä koko ajan
hameesta metäen ja kahmia pyydellen), että hän ja mie-
hensä omat pahanlaisia kahmia juomaan. Noin toista
naulaa kahmia menee heille miikossa. Isännän henkäyk»
sestä päättäen taitaa hän myöskin olla pahanlainen ~romm-
ia" juomaan, ja näkyipä ~rommipullo" seisomankin
kaapin seinustalla. Kun emme kahmia juo, tuopi emäntä
nmnipullon esille, maan meidän täytyy kieltäytyä sitäkin
maistamasta. Emäntä tuskittelee, mitä tarjota, kun ei
näytä mikään kelpaaman. Me pyydämme kaljaa tahi
sahtia, maan sitä ei ole. — Tuossa eräs työntekijä as-
tuu kotiansa kohden, poikkeaa kauppiaan luo ja ostaa me-
näläisen kartuusin taskuunsa. Kotiin tullessaan antaa
hän rahaa mainiolleen, joka menee ostoksille. Kauppi-
aalta ostaa maimo ~kilon kahmia ja sokeria selasin",
Riian jauhoja, tehtaan palttinaa, mannaryyniä y. m.
— Tuossa eräs toinen työmies poikkeaa kotimatkallaan
kapakkaan, ja sinne jää marsin tuntuma osa rahoista,
ell'eiwät jää sinne kaikki. Edelliset esimerkit omat otetut,
kuten huomaatte, maltillisimmista piireistä, maan ote-
taan joitakuita esimerkkejä jyrkemmältä puolelta myöskin.
Tunsin akan, joka joi kahmia niin, että joi itsensä mallan
köyhäksi ja kipeäksi. Erään kerran, kun kahmin himo tuli,
eikä hänellä ollut rahaa eikä muutakaan tamaraa, jolla



olisi moinut saada kauppiaalta itselleen kahmia maihde-
tuksi, otti hän pienen taikinakaukalonsa, jossa oli tai-
kinaa nousemassa, kainaloonsa ja wei sen kauppiaalle.
Uskomattomalta tuo kuuluu, mutta tapahtunutta se kui-
tenkin on. Kauppiasta tuommoinen tyhmyys hirwitti,
ja hän ajoi akan hymää kyytiä taikinakaukaloineen ko-
tia takaisin. — Kerron mielä erään tapauksen. —

Eräässä työmiehen perheessä tultiin, miehen miikon sai-
rastettua, niin köyhiksi, että lasten täytyi kerjätä, mutta
isä parani, pääsi työhön, ja lapsetkin palasimat jälleen
kouluun, tuoden joka päiwä koulu-emaikseen suuret mii-
paleet nisuleipää. Waan isän terweys ei kestänyt, hän
sairastui uudestaan, ja kohta oli lasten myöskin pakko
lähteä uudelle kerjuumatkalle. — Tähän aikaan on ta-
nmllista, että palmelijat maaseudullakin saamat suurim-
man osan palkkaansa puhtaassa rahassa eikä, kuten en-
nen aikaan oli tamallista, luonnon antimissa. Palme-
lijat ostelemat sitten kauppiaalta melkein kaikki maate-
tamaransa, maan pienillä rahoillansa eimät saa ostetuksi
kuin halmimpia lajeja ja siis tamallisimmasti menäjän
tehdastuotteita. Likeisin seuraus siitä on, että saamat
heikkoja maatteita, jotka raskaassa, maatteita kulutta-
massa työssä kulumat tuota pikaa repaleiksi, ja heidän
täytyy alati olla uusia ja uusia maatteita hankkimassa.
Mutta esimerkki-luettelomme käy liian pitkäksi, ja koska
kuitenkin liene mahdotonta tässä mainita kaikki erilaiset
olosuhteet, niin lopetamme tähän, toimoen sanotustasaamamme kyllin miettimisen aihetta.

Edellisestä käynee selmaksi, että kansamme symiin
rimeihinkin jo on tunkeutunut, en tahdo sanoa halu,



maan kuitenkin tapa tyydyttää jokapäimäisiä tarpeitaan,
ostamalla ulkomaalaisia tamaroita kauppiailta. Tosin
kyllä niitä sillä tamalla mukamimmin saa, kun maan on
rahaa yltä kyllin, mutta kun sitä ei ole kuin niukalta,
niin on alituinen rahapulakin alituisena kiusaajana. Ia
sitäpaitsi on siitä seurauksena juuri se asia, jota tässä
etupäässä olemme tahtoneet silmällä pitää, että rahat
liukumat kauppiaiden käsitse ulkomaalaisten taskuihin,
eikä Suomalaisilla ole keinoa eikä kykyä ottaa niitä
sieltä takaisin. Ennen, manhaan aikaan, oli toisin kuin
nyt. Suomen talonpoika tuli melkein omillansa toi-
meen, eikä hän rahaa tarmmnut sanottamasti juuri
muuhun kuin merojensa suoritukseen. Itse hän malmisti
kaikki mitä tarmitsi, työaseensa, asuntonsa, huonekalunsa,
maatteensa, pyhäiset ja arkiset. Ainekset tähän kaikkeen
sai hän maamme luonnonantimista, puut omista metsis-
tään, raudan jännistään ja soistaan, pellamat jahmnput
omilta pelloiltaan, ja millat käsivoimat lampaiden se-
lässä hänen omassa nametassaan. Tosin kyllä kertoo
historia, että ulkomaalaiset kämimät Suomen rannoilla
kauppaa tehden, että he toimat Suomalaisille koristeta-
maroita, lasihelmi», waskisolkia, y. m., maan se kaupan-
käynti oli siksi mähäpätöinen, että kansan marallisuuteen
nähden ei sillä ollut suurta merkitystä. Niin sitä man-
haan aikaan elettiin ja eletään ehkä joissakuissa pai-
koissa Suomea mielä nytkin, mutta yleisintä on, että
miehet ostamat tupakkinsa, pyhäiset maatteensa, työ-
aseensa y. m. kauppiailta, joilla taas on etupäässä ul-
komaan tamaroita puodeissaan. Naiset ostamat kah-
minsa ja samaten pyhäiset maatteet, huimista alkaen.



myöskin kauppiailta. Mistä he tähän kaikkeen rahaa saa-
mat? Rahat he saamat enimmäkseen siten, että he ensin
myymät kauppiaille jymät, pellamat, hamput, millat, y.
m. mitä kullakin on, ja saamat sitten kauppiaalta rahan
asemesta haluttuja tamaroita, jotka tietysti useimmassa
tapauksessa omat ulkomaalaisia tehdastuotteita. —

Nain Suomen kansa nykyään miltei yleensä, ku-
kin osaltaan, marojansa myöten heittäytyy ulkomaalai-
sen tehdasteollisuuden turmiin, sillä näennäisellä puolus-
tuksella, että sen tuotteet omat halmemmat, kauniimmat
ja mähemmän maiman takaa saatamina. Mutta jos ajat-
telisimat, kuinka armaamattoman kalliiksi ne omalle kan-
sallemme käymät, kun ne aiman tukahduttamat kaiken
elollisuuden kotiteollisuuden ja tehdasliikkeen alalla omassa
maassamme, niin uskon, että päattelisimät toisin. —

Jos se paimä, kuten toimomme, kerran koittaa, jolloin
Suomalaiset pitämät kansallisena melmollisuutenaan käyt-
tää etupäässä kotimaisen työn tuotteita, silloin saamme
miettää kotiteollisuutemme ja tehdasliikkeemme uudes-
taan syntymisen juhlaa. Pääomat, joita siihen tarmi-
taan, niitä on järkemä kansallinen säästämäisyys estä-
nyt ulkomaille liukumasta.

Toimotaan, että se aika pian on tulema, sillä ny-
kyistä tuhlausta ei kansamme kauan moi kestää.



MMtiPen Suomessll liirsitiiiin thönpnntettll
jll Miiil?

Keskusliike yksityisten ihmisten ja kansojen »vä-
lillä kaswaa kaswamistaan, — henkinen kehitys sääty-
luokkien wälillä tasaantuu tasaantumistaan, — käytän-
nöllinen taitawuus ja kekseliäisyys lisääntymät lisäänty-
mistään. — Kummastellen näemme, kuinka nerokas kek-
seliäisyys, koneita rakennellen, pakottaa kuolleita kappa-
leita säntillisesti ja moimakkaasti noudattamaan koneen-
käyttäjän pienintäkin käskyä. Me ihantelemme sitä ne-
roa, joka taiwuttaa waltawia luonnon woimia nöyrästi
ihmistä palmelemaan. Mutta nämä moimat, nämä pal-
welukset, ne kaswattawat ihmisten nautinnon ja muka-
muliden waatimuksia äärettömiin. Paljon saadaan,
mutta enemmän aina maan pyydetään. Waatimukset
kaswawllt päimä päiwältä, harmat tyytymät osaansa;
köyhä toiwoo ja maatii rikkautta; rikas ponnistaa woi-
mansa päästäkseen pohataksi. Kaikki tietämät, että mitä
enemmän rikkautta, sitä enemmän mukamuutta ja nau-
tintoa; kaikki luulematrikkauden tuottaman onnea. Mutta
rikkaat ne usein huokaamat tyhjyyttään, onnettomuut-
taan, ja luonnollista se onkin, sillä ainoastaan tasainen,
rehellinen työnteko ja rauhallinen, tyytymäinen mieli
tuottamat onnea. Mutta nykyajan ihmiset melkein pel-
kääwät ahkeraa työntekoa: mahan työtä, paljon palkkaa!
on miltei jokapäiwäisenä huutona. Kun näin maati-
mukset yhä maan kaswawat kaikkialla, kuka ne miimei-
seltä täyttää? Ne jäämät luonnollisesti täyttämättä, ja



jättämät pettyneiden toimeiden, pettyneiden nmatimuksien
koko katkeruuden ihmisten mieliin. Ihteiskuntaa ja isän-
maata sitten säälittä soimataan, kun ei se moi eikä jaksa
kansaa simalla syöttää. — Mutta katsokaamme tuota
asiaa mahan liiemmalta, katsokaamme sitä jokapäimäis-
ten elämäntapojemme malossa, nähdäksemme, onko se to-
dellakin yhteiskunta ja isänmaa, joka pettää kansan toi-
meet ja maatimukset, mai onko se kansa, joka pettää
isänmaan toiweet ja waatimukset.

Kun Luoja antoi Suomen kansalle tämän suope-
räisen, kimisen ja rämeisen niemen asuinpaikaksi, koti-
maaksi, niin Suomen kansan samoin kuin muidenkin
maiden asujainten, tietysti tuli järjestää elämänsä maan
luonteen ja Varallisuuden mukaan. Mutta siihen ei
enää tähän aikaan mielellään suostuttaisi. On kuultu
kertomuksia siitä, kuinka muiden, luonnonrikkaiden maiden
asukkaat muosituhansia kestäneen asutuksen perästä nyt
moimat elää herkullisesti ja kemeästi, ja kohta otetaan
kertomus todeksi ja maaditaan, että meidän pienen köy-
hän, wasta joitakuita nmosisatoja miljelyksen alaisena
olleen isänmaamme tulisi moida tarjota samoja etuja. —

Ia tämän maatimuksen harhaanmieminä järjestetään
elämä mikäli mahdollista rikkaiden maiden mallin mu-
kaan, jos se malli sitten sopii meidän olosuhteihinune,
meidän warallisuuteemme, taikka ei, sitä ei paljon kysytä.
Niin on asian laita Marsinkin kaupungeissamme, maan ei
siinä kyllä, maaseuduillammekin jo alkaa huomata tai-
pumuksia samaan suuntaan. Marsinkin kuuluu malituk-
sia kotiteollisuuden huononemisesta, jopa hämiämisestä-

kin. Ia totta onkin, että tähän aikaan kansa myy työ-



aineensa ostaaksensa tehdastuotteita jokapäimäisiin tar-
peihinsa. Tällä tosiasialla, niin Vähäpätöiseltä kuin se
yksityiskohdissaan näyttääkin, on kuitenkin kansaan koko-
naisuudessaan suuri merkitys, koska se on warsin tehok-
kaana syynä siihen yleiseen työnpuutteeseen, jota käsityöl-
lään itseänsä ja perhettänsä elättäwät naiset nykyään
maaseuduilla kärsimät. Waan se työnpuute maikuttaa
wielä sywemmältä köyhän kansan oloihin, kuin mitä sitä
äkkipäätä ajatellen huomaakaan. Kun tilaton kansa pe-
rustaa perhettä, tekemät he sitä turmaten siihen luon-
nolliseen toiwomukseen, että he molemmin, mies ja maimo,
woiwat työllään ja ansioillaan tukea kotinsa toimeentu-
loa. Mutta se toimo ei toteunnu, syystä että kotiteol-
lisuus, jolla maimo etupäässä möisi ansaita, Hannaa
pois, sortuu halpojen ja heikkojen tehdastuotteiden kil-
pailuun.

Tästä taas seuraa likinnä, että perheen isän täy-
tyy yksin ansaita koko perheen elatus, ja moidakseen
sitä tehdä täytyy hänen korottaa työpalkkaansa niin kor-
kealle kuin milloinkin woi. Waan siitä häntä taas moi-
titaan, hän saa kallispalkkaisen työntekijän maineen, ja
tilaisuudet työn saantiin harwenewat, sillä kallispalk-
kaista työntekijää ei mielellään kukaan käytä. Näin ol-
len käy usein niinkin, että sekä mies että waimo jää-
mät työttömiksi ja perhe joutuu maimaistaloon. — Kuka
siihen oli syypää? Oliko se yhteiskunta tahi isänmaa?
Ei suinkaan. Syypäänä tämmöiseen kohtaloon
on kansan oma kemytmie lisyys, kun ei sallita
omien olojen ohjata elämää, maan jäljitellään sitä-
kin, mitä meidän maamme olot eimät sallisi meidän jal-



jitellä. — Käyttäkää kaikkiin tarpeihinne niin tarkasti
kuin maan suinkin moitte, kotiteollisuuden, taikka ainakin
kotimaisen työn tuotteita, niin on manna, että ainakin
naismäen työnpuute poistuu, perheen elatus tuhansissa
perheissä käy keweämmäksi, ja yleinen työkunto ja näp-
päryys elpymät armaamattomasti. — Antakaamme isän-
maallisen mielialan puhdistaa ja mallita tapojamme niin,
että mielimme ja itsellemme hankimme yksin sitä, mikä
meille köyhän Suomen asukkaina ja miljelijöinä on mah-
dollinen omistaa, kenenkään siitä kärsimättä. — Näin
puhumme koska ajattelemme työn teettäjiä, työtuotteiden
käyttäjiä ja niiden suhdetta työnpuutteeseen ja sitä seu-
raamaan köyhyyteen. Mutta mitä tekemät köyhät itse,
ne joiden puolesta tässä puhumme, tuon puutteen ja
köyhyyden estämiseksi? Ileensä moimme sanoa, että he
siihen nähden omat melkein mieläkin mälinpitllmättö-
mämpiä kuin marakkaat omatkaan. Työtä eimät he maa-
seuduillakaan tahdo tehdä muusta kuin rahapalkasta.
Luonnon tuotteita eimät he ota palkasta kuin juuri joskus,
silloinkin mastahakoisesti. Mutta kun rahapalkka saa-
daan käteen, menee se kauppiaalle ulkomaalaisen tama-
ran, jopa Miljankin ostoon, ja sitä paitsi wielä suuriosa kahmiin, olueen ja miinaankin. Poikkeuksia tietysti
löytyy, maan harmemmassa. — Aleisten olojen täm-
möisiä ollen onko kumma, jos kärsitään työnpm>tetta
ja nälkää?

Kumma kuitenkin ajatella, että niin nuori kansa
kuin Suomen kansa, jonka isänmaa wielä suurimmaksi
osaksi on raakana suona, korpena ja rämeenä, nyt
jo kärsii työnvuutetta. — Eikö Suomalaisen täsimar-



ressa enää ole tarmoa kirmeen ja kuokan käyttämiseen?
Eikö Hämeen Matti enää kelpaa kimenwääntäjäksi? Onko
nyt jo kansan kekseliäisyys tehnyt tehtäwänsä? Omatko
nyt jo ammatit ja muu keinollisuus antaneet mitä
kansa moi niiltä waatia? Eikö nyt enää hätäkään jaksa
keinoa keksiä? — Näin tulee ajatelleeksi, kun oleskelee
kaupungeissa, marsinkin pääkaupungissa, ja näkee niitä
työwäen joukkoja, jotka maaseuduilta tulwaawat kaupun-
keihin työtä etsimään. Tässä käwisi kuitenkin liian laa-
jaksi koettuakaan tarkemmin wastata näihin kysymyksiin,
puhumme niistä siis ainoastaan yleisesti, yksityiskohtiin
kosketellen ainoastaan silloin, kun asia sitä maatii. —

Nastaamme siis ensiksi kaikkiin näihin kysymyksiin pit-
kän ja sywän ~ci" wastauksen. Kaikki se työ, jonka
nuo kysymykset sisältämät, on ivasta heikolla alulla.
Suomen kansa ei suinkaan siihen nähden kaipaa työtä,
mutta Suomen kansa kaipaa ~Saarijärwen Paamon"
mieli-alaa ja hänen kärsimällisyyttänsa palkan odot-
tamisessa. Suomen kansa ei enää turmaa Herraan
siinä merkityksessä, kuin Paamo turmasi sanoessaan:
,Maikka kokee, eipä hylkää Herra". Ia siksipä ei se
uskallakaan ryhtyä suon sulattamiseen ja korwen perkaa-
miseen samalla uskalluksella kuin Paamo, joka alkoi kä-
det tyhjänä rahasta, mutta sydän täynnä toimoa Her-
raan, siinä hänen aarteensa. Nykyään tahdotaan ensin
mankasti rahaa yrityksen alkuunsaamiseksi ja sitten pi-
kainen ja runsas palkan toimo. Jos näitä ehtoja ei
saada täytetyiksi, niin lähdetään työttöminä maita ja
mantereita kiertelemään, kohtalonsa komuutta ja isän-maansa huonoutta matkalla malitellen. Tämmöiseen ti-



laan joutuu tietysti kansa, joka kaikinpuolisesti kasmat-
taa maatimuksiansa nopeammin ja suuremmiksi kuin
toimeliaisuuttaan ja työtaitoaan sekä niiden turmissa
»varttumaa uskaliaisuuttaan.

Sanotaan, että Suomen kansassa on mahan alkuun-
panijoita, maan paljon osanottajia. Minkätähden niin?
Sentähden mannaankin, että puuttuu uskaliaisuutta.
Mutta minkä tähden sitä puuttuu? Uskaliaisuuden tu-
kahduttamat liian suuret maatimukset sekä puuttuma us-
kallus hymän ja rehellisen työn moittoon.

Maamies ei uskalla perustaa uutisasuntoa, kun
ei edeltäpäin tiedä, tulematko likeisimmät muodentulot
olemaan semmoisia, että hän nykyajan maatimusten mu-
kaan kohta pääsee monniinsa. Tehtailija ei uskalla pe-
rustaa tehdasta, ellei edeltäpäin marmasti tiedä, tuleeko
hymä moitto. Koettaa ilman marmuutta, sitä ei mie-
lellään moni tee, ennen lähtee köyhä maamies maasta
pois muualle kultaa meitsellä muolemaan, niinkuin tuo
houkuttelema toimo sen tumaa; ennen antaa rahamies
pääomiensa maata joko pankissa tai yksityisten taskuissa
mannaa prosenttia kasmamassa, sehän on marmmta.
Niin sitä sitten mennään, siimet laskettuina, hiljakseen
ontuen eteenpäin. Oman kansan kemollisuus ja yritteli-
äisyys on lamaantuneena siitä, ettei alkaja edeltäpäin moi
marmasti päättää, millainen loppu tulee olemaan. Sen-
tähden ei meillä ole kuin mahan alkuunpanijoita, jota-
mastoin osanottajia, sitten kuin nähdään jonkun yrityk-
sen menestymän, on liiankin paljon. Tämän ominai-
suuden Suomen kansassa omat ulkomaalaiset huoman-



neet, ja sentähden omat useimmat tehtaat meidän maas-
samme ulkomaalaisten perustamia.

Mikä siis lienee syynä Suomalaisten työnpuut-
teeseen ja nälkään? Uskomme, että yhtenä syynä on
Suomalaisten taipumus käyttää tarpeihinsa ulkomaa-
laisten tamaroita, semmoisissakin tapauksissa kuin koti-
maista kyllä olisi saatawana, muistamatta sitä, että
kun ulkomaalla walmistettua tawaraa käytetään, niin
maksetaan wieraan kansan työmiehille se työpalkka, jota
kotomaan työntekijät kipeästi tarmitsisinmt. — Emme
koskaan kauppoja tehdessämme saa ajatella: minä ostan
niin wähän, ettei se kansallistaloudessa mitään merkitse,
ostanko ulkomaan wai kotimaan tawaraa. Mutta niin
sitä juuri kaikkein useimmat ajattelemat, huomaamatta,
että nuo jokapäimäiset pienet ostokset, ne juuri yhteen-
laskettuina niitä miljoonia kasmattamat, jotka meiltä
muosittain hukkumat ulkomaalaisten taskuihin. Ia kuinka
paljo mastakkllinen olosuhde parantaisi kansallista ma-
rallisuuttamme, — kun siten markat, mikäli mahdollista
saataisiin kiertelemään oman kansan keskuudessa, — on
niin päimän selma asia, ettei sitä tässä tarmis todistaa.

Suomalaisten työnpuutteeseen ja nälkään lienee
osaltaan syynä myöskin tuo yllä mainittu uskaliaisuu-
den puute, kansastamme kun puuttuu alkuunpanijanroh-
keutta. — ,Mene sinä tuleen, kyllä minä tulen jälessä,
jos näen, että sinä pääset läpitse". — Tuollainen aja-
tussuunta tukahduttaa kaiken alkuunpaneman rohkeuden
ja on aiman yhtä haitallinen kansan aineelliseen kehityk-
seen nähden, kuin tyhmän rohkea uskaliaisuuskin olisi.

Mutta wieläkin tahtoisimme puhua eräästä omi-^



tuisuudesta kansassamme, joka sekin puolestaan on mar-
sinkin köyhän kansan toimeentulolle haitallinen. —

~En minä tällaista turhaa työtä mutsi tehdä", sanoi
eräs tyttö, kun hän koti-torpastaan tuli erääseen sääty-
läisperheeseen, ja siellä pantiin kolme kertaa päiwässä
ruoka-astioita pesemään. ~Eihän tästä loppua tule-
kaan. Kohta kun saan puhtaaksi, niin tuhrataan jälleen.
Minä tässä maan koko päimän rätti kädessä saan
seistä". Ia miikon päimät oltuaan meni kuin menikin
koti-torppaan takaisin. — Toinen tyttö, samaten köy-
hästä kodista, otettiin kasmitarhaa perkaamaan, mutta
työ tuntui hänestä liian halpamaiselta, hän karkasi työs-
tään kotiin ja sanoi kotiin tullessaan: ~En minä tahdo sen-
laista tehdä, ihmiset kulkemat tietä myöten siitä ohitse
ja näkemät — luulemat pian ett'en muuhun kelpaa".
— Erään rusthollin isäntä pani noin 15 muotta taka-
perin renkinsä perkaamaan läheistä metsää. Heidän
tuli myöskin mahan muokata maanpintaa jakylmää sii-
hen heinän siementä. Isäntä nimittäin tahtoi siitä mal-
mista» kesälaidunta karjalle ja tahtoi sentähden saada
tiheämpää heinän juurta kasmamaan, kuin mitä siinä
luonnosta oli. Mutta tuommoisen laitumen malmis-
tus oli paikkakunnalla mierasta, eimätkä rengit juljen-
neet käskettyä työtä tehdä, kun eimät olleet nähneet ke-
nenkään muunkaan sitä tekemän. He uhkasimat mennä
pois palmeluksesta ja saimatkin mennä, mutta torppa-
rit pantiin jatkamaan työtä, joka onnistuikin marsin
hymin. — Kun kaupungeissamme kimikatuja lasketaan,
niin siihen työhön aina tuodaan menäläisiä työntekijöitä.
Suomalaiset eimät ota sitä opetellakseen. Niittäkööt



nuo muutamat esimerkit kumaamaan sitä tosiasiaa, että
monet suomalaiset halmeksimat toisia töitä, niin että hä-
peämät tehdä niitä, maikka nämä työt omat kaikin puo-
lin rehellisiä ja tarpeellisia.

Lopetamme tämän keskustelumme tähän, toimoen
että kansamme, mikäli itsenäisyyden tunto herää, ja se
alkaa ajatella mitä sen tila maatii siltä, myöskin tässä
puheeksi otetun asian suhteen tekee mitä kansan edistyk-
selle ja aineelliselle maurastumiselle näkee tarpeellista
oleman. — Paljon olisi mielä sanottamaa, mutta jä-
tämme sen sikseen. Mä olemat miittaukset osoittamat
kyllin, miltä kannalta mielestämme Suomalaisten tulisi
järjestää olojansa. Kansalainen.

Mitkä yhä ylenewän siwistyksen tuottamista
elämänwaatimuksistamme owat oikeutetut?

Siinä yleisessä ja kiireellisessä simistämis- ja ke-
hittämis-puuhassa, joka nykyään kaikkialla mallitsee, jou-
taa tuskin kukaan pysähtyä ajattelemaan, mitä tästä kai-
kesta miimein tulee? Tuottaako tämä puuha lopullisesti
jotain todellista hymää? Omatko esim. kaikki nämä si-
mistyksen tuomat suurennetut elämänmaatimukset, joiden
päimä päimältä näemme yhä kasmaman, todellakin jon-
kunmoinen parannus entisiin yksinkertaisiin tapoihin mer-
raten? Eimätköhän meidän esi-isämme yksinkertaisille
elintapoineen ja pienine toimeineen eläneet paljon on-



nellisempina, rauhallisempina ja tyytnmäisempmä tuin
nykyajan ihmiset elämät? — Jos saamme uskoa man-
hoja ukkoja ja akkoja, niin koko tämä uuden ajan edis-
tys ei ole muuksi kuin hulluudeksi ja onnettomuudeksi.
Ennen, wanhaan aikaan, niin kertomat manhat, eimät
ihmiset olleet niin maatimaisia ja turhamielisia kuin nyt.
He eimät ymmärtäneet olla niin tyytymättömät, eimätkä
siis olleet niin onnettomatkaan kuin nykyajan ihmiset
omat. — Mutta me, jotka uhraamme moimamme,
työmme, maramme ja henkiset lahjamme tämän uuden-
aikaisen kehityksen eduksi, me kun kerskaamme elämämme
simistyksen, mapauden, kaiken inhimillisen kehityksen aika-
kaudella, me tietysti emme kallista konnaamme semmoi-
selle puheelle, me maan todistamme tuhansilla esimer-
keillä semmoiset puheet turhiksi, ja uskallamme lujasti
siihen, että simistystyömme johtaa ihmiskuntaa jaloutta,
mapautta ja siis myös onnellisuutta kohti. — Mutta
kaiken tämän ohessa täytyy meidän kuitenkin tunnus-
taa, että aikamme simistystä seuraa paheet, joita anka-
rasti on tuomittu ja simistyksen kiroukseksi nimitetty.
Simistynyt yhteiskuntamme osoittaa taipumusta suojella
hienonnetussa muodossa esiintymiä paheita, joita mui-
noin karkeissa, barbaarisissa muodoissaan esiintyminä
suorastaan moitiin paheiksi todistaa ja semmoisina eh-
käistä. Sitämastoin ne nykyisessä Väärinkäytetyssä si-
mistysmuodossaan ja hienossa ulkoasussaan sokaisemat
ihmisten silmät ja pääsemät siten mersomaan yhteiskun-
nallisiksi mätähaamoiksi. Tämä tosiasia on antanut pal-
jon aihetta epäilyksiin simistyksen moimasta parantaa
ihmiskuntaa ja saattaa sitä toimottuun päämaaliin. Si-



wistys ja edistys-kulkueen jäljillä emme siis, niinkun
soisimme, saakaan nähdä pelkkiä waloisia tulemaisuuden-
kuwia, maan synkkiä marjoja myöskin; epäkohtia, jotka
kauhistuttaen niitä onnettomia, joiden osalle sattumat,
saattamat heitä epätoimossaan haluamaan manhoja ai-
koja ja manhoja oloja takaisin. Saattaapa mielä jos-
kus käydä niinkin, että monet intoilijat, jotka omat yli
moimiensa reuhtoneet, omat siten käyneet heikoiksi ja
sortuneet, ja monet, jotka yli lahjainsa omat edistyneet,
omat jääneet kypsymättömiksi ja määrin käyttäneet si«
mistyksen tuottamat edut, ja siten sortaneet itsensä.
Mutta kuinka hymää semmoiset henkilöt itse asiassa
lienemät tarkoittaneetkin, ei heidän lausuntoihinsa simis-
tyksen armosta kuitenkaan ole painoa pantama, sillä si-
mistys ei heidän sortumiseensa nähden syytä kanta-
nut, maan heidän oma mallittomuutensa on ollut hei-
dän todellinen sortajansa. — Maltillinen työntekijä edis-
tyksen rimeissä, hän tuntee ja ymmärtää, että hän mal-
taman luonnon kehityslain palmeluksessa työskentelee
inhimillisen edistyksen hymäksi. Hänen henkensä maatii
häntä siihen; hänen täytyy iloita simistyksen menestyk-
sestä, hänen täytyy kärsiä sen tuottamia mastuksia ja
hänen täytyy surra sen hairahduksia; hän kantaa nur-
kumatta sen usein rasittamiakin taakkoja, mutta peräytyä
hän maan ei moi; taaksepäin hän ei pääse kulkemaan,
eteenpäin maatii häntä sisällinen moima, maikkapa taan-
tuminen tarjoisi hänelle mitä hetkellistä hymäa tahansa.
Ia semmoinen intoilija, hän tukee fimistystämme ja
edistystämme, hän turmaa tulemaisuuttamme, hän ei
Väärinkäytösten tähden alenna todellisen hymeen armoa.



maan hän kehottaa kaikkia eteenpäin ja hän kulkee itse
mukana. Mutta kysymme: täytyykö ihmiskunnan autta-
mattomasti kärsiä siwistyksen tuottamia pahennuksia?
Täytyy kaiketi, niin kauan kuin löytyy ihmisiä, jotka pa-
han luonteensa tyydytykseksi hyweitä pahoin käyttämät,
siten muuttaen niitä paheiksi. Waan täytyyhän meidän
kuitenkin hymän lopulliseen moittoon luottaen toimoa,
että epäkohdat poistumat ja hairahdukset selwiäwät sen
mukaan kuin yhä laajenema ja symenemä simistys tun-
keutuu walaisten ja puhdistaen ihmissydänten salaisim-
piinkin sopukkoihin.

Edellä wiitattuamme niihin ajatussuuntiin, joita
jokapäimäisessä elämässä kansalaisten keskinäisissä jutte-
luissa huomaamme ilmituleman, lähdemme — mekin
siwistyksen jalostuttamaan moimaan luottaen — tarkas-
tamaan, mitkä sen tuottamista suurennetuista elämän-
maatimuksista, joita syyttä ja syystäkin on ylellisyydeksi
tahdottu tuomita, mahtanemat olla oikeutetut.

Kysymme ensin: missä nuo suurennetut elämän-
maatimukset oikeastaan ilmestywät? Siihen mastates-
samme huomaamme, että Marsinkin asuinhuoneihin ja
niiden sisustukseen nähden maatimukset yleensä suurene-
mistaan suurenemat. Saman huomion teemme huone-
kaluista ja waatteista sekä ruuista ja juomista myöskin.
Sitäpaitsi olemme huomanneet ylenemän simisyksen tuot-
taman yhä suurenemia maatimuksia myöskin kirjallisuu-
den ja matkustusten suhteen.

Simistynyt ihminen maatii, että hänen asuinhuo-
neensa tulee olla tilama ja maloisa sekä ilmanmaihto-



törmillä marustettu, koska hän tietää sen someliai-
suudesta suuressa määrässä riippuman hänen oman
termeytensä, mielialansa, työintonsa ja ahkeruutensa.
Pienissä, matalissa, pimeissä ja ahdas-ilmaisissa huo-
neissa ei siis simistyksen Vaatimuksilla kasmatettu ihmi-
nen moi miihtyä. — Kun ajattelemme miten manhaan
aikaan tätä ihmisen menestymiselle tärkeää olosuhdetta
unhotettiin, riin ihmettelemme että ollenkaan tultiin
toimeen semr öisissä asunnoissa, joissa silloin asuttiin.
Jos suuria, t rakennuksia joskusrakennettiin, niin
tilamimmat ja maloisimmat huoneet sisustettiin mieras-
huoneiksi, joten ne suurimmau osan muodesta saimat
seisoa aiman käyttämättöminä. Talonmäki itse sulloou-
tui uiin ahtaalle kuin suinkin, ja kaikki terweyden, mu-
kamuuden ja siisteyden maatimukset jätettiin olematto-
mina sikseen. Tässä kohden on siis simistys luonut
suuren muutoksen, simistynyt ihminen kun waatii, että
hänen jokapäimäisen asumuksensa tulee olla semmoisen,
että se wastaa terweyden, puhtauden, järjestyksen ja
osaksi myös mukamuuden maatimuksia. Mutta toiselta
puolen se paljon mähentää mierashuoneiden paljoutta
ja ylellisyyttä, selittäen mieraan mieluisammin miihty-
män siisteissä, kodikkaissa arkihuoneissa, kuin kylmissä,
juhlallisissawierashuoueissa, joista kodikkuus tamallisesti
on kaukana. — Mutta omatko nämä edellä miitatut
maatimukset oikeutetut? Omat, ehdottomasti! Kaikki tie-
dämme, ett'ei sen ihmisen eikä kansan henkistä tilaa kor-
kealle armata, jonka asumuksissa ja niiden ympäristössä
huomataan epäjärjestyksen, likaisuuden ja epämukamuu-

mallitseman. Siihen sananparsikin miittaa, kun sa-



noo: ~Ilmoita paljonko saipuata käytät, niin sanon si-
nulle millä siwistyksen asteella olet!" —

Mitä taas huonekaluihin ja nmatteihin tulee, niin
harjoitetaan niihin nähden nykyään todellakin walla-
tonta ylellisyyttä. Suuria rahasummia tuhlataan turha-
mielisen ja tyhjän koristelemishalun tyydyttämiseksi.
Kalliin kalliita huonekaluja, silkki- ja plyyssi-kankailla
päällystettyjä, ostellaan, eikä koti siitä tule lainkaan
hauskemmaksi eikä kodikkaammaksi, päinmastoin tekee se
ulkomaalaisella tyylillään ja komeudellaan wieraan ja
tylyn waikutuksen suomalaiseen mieleen. Koti moi ai-
wan hynnn olla hieno ja kodikas warustettuua ihan yk-
sinkertaisilla huonekaluilla, matoilla ja uutimilla. Pää-
asia ivaan on, että yleinen sopusointu wallitsee kodin si-
sällisessä järjestelmässä. Kodin tulee ilmaista asujanteu
kaunoaistia, sen suuntaa ja kehityskantaa. Ia sitä woi
koti tehdä kaikessa yksinkertaisuudessa. — Tässä kohden
on kotiteollisuudella erittäin suuri merkitys. Tuskin
loistamin koti, kaikkine ulkomaalaisine hienouksineen woi
tehdä niin rauhallista, niin kodikasta ja niin wiihdyttä-
wää waikutusta, kuin yksinkertainen kotimainen, aistik-
kaan kotiteollisuuden tuotteilla kalustettu ja sisustettu
koti tekee. Sentähden tulisi huonekalujen päälliset, ma-
tot, uutimet y. m. olla oman kotiteollisuuden tuotteita,
sillä semmoisina owat ne kodin hengen jakehityskannan
todistajina. Koti ja kodin asukkaat muodostamat niin-
tamoin kokonaisuuden, ja koti on todellinen koti eikä
maan asumakortteeri. — Tosin tämmöinen koti, jos sitä
tahdotaan hienoksi, tulee warsin kalliiksi, mutta se asia
olkoon kunkin nmrallisuuden mukaan järjestettäwä, me



maan tahtoisimme saada sanotuksi, että koti ollaksensa
isänmaallinen, kansallinen ja samalla asujainten itse-
näistä käsitys- ja kehityskantaa osoittama, woipi olla
ihan yksinkertainen ja waatimaton.

Siwistys ei siis kodin sisustukseen nähden suurennasen yleisiä kustannuksia, se maan suurentaa maatimuk-
sia kodin sisälliseen ominaiseen luonteeseen nähden, kun
se waati, että kodin tulee mikäli mahdollista olla sisälli-
sessä sopusoinnussa asujainten henkisen kehityksen kanssa.
Siihen suuntaan työskentelee nykyään kansallinen simis-
tyksemme, ja se suunta simistystyössämme on sekä oike-
utettu että malttamatonkin. Mutta täta siwistyksemme
waatimusta woi kansamme täyttää ainoastaan niin
tawoin, että miehet ottamat kotoisen puukon, kirmeen
ja höylän käteensä niillä walmistaakseen mielensä mu-

kaisia kaluja; maimot istumat kotoisen rukin ääreen ja
kalskuttawat kotoisia kangas-aseitaan, niillä walmistaak-
seen mitä koti heidän kädestään tarmitsee. Kodillemme
ja kansallemme mieraat ulkomaan tamarat. huomatkoot
joutuneensa harharetkelle, kun Suomalaisen kotiin tun-
keusimat.

Mitä tässä yleensä on kodin sisustuksesta sanottu,
sopinee pääasiallisesti waatteukseen myöskin, koska nma-
tetuksella on yksityiseen henkilöön nähden sama merkitys
kuin kodin sisustuksella on kotiin nähden. Todellinen
siwistys hylkää turhamielisen, tyhjän koristelemisen ja
waatii siis, että maatteuksen tulee olla yksinkertaisen ja
muodolleen siewän. — Waatteen kaunistuksena tulee olla
muodon hienous eikä luonnottomat puhwit ja muut li-
säkkeet. Tässäkin kohden neuwoo oikea siwistys siis



säästäwäisyyteen ja maltillisuuteen eikä suinkaan ole
syypää siihen ylellisyyteen, jota siwistyksen wäärentäjät
koettamat sen syyksi selitellä.

Jokapäiväisen elämämme tärkeimpiä puolia omat
ruoka ja juoma. Eri kansoissa ja eri simistys-asteilla
huomataan ruuan ja juoman suhteeu suuria erilaisuuk-
sia. Tilan ahtaus ei myönnä laajempaa selmitystä
asiasta, katsomme ainoastaan siihen, miten simistyksemme
on mainittuja olosuhteita muodostellut. — Mikäli ter-
meys-opin maatimukset ruumiillisen termeytemme säilyt-
tämiseksi alkamat päästä makuutukseksi, sikäli myös ihmi-
set alkamat kallistaa konnaansa termeys-opin määräyk-
sille ruuan suhteen. Waan yksimielisyyteen ei tässä asi-
assa mielä ole päästy. Toiset maatimat, että ruuau
tulee olla mitä parhainta sekä laadulleen että maulleen,
jonka tähden eimät sumaitse säästämäisyyttä ruuan os-
tamisessa eikä sen malmistuksessa. He puolustamat
maatimuksiaan sillä, että ihmisen termeys, työmoima, äly
ja rohkeus mitä suurimmassa määrässä rippumat ihmi-
sen raminnosta ja on ramintoon siis myöskin mitä suu-
rin huomio luotama. Mutta maikka myönnämmekin,
että heillä osaksi on oikeus puolellaan, täytyy meidäu
kuitenkin kohta huomauttaa, että tässä piilee suurikin
maara joutua ylellisyyteen ja kaikkia muita maatimuksia
halweksiwaan nautinnonhimoon. — Toiset taas maati-
mat ruuan suhteen noudatettamaksi maltillista yksinker-
taisuutta niinhymin ruokien malinnassa kuin niiden »val-
mistuksessakin. He mäittämät, että yksinkertainen ruoka
on moimakkainta ja tenveellisintä, se kun ei uumuta ih-
mistä ylen syömiseen eikä ylen juomiseen. ~lhminen



syököön elääksensä, eikä eläkö syödäksensä". Me puoles-
tamme yhdymme näiden jälkimmäisten mielipiteeseen ja
lausumme touvomuksenamme, että kansalaisemme nou-
dattaistwat ruoka-suhteitaan järjestäessään etupäässä sitä
waihettelewaisuutta, mikä terweydelle on malttamatonta,
ja walmistuksessa sitä malmistnstapaa, mikä parhaiten
säilyttää ruuan rawinto-arwon ja tekee sen keweästi su-
lawaksi. Ilellisyyttä kartettakoon, tässä niinkuin kaikessa
muussakiu, se>: ollen kansalliselle kehityksellemme esteelli-
nen ja inhimillistä armollisuuttamme alentama. Ennen
kaikkia tässäkin muistettakoon, että todellinen siwistys
nemvoo ja kehottaa yksinkertaisuuteen ja säastämäisyy-
teen, samalla kuin se waatii, että jokaisen ihmisen tnlee
tuntea ruoka-aineittemme ramintomäärä ja jokaisen ko-
kin tulee osata parhain Valmistustapa. — Tässä mai-
nittakoon wiela, että oikea siwistys ei suwaitse juoppo-
utta. Juoppous oil kuitenkin niin ylen tumallinen niin-
kutsutuissa siwistyspiireissäkin, että eräs maalaistyttö
anueli juoppoudeu warsinaisesti kliuluwan siwistykseen.
Kun nim. häntä, joka oli pitäjän hienoimpia tyttöjä,
suositeltiin raittmsseuran jäseneksi menemään, wastasi
hän että: ~raittius ei kuulu hienompaan siwistykseen".

Suurimmat lienewät siwistykseu waatimukset kas-
watuksen suhteen. Tunnuslauseellaan ~Waloakans-
alle" on siwistys aikaansaanut mitä sywimmät ja
laajimmat muutokset kaswatuksen alalla. Tietopuolista
ja käytännöllistä opetusta waaditaau kaikille, opiu osal-
lisuuteen kutsutaan kaikkia, hitainkaan ei saa jäädä osat-
tomaksi. — Ne kustannukset, joita waltio ja wanhem-
mat lasten ja nuorison kaswatuksesta ottamat suo-



rittaakseen, eimät suinkaan ole pienet. Mutta niitä tu-
lee kuitenkin jokaisen nurkumatta suorittaa, muistaen,
'että tietopuolinen ja käytännöllinen oppi ja siwistys on
aarre, jota ei koi syö eikä ruoste raiskaa — ei tulikaan
pysty häwittämään. Joka sen aarteen omaksensa saa,
hänellä se elämän-ikänsä pysyy. Kuitenkin täysikäisen
omassa wallassa sitten on käyttää aarrettaan hymäk-
sensä tahi wahingoksensa. Koti ja kansa on tehnyt,
minkä on woinut, antanut, mitä parhaimmaksi on tietä-
>u)t ja ymmärtänyt. — Ia todella omatkin koulumme
nykyään sillä kannalla, että ne antamat lapselle simis-
tyskautaamme mastaaman opetuksen ja kasmatuksen.
Waan koullija on meillä liian mahan, kaikki lapset eimät
saa tilaa niissä, sentähden kuuluukin ääniä koulupakon
asettamisesta, joka pakko melmoittaisi riittämän määrän
kouluja perustamaan, ett'ei kukaan jäisi opetuksesta osat-
tomaksi. Mutta täysi-ikäisen nuorison kasmatus kaipaa
mielä suuria uhrauksia. Sillä nykyään ei kansan nuo-
rison, »varsinkaan ei maalaisnuorison, kasmatus ole ai-
kamme simistystä mastaamalla kannalla. Tämän onkin
kansamme täysin oimaltanut, ja siksipä se on kiireelli-
sesti puuhannut kansanopistojen perustamista. Kansa
tahtoo nuorisollensa senlaista kasmatusta, joka selmittää
heille heidän yhteiskunnalliset ja kansalliset melmollisuu-
tensa ja oikeutensa. Waan käytännöllistä opetusta on
nuorisolle myöskin annettama, ja sitä annettaessa luo-
takoon tarkan tarkka huomio kunkin luonnonlahjoihin
ja annettakoon kunkin elämäntyökseen, aineellisen toi-
meentulonsa turmaamiseksi, malita juuri se työala, johon
hänellä on luonnollinen taipumus. Sillä ainoastaan



siinä työssä moi hän saanmttaa tyydyttämän taitamuu-
den ja kätemyyden, sekä toimottamasti myöskin tyydyt-
tämän jokapäimäisen toimeentulon. — Vanhempien ma-
rallisuuteen nähden tuntumat kustannukset, joita he las-
tensa kasmatuksen tähden saamat suorittaa, monasti ko-
min raskailta, mutta säästettäköön muissa suhteissa miten
suinkin moidaan, ja annettakoon nuorisolle semmoinen
kasmatus, että se moi aikanaan täyttää mitä isänmaan
ja kansan täytyy siltä maatia. — Isänmaan ja kansan
tulemaisuus on nuorisomme pomeen kätkettynä. Nuori-
somme on siis kansamme tulemaisuus. Pyhimpiä mel-
mollisuuksiamme on kansamme tulemaisuuden turmaami-
nen — siis nuorisomme kasmatus. ~lhminen kyntää
ja kylmää. Jumala sadon antaa".

Warsin suuret maatimukset asettaa simistys myös
kirjallisuuteen nähden. Sanomalehdet, aikakaus-
kirjat, kaunokirjallisuus y. m. painotuotteet lisäämät tun-
tumassa määrässä muotuista kulunkiarmiotamme. Mutta
ne omat yleiselle kehityksellemme niin perin malttamat-
tomia, ett'emme moi ajatellakaan niiden poistamista.
Ilman sanomalehtiä ja kirjallisuutta elämme ikäänkuin
jonkinlaista erakko-elämää, tietämättöminä kansamme ylei-
sistä pyrinnöistä ja mieraina niille aatemirtauksille, jotka
kansassamme syntymät ja sen kehitystä ohjaamat. Mutta
mieraana oman kansansa pyrinnöille ja kehitykselle ei
tosi kansalainen ole oikeutettu olemaan. Mitä taas si-
mistytsen maatimukseen maan ja kansan tuntemiseen
nähden tulee, niin omat matkustukset tehokkaimmat
keinot sen tyydyttämiseksi. Uleensä moimme sanoa, että
ne marat, joita käytetään semmoisten matkustelemisten



suorittamiseen, joiden tarkoituksena on maan luontoon
ja kansan elämäntapoihin tutustuminen, ammattitaidon
kehittäminen, eri paikkakuntien ja kansojen maanwiljelys-
tapoihin tutustuminen j. n. e. omat hyödyksi käytetyt.
Mutta kaikesta opetuksesta lienee matkusteleminen ai-
neellisesti rasittamin, sillä matkustus kysyy paljon ra-
haa, maan niiden wanhempain, joilla on maroja, ei suin-
kaan pitäisi estää täysikaswuista nuorisoansa matkuste-
lemasta, koska ymmärrämme, että ~paljon nähnyt pal-
jon tietää, paljon kokenut paljon ymmärtää". Ia mitä
laajempi näköala ihmisellä on, sitä monipuolisemmin
hän myös kykenee omia olosuhteitaan punnitsemaan.
Olemme nyt tässä mitä suurimmassa lyhykäisyydessä
koettaneet wiitata niihin kohtiin jokapäuväisen elämämme
piirissä, jossa aikakautemme simistys ou ehkä tuutuiuim-
mat muutokset aikaan saanut. Ia sitä tehdessämme
olemme huomanneet, että muutokset tosiaankin tuotta-
mat entistä suurempia kustannuksia, ja juuri seutähdeu
asettamat kansan säästäwäisyyden moneen kmvaan koe-
tukseen. Mutta toiselta puolen maatii simistys kansan kai-
kinpuolista käytännöllistä työkuntoa kehitettäwäksi, niin
että se woipi mahdollisimman suurimmassa määrässä
korottaa kansan työtuotteliaisuutta ja aineellista mau-
rastumista. Tämän ohessa tuomitsee simistys kaiken-
laisen turhamielisyyden, tyhjän koristelemishalun ja ke-
wytmielisen, tuhlaawaisen ylellisyyden maanpakoon, hy-
mäksyen ainoastaan sen, mikä todellisesti tuottaa kan-
salle henkistä ylennystä ja rehellistä aineellista wau-
rastumista. — Opettaja.



Gräs Z. Topeliuksen kirjoittama kirjoitus
49 nmotta sitten.

~Helsingfors tidningar"-uimisessä sanomalehdessä
w. 1845 löytyy eräs kirjoitus, jonka on kirjoittanut Z.
Topelius. Painatamme tähän mainitusta kirjoituksesta
otteita suomeksi käännettyinä. Olemme warmat siitä,
että kansa mielihywallä lukee, mitä jalo runoilija lausui
eräästä äidin tehtäwästä isänmaan palweluksessa.

Usein lausutaan ja usein kuitenkin unhotetaan sa-
nat: ~jos mies on ihmiskunnan pää ja käsi, niin on
nainen sen lämmin sydän, jossa joka tunne syntyy".
Tulisihan miehen wilpittömästi tunnustaa: ~lapsena,
heikkona ja turwattomana ollessani rämiisi minua äitini
ja hänen rakkautensa teki minut woimakkaaksi. Mutta
hänen maalimanaan en warttunut ainoastaan ulkonai-
sen olentoni puolesta; hän kätki sielunsa minun sie-
luuni, hän antoi minulle parhaan osan olennostaan, ja
hänen kauttansa kaswoi minussa sydammen wiisaus.
Hän herätti sielussani ensimmäisen ajatuksen Jumalasta
ja ijankaikkisuudesta, häneltä sain ensimmäisen käsityksen
siwistyksestä ja hymistä tamoista. Sellaiseksi kuin sisin
olentoni sittemmin muodostui, sellaiseksi muodostui se
hänen kauttansa, äitini kautta, joka kätki sieluuni tnon
sanomattoman, hämäräperäisen pohjawärin, johon sitten
kaikki elämän kuwat painuiwat. Mihin ikinä tieni on
johtanut, mitä olen oppinut ja toiminut, aina on mi-

Suomen äideille.



»lilla säilynyt tämä hiljainen äitini perintö, maikka toi-
nen rakkaus olisikin antanut elämälleni toisen sisällyk-
sen, ja mitä lienenkäan maailmassa tuhlaten menettä-
nyt, tätä perintöä en ole woinut häwittää". . . .

Näin täytyy miehen puhua, jos häntä ei sokaise
ylpeä itsekylläisyys. Mutta kuitenkin kantaa yksin hän
kunnian. Hänestä kertoo historia, hänen ajatuksensa ja
tekonsa muodostamat niin sanoakseni maailman menon
ulkokuoren. Ia niin unhotetaan kokonaan, että äidin-
rakkaus on luonut sukukuntain katsantotamat, että nai-
sen silnm on se lammin aurinko, jota paitsi ei ainoa-
kaan ajan kukkanen olisi kyennyt kehittämään sirkkaleh-
tiänsä historiassa. Sentähden puhukoon kukin ensin
naiselle lausuessaan: kas ivata kansani!

Te Suomen äidit, jotka kasmatatte sitä sukupol-
wea, joka 20 tai 30 wuoden kuluttua on omistama tä-
män maan! Kninka täytätte te pyhän, kalliin kutsu-
muksenne?

Kun tarkastamme sitä sukupolmea, joka näinä ai-
koina jättää lapsuutensa päimät ja on malmis astu-
maan maailmaan ja elämään, tekisimme määrin, ellemme
tunnustaisi teidän hellää, äidillistä huolenpitoanne. Itse
kasmatettuina jumalaapelkäämäisikfi, simeellisiksi ja kodin
parasta harrastamiksi henkilöiksi, olette te koettaneet ja-
kaa näitä awuja äidinperintönä rakkahillenne. Aika,
joka kaikki annostelee, on osoittama, kuinka tämä on
teille onnistunut. Te olette kuitenkin tässä kohden täyt-
täneet melmollisuutenne. Lukuun ottamatta niitä poik-
keuksia, jotka täällä kuten muuallakin, joutumat nautm-
nonhimon, turhamielisyyden ja kemytmielisyyden uhreiksi.



ei kukaan woine wäittää nyt kukoistamista Suomen tyt-
täristä ja pojista, että he olisiwat wähemmän simeelli-
sesti simistyneitä, kuin minkä mmm maan nuoriso ta-
hansa. Te tiedätte kyllä, ja te sen mielellänne tunnus-
tatte, että opetus monessa suhteessa on puutteellinen.
Tämä on kuitenkin haitta, josta ei moi teitä syyttää,
ja jota nuky-aikana »vähitellen koetetaan parantaa.

Mutta tätä warttunutta ja masta warttuwaa nuo-
risoa haittaa suuri ja haikeasti tuntuma puute, jota ei
mikään simistys moi merhota eikä mikään siweellinen
armo kormata: silta puuttuu sydäntä suomalaista
synnyinmaata kohtaan.

Tunnustakaamme totuus, maikka tämä tunnustus
saattaisikin meidät häpeämään: Koko säätyluokka maas-
samme, yhdeksän kymmenettä osaa kaupunkien ponuaris-
tosta ja käsityöläisistä kuin myöskin lukuisa talonpoikai-
nen mäestö rannikolla omat kieleltään ja simistykseltään
ruotsalaisia. Melkoinen osa simistynnttä nuorisoa kuu-
lee Harmoin, tuskin milloinkaan, suomalaista sanaa ko-
dissaan.

Köyhinkin ruotsalainen puhuu itsetunnolla kan-
sallisuudestaan, ryysyinen irlantilainen kerskaa suku-
perästään; »uutta Suomeu etemin nuoriso häpeää isän-
maatansa. Mitä sanoisitte, jos omat lapsenne lausuisi-
mat teistä mieraalle: ~tämä ei ole äitini, hänen kielensä
ei ole minun kieleni ja hänen sndämmensä ei ole mi-
nun sydämmeni; hän on tuntematonta sukuperää, al-
haista säätyä ja simistymätön, minä en tunne häntä!"
Eikö tämä teitä sywästi loukkaisi? Ia ettekö usko, että
Suomen kansalla on sydän, joka hiljaisuudessa kärsii



siitä ansaitsemattomasta, tylystä ja luonnottomasta
kohtelusta, jonka se — ollen tässä suhteessa ainoa laa-
tuaan maailmassa — saa osakseen omiltaan, niiltä hen-
kilöiltä, joihin se niin mielellään liittyisi lämpöisellä
luottamuksella. Te Suomen äidit, tämä on toki armo-
tonta, ja teidän äidinsydämmenne käsittää parhaiten,
miltä tuntuu elää omaistensa hylkäämänä. Tahdotteko
hellästi ja rehellisesti luwata woimainne mukaan wai-
kllttaa Suomen nousemaan nuorisoon, niin ett'ei se
tästälähin kiittämättömyydellään ja ylenkatseellaan tuot-
taisi omalle äidilleen katkerinta surua?

Sillä teidän tehtämänne tämä pääasiallisesti on.
Mitä auttaa kirjoittaminen ja puhuminen täysi-ikäisille
maassamme, työskenteleminen kielen ja kirjallisuuden
alalla, kansan siwistyksen edistäminen, mitä tämä kaikki
alittaa, jos lapsenkamareista yhä astuu ilmoille uusi
nuoriso yhtä wieras maallensa, kansallensa ja sen kie-
lelle, yhtä tottunut niitä halmeksimaan, yhtä kärkäs
waihtamaan niitä ensimmäiseen mieraaseen, joka jotakin
etuja tarjoaa. Täällä, perheissä, täällä hienoimmissa
juurissa, joiden kautta kansan kukkanen imee jaloimman
mehunsa synnyinmaasta, täällä piilee kaiken sen nurin-
kätisyyden ja walhesiwistyksen alkuaihe, joka erottaa
maamme siwistyneen nuorison kansan sywistä riweistä.
Tahdotteko tarmonne takaa toimia poistaaksenne juo-
paa niiden malilta, joita Jumala on yhdistänyt: kan-
salaisten, kansan ja isänmaan?

Teille sanotaan kenties, että tämä on mielikuwi-
tusta. Ia kun ajattelette omia lapsuuden aikojanne, sitä
taswatusta, jonka te saitte kodeissanne, miten wieraina



Suomen kansalle tekin kasmoitte, mutta kuinka te sen-
tään olette tulleet kelpo ihmisiksi ja kansalaisiksi, niin
ehkä tekin arwelette, että tämä uusi suomalaisuutta puol-
tama puhe on joutamaa ja tarpeetonta. Mutta woito
sanoa mielikuwitukseksi maatimusta, että ihminen tar-
witsee kansaa ja isänmaata yhtä hymin kuin äitiä ja
kotia maailmassa? Ia kumpaakaan ei ole sillä, joka
waeltaa wieraana omainsa keskellä, rakastamatta, mitä
he rakastamat, tuntematta, mitä he tuntemat ja löytä-
mättä heissä »vastakaikua olentonsa sisimpiin toimo-
muksiin.

Nlkää sentähden uskoko niitä, jotka sanomat teille,
että tämä on mielikumitusta ja tyhjää hourailemista.
Älkää myös niitä uskoko, jotka armelemat tämän ole-
man mahingollista liioittelua itsessään hymää asiaa
warten. Eihän kukaan maadi, että kieltäisitte lapsianne
puhumasta ruotsia; olkoon ruotsalainen simistys teille
ja heille kallisarmomen kuten ennenkin, ja mitä muilla
kansoilla tapaatte hymää ja hyödyllistä, sitä käyttäkää
ja opettakaa wast'edeskin mapaasti. Teitä pyydetään
maan suorittamaan tämä ainoa, yksinkertainen ja luon-
nollinen tehtämä: opettakaa lapsenne rakastamaan omaa
kansaansa ennen muita kansoja, omaa kieltänsä ennen
muita kieliä ja omaa maatansa ennen kaikkia muita
maita maailmassa.

Kuinka teidän tässä kohden tulee menetellä, on
helpompi tuntea kuin sanoin selittää. Te tiedätte sen
paremmin kuin minä. Isänmaanrakkautta ei milloin-
kaan moi ulkoläksynä oppia; läksy unohtuu jo ehkä huo-
mis-päimänä, mutta yksinkertainen laulu, kaunis satu



jääpi ainiaaksi lapsen mieleen. Antakaa lapsenne jo
ensimmäisinä ikäwuosinaan oppia rakastamaan suo-
men kieltä. Totuttakaa heitä aikaiseen kunnioittamaan
ja rakastamaan kansaansa ja maatansa, niin että heissä
lapsuutensa kodissa kehittyisi suora snomalainen mieli,
joka heidän maailmalle lähtiessään kestäisi kaikki kiusa-
ukset ja kerran tekisi heidät kykenewiksi rakastamaan ja
pabvelemaan maatansa, samoin kuin Jumalaansa Kai-
kesta sydämmestään, kaikesta sielustaan jakaikesta mie-
lestään".

Katso, tämän moitte te tehdä, te suomalaiset äi-
dit! Tämän yksinkertaisen, pyhän tehtämän uskoo nyky-
aika teille tänä hetkenä. Sillä me, jotka nyt elämme
kantaen menneen ajan kahleita, kuitenkin kiitollisina siitä,
mitä tämä mennyt aika on meille suomit, me katsomme
kohti tulemaa sukupolmea, joka on saattama sowintoon
siwistyksen ja kansan. Tämä sukupolmi on teidän kas-
matettama; älkää sitä turmelko! Saattakaa se suoma-
laisen äidinmaansa yhteyteen ja teroittakaa ennen kaik-
kea sen sydämmeen waroittawa käsky: ~kunnioita isääsi
ja äitiäsi, ettäs menestyisit ja kauan eläisit maan
päällä!"

Näin puhui jalo runoilija Z. Topelius niille Suo-
men äideille, joiden kodeissa, kouluissa ja seurapiireissä
ruotsinkieli oli syrjäyttänyt sulon suomenkielen.

Nyt owat muukalaiset teollisuuden tuotteet syrjäyt-
täneet Suomalaisen työn, suomalaiset wärit, mallit,
kuosit ja kaawat. Kansa wieraantuu wieraantumistaan
kotimaisesta teollisuudestaan. Siinä asiassa Suomalai-



silta todellakin tähän aikaan ~puuttuu sydäntä Suoma-
laista synnyinmaatansa kohtaan". Nyt olistmat siis
runoilijan sanat Suomen äideille uudestaan lausutta-
ivat: ~Opettakaa lapsenne rakastamaan omaa kansaansa
ennen muita kansoja ja synnyininaatansa ennen kaikkia
muita maita mailmassa. Saattakaa sowintoou simis-
tyksen ja kansan".

Antakaa täydellinen Suomalaisuutenne aina esiin-
tyä simistyksessämme. —

Olinellinen loti.
~Pnhtaasta lähteestä nnrtaa puhdasta mettä;

puhdas mesi raitistuttaa, puhdistaa ja parantaa".
Lähteeseen woimme werrata kotia ja perhettä. Ne

mielialat, ne ajatussuunnat ja ne maailman katsanto-
tamat, jotka kodissa ivallitsewat, painamat leinmnsa las-
ten mieliin ja wirtaawat heidän kauttansa ulos elämään.
Jos kodissa wallitsee hymä, puhdas, ystämallinen ja
rauhaisa henki, niin sopii toimoa, että sieltä mirtaa
myös hywiä, siweellisiä henkisiä »virtauksia yhteiskuntaan.
Pitäköön siis jokainen, jolla on oma koti, taikka joka
toisen kodissa oleskelee, kodin sisällistä henkeä pyhänä,
tehköön knkin minkä moi kodin hymää henkeä suojelluk-
sensa. Puhdistakoon kukin osaltaan kotiansa tuommoi-
seksi kirkkaaksi, rapistuttamaksi ja parantamaksi elon läh-
teeksi. — Kodin tilaan waikuttawat tietysti kaikki sen
jäsenet, mutta suurin maikutus on kuitenkin kodin ja



perheen haltioilla, isällä ja äidillä. Sentähden tässä
puhummekin likinnä heistä. —

Wanhemmat omat suuressa wastuunalaisuudessa
itsestään ja lapsistaan Jumalan, isänmaan ja kansansa
edessä. — Kukaan ihminen ei ole oikeutettu ~maailman
Matiksi" heittäytymään — kukaan ei saa ajatella itses-
tään: ~yhden tekemä minkälainen minä olen, oma asi-
ani olenko kunnon ihminen maiko hylkiö," sillä jokai-
nen ihminen, kuinka mapaa hän muuten lieneekin, on
luotu Jumalan kuwaksi ja taimaan maltakuntaa marten
luodun ihmiskunnan jäseneksi. Sitä paitsi on jokainen
sekä kansan että yhteiskunnan jäsen, ja heittiöksi rmvet-
tuaan on hän raskaana taakkana ja loukkauskimenä, kan-
sansa ja yhteiskuntansa surun lapsena. Kun siis jokai-
nen yksityinen ihminen on näin suuressa mastuunalai-
suudessa omasta itsestään, niin kuinka paljon suurempi
on wanhempien wastuunalaisuus, heidän kuin täytyy
mastata myöskin siitä, minkälaisiksi ihmisiksi, minkälai-
siksi kansalaisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi he lapsensa
kasmattamat. — Koti on elämän tärkein siweellinen koulu.
Sanoin jo, että koti painaa leiman lapsiin heidän
elinijäkseen, eikä siinä kyllä — lasten ja lasten-lasten
kautta jatkuu kodin waikutus edelleen useampia suku-
polmia. — Kun nyt tässä lähden puhumaan kodista
ynnä isän ja äidin suhteesta siihen, niin pyydän ett-
ette sitä turhana puheena kuuntele, sillä tällä asialla on
enemmän painoa ja merkitystä, kuin mitä sillä äkkipäätä
ajatellen huomaakaan oleman, ja mitä sillä noin joka-
päimäisessä elämässä tulee ajatelleeksi oleman.

Isän ja äidin suhde toisiinsa maikuttaa mitä sy-



wimmästi kodin yleiseen henkiseen tilaan, Sentähden
onkin malttamatonta, että isä ja äiti kohtelemat toisiaan
kunnioituksella ja rakkaudella. Komia, pahoja, raakoja
sanoja he eimat koskaan saa lausua toisilleen eikä muu-
tenkaan kohdella toisiaan sopimattomasti. Sanoi», että
heidän täytyy! Minkätähden niin? Sentähden, että hei-
dän täytyy olla esimerkkinä lapsilleen, heidän täytyy
oman esimerkkinsä kautta opettaa lapsiansa rakastamaan
ja kunnioittamaan manhempiansa. Isän ja äidin tulee
myöskiu muistaa että he, opettaessaan lapsiaan man-
hempiansa rakastamaan ja kunnioittamaan, johtamat
heitä lumalata rakastamaa» ja kunnioittamaa». Täm-
möistä rakkauden ja kunnioituksen tuntoa herättämät ja
kasmattamat manhemmat tapsissaan parhaiten oman
esimerkkinsä kautta. Halmeksie» eimät he koskaan saa
kohdella toisiaan. Lasten tnlee nähdä ja ymmärtää,
että isä ja äiti omat toinen toisensa ueuwonantajina ja
auttajina, aiman niinkuin he omat lastenkin nenmon-
antajina ja auttajina, — Kuinka tärkeän tärkeä tämä
asia on, ymmärrämme jo siitäkin, kun ajattelemme että
Jumala käskyissään on tähän käskyyn liittänyt erityisen
lupauksen: ~Rakasta isääsi ja äitiäsi, ettäs menestyisit
ja kana» eläisit maan päällä". — Lapsi, joka ei rakasta
isäänsä eikä äitiänsä, hänellä siis ei ole nienestyotä
maan päällä. Vanhempien täytyy siis tapsissaan he-
rättää ja kasmattaa rakkautta ja kunnioitusta itseänsä
kohtaan. Ia tämän rakkauden tulee perustua, ei suin-
kaan toralla, riidalla ja rangaistuksella herätettyyn pel-
koon, maan sen tulee perustua kauniin, puhtaan, mk-



kaan käytöksen herättämään wakaumukseen ja luotta-
mukseen.

Kodin onnella on monta seppää! Järjellinen sääs-
tämäisyys on yksi niitä seppiä, jotka wasarallaan tako-
mat koti-onnen pysymäisyyttä. Järjellinen säästämäi-
syys on siis myöskin welwollisuus, jota isä ja äiti ei-
wät saa unhottaa. Olkoot kuinka wamkkaat hymänsä,
tuhlaawaisuuteen he eiwät saa lapsiansa totuttaa.
Waan tämän asian moni isä ja äiti kuitenkin, ikäwä
kyllä, unhottamat. Lapset saamat monessa semmoisessa-
kin kodissa, missä ruokaa ja maatetta on niukalta,
nähdä isän ja äidin mähillä maroillaan hankkiman tlir-
hia koristus-esineitä kodin ulkonaiseksi kaunistukseksi;
saamat nähdä heidän kutsuman mieraita, pitämän suuria
pitoja, osteleman päihdyttämiä juomia y. m. s. Ia tä-
män kaiken tapahtuessa saamat lapset kuulla isän ja äi-
din keskenään puhuman köyhyydestään ja rahan puut-
teestaan. Kun sitten lapset pyytämät rahaa esim. koulu-
tarpeihinsa, niin isä ja äiti moimat olla hyminkin pa-
hoillaan ja sanoa lasten kuullen, että koulu kuluttaa
komin paljon maroja, j. n. e. Millaiseksi moimme aja-
tella lasten käsityksen tuhlauksesta ja säästämäisyydestä
tuleman tällaisten olosuhteiden mallitessa? — Lapsia
tulee opettaa ja kasmattaa säästämäisyyteen, mutta sen
ohessa maroittaa heitä itaruudesta.

lokapäimaisessä elämässä onkin tuhansia tilaisuuk-
sia saada lasta huomaamaan erotuksen säästämäisyyden
ja itaruuden mälillä. Semmoisia tilaisuuksia omat esim.
ne, jolloin lapset pyytämät rahaa makeisiin tai johonkin
muuhun turhuuteen, jota wanhemmat kieltäwät heiltä.



maan samalla hetkellä näkemät manhempain antaman
apua köyhälle tarmitsemalle; samaten myös kun lapset
huomaamat, että manhemmat aina moittimatta antamat
lapsille, mitä he mälttämättömästi tarmitsemat, mutta
sitäwastoin osoittamat olemansa pahalla mielellä, kun
lapset käyttäytymät ymmärtämättömästi ja pyytämät
»vanhemmilta waroja ylellisyyksiin ja turhuuksiin. Sääs-
tämäisyys on inhimillinen melmollisuus. — Jonka ei
tarmitse säästää itselleen tai omaisilleen, hän säästäköön
isänmaalleen ja kansalleen. Itaruudesta mapaa säästä-
mäisyys olkoon siis jokaisen kodin melmollisuutena, sa-
malla kuin se on tärkeä kotoisen onnen lähde.

Sanoin jo, että kodin onnella on monta seppää,
puhun tässä mielä muutamista. Mi manhempien tär-
keimpiä melmollisuuksia on raittius. Juopot manhem-
mat »»asentamat ja sortamat perhettään kaikinpuoli-
sesti, turmelemat kotielämän puhtauden ja herättämät
lapsissaan ja ympäristössään halmeksimista ja inhoa it-
seänsä kohtaan. Tässä kämisi liian laajaksi luetella
juoppouden monipuolisia seurauksia. Jätän sen siis teke-
mättä, koska moin otaksua, että kaikki ne, jo entuudelta
tuntemat, juoppouden pahe kun, surullista kyllä, on kan-
sassamme niin ylen tamallinen, että kaikki omat elä-
mässä nähneet ja kuulleet sen tuhoja.

Vanhempien tulisi aina muistaa, että lapsi ei
mielä ole saamuttannt itsenäisyyttä, maan on itsenäi-
syyttä kohti kulkemassa, kasmamaKsa; lapsella ei ole
mielä kehittynyttä hengen sisällystä, maan hän hakee
elämästä sisällystä itselleen ja on juuri sentähden niin
huomaamainen ja halukas jäljittelemään kaikkia, mitä



maan näkee wanhempien ihnnsten tekemän ja puhnwan.
Isän ja äidin tulee sentähden olla warowaiset omassa
käytöksessään ja puheissaan sekä tarkasti maroa ja mal-
woa, ett'ei irstaita, kewytmielisiä ihmisiä saa oleskella
heidän kodissaan. Marsinkin palwelijoita walitessaan
tulee heidän tarkasti tutkia näiden luonnetta ja elämää,
ett'eiwät heidän kauttansa saa pahennusta kotiinsa.
Rikkaruohon saa pellolta pois perkaamalla, pahimmat
polttamalla, mutta nuoreen ihmissyoämmeen kylmettyä
pahetta ei saada lähteinään tuskin millään. — Van-
hempien tulee sentähden tarkasti katsoa, että ne ihmiset,
jotka heidän kodissaan oleskelemat, eimät ole rikkaruo-
hojen istuttajia. Jos niin onnettomasti on tapahtunut,
että semmoinen henkilö on päässyt kotiin tunkeutumaan,
niin on hän lasten tähden piammiten toimitettama sieltä
pois. Koti on kasmitarha, ja me tiedämme, että kas-
mit menestyivät ainoastaan hymässä maassa ja rait-
tiissa ilmassa. Toimittakaa hymää maata ja raitista
henkeä kotiinne, sillä teidän ja kotinne onni rippnn
paljon lastenne menestymisestä.

Usein tapahtuu, että isä, jonka hartioilla lepää ko-
din aineellinen maurastumiuen, näiden huolien tähde»
on estettynä ottamasta osaa kotielämän ohjaamiseen ja
lastensa kaswatukseen siinä määrässä kuin tarpeellista
olisi. Waan kun isä ja äiti omat yksimieliset ja kohte-
lemat toisiaan kunnioituksella, niin omat he sen kautta
herättäneet kunnioitusta sekä tapsissaan, että muussakin
talon mäessään, ja täten äidin hallinto isän poissa ol-
lessa käy paljon wakawammaksi, joten hän siis moi
täyttää osaksi isänkin tehtännä kasmatuksessa. Mutta



aiwan llseiu ole»u»e nähneet isiä, jotka kotia tullessaan
eimat luo laisinkaan huomiota koti-elämään, Marsinkaan
eimät mälitä lapsistaan, maan omat äreitä ja tuskitte-
lewat, jos lapset eimät ole kyllin hiljaa. Mitä senlai-
sesta isästä ajattelen, käynee edellisestä selwäksi. —

Wanhempien welmollisnutena kodissaan on siis ehdotto-
masti ylläpitää lempeätä ja wakawata suhdetta toisiinsa,
lapsiinsa ja kotimäkeensä yleensä; heidän tulee ylläpitää
hymäntahtoista, mutta samalla lujaa ja tasaista isän-
nyyttä; lnoda hymä ja raitis mieliala kotiinsa sekä
sieltä poistaa kaikki, mikä moi tamalla tai toisella häi-
ritä ja wähentää kodin onnea.

Jos saattaisimme ajatella, että kaikki perheen hal-
tijat kansassamme miettisiwät tässä huomautettuja per-
heellisiä melmollisuuksiansa ja koettaisimat niitä noudat-
taa, niin olisimat ehkä suurimmat loukkauskimet koti-
onnen portailta siirretyt syrjään ja todellisesti onnelli-
nen koti olisi mannaankin paljon lähempänä jokaista,
koti, josta kuten alussa sanoimme, mirtaa hymiä, puh-
taita henkisiä mirtauksia kansaan.

Pllhllt tielet.

Nykyisessa niinkutsutussa malistuksen aikakaudessa
työskennellään ahkerasti ihmiskunnan jalostuttamiseksi
ja simistämiseksi; koetetaan lemittää malistusta niin laa-
joihin piireihin kuin suinkin; koetetaan saattaa kaikki



kansankerrokset siwistyksen osallisuuteen; puhutaan ja kir-
joitetaan wapaudesta ja inhimillisistä oikeuksista, hu-
maanisuudesta rakkaudesta kanssaihmisiin; sinnstysseu-
roja, raittiusseuroja, hymäntekemäisyysseuroja perustel-
laan kaikkialla. Tämä kaikki taivaltaan osoittaa kuinka
hartaasti ajatellaan ja puuhataan ihmiskunnan kaikin-
puolisen edistyksen hymäksi. Mutta kaiken tämän ohessa
löytyy kuitenkin äärettömän paljo lemmettömyyttä, pa-
huutta ja lähimmäisen sortoa, semmoisissakin piireissä,
jotka kuitenkin ulkonaisesti kantamat siwistyksen leimaa.
Tämä tosiasia osoittaa, että siwistys usein on maan
ulkokuorta, joka werhoaa sisällistä wajanaisuutta. Pinta-
puolisesti simistyneiden ihmisten sydämmeen ei ole pääs-
syt tunkeutumaan käsky: ~Nakasta lähimmäistäsi niin-
kuin itseäsi".

Ulla mainittua sisällistä siwistyksen puutetta il-
maisee mitä ikäwimmällä tawalla ihmisten ruma tapa
panetella lähimmäisiään. He eiwät kawahda wieraiden
ihmisten läsnä ollessa lausua ihmisanvoa alentamia
asioita poissa olemista henkilöistä; eimät kawahda selän
takana tehdä ilkeitä miittauksia toisista ihmisistä, jotka
eiwät asiasta mitään tiedä eiwätkä siis moi itseänsä
puolustaakaau. Tämmöistä puhetapaa käyttää moni
ihminen niin ahkerasti, että se lopulta käy hänelle tot-
tumukseksi, jonka tähden hänen Harmoin kuullaan puhu-
man muuta kuin pahaa toisista. Syyt tämmöiseen käy-
tökseen woiwat olla moninaiset, mutta symimmät ja mai-
kuttamimmat omat henkinen raakuus ja sydammen lem-
mettömyys.

Kateuden tunne herättää monessa ihmisessä pa-



nettelemisen halua. Löytyy nimittäin marsin paljo ih-
misiä, jotka eiwät woi sietää, että toisilla on etuja, joita
he itse kaipaamat. Olkootpa nuo edut kuinka pienet ja
mähäpätöiset hymänsä, jos ne maan omat omia etuja
suuremmat, niin niitä täytyy panetellen halmentaa.

Tunnettu asia on, että kun maan pahaan puhee-
seen alku saadaan, niin mallan itsestään se kulkee ja
kasmaa, sillä pahuudella on monta nimetöntä palmelijaa.

Suuren suurena konnana pidetään sitä ihmistä,
joka nukkumalta marastaa, koska nukkuma on siinä ti-
lassa, että hänen on mahdoton itseänsä suojella. Tuon-
lainen markans koskee kuitenkin maan aineellista, siir-
tymää tamaraa, jota moi tamalla tai toisella saada jäl-
leen, kuu huomaa sitä kaipaamansa. Mutta kuinka paljo
suurempi konna onkaan se ihminen, joka malheellisella
panettelemisella marastaa toiselta kunnian, maineen ja
tanssa-ihmistensä luottamuksen ja tekee sen mielä luot-
taen siihen, ett'ei toinen saa sitä milloinkaan tietää, eikä
panettelijan siis tarmitse mastata puheistaan? Waan
eipä kumina, että malhe ja panettelu omat saaneet niin
suurta maltaa ihmisteu kesken, kun sille on onnistuttu
saada mielä senlainenkin etuoikeus, että kuulija ei saa
kertoa panettelun alaiselle henkilölle, mitä hänestä on
sanottu. Jos joku sen tekee, pidetään hän typeränä,
epäluotettamana, kantelijana, ja ihmiset omat malmiit
tuomitsemaan kertojaa odottamattomalla ankaruudella,
knn he sitä mastoin miltei säälimät itse panettelijaa.
Sentähden meillä ja muualla senlaiset martaat, jotka
pahoja kielittelemisiä ja walheita lewitellen warastawat
toisilta ihmisen kalliimmat aarteet kunnian ja maineen.



pääsemät ansaittua rangaistusta kärsimästä. — Tämä
todistaa surkuteltamalla tawalla kuinka pintapuolinen
simistyksemme todella on, kuinka wähän alaa se on si-
sälliselle hengen siwistykselle raiwannut.

Muinoin rangaistiin panettelijaa sillä tawalla,
että häneltä, syylliseksi todistettuna, leikattiin kieli suusta.
Epäilemättä oli tuommoinen rangaistus raaka ja bar-
baarinen, mutta se todistaa kuitenkin, että ihmiset kä-
sittimät, kuinka alhainen konnamaisuus piilee malheelli-sen panettelijan powessa, koska sille niin kowa rangais-
tus määrättiin. Me tietysti emme moi millään ehdolla
suostua emmekä hymäksyä seulaista barbaarista kohtelua
pahantekijääkääu kohtaan, mutta emme myöskään saa
hywäksyä nykyistä mäliupitämättömyyttä. Jokaisen ih-
misen pyhänä welmollisuutena on suojella ja warjella
lähimmäistään panettelijain soimauksilta ja toimittaa
panettelijalle somelias rangaistus. Sillä niinkauan kuin
panettelija woi ajatella, että toiset waiteliaisuudellaan
suojelemat häntä, niiukauan myös panettelemisen pahe
kaswaa kaswamistaau.

Warma asia on, että todellisesti siwistynyt ihmi-
nen ei panettele eikä kärsi panettelua. Todellinen si-
wistys pyrkii sydämmeen, puhdistaa ja jalostuttaa sen.
Kun tapaamme hienon ja maikka kuinka siwistyneen nä-
köisen ihmisen, jonka kuulemme panetteleman ja juorua-
man, niin moimme olla mannat siitä, että hän on raaka
mieli-alaltaan, ja sen mukaan tulee meidän kohdella ja
käsittää häntä.

Panettelemisen pahetta seuraa myös monet muut
paheet. Se tylsyttää arweluttawassa määrässä yleisen



oikeuden tunnon, ja totuttaa ihmisiä olemaan mälinpi-
tämättömiä toistenkin paheiden suhteen. Armeliaan nii-
den johtuman ainoastaan yleisestä inhimillisestä heikkou-
desta, jonka suhteen me ihmiset emme saa olla liioin
waatiwia ja ankaria toisillemme. Mutta arweluttawaan
tilaan joutumat simeelliset käsitteet siinä kansassa, jonka
yleiseksi mielipiteeksi muodostuu semmoinen anteeksian-
tamaisuus, joka ei maadi totuutta.

Tumiollinen tM lansame leöluudessa.
Kieltämätön tosiasia on, maikka kaikki eimät ken-

ties siitä tiedä, että maassamme mallitsee törkeä simeet-
tömyys etenkin maalaiskansan keskuudessa. Syy siihen,
että tästä surullisesta epäkohdasta niin Harmoin julki-
suudessa puhutaan, on tietysti se seikka, että asia on
liian arkatuntoista laatua joutuakseen yleisen käsittelyn
alaiseksi. Mutta tämä pahe on omansa herättämään
niin symää surua ja inhoa niissä, jotka asiasta tietä-
mät, ettemme moi olla siitä julkisuudessa puhumatta,
maan tuomme esiin tämän arkatuntoisen asian siinä wa-
kaassa toimossa, että paha kerran saataisiin poistetuksi.
Tahdommehan poistaa likaisuuden huoneistammekin siitä
huolimatta, että kätemme hetkeksi saattamat työssä tah-
raantua, entäs sitten, kuin poistamistyö koskee moraa-
lista saastaa, sellaista kuin tämä?

Tarkoitamme tuota monissa seuduin, jopa kaikki-
alla maassamme mallitsemaa tapaa, että nuoret kansan-



naiset öiseen aikaan mastaanottamat miehiä luokseen,
Tuttamuuden teko awioliiton solmimista marten on
muka syy, jonka nojalla mokomaa raakamaista seurus-
telua harjoitetaan; ja jos asianomaiset kerran owat teh-
neet toisilleen amiolupauksen ja Marsinkin jos kuulutus
on toimeenpantu, niin saattaapa tapahtua, että he muut-
tamat yhteen asumaan ja elämät kuten amiopuolisot,
eikä yleinen mielipide heitä ollenkaan ankarasti ahdista
tahi tuomitse. Ripillakäymättömäin kesken ei toki pi-
detä moista kanssakäymistä sopimana, mutta kunhan
rippikoulu on onnellisesti suoritettu ja Herran ehtoolli-
nen ensi kerran nautittu, niin silloin omat muka kaikki eh-
kaisemät siteet poistetut, jakallis rippikouluaika, kasteen-
liiton uudistus ja Herran pyhä ehtoollinen on tehty
ikäänkuin pääsytutkinnoksi riettaaseen elämään ja syntiin
kuudetta käskyä mastaan.

Hämmästyttämää on huomata, kuinka tämä hä-
peällinen pahe on laajalle leminnyt maassamme ja
kuinka se on turmellut maalaiskansamme oikeudenkäsit-
teet. Suurissa kaupungeissa kyllä kaikkien kristillisten
ja matamien isänmaanystämien suruksi ja kauhistukseksi

rehottaa törkeä simeettömyys, mutta siellä eimät kuiten-
kaan kaikki naiset ole tuohon turmioon majonneet, ai-
noastaan suhteellisesti pieni joukko. Maaseudulla tosin
ei tuollaista pahetta harjoiteta ammattina, kuten kau-
punki-oloissa, mutta kuitenkin huomataan naimattomani
miesten ja naisten kesken julkisesti siweetöntä elämää,
ja siihen tekemät itsensä syypäiksi ei ainoastaan ne, jotka
muutenkin omat moitteenalaisia elämässään, maan sel-
laisetkin, jotka omasta ja muitten mielestä omat siimoja



ja kunniallisia, jopa harjoittamat jonkinlaista kristilli-
syyttäkin. Otetaan osaa jmnalllnpalmelukseen, käydään
säännöllisesti ripillä ja Herran ehtoollisella, imetetään
häitä juhlallisesti: morsian on puettu ruunuun ja hun-
tuun, morsiusmessu ja wirsi weisataan ja wihkimys toi-
mitaan ~oikein kristillisesti", maikka rikoksellinen yhdys-
elämä usein on ollut Valmistuksena koko tähän komeu-
teen. Mutta totuus sittenkin monasti tulee jonkun ajan
kuluttua esille, sillä ani Harmoin syntyy ensimmäinen
lapsi oikeaan aikaan «nykimisen jälkeen.

Tämä todistaa, että kansamme ~sywät riwit"
wiela owat mieraat tosi kristilliselle elämälle. Se ei
asiata paranna, että paheen puolustukseksi medotaan
wanhaan ~maan tapaan", sillä eihän mitään tapaa saa
smvaita eikä puolustaa, jos se loukkaa Jumalan lakia.
Ia tämähän tapa on ilmeisessä ristiriidassa Jumalan
kuudennen käskyn kanssa yksin silloinkin, kuin kemytmie-
lisyys ei ilmesty teossa, sillä Herra sanoo sanassaan:
~Se joka katsoo maimon päälle himoitaksensa häntä,
hän teki jo huorin hänen kanssansa sydämmessään", ja
nuorten naisten tapa wastaanottaa luokseen ~sulhasia"
on suurena kiusauksena tähän syntiin, josta Herra on
etenkin 1 Kor. 6: 9:ssä lausunut tuon ankaran tuomion:
,Mkää eksykö. Ei huorintekijäin, ei
salamuoteisten, ei pehmiäin eikä miesten kanssa makaa-
jain pidä Jumalan waltakuntaa perimän".
Tämä tuomio on ehdottomasti ijankaikkisuudessa koh-
taama sitä, joka miettää saastaista elämää, olkoon hän
mies tahi nainen, ellei hänessä tapahdu milpitön pa-
rannus.



Mutta jo ajallisessakin elämässä tapainturmelus
saa rangaistuksensa. Sen osoittaa historia. luudan
ja Israelin kansan pääpahe oli henkinen ja ruumiilli-
nen saastaisuus, jota harjoitettiin epäjumalan palme-
luksen yhteydessä. Turhaan Herran profeetat koko hen-
kensä woimalla taisteliwat sitä wastaan. Sentähden
Herra hylkäsikin ~omaisuutensa" kansan ja antoi heidän
maansa wierasten sotajoukkojen poljettawaksi. Ja miten
käwi mahtaman Rooman, jonka rajat ulottuimat tunne-
tun maailman ääriin? Tuntemattomat kansat jakoimat
sen maat saalina keskenään, ja historia mainitsee ly-
hyesti, että tapainturmelus oli hämiön syynä. Koska
näin on käynyt maailman mahtamienkin kansojen, niin
kuinka meidän pieni kansamme möisi malttaa Jumalan
Vanhurskaan tuomion? Jumala on tosin laupeudes-
saan meitä kauan säästänyt, mutta älkäämme kiusatko
Herraa. Ellei pahetta kansamme keskuudessa ryhdytä
tehokkaasti wastustamaan, niin se yhä kaswaa, kunnes
se tuimaa yli kaikkien rajojen, ja moi meitä silloin, kuin
synnin mitta kerran on täysi! Ryhtykäämme siis pon-
tenman ja yksimieliseen työhön poistaaksemme kaikki
saastaisuus, joka turmelee ja myrkyttää seuraelämän
kansamme keskuudessa!

Mutta työhön ryhtyessämme on meidän saatama
selmille turmeluksen syyt. Suurin syy kansamme simeet-
tömyyteen on ensinnäkin miehissä, jotka aikojen kuluessa,
sukupolmesta sukupolmeen, omat tottuneet hillitsemättö-
mästi heittäytymään himojensa maltaan sm sijaan, että
heidän olisi pitänyt itsensä kieltämisessä kasmattaa si-
meellistä moimaansa, ja nyt ~häpeän pimeiltä teillä"



etsimät uhreja intohimoilleen. Mlitta eiwät naisetkaan
ole syyttömiä, sillä hehän mastaanottamat miehiä ja
sallimat heidän tunkeileman tuttamallisullttaan, jopa jos-
kus itsekin öisillä poluilla tarjoutuwat paheellisen elä-
män siten törkeästi loukaten naisen luon-
taista kainoutta.

Nuorten naisten joukossa on kuitenkin niitä, jotka
ankarasti paheksumat tätä ilkeätä tapaa. Sen huomaa
kirjeistä, joita makaanneliset kansannaiset eri osista maa-
tamme kirjoittelemat parempiosaisille simistyneeseen sääty-
luokkaan kuulumille sisarilleen, ja joissa he haikeasti wa-
littamat mainittua epäkohtaa. Nämä omat hätähuutoja,
jotka kutsumat pikaiseen apuun. Kunpa ne eimät koh-
taisi kuuroja konnia! Nuorten naisten joukossa on jo
alkanut liike tuon häpeällisen taman poistamiseksi. On
seurakuntia, jossa rippikoulua käymät tytöt, huolissaan
sielunsa autuudesta. Jumalan edessä lupaamat pitää it-
sensä mapaana sopimattomastakäytöksestä miestenkanssa.

Kutka sitten pakottamat nuoria naisia mainittua
pahaa tapaa noudattamaan? Kutkapa muut kuin nuo-
ret miehet? Onpa heillä tässä suhteessa mahtamia apu-
laisiakin, nimittäin tyttöjen manhemmat ja holhojat.
Naaoilla ja kemytmielisillä puheilla nämä turmelemat
lastensa mielikumituksen. Ani marhain lapset jo saa-
mat kuulla, kuinka heidän manhempansa nuoruudessaan
omat eläneet, ja suuremmiksi tultuaan he houkutellaan,
jopa pakotetaankin noudattamaan manhempainsa esimerk-
kiä. Wanhemmat, Marsinkin köyhät, toimomat, että hei-
dän tyttärensä mitä pikemmin joutuisi miehelään, jotta
he pääsisimat tytön toimeentuloa huolehtimasta. Sen-



tähden on tärkeätä hankkia tytölle tuttawuuksia, joista
amioliitto woi olla seurauksena. Tyttärien ja palmelus-
piikain makuuhuoneihin jätetään omet lukitsematta ja
isäntäwäki tuskin laisinkaan pitää huolta siitä, ken heidän
talossaan öisin kuljeksii. Oikeat kristityt Vanhempain
joukossa omat tosin tässä suhteessa poikkeuksena; he kat-
kerasti suremat asiain nykyistä tilaa ja malittamat ole-
mansa moimattomat torjumaan tuota symälle juurtu-
nutta tapaa. Muuten kuulee ani Harmoin makaiksi tun-
nettujen manhempienkaan mainittua epäkohtaa paheksu-
man tahi siitä huolehtiman. Tamallisesti pahaa maan
puolustetaan, ja kauhukseen kuulee tuon tuostakin äidin
iloitseman siitä, että hänen tyttärensä jo on muuttanut
asumaan tuleman miehensä kanssa; silloin on, näet, asia
warma. Tapahtuupa, että kunnialliset tytöt joutumat
pilkan ja mainon alaisiksi, jos eimät antaudu miesten
maltaan. Toiselta puolelta käytetään keinoja, joilla
houkutellaan miehiä osoittamaan tytöille huomiotaan.
Muutamilla seuduin kuuluu mallitseman sellainen ilkeä
tapa, että äiti itse ikäänkuin mihkii lapsensa häpeän uh-
riksi toimittamalla hänelle heti ripille päästyä oman
nmoteen, joka marustetaan korealla peitteellä ja talon
parhailla makuumaatteilla, ja sitten äiti jännityksellä
odottaa, kutka tytölle ilmestymät ~sulhasiksi".

Kemytmielisyyttä edistetään myöskin sen kautta,
että rengit ja piiat makaamat samassa huoneessa, ja
miehet sekä naiset käymät yhtaikaa faunassa. Niin teh-
dään ei ainoastaan talonpojissa, mutta myöskin herras-
taloissa, jopa moniaissa pappiloissakin, kuten kerrotaan.



Synti on leminnyt niin laajalle, ettei enään moi sanoa,
ken on syyllinen, ken syytön.

Kunpa maan kaikki, jotka tietämät turmeluksesta,
tuntistmat olemansa siitä mastuunalaiset ja tekisimät
minkä ikinä moimat pelastaakseen kallista kansaamme
riettauden lokaan majoamasta! Muistakaamme, että
~sille, joka moi tehdä hymää eikä kuitenkaan tee, lue-
taan tämä laiminlyönti synniksi".

Mutta missä on apu saatamana? Ensiksi meidän
on turmautuminen Herraan, joka moipi auttaa silloin-
kin, kuin ei toimoa enään näytä oleman. Onhan hän
sanonut: ~awuksesi huuda minua hädässäsi, niin minä
tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaman mi-
nua". Jokainen mies sekä nainen, joka tamalla tahi
toisella, kehotuksella, pahalla esimerkillä, Välinpitämättö-
myydellä tahi kemytmielisillä puheilla mälillisesti tahi
mälittömasti tietää edistäneensä tässä esiintuotua syn-
tiä, astukoon Herran eteen ja pyytaköön anteeksi anta-
musta Kristuksen tähden. Ia kaikki me, jotka elämme
rukouksen elämää Jumalan yhteydessä, pyytäkäämme
woimaa taistelussa syntiä mastaan. Muualta emme
saa apua. Ilman Herran apua saamme kyllä tamat
turmeltumaan, mutta turmelusta emme saa pois juuri-
tetuksi, ellemme saa häneltä sydammen puhtautta. An-
tautukoon siis jokainen, missä asemassa hän lieneekin,
Jumalan Välikappaleeksi tähän pyhään työhön!

Etusijassa tulee sielunpaimenten saarnastuolissa,
rippikoulussa ja kaikissa tarjoutumissa tilaisuuksissa tar-
monsa takaa lain ja emankeliumin sanalla torjua tätä
syntiä ja kehottaa ihmisiä pyhälle tielle. Mutta al-



käämme antako papin yksin taistella. Lähteköön niin
sanoakseni ~mies talosta" yhteistä mihollista wastaan.
Kansakoulu terottakoon lapsiin mielen plchtautta. Mutta
mielä tehokkaammin woiwat kansanopistot asiata edis-
tää, niissä kun käypi täysi-ikäistä nuorisoa. Iloksemme
olemmekin kuulleet, että monet niistä miehistä ja nai-
sista, jotka oivat nauttineet opetusta Krnununkylän kan-
sanopistossa, oivat kieltäytyneet ottamasta osaa moisiin
halpamaisiin hunntuksiin. Tämä on siunattu hedelmä
kansanopistotyöstä!

Myöskin nuorten naisten tnlee kannattaa pyrin-
töjä pahan poistamiseksi. Heidän tulee opettaa miehille
parempia tapoja sulkemalla pois seurastaan ne, jotka
taivalla tahi toisella tahtomat loukata siweellisyydeu
»vaatimuksia. Mutta myöskin wanhemmilla ja holho-
jilla on tässä tärkeä tehtäwä: heidän tulee wakaasti ja
pontewasti suojella lastensa, holhokkiensa ja palweli-
jainsa kunniata ja auttaa heitä pyrinnössä parempaan.
Älkööt he salliko kodissaan riettaita puheita. Jos he
itse aikoinaan omat olleet turmiollisen tawan orjia, niin
tunnustakoot sen nöyrästi ja kehottakoot nuorempiakäy-
mään parempaa tietä. Koettakaa, wanhemmat, warjella
lapsianne huonosta seurasta ja älkää antako kenen ta-
hansa tunkeutua kotiinne. Pitäkää huoli siitä, että tyt-
tärenne ja palmeluspiikanne nukkumat lukittujen omien
takana. Ottakaa kodissanne käytäntöön sellainen tapa,
että rengit ja piiat asumat eri suojissa. Maikkapa tämä
waatisikin jonkun werran kustannuksia, niin tehkää se
kuitenkin! Asia on kallis ja kannattaa kyllä jonkun wer-
ran uhrausta. Tahdottehan pitää latonne ja marasto-



huoneennekin suljettuina martailta. Kuinka sitten maitte
sallia tyttäriltänne ja palmelijoiltanne kunnian riistet-
tämän; onhan se paljon kallisarmoisempi kuin koti ja
kontu sekä kaikki maalliset tamaranne.

Älkää huolehtiko sitä, että tyttärenne ja holhok-
kinne muka jäämät naimattomiksi. Sen parannuksen
kautta, jota tässä tarkoitamme, käy heille mahdollisem-
maksi päästä amioliittoon, — mieläpä hymään amio-
liittoon. Tyytykää Herran tahtoon ja noudattakaa hä-
nen käskyjään. Kyllä hän antaa teille siunauksensa.
Ia kun lapsenne täysi-ikäisiksi tultuaan omat tilaisuu-
dessa mennä amioliittoon, niin antakaa heidän noudat-
taa kutsumustaan, kunhan kaikki tapahtuu siimosti ja
kunniallisesti. Käyköön mastainen mämynne termehti-
mässä tytärtänne päimän malolla. Antakaa nuorten
teidän itsenne läsnäollessa simeästi ja makaasti seurus-
tella kuten kihlatut, mutta ei niinkuin awiopuolisot. Sil-
loin he todella moimat tulla onnellisiksi annoliitossaan,
kun saamat mapaasti antaa sydämmensä sille, jota to-
della rakastamat, jota asian nykyisella kannalla ollessa
eimät aina moi tehdä, sillä nuoren naisen täytyy nyt
useinkin elin ijäkseen sitoutua yhdyselämään sellaisen
miehen kanssa, jolla on muiden suhteen ainoastaan se
armeluttama etu, että on ensimmäisenä käyttänyt mää-
rin hänen luottamustaan.

Tässä on jokaiselle hymää harrastamalle miehelle
ja naiselle pyhä työ. Rientäköön kukin Herran nimessä
ja hänen moimallaan torjumaan kalliista kansastamme
~syntiä, joka on kansan kirous". Nouskaamme
kukin ja tehkäämme, mitä Herra antaa tehtäwäksemme



siinä toiwotzsa, että saisimme kansamme tawmsta pois-
tetuksi kaiken saastan, ja että köyhän niinkuin rikkaan-
kin lapsi rakkaassa isänmaassamme saisi sen perinnön,
jonka Herra on lmuaunut sanassaan: ~Wanhurskaus
korottaa kansan".

Pappi.





SisaNys:
1. Säästämätkö Suomalaiset jokapäimäisessä elämäs-

sään?
2. Minkätähden Suomessa kärsitään työnpuutetta ja

nälkää.
3. Mitkä yhä ylenemän simistyksen tuottamista elä-

mänwaatimuksistamme owat oikeutetut?
4. Eräs Z. Topeliuksen kirjoittama kirjoitus 49 muotta

sitten: Suomen äideille.
5. Onnellinen koti.
6. Pahat kielet.
7. Turmiollinen tapa kansamme keskuudessa.






