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Alkulause.
Isänmaan maantiede on epäilemättä kansakoulun tärkeimpiä
oppi-aineita, sillä kansalainen, waikk'ei hänen yhteiskunnallinen ja
waltiollinen -vaikutuksensa ulottuisikaan laajemmalle oman kuntansa
rajoja, ei moi johdonmukaisesti harrastaa
yhteistä payleisestä laadusta ja nykyisistä yleirasta tietämättä jotakin
sistä oloista. Mutta tun someliasta tämän aineen oppikirjaa kansakouluille ei ole entuudestaan saataivissa ja kun yksinään kartan
johdolla opettaminen, sanottakoon muutoin mitä tahansa, on marsin
hankalaa sekä maimaloista, niin on allekirjoittanut uskaltanut ryhtyä tämän kirjasen toimittamiseen siinä toiwossa, että siten poistaisi jonkun puutteen meidän nuoresta tansakoulukirjallisuudestamme.
Kokemus on osoittama, missä määrässä toimeeni tulemat toteutuKirjan lameus
maan ja tämä kirja tarkoitustaan mastaamaan.
nimenomaan kansakoulun oppikirjaksi kenties näyttää hiukan liialliselta, mutta minun makuutukseni on, että jokaisen korkeamman
kansakoulun läpikäyneen siwistyneen kansalaisen tulee ainakin
oloja ja laitoksia, tuin tässä kirwerran tuntea isänmaatansa,
jassa on esitettynä. Tätä paitsi olen uskaltanut luulla, että kirja
woisi toistaiseksi tulla käytettämäksi myöskin maamme seminareissa
ja kenties alkeisopistoissakin, sillä sopimaa isänmaan maantieteen
oppikirjaa ei niitäkään oppilaitoksia marten ole ilmaantunut sitte,
kun A. G. I. Hallsten'in w. 1859 suomenkielellä painosta tullut
teos, jota monien kiitettämäin ominaisuuksiensa ohessa sopinee jo
nykyään pitää tvanhentuneena. Sentähden, ja kun kansakoulunjos nimittäin
opetuksessa ei muutamain kohtain poisjättämisestä
joku kunnioitettama opettaja pitäisi lyhentämisen tarpeellisena
sanottamaa häiriötä syntyne, olen antanut kirjan ilmaantua tämän
kokoisena.
Historiallisen maantieteen olen, mastoin ennen käytettyä tapaa, asettanut kokonaan erilleen .valtiollisesta. Syynä tähän menetykseeni on ollut ikämä kokemus, että pienet oppilaat
eiwät ivaltiollisen maantieteen yhteydessä luettuna moi mitenkään
saada muistissansa pysymään historiallisesti merkillisiä paikkoja,
jota mastoin ne eri tunnilla opetettuina näyttämät oleman maantieteen helpoimpia kohtia.
Tymästi tuntien kirjani puutteellisuuden pyydän saada sulkea
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opettajain suosioon.
Kiihtelysmaaralla, Syyskuulla 1881.

Kirjoittaja

Suomen Suuriruhtinaanmaa.
6,3W neliöpenillkulmaa

")

laaja, 2 miljoonaa 10 tuhatta

asukasta.

Luonnollinen maantiede.

asema

ja rajat. Suomenmaa on noin
Maantieteellinen
60" ja 70" mälillä pohjaista leweyttä eli pohjaiseen päin päimäntasaajasta sekä 38" ja 50" mälillä itäistä pituutta eli itään päin
ensimmäisestä puolipäimän piiristä. Maamme on siis pohjaisen
lauhkean myöhykkeen pohjaisessa osassa, onpa
siitä pohjaisessa
kylmässäkin myöhykkeessä. Suomenmaan pituus pohjaisesta etelään, Skoarre- ja Tenojokien yhtymäpaikasta Hankoniemen nenään,
on 108 Suomen peninkulmaa, ja lemcys lännestä itään 57 peninkulmaa.
Pohjainen raja kulkee ensin pitkin Lapintunturia Peltotun>
turiin asti, josta poikkeaa koilliseen päin ja kulkee Inari- sekä
Tenojokia myöten tunnes miimmemainittmm jokeen tulee pohjaisesta lisähaara Skoarre, jonka suusta raja kääntyy etelää kohden.
Idässä kulkee raja Inarijärwcn itäpuolitse Muotkewuaraan ja
kulkee osaksi Maanselkää myöten
siitä Talkkunaoimeen, josta
Miinaankiween, kääntyy siitä ensin tommasen päin Kolmikantaan,
sitte kaakkoista ilman suuntaa kohden ja päättyy miimmein Salmin pitäjään itäpuolella Laatokan rannalle Wariskiween. Tästä
menee raja lounaasen päin halki Laatokan meren, jonka läntisen
rannan
kohtaa hiukan eteläpuolella Wuoksen alimmaista
haaraa ja tapaa Kiwcnnawan pitäjäässä Siestarjoen, jonka juokSuomenlahteen. Eteläisenä rajana on Suomenlahti
ja Itämeri. Lännessä kulkee raja etelästä pohjaiseen Pohjanlahden
jokea myöten ylöshalki Torniojoen suuhun, josta juoksee
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se

se

se
sua se seuraa
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käytetään,
peninkulmia.
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seuraa se

päin Muoniojoen yhtymäkohtaan saakka. Siitä alkaen
miimemuinittull jokea ja Könkämä-enoa aina näiden mirtojen lähteille asti, tekee mummein lyhyen mutkan koilliseen ja päättyy
Lapintunturiiu. Suomenmaan pohjainen raja on Norjan kuningaskuntaa, itäinen Norjan kuningaskuntaa ja Weniijän keisarikuntaa sekä läntinen osaksi Ruotsin kuningaskuntaa masten.
Maaulaatn. Melkein jokaisessa maamme paikkakunnassa taivutaan korkeampia tahi matalampia muoriharjanteita, yksinäisiä
kukkuloita, mesistä soita, korpia ja rämettä, jonka tähden maanpinta on yleensä epätasaista ja laajempia tasankomaita löytyy ainoastaan muutamissa paikoin. Lawein tasanko on Pohjanlahden

rannikolla Waasan läänin läntisessä osassa. Melkoisen osan
maamme pinta-alasta peittämät myöskin nuo tuhannet suuremmat
ja pienemmät lukemattomilla saarilla ja niemillä täytetyt jiirmet,
lmnmit ja useinkin koskiset joet, jotka kaikki yhteensä antamat tälle
maalle semmoisen runollisen miehättiimyyden, että ulkomaalaisetkin
mielellänsä miettämät kesää Suomen mälkkymien mesien rantamilla.
Nuoret ja kukkulat omat kuitenkin yleensä mataloita. Ne alenemat mähitellen sisämaasta meren rannoille päin. Maamme korkeimmat osat omat sen pohjaisimmat maakunnat Lapinmaa ja pohjaisen Pohjanmaan sisäiset seudut. Siellä ou muoreukukkuloita,
jotka nousemat lähes kolmetuhatta Suomen jalkaa korkeammalle
meren pintaa. Tämä pohjainen ylämaa alenee mähitellen länttä
ja etelää kohden. Läntinen meren rannikko on yleensä laakaa,
jota mastoin eteläisellä ja lounaisella rannikolla waihtelewat jyrkät niemet, symät lahdekkeet ja lukemattomat saaristot, joista

suurin

on

Ahmenanmaan saaristo.

Pohjanlahdessa tamataan ai-

noasti yhdessä kohden, Merenkurkussa, suurempi saariryhmä. Sekä
Suomenlahden että etenkin Pohjanlahden rannoilla huomataan se
ihme, että maa mähitellen kohoaa merestä eli niin sanoaksemme
kasmaa, jonka muoksi meri niillä seuduiu mähitellen mataloituu.
Suomenlahden rannikolla kohoaa maa ainoastaan 2 jalkaa 100
muoden ajalla, mutta Pohjanlahden ranta ylenee 4 jopa 5 jalkaa
yhtä pitkän ajan

Jotta
menmaan

kuluessa.

saataisiin

jonkunmoinen merrannollinen käsitys Suoon laskettu, että koko maan

erilaisista maanlaaduista,
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pinta-alasta, 75 miljoonasta tynnyrin-alasta, on noin 42 miljoonaa tynnyrin-alaa metsämaata, 19 miljoonaa kallioita ja rämeitä,
6 miljoonaa mettä, 6 miljoonaa niittyä ja ainoastaan 2 miljoonaa tynnyrin-alaa miljeltyä peltoa.
Maanwiljelykseen katsoen on
—

osassa

maanlaatu wiljawinta maamme eteläisessä ja lounaisessa
sekä
eteläisellä Pohjanmaalla, joilla seuduin löytyy sawipohjaista Peltosekii niitty-maata. Laatokan luoteisrannikolla, jyrkkäinkalliokuktulain
Malisissa laaksoissa, tawataan myös paikoittain hywää sawiperiiistä
wiljelysmaata.
Wuoret. Suomen päii-wuorenselkii saapi alkunsa Norjan
muorista maan pohjaisesta osasta. Se kulkee ensin Lapintunturin
nimellä kaakkoa kohden pitkin Norjan rajaa, kääntyy sitte Suola,
sellä-nimisenä melkein suoraan itää kohden ja yhtyy Saariselän
nimellä Taltlunaoilven kukkulaan Weniijän rajalla. Täällä, Suomen pohjaisimmassa osassa, omat myös maamme korkeimmat wuorenkukkulat, joista mainittakoon: 1) Haldischol, Suomen luoteisimmassa kulmassa Norjcm rajalla, jouka korkein huippu on 4235
1255 meetteriä korkeammalla meren pintaa; 2) lolllljalkaa
moaiwi, noin 5 peninkulmaa etelään päin Haldischok'ista, jonka
korkeus meren pinnasta lukien on 3850 jalkaa
1140 meetteriä; 3) Pallastunturi, Ounasseliillii, on 2900 jalkaa
860
meetteriä korkea; 4) Peldooaiwi, Inarijiirmen länsi-puolella, jonka
665 meetteriä meren pintaa ylemhuippu ulottuu 2250 jalkaa
5)
pohjaispiiiissä, on 2150
Ounastunturi,
ja
Ounasselän
mäksi
jalan 635 meetterin korkuinen.
Talkkunaoimestll kääntyy piiä-muorenharju Maanseltii-nimietelää
kohden, kulkee Lapinmaan ja koillisen Pohjanmaan
senii
saakka, josta se kääntyy kaakkoa kohden WeMiinaanliween
halki
niijän maalle. Tästä muorenseliintcestä eroaa useampia matalampia harjanteita Suomen sisämaahan päin, joista merkittäwimmiit
omat: 1) Ounasseltä, joka lähtee Lapintunturista etelää kohden,
kääntyy loppumatkallaan Airiselkii-nimisenii lounaasen päin ja
päättyy lähelle Pohjanlahden pohjaisinta rantaa. Melkein likellä
Ounasselän eteläistä päätä, Tornio- ja Tengelijokien yhtymäpaikassa, on Aatvasaksa-niminen yksinäinen muorenkukkula, jolla
tiiypi joka wuosi Juhannuksen aikoina paljon matkustawaisia seka
omasta maasta että ulkomailtakin keski-yön aurinkoa katsomassa.
—

—

—

—
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Tämä wuorenhuippu, 780 jalan 230 meetterin korkuinen, on
nimittäin eteliiisimpiii paikkoja Euroopassa, joissa aurinko näkyy
lesiipäimiin seisauksen aikana Vuorokauden läpeensä; 2) Kiwaloselkä, joka lähtee Maanseliistii hiukan pohjaispuolelta napapiiriä,
kulkee ensin etelää kohden, kääntyy sitte kaarenmoisesti länteen ja
päättyy likellä Kemin kaupunkia Pohjanlahteen; 3) Kainunselkä,
lähtee Maanselän testipaikoilta likeltä Weniijän rajaa ja Yhtyy,
kiertäen länsipuolitse Oulujiirmen, Suomenselkään; 4) Sotkamon»
selkä, alkaa Maanselästii noin kolme peninkulmaa pohjaispuolelta
Miinaankimeii, kulkee jokseenkin samaa suuntaa Kainunseliin kanssa
ja yhtyy Sotkamon pitäjäässä Suomenselkään; 5) Suomenselkä,
erkanee Maanseliistii Miinaankimen kohdalta ja kulkee ensin läntistä sittemmin lounaista ilman suuntaa kohden sekä päättyy jokseenkin matalana Siidepyyn niemeen Pohjanlahden rannalle. Tämä
muorenharju eroittaa Pohjanmaan Karjalasta, Samosin, Hämeestä
ja Satakunnasta; 6) Salpausselkä, saapi alkunsa Maanseliistii
Weniijän Karjalassa, kulkee ensin etelää kohden Loimalanjiirmelle
asti, kääntyy sitte yht'iikkiä luoteesen päin Ilomantsiin, josta se,
käytyänsä lähellä Joensuun kaupunkia ja kääntäen suuntansa laastin etelää kohden, kiertää Saimaan mesistöä ja knlkee sitte läntistä ilman suuntaa läpi koko eteläisen Suomen sekä, tehtyänsä
käännöksen luoteesen, päättyy Pohjanlahteen hiukan eteläpuolella
—

Porin

kaupunkia.

Suomenselän ja Salpausselän ympäröimä sisämaa on wesiritas ylänkö, jonka läpi kulkemat muoriharjut omat ikäänkuin yhdistyssiteinii mainittujen selänteiden mälillä. Näitä muoriharjuja
on neljä: 1) Karjalanselkii, alkaa Suomensclästii Kiantojiirmen
eteläpuolelta, kulkee kaakkoa kohden pitkin Pielisjiirwen lounaista
rannikkoa lähelle Joensuun kaupunkia, jonka seuduilla se yhtyy Salpausselkään; 2) Sawonselkii, lähtee Suomenseliistii Miikiöisten
muorilta ja yhtyy, kulkien suoraan etelää kohden, Wuohijiirwen
itäpuolella Salpausselkään; 3) Hämeenselkä, on Suomenseliistii
Soinin wuorilla erottuansa jonkun matkaa Hämeen ja Satakunnan
rajana ja kohtaa Salpausseliinteen Kärkölän pitäjäässä; 4) Sa«
talunnansellä, joka Hämeenkankaan keralla yhdistää Salpausselän
ja Suomenselän toisiinsa, saapi alkunsa Karwian kukkuloilta Suo-
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ja yhtyy Salpausselkään Harjamallassa Kokemäenjoen
eteläpuolella.
Paitsi näitä pitempiä muorenselänteitii omat mielä seuraamat
nmoriharjut merkittömät: 1) Hataraselkä, joka lähtee Satakunnanselän keskipaikoilta, kulkee Watulanharjun ja Harjnnharjnn
nimillä kaakkoa kohden Tampereen kaupungin ohitse setä jatkuu
Kangasalanhllrjuna Yhä eteenpäin kunnes yhtyy Hämeenseliin
eteläiseen päähän. Kangasalanharju on kuuluisa ihanista näkyaloistaan; 2) Lohjanselkä, eroaa Salpausseliistii Hausjiirmen
pitäjäässä ja päättyy, kulkien lounaista ilmau suuntaa, Hankoniemeen; 3) Äyräpäiinsellii, alkaa Salpausseliistii Joutsenon pitäjäässä länsipuolelta Imatran putousta ja jatkuu, kulkien kaakkoista
ilman suuntaa, rajan yli Weniijiille; 4) Punkaharju, Purumeden
ja Pihlajllmeden Malinen korkea ja raitainen saari, on Suomen
kenties luonnon-ihanin paikka, sillä niitä merrattoman kauniita
näky-aloja Purumedeu ja Pihlajameden saarisille selille, liiikkymille
lainehille, ei liene tarjona amarammillakaan aloilla, koskapa ulkomaalaisetkin joukottani käymät ihailemassa Punkaharjun miehiittiimiiii ympäristöä. Wastakohtaua tälle luonnon-ihanuudelle omat:
5) Hämeenkangas, pohjaisessa Satakunnassa ja 6> Pohjankangas Pohjanmaan eteläisimmässä osassa, jotka molemmat omat
mitä kolkoimpia, synkimpiii saloja.
Suomen muorijonot omat yleensä hymin .vaihteleman muotoisia. Ne kulkemat milloin tasaisina, kaitaisina harjuina, milloin
lewenewiit laajemmiksi ylängöiksi, milloin taas, jonkin esteen, esim.
joen tai jiirwen eteen sattuessa, katkeamat, kohotaksensa jälleen yhtä
korkeiksi mieliipii korkeammiksikin esteen toisella puolella.
Korkeimmat kukkulat kussakin läänissä omat: 1) Oulun läänissä: jo mainittu Haldischok, lääuiu pohjaisimmassa
La250
pinmaassa. 2) Kuopion läänissä: Pöllömäti (840 jalkaa

menselästii

osassa

—

meetteriä korkea) lisalmen pitäjäässä. 3) Mikkelin läänissä:
Kemftinmäti (800 jalkaa 235 meetteriä korkea) Joutsan pitäjäässä Päijänteen itäpuolella. 4) Wiipurin läänissä: Tscholin»
mäti (?) Korpiselän kappelissa. 5) Waasan läänissä: Ronnin»
mäli (790 jalkaa 230 meetteriä korkea) Hämeessä, likellä Iywäskyliin kaupunkia. 6) Hämeen läänissä: Tiirismaa (750 jal—

—
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taa

—

220 meetteriä korkea) Päijänteen eteläpuolella. 7) Turun
(500 jalkaa
150 meetteriä korkea), laaja
itäpuolella. 8) Uudenmaan läänissä: Ke-

läänissä : luhdinmäli
kangasmaa Ikaalisten

_____

tunmäli (390 jalkaa 115 meetteriä korkea) koilliseen päin Elimäen kirkolta.
Wesistöt. Kaikki maamme jiirmet ja joet jaetaan luonnollisten rajainsa' mukaan miiteen mesikuntaan eli mesistöön, joiden
nimet owat: Pohjainen mesistö, Luoteinen.vesistö, Lounainen wesistö, Kesti-Suomen mesistö ja Samo-Karjalan mesistö.
—

Pohjainen wesistö.
Tämä mesikuntll rajoittuu etelässä Suolaselkiiän ja Saariselkään, lännessä ja pohjaisessa Norjan maahan sekä idässä Nor-

jaan ja Weniijiiiin. Suurin järmi on Inari (415 jalkaa— l23
meetteriä ylempänä meren pintaa), johon laskee Peltotunturista
tulewa Iwalojoli. Tästä joesta rumettiin miime .vuosikymmenen
(1870) alkupuolella huuhtomaan kultaa, mikä työ näyttää kannattaman. Imrijiirmi laskee metensii Paatsjoen sekä muutamien
Weniijän puolella olemieu järmien kautta Pohjaiseen jäämereen.
Muista mesistä mainittakoon Inarijoki, joka lähtee Peltotunturista pohjaiseen päin, saapi sittemmin nimen Tenojoki ja laskee,
saatuansa lisäkseen etelästä päin tuleman Utsjoen sekä pohjaisesta
tulemau Sloarrejoen, Norjan .valtakunnassa olemaan Tenomuonoon.

Luoteinen

wesistö.

Rajana lännessä on Pohjanlahti ja Ruotsi, pohjaisessa Lapiutunturit, Suola- ja Saariselät, idässä Weniijii ja etelässä sekä
kaakossa Suomenselkä. Kaikki tämän mesikunnan tärkeimmät medet, jotka omat enimmäkseen jokia, laskemat Pohjanlahteen. Ainoastaan Kimaloseliin alku-osau itäpuolella olema Kitlajiirlvi
muutamain toisten pienempiiin järmien kanssa juoksee itään päin
Walkecsen mereen. Tärkeimmät joet omat: 1) Könliimä-eno, joka
saapi alkunsa Suomeu, Ruotsin ja Norjan rajojen yhtymäpaikassa olemasta Kilpisjärwestä ja nimitetään ala-juoksussaau
Muoniojoeksi. Tämä laskee metensii Ruotsista tulemaan Tornio»
jokeen, johon pari peninkulmaa eteläpuolella napapiiriä yhtyy
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masemmalta tulema lisiihaara Tengelijoti. Torniojoki laskee
Pohjanlahden pohjaisimpaan osaan. 2) Kemijoki, alkaa Kormatunturista Talkkunaoimen eteläpuolelta, juoksee ensin lounaasen
päin, saapi oikealta Nattastunturista tuleman lisiihaaran Luirojoen
johon mähiiii ennen Kemijokeen laskua tulee Turmiismaakääntyy suoraan etelää
rasta lähtemä lisähaara Kitisenjoti
kohden, kulkee Kemijärven läpi ja, kohdattuansa Kimaloseliinteen,
tekee äkkiä mutkan länteen päin, jota ilman sunntaa se mirtaa
Romaniemen kirkolle asti. Tässä yhtyy siihen Enontekiiisistii tulema iso Ounasjoki, jonka perästä Kemijoki taas kääntää suuntansa lounaita kohden ja laskee metensä pari peninkulmaa idempänä Torniojoen suuta Pohjanlahteen. Kemijoki on Suomen pisin
mirta ja siitä saadaan muosittain paljon mainion hymiii lohia.
3) Simojoki, lähtee Simojärwestä Kimaloseliin eteläpuolelta ja
laskee, kulkieu lounaista ilman suuntaa, Pohjanlahteen. 4) lijoki, alkaa limaarasta Kainunseliin pohjaisesta päästä, saapi oikealta mesiensii lisäksi Liwojoen ja juoksee noin kolme peninkulmaa Oulun kaupungin pohjaispuolella Pohjanlahden aaltoihin. 5)
Kiiminginjoki, tulee Kainunseliin pohjaisrinteeltii Puolangasta.
6) Oulujoki, mahtawa ja ryöppeii mirta, jonka kautta Kainnnseliin itäpuoliset suuret medet piiiisemiit Pohjanlahteen. Näiden
mesien keskuksena on iso Oulujiirwi (410 jalkaa —122 meetteriä
korkeammalla meren pintaa), jonka Manamansalo jakaa Niskaseltaan ja Ärjänfelläiin ja johon laskee mesiä kahdelta suunnalta,
koillisesta ja idästä. Koillisesta tulee Hyrynsalmen haara, Kiehimäjoen kautta. Tällä suunnalla olemista särmistä mainittakoon: Kiantajärwi, Wuolkijiirwi, Hhrynjiirwi ja Nistijärwi.
Idästä laskee Oulujärmecu Sotkamon haara, jossa merkittiimimmät järmet omat: Lentuanjiirwi, Outojärwi, Kiimasjärwi ja
Nuasjärlvi. Tämän haaran medet laskemat Koittm- ja Ämmänkoslia myöten Äijänselkäiiu. Waikka Oulujoki ou hymin koskinen,
kuljetetaan sitä myöteu kuitenkin tveneissii paljon sisämaan tamaraa,
etenkin termaa, Ouluuu. Suurimmat kosket mainitussa joessa omat:
Niskakoski, Phhäkosti (lähes 200 jalkaa 60 meetteriä korkea
ja 15 mirstan pituinen) ja Merikoski. Tästäkin joesta saadaan
lohia. 7) Siikajoki, lähtee Suomenselän pohjaisella rinteeltä
—

—

____-
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Saarestenmäeltii ja saapi masemmalta Isolamujärvestä tuleman
lisähaaran Lamnjoen sekä juoksee luoteista ilmau suuntaa Pohjanlahteen. 8) Pyhäjoki, alkaa Suomenselän pohjaispuolelta
Pyhäjärvestä. 9) Kalajoki on Oulun läänin eteläisin suurempi
mirta. 10) Lestijoki, saapi alkunsa Lestijiirvestä. 11) Perhonjoki, tulee Perhon pitiijiiiistii ja laskee Pohjanlahteen Kokkolan
kaupungin koillispuolelle. 12) Ähtävänjoki, alkaa Livonlähteestä Soinin muorilta ja laskee, tulettuansa Alajärven, Lappajärven ja Evijiirven läpi, likellä Pietarsaaren kaupuukia Pohjanlahteen. 13) Lapuanjoki, Alamudelta, kulkee Kuortaneenjärven läpi ja laskee mereen Uudenkaarlepyyn luoteispuolella.
14) Kyrönjoli ou suuriu mirta eteläisellä Pohjanmaalla, jonka
oikeanpuolista, Suomenselältä lähtemiiä, alkuhaaraa kutsutaan
Seinäjoeksi ja masemmanpuolista, Pohjankankaalta tulemaa, eusin
Kauhajoeksi ja sittemmin Ilmajoeksi. Tämä mirta laskee Pohjanlahteen Merenkurkun kohdalla.

Lounainen

wesistö.

Pohjaisessa ja luoteessa on rajana Suomenselkä, idässä Hiija kaakossa Lohjanselkä. Tämän »vesistön medet laskemat Pohjanlahden etelä-osaan n. s. Raumanmereen ja Itämereen.
Enimmät niistä yhtymät Tampereen kaupungin lounaispuolella
olemassa pienoisessa Pyhäjärvessä, jota siis on tämän «.esikunnan teskusjärmi. Pyhiijiirmeen tulee mesiä kahdelta suunnalta,
pohjaisesta ja idästä. Pohjaisesta tulee: 1) Ätsärin haara,
jonka medet saamat alkunsa Soinin muorien eteläisiltä rinteiltä.
Tärkeimmät jiirmet ja joet omat: Ätsiiri, Toiwesi, Wasliwesi,
Wisuwesi ja Tarjannevesi, johon tulee pohjaisesta 2) Pihlajaveden haara, jonka yhdyttyä Tarjanne laskee Sotkansellään.
3) Kenrun haara, jossa isoin järmi on Keurunsellii, joka laskee
Mäntänkosken kautta Kuoreveteen. Tämä taas laskee Melasenlosken kautta edellä mainittuun Sotkansellään, josta medet
juoksemat Wilppulantoslea myöten Ruoveteen, mistä ne taas
Mnrolenloski kulettaa Wanloweteen, jonka liimitse kuljettuansa
ne mihdoin tulemat isoon Näfijärveen, joka on suurin järmi
tässä mesistössii (314 jalkaa 93 meetteriä korkeammalla meren

meenselkii

—
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pintaa). Niisijiirmestii laskemat medet Tammerkosken kautta Pyhiijiirmeen.
Idästä tulee Pyhiijiirmeen mesiä myöskin kolmelta
haaralta: 1) Längelmän haaralta, johon kuulumat seuraamat
järmet ja joet: Längelmävesi, joka juoksee Kaivannonlanavan ja
Roinejärven kautta Mallasveteen, mihin mielä idästä tulee
Piilkiinevesi Kostionvirtaa myöten, 2) Hauhon haaralta, jonka
vedet saamat alkunsa Hämeenselallä olemasta Lummenejiirvestä,
mistä ne kulkemat Wesijalojärwen, Luopioisen ja Hauhonjiirven kautta^ edellä mainittuun Mallasmeteen. Mallasmesi laskee
Walleatoslen kautta Rautunsellään, joka on tämän ynnä seuraaman haaran yhtymiipaikka; 3) Wanajan haaralta, mitä alkaa Pääjärvestä Lammin pitäjäässä, saa lisämettä Salpausseliinteellii olemasta Lopenjärvestii, kulkee useampain pienten järmien kautta Wanajansellään, josta se laskee äsken mainittuun
Rllutunselkiiän. Tästä laskemat medet Kuoklalanloslen, WesilahPohjaisen
den järmien ja Sorvanselän kantta Pyhäjärmeen.
medet
yhtyneet
laskemat Nokianvirtaa
ja itäisen haaran tässä
myöten Kuloveteen, johon mielä pohjaisesta tulee lisämettä Aur«järvestä ja Kyrösjiirvestä Kyröskosken kautta. Kulomedestii
juoksemat medet Rautaveteen ja siitä Wammaskoslen kautta
Lieloveteen, josta alkaa kalainen Kokemäenjoki. Tämä joki
virtaa ensin lounatta kohden, mutta saatuansa lisäkseen Tammelasta
alkaman Loimijoen, kääntää se äkkiä suuntansa luoteesen päin,
katkaisee Salpausselän Kiettareenkoskessa ja laskee meteusii mereen Porin kaupungin pohjaispuolella.
Kokemäenjoen eteläpuolella laskee Pohjanlahteen isosta Pyhäjärvestä tulema Eurajoki, johon puolimatkalla yhtyy Köyliöjärvestä tulema Köyliönjoli. Turun kaupungit, läpi laskee Itämereen Aurajoki. Pari peninkulmaa Aurajoen suusta itään päin
laskee Itämereen Someronjärvestii tulema Paimionjoki. Lohjanselän luoteisella puolella olemasta Lohjanjärvestä juoksee Loh—

—

janjoli

Suomenlahteen.

Kesti-Suomen wesistö.

osa

Rajana pohjaisessa on Suomenselkä, idässä Samonselkii,
Salpausselkää ja Äyräpiiiiuselkii, sekä lännessä Lohjanselkä ja Hii-
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Wedet juoksemat Suomenlahteen. Sisämaan mesien
leskusjiirmi on 12 peninkulmaa pitkä Päijänne (260 jalkaa
77 meetteriä meren pintaa korkeammalla), johon tulee vesiä neljältä suunnalta, pohjaisesta, idästä, etelästä ja lännestä. Pohjaisesta: 1) Saarijärven haara, jonka suurimmat järvet Karstulanjiirwi ja Saarijärvi laskemat Naaraskoslen kautta Knh
namoon, johon tulee Waasan läänin pohjaiselta rajalta alkama
2) Viitasaaren haara. Suurin järmi tässä mesijaksossa, on 6
peninkulmaa pitkä kalakas Keitele, jonka Matilanvirta jakaa yliija ala-Keiteleesen ja johon itseensä tulee mettä kahdelta haaralta:
a) Kivijärven haarasta, johon kuuluu Kivijärvi ja Wuosijiirvi sekä d) Pihtiputaan haarasta, jossa mainittamimmat järvet omat Alvejiirvi ja Kolimajärvi. Keiteleestä juoksemat medet edellä mainittuun Kuhnamoon, josta ne pauhaamat Kuusaankoslea myöten vähäiseen Saraveteen Laukaan kirkon kohdalle.
Tähän tulee koillisesta päin 3) Rautalammin haara, jonka medet saamat alkunsa Suomenselän ja Samonseliin yhtymiipaikasta.
Suurimmat jiirmet tässä haarassa omat: Pielavesi, Nilakkavesi,
lisvesi, Konnevesi ja Kynsivesi, josta miimemainitusta jiirmestii medet laskemat Tarvaalankoslen kautta Saraveteen.
Saramedestä laskemat yhtyneet medet Kuhankosken, Leppäveden
Idästä: Sysmän haara,
jn Haapakosken kautta Päijänteesen.
jonka medet tulemat aina Samonseliin läntisiltä rinteiltä ja laskemat Tainiovirtaa myöten Päijänteesen. Tärkeimmät medet
omat: Kyyvesi, joka laskee Lavitoslen kautta isoon Puulaveteen, josta Kalakoski kuljettaa medet Suonteenjiirveen, mistä taas
Mhuriukosli miepi ne läiisjiirveen. Tästä laskemat ne Kos
lipäiin ja edellä mainitun Tainiomirran kautta Päijänteesen.
Etelästä tulee Päijänteesen mettä Wesijiirwestii Wiiiiksynjoen
Lännestä saapuu lisävettä Lummene- ja Wesijakokautta.
järvistii Arrakoskea myöten sekä Petäjäveden haarasta liimsänjokea myöten.
Päijänteesen kokoontuneet medet laskemat Kalkkistenkosken
kautta Rnotsalaisjiirveen, josta Kymenjoki alkaa. Tämä pauhaa ensin Ihrängönloskena Heinolan kaupungin luona ja saapi
sitte lisäkseen koillisesta tuleman Mäntyharjun haaran, jossa suu-

meenselkii.

—

—

—

—

—
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rimmat järvet omat Inolawesi ja Rewelijärwi. Etempiinii laskee Kymenjokeen mielä pohjaisesta tuleva Wuohijärvi ja idästä
päin Salpausselän pohjoisrinteeltä Klemiltii alkava Walkealan
haara, joiden yhdyttyä Kymenjoki katkaisee Salpausselän Keltinkoskena, kapenee mielä sittemmin Anjalankoskeksi, jakaantuu kahdeksi haaraksi, joiden mälillä on iso Pyhtiiiinsaari, ja purkaa vetensä Suomenlahteen viidestä snuhaarasta, joista itäisimmässä
on Korkeakoski.
Muista tähän vesikuntaan kuuluvista vesistä mainittakoon
Vantaanjoki, joka alkaa Salpausselän ja Lohjanseliin yhtymäpaikasta ja laskee noin puoli peninkulmaa koilliseen päin Helsingistä Suomenlahteen, Porvoonjoki, joka tulee Wesijiirwen Aheltii
ja laskee mereen Porvoon kaupungin läpi sekä Siestarjoki, joka
on rajana Weniijiiii vastaan.
:

Sawo-Karjllllln wesistö.
Tähän mefistöön kuulumat Suomenmaan suurimmat jiirwet,
jotka laskemat metensii Laatokkaan. Ainoastaan muutamat itäisimmän rajaseudun mesistä juoksemat Weniijän maalle Oneganjiirween. Wesistön rajat omat: pohjaisessa Suomenselkä, idässä
Weniijii, etelässä Älyriipiiiinselkä sekä Salpausselkä ja lännessä
Samonselkii. Enimmät medet kokoontumat „tuhatsaariseen" Sai(256 jalkaa —76 meetteriä ylempänä meren pintaa), joka
ynnä Haukivesi omat tämän vesistön keskusjiirmet. Haukimeteen
tulee mesiä kahdelta suunnalta, luoteesta ja koillisesta.
Luoteesta: 1) lisalmen haara, jonka vedet lähtevät Saarestenmiieltii Suomenselän ja Kainunseliin yhtymäpaikoilta ja kokoontumat ensin Poroveteen lisalmen pitäjäässä. Tähän tulee
mettä kolmelta haaralta: luoteesta Kiuruveden haara Kihlosal
men kautta, pohjaisesta useampia pieniä järviä Koljonvirran ja
lisalmen kautta sekä koillisesta Rutakon haara Paloistenkoslen
kautta. Porovesi juoksee Peltosalmen ja Nerkonkanavan kautta
Onkiveteen ja siitä Wiantolosken (sekä kanaman) kautta Maaninkaveteen, josta taas Ruokovirtaa (nykyään kanavaa) myöten
suureen Kallaveteen (275 jalkaa 82 meetteriä korkeammalla
meren pintaa), jonka Toivalansalmi jakaa ylä- ja ala-Kallave-

maasen

—
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Tähän laskee 2) Nilsiän haara, joka saapi alkunsa Oulun
läänissä olemasta Laakajärvestä. Nilsiän haaraan kuuluvista

eten.

vesistä ovat merkittävimmät: Syväri, Wnotjärwi, lullalosti,
Mnurusvesi ja luurnsvesi, joka viimmemainittu laskee Jännevirtaa myöten Kallaveteen. Tämä laskee Haukimeteen kahta eri
tietä, kahden puolen suuren Soisalon saaren. Länsipuolisessa juok-

sussa

laskevat Kallaveden medet Puutossalmen kautta Koirusveteen, siitä Konnnsloskea myöten Unuuklaveteen ja siitä vihdoin Warkausloslen kantta Äimisveteen, joksi nimitetään Haukiw eden luoteista osaa. Itäpuolisessa juoksussaan taas laskee Kallamesi ensin Suvasveteen, ja siitä Karvionkoslea myöten Ker>
mansellään, johon Karmion yläpuolella tulee pohjaisesta Inojärvi ja Kaavin vedet Palslinkosten kautta. Kermanselkä
laskee Kermaloslen kautta lontsenveteen, joka on yhteydessä
Äimismeden keralla.

Koillisesta: Pielisjärven haara, jossa suurin järmi on

9
peninkulman pituinen Pielisjärvi (305 jalkaa 90 meetteriä
ylempänä meren pintaa). Tähän tulee mettä myöskin Weniijän
rajan takaa Lieksan järvistä, joiden medet laskemat Lieksanjokea
myöten Suomen puolella olemaan Pankajiirveen, johon Möntönmaaran länsipuolelta tulee lonkerinjiirvi. Kaakosta päin
—

juoksee Pielisjärven eteliiisimpäiin osaan Rnlaveteen Koitajoli,
joka tuopi mettä Korpiselän pitäjiiästä Tolvajärvestii ja Wiik.
sinseliistä sekä Ilomantsin pitäjiiästä Melaseliistä, Nuorajärvestii ja Koitereesta. Pielisjiirmi laskee Pielisjokea myöten
Pyhäselkään, johon tulee pohjaisesta Karjalanseliin länsipuolelta
Höytiäinen. Pyhäselkä on yhteydessä Oriveden kanssa, johon
pohjaisesta, Höytiäisen länsipuolelta, laskee Wiinijärwi Komperonjoen kautta ja etelästä Pyhäjärvi Puhoksenlanavan kautta.
Orivesi laskee leveätä Orivirtaa myöten Enonveteen, josta vedet loutsenmeden ja Nimismeden kautta tulemat Haukimeteen.
Haukimesi laskee Haapasalmen ja Kyrönsalmen kautta Samonlinnan ohitse Pihlajaveteen, johon koillisesta kirkas Puruvesi
juoksee Punkaharjun kahdenpuolen olevain Tunnan- ja Puntasalmien kautta. Pihlajamesi laskee Puumalansalmen kautta var-
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finniseen

Saimaasen, johon vielä luoteesta saapuvat Luonteri-

järven vedet.

Kaikki Saimaasen kokoontuneet vedet laskemat

Wuotsenwir-

taa myöten Laatokkaan. Tämä mirta taittaa Imatrankoskessa,
joka on Euroopan suurimpia medenputouksia (114 jalkaa 33
meetteriä korkea ja 140 jalkaa 41 meetteriä leveä), Salpausselän, lemence muutamissa paikoin isoiksi särmiksi ja laskee ve—

—

tensä kahta eri tietä Laatokkaan. Toinen Wuoksen haara laskee
viimemainittuun jiirmeen kahdella suulla lähellä Käkisalmen kaupunkia, jota mastoin toinen, eteläisempi ja isompi tulee siihen Suwantojiirven kautta pari peninkulmaa pohjaisempana Weniijän rajaa.
Tähän .vesistöön kuuluu mielä: 1) länisjärvi, joka laskee
Läslelänjokea myöten Laatokkaan. liinisjiirmeen tulee mettä Loitimojiirvestii Suurtajolea myöten; 2) Loimalanjiirvi, joka
juoksee Laatokkaan Unlsunjoen kautta ja 3) Suojärvi, jonka vedet menewiit Weniijiille Ouegaujiirmecn.

Kun enimmät Suomen mirroista omat koskiensa ja putonksiensa muoksi sopimattomia laimain kulkemiselle, on tätä hankaluutta koetettu johonkin määrin poistaa lanamäin kaimamisella.
Tärkeimmät kanamalaitokset omat: 1) Saimaankanava, joka on
laimettu Saimaan eteliiisimm iistä osasta Salpausselän poikki kaakkoon päin Suomenmeden pohjaan, eli Niipuriulahteen. Tämä
on maamme suurin ja tärkein kanatva, jossa on 28 sulkulaitosta.
Se on lähes 5 Suomen peninkulman pituinen ja kulkee Nuija-maanjiirmen, luustilanjoen ja luustilan järmeukautta. Saimaankanaman
kautta on suurin osa Samo-Karjalcm mesistöä yhteydessä Suo-

menlahden kanssa.

2)

Pielisenlanavaa

myöten päästään

isosta

Pielisjärmestä laimoilla kulkemaan Pyhäselkään, josta on luonnollinen laimareitti Saimaasen. Tämä kanalva on miime vuosina laimettu koskiseu Pielisjoeu putouksien ohitse ja siinä on 9
sulkulaitosta. 3) Konnulsentanawa ja 4) Taipalenlanava yh
distämät Kllllameden Saimaasen. 5) Ahlionlahden- ja 6) Nerlontanavain kautta omat pohjais-Samon vedet yhdistyksessä
Kallaveden kanssa. 7) Vesijärven eli Wäälsynlanawa tekee
lllimakulun mahdolliseksi Päijänteen ympäristön ja Lahden kauppalan mälillä. 8) Kuokkalan- ja 9) Walleakoskenlanawain tantta
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kuljetaan

Lounaisen vesistön itäisestä haarasta Pyhäjärveen.

Mnrolenkanava

10)

on kaivettu Ruoveden ja Wankoweden välille.

Ämmän- eli Kajaaninkanava, joka kulkee Ämmänkosken sivuitse Sotkamon järvistä Oulujärvelle.
on niin
Ilmanlaatu ja elinkeinot. Kun maamme
ylhäällä pohjaisessa,
siitä, että ilma ylimalkain on kylmiinpuolinen, ja kun se ei ole minkään valtameren läheisyydessä, joka
lämpömäärää tasailisi, on lämmön-määrä eri muoden-aikoina hyvin erilainen. Talvet ovat pitkät ja kylmät. Välistä jäätyy
elohopea lämpömittarissa, josta tiedämme, että silloin on vähintäänkin 40" <T?. pakkainen. Kesällä taas nousee kuumuus väliin
yli 30". Kuitenkin on tähän katsoen suuri eroitus maamme pohjaisimman ja eteläsimmiin osan välillä. Etelä-Suomessa kestää
talvea noin 5 tahi 6 kuukautta, jota vastoin mamme pohjaisin
osa pysyy lumen peittämiinä 9 kuukautta vuoteensa. Pisin päivä
Utsjoella kestää lähes 2 kuukautta, mutta maan etelä-osassa on
sen pituus IBV2 tuntia. Vuoden keskilämpö on etelässä -j-4V/,
pohjaisessa —2^/2"- Valtameren etäisyys vaikuttaa myöskin vuotuiseen sademäärään, joka merien rantamailla on paljoa suurempi
kuin meillä. Vuotuisen sateentulon korkeus on Suomessa noin
20 tuumaa
Maanviljelykselle mahingol500 millimeetteriii.
ljsta ilmanlaadun kovuutta on viime aikoina rumettu innokkaasti
11)

asema

seuraa

—

—

lauhduttamaan soiden kuimaamisella

ja korpien raimaamisella, joten

varsinaiset »hallan pesät" ovat paikoin muuttuneet tuottaviljelysmaiksi.
Muuten on ilma yleensä puhdas ja raitis,
viksi
jonka tähden suurempia kulkutauteja tavallisesti liikkuukin ainoastaan katovuosina, jolloin niihin syynä on term eettisen ruoan puute.
Suomenmaan asukasten tärkeimmät elinkeinot omat: maanviljelys, karjanhoito, kalastus, metsänhoito, metsästys, metallinvalmistus, teollisuus ja kaupankäynti. Uusilla mapaamielisillä
elinkeino-asetuksilla koetetaan edistää niiden vaurastumista. Seutarkastamme erikseen kutakin äsken mainituista elinkeinoista.
1) Maanviljelys saa kieltämättä ensimmäisen sijan kansamme elinkeinojen joukossa, sillä n. yhteisen kansan pyrinnöt
rajoittuvat melkein yksinomaisesti tämän ynnä sen likeisessä yhnämä

raavassa

s.
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tehdessä olevan karjanhoidon harjoittamiseen. Säiityhenkilöt ovat
aina viimmeisiin vuosikymmeniin saakka pitäneet maanviljelystoimia halpoina, mutta nykyään, kun maanm.lj.lysasioita on meidänkin maassamme rumettu käytännöllisyyden ohessa tieteellisesti
tutkimaan, alkavat he yhä lukuisammasti antautua tätä kansallista
elinkeinoa edistämään. Hallituksen puolelta koetetaan maanmiljelystä maurastuttaa ja saattaa ajanmukaiselle kannalle antamalla
palkintoja semmoisille henkilöille, jotka yhdessä tahi toisessa kohden ovat osoittaneet innokkaampaa asian harrastusta. Jotta kansalla olisi tilaisuutta nähdä ja oppia uudemman-aikaista maanviljelyksen menoa ja jotta sen nuorukaiset moisimat saada myöskin
tieteellistä perustusta tulemalle elinkeinolleen, ylläpitää hallitus
nykyään 8 maanmiljelyskoulua ja kaksi korkeampaa oppilaitosta
maanmiljelytsen neumojien malmistamista Marten. Maanmiljelyskoulut omat: Söderkulla Uudenmaan läänissä, Pirilä Turun
ja Porin läänissä, Otava Mikkelin läänissä. Levänen Kuopion
läänissä, Tarvaala ja Korsholma Waasan läänissä sekä Koivikko ja Jokisaari Oulun läänissä. Maanmiljelysopistoja on
Kurkijoella Viipurin läänissä ja Mustialassa Hämeen läänissä.
Viimemainitun opiston ylii-osastoa sopii pitää nykyään maamme
maanmiljelys-akatemiana.
Ne miljanlajit, joita maassamme enimmän miljelläiin omat:
ruis, ohra, kaura ja tattari. Vehnää, joka menestyykin ainoasi
taan Suomen eteläisessä osassa, miljelläiin miihemmiissii määrässä. Rukiin viljelemistä ei myös moida ilmanalan kylmyyden
tähden harjoittaa maan pohjaisimmassa osassa, maan ohraa kasmatetaan pohjaiseen päin aina Inarijärmen ranteille asti. Kaikkein ylimpänä pohjaisessa ei mikään miljcmlaatu ota menestyiiksensä. Enimmästi ja yleisimmästi miljelläiin Suomessa ruista,
jota elonlaatu onkin pidettiimii kansamme tärkeimpänä elatuksena.
Se menestyykin kylmässä maassamme paremmin kuin useat muut
miljanlajit.
Ohra

menestyy sateisempina ja lämpiminä

kesinä

ja on

se

tärkeä Milja meidän yleiseen raakaperiiisissä »viljelysmaissamme,
sillä se tarmitsee vähemmän maan mäkeä, jonka tähden sitä, kun
miljelystapa mielä enimmäkseen on kolmijakoinen, kylmetään pel-
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toä

lannoittamatta kynnettyyn rukiin

siinkeen.

—

Kauraa kasvate-

taan koti-eläimiä, varsinkin hevosia varten, mutta itä-Suomessa
tehdään siitä ruisjauhojen kaussa myöskin leiväii, joka vereksenä
on hyvinkin mankasta. Ohran kanssa sekoitettuna kutsutaan kauTattari on hyraa sekaliksi, jota viljellään maan itä-osassa.
vin hallan-arka, jonka vuoksi
harvoina vuosina säästyy kylonnistuu päästä pakkaisen käsistä,
mämättii, mutta silloin kun
sadon, jonka tähden kansa sanookin:
antaa
varsin
„Tattari taloksi tekee, tattari talottomaksi." Sitä viljellään useimmin kaskimaissa ja käytetään pää-asiallisesti ryyneiksi.
Paitsi ylempänä lueteltuja viljanlajeja, kasvatetaan Suouseammllnlaatuisia juuri- ja palkokasveja, joista yleisemmin tavattavat ovat: potaatit eli maaperunat, nauriit, lantut,
herneet ja pavut. Ensinmainituita, potaatteja, viljellään nykyään jo jotenkin
määrässä ja niiden tärkeyttä varsinaismiljakasmien
ten
rinnalla ei moida lii'an suureksi armata. Niitä
ainoastaan
käytetä
ei
ihmisten raminnoksi, vaan myöskin
määrässä koti-eläinten ruoaksi viljan sijasta, mikä tavallisesti
on paljoa kalliimpaa.
Nauriita kylvetään myös, etenkin itäSuomessa, runsaasti ja käytetään enin
niistä koti-eläinten
—

runsaan

se

sen

se

messa

runsaassa

suuressa

—

osa

talviruoaksi. Niitä kasvatetaan tavallisesti metsämaissa. Vähemmän hoidetaan lanttuja, jotka maativat väkevää ja kosteanpuolista maata sekä kastelemista. Näitä pidetäänkin jo ryytimaaPalkokasveja, herneitä ja papuja, on nykyisempinä
kasveina.
—

—

wuosikymmenninä ruvettu enemmän viljelemään niiden erittäin
voimakasten rehu-aineiden tähden, joita näiden kasvien marsista

saadaan. Hedelmät

tietysti käytetään

ihmisten ruoaksi.

Ryytimaakasmeina miljclemät talonpojat parhaastaan humaloita, kaalia, sipulia ja tupakkaa, näistäkin ainoastaan miimemainittua lommoisessakin määrässä. Muuten moidaan yleensä sanoa,
että ryytimaan- ja puutarhanhoito eimiit mielä ole päässeet juurtumaan talonpoikaisiin maanmiljelijöihin, sillä he pitämät mainituita laitoksia yksinomaisesti herraskartanoille kuulumina hyödyttöminä leikkikenttinä. Tosin ei kylmä ilmanalamme sallikaan tähän
katsoen päästä mihinkään loistamuuteen, mutta haluttomuus ja
asian ymmärtämättömyys saattamat sen edistymiselle suurempia
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esteitä tuin luonto. Hedelmäpuut eivät tahdo menestyä muualla
kuin maan eteläisessä osassa, sielläkin ainoastaan muutamat lajit. Niistä mainittakoon omena-, tirsimarja-, piiiiruna- ja luumupuut. Sitä vastoin kasvaa meidän metsissämme paljon ja
monenlaatuisia marjoja, jotka koettavat palkita hedelmäpuiden
puutetta. Mansikoita, mustikoita, puolukoita, mesimarjoja ja vaapukoita kasvaa maassamme kosolta. Vieläpä suotkin tahtovat
tässä kohden olla anteliaita, sillä soillahan kasmaa tuo mehuisa
lakka, jota raaempana nimitetään muurameksi.
Muista Suomessa miljeltiiwistä tasmeista mainittakoon
mielä pellamas ja liina eli hamppu, joita kasmatetaan m aatteiden
malmistamista varten. Edellinen näistä menestyy parahiten teskiHiimeessii, mutta sitä viljellään melkein jokaisessa maamme paikkakunnassa paitsi sen pohjoisemmissa osissa. Jälkimmäistä kasvatetaan myös hymin yleisesti.
Niittyjen hoito on mielä yleensä huonolla kannalla, sillä
kansa, muusta muokkaamisesta ja lannoittamisesta puhumattakaan,
ei enimmäkseen tahdo niittyihin mitään kylmää, maan ainoastaan
niittää. Kuitenkin omat muutamat jo ottaneet noudattaaksensa
maanmiljelysneumojain kehoituksia ja suurempain kartanoiden omistajan: esimerkkiä niittyviljelyksen suhteen. Mii useammat alkavat kyntää ja lannoittaa niittyjänsä setä edistää niiden heinänkasvua kylmysiemenillii.
2) Karjanhoito on myöskin erittäin tärkeä Suomalaisten
elinkeino, sillä paitsi sitä suurta ja moncnpuolista hyötyä, mitä
ie itsestään tuottaa, kämisi maanmiljelys maassamme karjanhoidotta melkein mahdottomaksi. Peltojen lannoitus toimitetaan näet
melkein yksinomaisesti karjanhoidon amulla, sillä luonnollisia lantamaroja löytyy maassamme tuiki mähiin. Suomutaa «vedetään
kuitenkin useissa paikoin pelloille lannaksi, mutta sitä ei kaikin
paikoin saadakaan ja niissäkin paikoin, joissa sen saanti on helpompaa, ei se ole semmoisenaan oikein kelmollista, maan täytyy
sitä hapattaa lannan seassa. Karjantuotteet muutoin omat sydänmaiden maanviljelijöillä melkein yksinomaisena sarvin-aineena.
Mutta vaikka Suomalaiset itse tarmitsevat suuren osan karjansa
tuotteista, omat karja ynnä sen antimet erittäin tärkeitä vienti-
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Ulkomaille, etenkin Venäjälle, viedään maastamme
paljon
voita, juustoa, karjaa ja hevosia. Hallitus
vuosittain
karjanhoitoa
myös
edistää
antaen palkinnotta sekä hyvästi hoioe
ja
tuista nauta-eläimistä
niiden tuotteista että etenkin rivakoista
kotieläin-rotujen
parantamista varten tuohevosista. Kaikkien

tavaroita.

hallituksen toimesta vuosittain maahamme hyviä ulkomaalaisia siitos-eläimiä. Meijeri- ja karjakkokoulut, kiertävät karjakot,
daan

meijerinäyttelyt, valtiomeijeristit, yksityiset hevoisystiivä-seurat y. m. laitokset osoittanevat tarpeeksi, että tämän elinkeinon
vaurastumisesta pidetään huolta ja että tällä alalla edistytään.
Suomalaisten tärkeimmät koti-eläimet omat: nauta-eläimet,
lampaat, hemoset (ne omat parhaita Karjalassa ja Savossa),
vuohet, si'at, koirat, kauat, hanhet ja kyyhkyset. Maamme lounaisessa
hoidetaan paikoin myöskin mehiläisiä. Lappalaispeuten arvoisin koti-eläin on poro. joka käyttää ruoakseeu n.
ranjäkäliiii ja on sentähden helppo hoitaa. Nauta-eläimiä eivät
Lappalaiset yleensä pidä, sillä niiden elatus tulisi heille pitkän

osassa

s.

talven tähden varsin vaivaloiseksi.
3) Kalastusta harjoitetaan sekä meren rannikoilla että sisämaan järvissä ja jo'issa. Merestä pyydetään etenkin silakoita
ja hailia. Sisämaan jiirmien tavalliset kalat omat: ahmen,
hauki, kiiski, kuha, kuore, lahna, made, muje, siika, särki ja säyue.
Muutamista jiirmistii saadaan myöskin ankeriaita ja muutamista
jo'ista krapuja. Pohjanmaan sekä jossakin määrin muidenkin maakuntain jo'ista saadaan paljon lohia. Kalanpyynti on paikoin mcrensaariston asukasten paras elinkeino. Mmalkain moidaan sanoa,
että kalastus säästää paljou karjantuotteiden kotona kulutusta,
sillä kalat omat marsin kelmollisia särpimeksi. Mutta uiideu saalis, etenkin särmistä, kiiypi muosi mnodelta aina niukemmaksi, johon syynä lienee järjetön kalanpyyntitapa. Enimmän kaloja näet
pyydetään ja saadaan juuri niiden kutu-aikana ja miihäii ennen
sitä. Tätä luonnottomuutta sekä pyyutikalujen liikanaista tiheyttä
on hallitus koettanut asetuksilla estää, mutta näitä asetuksia ei

säännöllisesti seurata.
4) Metsänhoito

on maassamme mielä yleensä marsin huonolla kanalla, maikka metsiintuotteet omat hymiissii armossa ja
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niiden ulkomaille vieutii tuottaa vuosittain monta miljoonaa
markkaa. Ainoastaan ruunun metsiä hoidetaan jonkunlaisella huolella, jota vastoin enimpäin yksityisten metsänhoitoa voipi suorastaan

sanoa

sesta alkaakin

metsänhaaskaukseksi. Seurauksia metsän tuhlauk-

jo paikoittain ilmaantua

arveluttavassa määrässä.

rantamaiden paikkakunnissa ei metsiä enää löydy tärkeimmiksi tarpeiksikaan, vaan asukasten täytyy hankkia sekä rakennusaineet että polttopuut 10 jopa 20 peninkulman takaa. Hallitus
on tosin koettanut la'eilla ehkäistä jiirjetöintä metsäin hävittämistä
kieltämällä melkein kokonaan tuon turmiollisen kaskiviljelyksen,
mutta kun kansa yleensä ei vielä käsitä metsänhoidon tärkeyttä ja
kun kaskenviljelys on kansaamme jo ikivanhoista ajoista juurtunut tapa, niin harjoitetaan sitä vielä jokseenkin yleisesti. Myöskin useat tukti-asioitsijat ovat edistäneet metsäin hävittämistä siten, että ovat ostamistaan metsistä myöueet tai hakkuuttaneet
kaikki hienommatkin puut. Tällä tavoin on suuri osa kesti-Suomen entisiä suuria ja rikkaita puumetsiii joutunut alastomiksi

Useissa

kankaiksi.

Maamme metsäisimmät seudut ovat nykyään pitkin Weniirajaa
Laatokan merestä alkaen pohjaiseen päin aina Lapinjän
ja pohjaisen Pohmaahan saakka eli pohjais-Karjalan itäinen
löytyy
vielä suuria maa-aloja,
janmaan sisäiset seudnt. Siellä
joissa kasvaa miljoonittain isoja honkapuita, joita sieltä vuosittain
uitetaan sadoin tuhansin alempana, meren kanssa liike-yhteydessä
olevissa sahoissa sahattaviksi ja ulkomaille lähetettäviksi. Oulujärmen ympäristön metsistä poltetaan paljon tervaa, joka sitte

osa

tynnyreihin laskettuna kuljetetaan venheissä pitkin kostista Oulujokea myöten Ouluun ja sieltä ulkomaille.
Suomen metsäin tärkeimmät puulajit ovat: petäjä (honka),
loimu, kuusi, leppä, haapa, pihlaja, tuomi, paju, raita ja kataja.
Muutamissa paikoin, etenkin maan etelä-osassa, kasvaa myöskin
niinipnu, vaahteri, tammi ja lehtikuusi.
5) Metsästys oli entisinä aikoina hyvinkin tärkeä Suomalaisten elinkeino, mutta nykyään alkaa metsänriista, osaksi maan
tiheämmiin asutuksen osaksi sopimattoman pyyntötavan ja ajan
tähden, vähetä. Hyödyllisten metsä-eläinten vähenemistä koettaa
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estää rauhoitusla'illa ja yksityiset metsästysseuroilla, vaan
luvatonta metsästystä harjoitetaan kuitenkin jommoisessakin määrässä varsinkin maan itäisissä ja pohjaisissa osissa, joissa muutoin riistaa on enimmän saatavana. Vahingollisten petoeläinten
hävittämistä taas edistää hallitus ja yksityiset kunnat n. s. tapporahojen antamisella. Mutta vaikka metsänriista yleensä onkin
vähenemään päin, viedään kuitenkin itä- ja pohjais-Suomesta
vuosittain paljon metsiilintuja ja pienempiiin metsä-eläinten nahkoja ulkomaille. Meren saariston asukkaille on kalustuksen ohessa
hylkeenpyynti ajoittain varsin tuottaisa, vaikka vaivaloinen ja
vaarallinenkin elinkeino.
Maamme vahingollisimmat peto-eläimet ovat: karhu, ahma,
ilves ja susi, jotka tekevät vielä nykyäänkin vahinkoa karjalle.
Onpa viimmemainittu eläin uskaltanut aiman näinä muosina
käydä käsiksi ihmisten lapsiinkin. Pienempiä peto-eläimiä, joita
pyydetään nahkansa muoksi, mainittakoon: repo, naali, näätä,
saukko ja kärppä. Nämäkin tekemät paljon vahinkoa sekä pienemmille koti-eläimille että myöskin hyödylliselle metsänriistalle.
Suomen hyödyllisiä metsä-eläimiä ovat: hirvi, majava (nämä
ovat rauhoitetut koko vuoden), peura, jänis ja orava. Petolinnuista mainittakoon : kokko, haukat ja pöllöt, sekä kesyttömistä hyödyllisistä linnuista: metso, teyri, pyy, metsäkana, peltokaua, peltopyy, kyyhkynen, joutsen, hanhi ja sorsat.
6) Metallinvalmistnsta harjoitetaan Suomessa jommoisessakin määrässä. Enimmän saadaan rautaa, jota valmistetaan
järvien ja soiden pohjasta nostetusta sekä vuorikaivoksista louhitusta malmista. Raudasta valmistetaan tehtaissa kaikenlaisia
tarpeita, mutta suurimmaksi osaksi wiedäiin se ulkomaille n. s.
harkkorautana tahi kankirautana. Näitä rautalajeja malmistetaan
sulatus-uuneissa ja .valsseissa. Myöskin useammanlaatuista terästä malmistetaan, etenkin oman maan tarmetta Marten. Parasta terästä ja hymiii teräskatuja tehdäiiu Fiskars'in tehtaassa
Uudellamaalla, mutta enimmän harkko- ja kankirautaa valmisteKuparia saataan Möhkön ja Wiirtsiliin ruukeissa Karjalassa.
daan vähemmässä määrässä Orijiirveltii läntiseltä Uudeltamaalta
ja Laatokan pohjoisrannikolta Pitkästä-rannasta. Wiimmemaini-

hallitus

—
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tussa

paikassa löytyy

sen

ohessa hiukan tinaakin.

Kultaa on
vuosikymmenenä
toimesta
hallituksen
viimmeisenii
huuhdottu Ivalojoesta Lapinmaalta ja vaikka sitä ei saada erittäin runsaasti,
tuottaa se kuitenkin työkustannukset.
Kivilajeista on yleisin harmaakivi eli kraniitti. Marmoja
posliinisavea löytyy Karjalassa, edellistä Ruskealassa ja
ria
jälkimmäistä Riiisäliissä. Kalkkia saadaan jokaisesta maakunnasta.
Näitä paitsi saadaan vielä useista maamme paikkakunnista punamultaa, liuskakiviii, tahkokiviii ja myllynkiviii.
7) Teollisuus edistyy ripeillä askelilla, vaikka se viime
aikoihin saakka ei ole täyttänyt oman maan tarvetta. Niinkuin
kaikkia muitakin eliukeinoja, on hallitus tätäkin tointa huolellisesti
maurastuttanut perustaen teollisuuskouluja, malmistaen tilaisuutta
teollisuusniiyttelyille, antaen palkintoja etemimmistii teollisuuden
tuotteista, kustantaen kiertämiä käsitöiden opettajia y. m. Käsitöitä opetetaan maamme enimmissii kansakouluissakin. Wiimmeisiin
muosiin asti nukuksissa ollut taideteollisuuskin on osaksi hallituksen,
osaksi yksityisten toimesta taas mirkistymiiiin päin. Tänä vuotena (1881) pidettiin ensimmäinen Suomen taideteollisuus>niiytSuomenmaan suurin tehdaskaupunki on Tamtely Helsingissä.
pere. Paitsi ennen mainitutta rautatehtaita, on maassamme monenlaisia muita tehdaslaitoksia, joista suurimmat ovat pumpuli-, merka-,
tupakka-, paperi-, lasi-, posliini-, saippua-, kyntteli-, sokeri-, ruuti- ja
nahkatehtaat. 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. Suomen suurimmat konevajat ovat Helsingissä, Turussa, Viipurissa ja Varkaudessa.
Laivainveistiimöitii löytyy myös tiheässä ja niissä tekevät talviaikoina työtä myöskin maata-viljelevät miehet. Parhaita laivanrakentajia ovat Pohjanmaan talonpojat, jotka kulkevat niitä rakentamassa pitkäin mättäin päässä.
Kotiteollisuutta harjoitetaan menestyksellä etenkin eteläisellä
Pohjanmaalla ja Turun läänin läntisellä rantamaalla. Näillä seuduin valmistetaan paljon pumpulimaatteita, sukkia, puu-astioita
—

—
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y. m., joita sitte kuljetetaan kaupaksi ympäri maata. Ihteinen
kansa muissakin maamme paikkakunnissa pitää enimmäkseen kotona
kudotulta vaatteita ja valmistaa itse maanviljelyskapineensa,
mutta ne eivät aina ole tarkoituksen mukaisia, jonka tähden kansan yleistä kätevyyttä ei vielä sovi juuri kehua.
8) Kaupankäynti on

selin vilkastunut nykyisempinä vuokaupunkeja
ja kauppaloita on perustettu
Muutamia
sina.
uusia
ja liike sekä varallisuus entisissä edistyy hyvällä vauhdilla. Liikkeen hclpoittamista varten sisämaissa on hallituksen toimesta rakennettu useita rautateitä ja kanavia, ja yhä useampia puuhataan.
Parhaallaan (1881) rakennetaan rautatietä Tampereelta Waasaan
ja w. 1879 avattiin liikkeelle Pielisenkanava. Näkyiiän kulkee
rautateitä Pietarista Wiipuriin, Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun, jolta päii-radaltll erkanee sivuteitä Porvoosen, Hämeenlinnaan ja Hankoniemeen. Aikomus on kohdakkoin rakentaa rautatie
jostakiu paikasta edellä mainitulta pääradalta Mikkelin kautta
Kuopioon ja Ouluun. Sekä sisämaiden vesillä että etenkin meren
ranteilla vilisee höyrylaivoja, jotka kuljettavat ihmisiä ja tavaroita paikasta toiseen. Maantiet pidetään hyvässä kunnossa.
Tieteellistä opetusta tuleville kauppiaille ja kirjanpitäjille annetaan Turun ja Ouluu kauppakouluissa sekä merimiehiksi aikomille
Turun, Helsingin, Naasan, Oulun, Wiipurin, Maarianhaminan
ja Rauman merenkulkukouluissa. Ulko- sekä kotimaan rahaliikettä
helpoittaa yksi maltion ja kolme yksityisten perustamaa pankkia.
Suomesta wiediiiin ulkomaille enimmän puutamaroita, lankkuja, lautoja ja polttopuita sekä moita, rautaa, karjaa, hemosia,
metsiilintujll, nahkoja, tervaa ja muutamain tehdasten tuotteita.
Tärkeimmät tuontitavarat ovat: viljat, soturi, kahvi, kankaat,
rauta ja teräs, tupakka, nahka, pumpuli, suola ja viinit. Suomen kauppalaivastossa ou lähes 2,000 alusta, joista noin kymmenes osa höyrylaivoja.
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Waltiollinen maantiede.
nen

Waltiollinen asema. Suomenmaan

nykyinen valtiolli-

asema on perustettu v. 1809, jolloinSuomi Ruotsista eroitettiin

ja yhdistettiin

Suuriruhtinaskunnan nimellä ikuisiksi ajoiksi Weniijän
keisarikuntaan. Sentiihden on Suomen suuriruhtinaskunta itsenäi-

nen, Venäjästä erillään oleva valtio, mutta ulkonaisissa valtiollisissa keskuuksissa ilmaantuu Suomi yhtenä waltioua Weniijän
kanssa. Tämä Suomeu valtiollinen asema on määrätty siinä
vakuutuskirjassa, jonka Venäjän keisari Aleksanteri I edellä mainittuna vuotena antoi Suomenmaan valtiosiiädyille Porvoon kaupungissa ja jonka kaikki hänen jälkeisensä hallitsijat ovat uudistaneet. Siinä vahvistetaan maamme uskonto ja perustuslait sekä
ne etuudet ja oikeudet, joita tukin sääty erikseen, ja kaikki asukkaat
yhteisesti ovat siihen asti pernstuslaillisesti nauttiueet.
Kun Suomen suuriruhtinas Weniijän keisarina asuu ulkopuolella meidän maamme rajoja, niin tarvitaan erityisiä virkamiehiä, jotka suuriruhtinaan luona ajavat Suomen asioita. Tätä
varten on Venäjän pääkaupunkiin, Pietariin, asetettu Suomen
valtiosihteerin mirasto, jossa esimiehenä on ministeri-maltiosihteeri ja johon kuuluu komitea Suomen asioita marten sekä keisarillisen majesteetin Suomen kanslia. Äsken mainitusta syystä ou
myöskiu Snomen keuraalikumernöörin mirta alkunsa saanut. Kenraalikumernööri, jonka tulee mirkausa puolesta asua Helsingissä,
on suuriruhtinaan ylimmäisenä käskynhaltijana ja luottamusmie-

henä maassamme. Hänellä on kahdenlaatuisia virkavelvollisuuksia: esimiehyys Suomen senaatissa ja päällikkyys Suomen yhteishallinnossa.
Sisälliset waltiolliset olot. 1) Perustuslait ja
edustuslaitos. Suomeu suuriruhtinaskunta on perustuslaillinen
valtio. Suuriruhtinas säätää valtiosäiityjeu kanssa lakia ja määrää veroja, sekä kenraalikumernöörin ja senaatin kautta hoitaa
hallitusta. Suomeu perustuslait ja sisälliset waltiolliset olot omat
osittain syntyneet Ruotsin mallan aikana, osittain myöhemmin säädetyt ja kehitetyt. Etemimmiit perustuslait omat! Hallitusmuoto
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wuodelta 1772, Yhdistys- ja Vakuutuskirja m. 1789 ja Valtiopiiimiijärjestys w. 1869. Näissä la'issa määrätään hallitsijan ja
kansan keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet.
Edellämainitun Valtiopäiväjärjestyksen mukaan kokoontuvat Suomen säädyt suuriruhtinaan kutsumuksesta vähintäin joka
miides muosi varsinaisille valtiopäiville. Tarpeen vaatiessa voidaan kokoon kutsua ylimääräiset valtiopäivät. Maamme edustuslaitosta sanotaan sääty-edustukseksi, sillä kansa on tähän asiaan
katsoen jaettu neljään valtiosäätyyu, jotka ovat: ritaristo ja aateli,
pappissääty, porvarissäiity ja talonpoikaissiiiity.
2) Hallitus ja virkakunnat. Maan korkeinta hallituskuntaa nimitetään keisarilliseksi Suomen senaatiksi, jonka päätettiimäksi
on jätetty kaikki, mitä maan oikeuden ja talouden hoitoon kuuluu,
paitsi niitä asioita, jotka lakien mukaan suorastaan omat keisarillisen majesteetin piiätettämiit. Senaatin kirjoitukset ja päätökset
annetaan keisarin nimessä, jonka tähden kaikki senaattiin liihetettiiwiit hakemukset ja anomustirjat pitää oleman keisarilliselle majesteetille kirjoitetut. Senaatin esimiehenä on, kuten jo ennen mainittiin, Suomen kenraalikuvernööri. Jäsenet, joita nimitetään senaattoreiksi, nimittää hallitsija kolmeksi mnodeksi kerrallaan.
Käsiteltämiiin asiain eri laatua myöten on senaatti jaettu
kahteen osastoon: Oikeus-osastoon ja Talous-osastoon. Oikeusosasto on etupäässä maamme korkeimpana tuomioistuimena ja
semmoisena ei kuulu hallituskuntaan, maikka se on siihen yhdistetty ja sen jäsenet mirka-asemansa suhteen omat samalla kannalla
kuin talousosastoon kuulumat senaattorit. Talousosaston tulee
tarkastaa kaikki Suomen yhteistä talouden hoitoa koskemat asiat.
Hallitushoidon eri haarojen mukaan on se jaettu kuuteen eri toimikuntaan: siwiili-, waltiowarain-, kamari-, sotilas-, kirkollis- ja maanviljelystoimikuntaan. Korkeimpana kantaja-mirkamiehenii Suomessa on senaatin prokuraattori, jonka tulee valvoa, että lakia
ja asetuksia maan virkakunnissa noudatetaan ja ett'ei kenenkään

oikeuksia sorreta.
Paitsi yllämainittua senaatin oikeusosastoa, on maassamme
lakia ja oikeutta käyttämässä useammanlaatuisia alempia oikeuskuntia. MeiM ala-oikeuksia ovat maalla kihlakunnan-oikeudet ja
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kaupungeissa raastuvanoikeudet. Yleisiä yli-oikeutsia, joiden tarkastettavaksi saapi asiansa vetää, joll'ei ala-oikeuksien päätöksiin
tyydy, ovat hovioikeudet, joita on maassamme kolme: Turussa,
Naasassll ja Viipurissa. Ensinmainitun piiriin kuuluvat kaikki
ala-oikeudet Turun ja Porin, Uudenmaan ja Hämeen lääneissä,
Vaasan hovioikeuden piiriin Vaasan ja Oulun läänit sekä Viipurin hovioikeuden piiriin Mikkelin, Kuopion ja Viipurin läänit.
Muutosta hovioikeuksien tuomioihin saapi hakea senaatin oikeus-

osastossa.

Maakuntan: hallinnon suhteen on Suomi jaettu lääneihin,
joita hallitsevat kuvernöörit. Kukin lääni on taas jaettu kihlakuntiin ja kihlakunnat varsinaisiin tunnallispiireihin, joilla kullakin on sisiillisissii asioissaan jommoinenkin itsehallinnon vapaus.
Uskonnon hoito on annettu Turun arkkipiispalle sekä Porvoon ja Kuopion piispoille, jonka mukaau Suomi kirkollisen hallinnon suhteen jakaantuu kolmeen hiippakuntaan. Piispain kanssa
tarkastaa maamme kirkollisia asioita konsistorioiksi nimitetyt virkakunnat, joita on yksi kussakin hiippakunnassa ja joiden puheenjohtajana on asianomainen piispa. Hiippakunnat jaetaan rovastikuntiin, joihin taas kuuluu useampia seurakuntia. Kussakin seurakunnassa on kirkkoherra hengellisen elämän päiikaitsijana. Hiippakuntain hallitukset kuuluvat senaatin kirkollistoimikunnan alle,
jonka periiiinkatsottavat myös ovat kirkollisvirasto, koulutoimen
ylihallitus, kouluvirasto ja kansakoululaitos.
3) Opetuslaitokset. Suomenmaan korkein oppilaitos on
keisarillinen Aleksanterin Yliopisto Helsingissä, jolla on kokonaan
muista hallituskunnista riippumaton oma erityinen hallituksensa.
Sen korkein päämies on kansleri, joka välittömästi kuuluu hallitsijan alle ja jona on perintöruhtinas. Kanslerin apuna hoitaa
yliopiston asioita Helsingissä asuma kanslerinsijainen, rehtori ja
yliopiston konsistorin. Muiden yleisten koulujen, niinkuin lyseoiden, realikoulujen, naiskonlujen ja kansakoulujen, peräänkatsantoa
Oppilaitoksia korja hallitusta hoitaa koulutoimen Ylihallitus.
keampaa tieteellistä simistystii marten on maltion kustantamia
suomenkielisiä kolme, jota vastoin ruotsinkielisiä löytyy kahdeksan.
Wiimmeisinii vuosina ou kuitenkin perustettu useampia suomenkie—
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ja muutamille niistä annevaltio-apu.
nähdään, että tieteeljokseenkin
riittävä
Tästä
taan
on
ja että sivistyksessä
opin
virkistynyt
tarvis
lisen
kansassa
eteenpäin.
joutuisasti
riennetään
Korkeampia oppilaitoksia naisten sivistämistä varten on
valtion kustantamia ruotsinkielisiä yksi, mutta ei yhtään suomenkielistä. Alempia tyttökouluja on sitävastoin viisi, kaikki ruotsinkielisiä. Yksityisten kustantamia ja valtio-avuilla autettuja
sekä suomen- että ruotsinkielisiä tyttökouluja löytyy useampia, joista
ainoastaan yksi suomenkielinen korkeampaa naissivistystii varten.
Naisten sivistäminen siis ei maassamme vielä ole yleensä kehuttavalla kannalla, mutta että tässäkin kohden aiotaan edistyä, todistavat nuo useat yksityiskoulut.
Kansakoululaitos on vakaantumaan päin ja yleinen kansallinen sivistys kohoaa silminnähtävästi. Seminareja kansakoulujen
opettajain valmistamista varten löytyy neljä, kaksi täydellistä
(mies- ja naisosastoilla) suomenkielistä ja kaksi (toinen mies-, toinen naisseminari) ruotsinkielistä kansaa varten. Kansakouluja on
jo perustettu jokaiseen kaupunki-» ja useampaan maalaiskuntaan.
Kuitenkin eivät mielipiteet kansakoulujen hyödyllisyydestä ole vielä
oikein vakaantuneet yhteisessä kansassa.
Näitä paitsi on maassamme vielä joukko ammattikouluja,
sunnuntaikouluja ja kiertokouluja y. m. oppilaitoksia, jotka kukin
alallansa edistämät kansan tiedollista maurastumista. Ammattikouluista mainittakoon: kadettikoulu, polyteknillinen opisto, maanmiljelysopisto, metsäopisto, kauppakoulut y. m. Tieteiden edistymistä Marten löytyy joukko tieteellisiä seuroja, joista euimmiit
omat Helsingissä. Etemimmiit kirjallisuuden edistäjät omat: Suomalainen kirjallisuusseura, kansanmalistusseura ja kirjankustautajain
yhdistys.
4) Sotaväki. Valta-istuimen ja isänmaan puolustukseksi
jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen.
Maan sotavoimana on: a) Mäkinainen väli, johon arvanheiton kautta joka muosi kutsutaan tarpeellinen määrä asemelmollisia,
21 vuoden vanhoja nuorukaisia, joiden varsinaisessa sotaväessä
palvelusaika kestää rauhan-aitana kolme vuotta. Sivistyksen

lisiä oppikouluja yksityisillä varoilla,
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perustuksella voidaau kuitenkin vakinaista palvelusaikaa lyhentää
aina yhteen vuoteen asti. Vakinaista sotavoimaa on rauhanaikana 5 tuhatta miestä, jaettuna kahdeksaan pataljoonaan, jotka
ovat sijoitetut läänien pääkaupunkeihin; d) Reservi, johon kuuluvat kaikki kunakin kutsuntavnotena 21 vuotta täyttäneet miehet,
jotka eivät astu vakinaiseen palvelukseen, sekä kaikki vakinaisessa
väessä palvelleet henkilöt, kunnes heidän palvelusaikansa molemmissa sotaväen lajeissa yhteensä tekee viisi vuotta. Tämä sotaviienlaji kutsutaan palvelukseen sodan syttyessä ja kuuluu reserviin noin 35 tuhatta miestä; <_) Nostoväki, johon kuuluvat
neljäänkymmeneen ikävuoteensa asti kaikki ne, jotka ovat reservissä aikansa olleet. Nostoväki voidaan kutsua aseisiu ainoastaan silloin kuin vihollinen ryntää maahan. Tätä sotaväen lajia tullee olemaan noin 60 tuhatta miestä. Koko Suomeu asevelvollinen sotavoima voipi siis sota-aikana tehdä noin 100 tuhatta miestä.
Paitsi varsinaista asevelvollista sotaväkeä on
maassamme „henkiwartijawäen 3:mas Suomen tarkka-ampuja pataljoona" noin 800 miestä. Tähän pataljoonaan otetaan mäkeä
—

pestaamalla.

Raha.

Suomella on oma raha, markka (— franc),
Ennen oli Suomella yhteinen raha
ja
Venäjän
kanssa, mutta kun miimmeksi maiRuotsin sittemmin
nitun maan raha-asiat joutuimat semmoiselle kannalle, että ne
maikuttimat häiriötä Suomenkin maltiopankille, tehtiin Suomen
pankki kokonaan mapaaksi Venäjän maltioftankista ja Suomelle
säädettiin eri rahansa. Tämä rahanmuutos tapahtui m. 1865,
jolloin 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 maltiollisessa suhteessa kahdeksaan läänin, jotka omat: Uudenmaan lääni, Turun ja
Porin lääni, Hämeen lääni, Viipurin lääni, Mikkelin lääni,
Kuopion lääni, Vaasan lääni ja Oulun lääni. Läänien suuruus
on sekä pinta-alaan että mäkilukuun katsoen varsin epätasainen
Tätä paitsi omat toiset läänit verrattoman tiheiimmiisti asutut.
5)

joka jaetaan 100 penniin.
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asuttuja läänejä omat Uudenmaan sekä
läänit,
Turun ja Porin
harmimmin Oulun lääni. Keskimäärin
asuu Suomessa noin 300 ihmistä neliöpeninkulmalla.

kuin toiset.

Tiheimmästi

Uudenmaan lääni.
Tähän lääniin kuuluu suurin osa Uuttamaata, Kymenjokeen
saakka itään päin, ja mähiiinen osa kaakkoista Hämettä. Kool-

taan on tämä lääni pienin Suomen lääneistä.

Sen pinta-ala
rajoittuu
neliöpenintulmaa.
pohjaiUudenmaan lääni
tekee 215
lääniin,
Viipurin
sessa Hämeen ja Mikkelin lääneihin, idässä
etelässä Suomenlahteen ja lännessä Turun ja Porin lääniin.
Maanlaatn on jotensakin epätasaista, mutta parhaimmin viljeltyjä osia koko Suomessa, sillä paitsi meren läheisyyttä, joka tekee ilmanalan lauhkeammaksi, on maanlaatu tässä läänissä enimmäkseen samipohjaista. Täällä menestyy myöskin wehnäuwiljelys,
maikka sitä harjoitetaan vähemmässä määrässä. Maanviljelyksen vaurastumista edistävät suuresti lukuisat herraskartanot, joissa
tätä elinkeinoa harjoitetaan uudenaikaisilla työkoneilla ja uudemman maanwiljelystieteen perusteilla. Hedelmäpuita kasmatetaan
jotenkin yleisesti ja ne menestyivät hymästi. Vaahteria ja niinipuita kasmaa miljelemättä metsissä. Tammia tamataan myös
paikoittain. Karjanhoito edistyy samassa suhteessa ja samanlaatuisista syistä kuin maanmiljelyskin. Kalastaminen Suomenlahdessa ja Kymenjoessa on tuottaisaa. Tammisaaren hailit ja Kymenjoen lohi omat kuuluisia. Metsistä on puute. Rautateollisuutta harjoitetaan menestyksellä ja muutamista paikoin saadaan
kupariakin, maan sitä ei löydy marsin suuressa määrässä. Ihteisen kansan käsiteollisuus ei tässä läänissä ole kehuttamalla kannalla.

Useat paikat
nia,

sillä

tämän läänin rantamaista omat

luonnon-iha'

sisään symälle tunnäky-alan waihtelewaiseksi.

nuo lukemattomat niemekkeet ja maan

keutumat kuituiset merenlahdet tekemät
Pitkin Suomenlahden rannikkoa muodostuneet saaret ja luodot
omat marsin miehättiimiin näköisiä. Näissä miettiimät kesä-aikaansa
useat niistä Helsingin asnkkaista, jotka eimiit ole tilaisuudessa
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muuttaa

kesäksi tuhansien särmien" rannikoille Snomen

sydän-

maihin.

Kaikki Uudenmaan läänin kaupungit sijaitsemat SuomenlahNiiden nimet omat: Helsinki, Wiapori, Porwoo,
Lomiisa, Tammisaari ja Hankoniemi.
1) Helsinki (43 tuhatta asukasta), Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki, on maamme mäkirikkain ja kaunein kaupunki.
Se sijaitsee merenniemekteellii puoli peninkulmaa lounaasen päin
Wantaanjoen suusta. Tässä kaupungissa asuu Suomeu kenraalikumernööri ja tänne omat sijoitetut maamme korkeimmat mirkakunnat, joista mainittakoon: keisarillinen senaatti, koulu-ylihallitus,
maanmittauksen ylihallitus, rautateiden ylihallitus, liiäkintii-ylihallitns, postijohtotunta, tilastollinen virasto, paino-ylihallitus y.
m. Helsingissä on myöskin Uudenmaan lääninhallitus. Oppilaitoksista mainittakoon: Aleksanterin yliopisto, polyteknillinen
opisto, normctalikouln, 4 lyseota, 2 koulua korkeampaa naissimistystä marten, taideteollisuuskoulu, alaupseerikoulu y. m. Julkisista
rakennuksista omat etemimmät: Nikolainkirkko, uusi teaatteri, yliden rannalla.

opisto, suuriruhtinaan palatsi, ritarihuone, pcmkkihuone, polytekniknmi ja senaatin rakennukset. Kaupankäynnin suhteen
Helsinki
ensimmäisen sijan Suomen kaupungeista mitä ulkomailta tuoutiWiipuri. Helsintamaroihin tulee, mutta wiennissä woittaa
gissä omat myöskin Suomen maltiopankin ja yhdyspankin pääkonttoorit. Tehtaita löytyy useampia, joista mainittakoon 2 konepajaa, sokeritehdas, posliinitehdas, tupakkatehtaat y. m. Maamme suurimmat kirjapainot omat Helsingissä.
Lähellä kaupunkia
omat: Ulriillaporin kylpylaitos, Kaisaniemi ja Töölö, luonnonihania paikkoja, sekä Lapviilli, parannnslaitos heikkomielisia
marten.
2) Wiapori (1 tuhat asukasta), erittäin mahma linnoitus
on rakennettu puoli peninkulmaa Helsingistä merelle päin seitse-

saa

sen

:

—

mälle saarelle, joita nimitetään

Susisaariksi. Tässä linnassa

osa

asuu

joukko weniiläistä sotawiikeä sekä
Wenäjcin sotalaiwastoa.
A) Porvoo (3,800 asukasta), Porvoonjoen suulla, on muistettama siitä, että siinä astm Pormoon hiippakunnan piispa, ja
että siinä on ruotsinkielinen scitsenluokkainen lyseo sekä kuuromyk-
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käin koulu. Tässä kaupungissa eli loppupuolen ikäänsä maamme
mainioin runoilija Johan Ludwig Runeberg. Kaupungin kauppa
on melkoinen. Lähellä kaupunkia sijaitsee pari sahalaitosta.
4) Loviisa (1,800 asukasta), itäisin kaupunki Uudenmaan
läänissä, on rakennettu merenlahden rannalle. Kaupunkilaiset
harjoittamat jommoistakinkaupankäyntiä Suomenlahden rantamilla.
Lomiisassa on ruotsinkielinen neliluokkainen realikoulu. Merenpuolella sataman suulla ou Swartholman manha linnoitus.
5) Tammisaari (1,700 asukasta), Hankoniemen itäpuolisessa
kainalossa, on muistettama siitä, että sen asukkaat pyytämät ja
kaupitsewat paljo» kilohaili-uimista merikalaa. Tässä kaupungissa sijaitsee ruotsinkielinen seminari kansalaulujen naisopettajien
malmistamista Marten. Tammisaaren sormikkaat omat tunnetut.
6) Hankoniemi (700 asukasta), maamme eteläisin kaupunki,
on masta miime muosikymmenenä perustettu, mutta kun sen satama tamallisesti pysyy sulana suurimman osan muodesta ja kun
sinne on rakennettu rautatie, niin on sen kauppa melkoinen. Se
on ainoa kaupunki Suomessa, joka talmisaikana mälittiiii höyrylaimaliikettii Ruotsin ja Suomen Malilla. Kaupungissa on kylpylaitos.
Fiskars, Pohjan pitäjäässä, rautaruukki ja hywien teräskatujen
Mustio, Suomen wanhin rautatehdas Karjan pitäjäässä.
Kllrtlilll, maasuuni ja konepaja Nihdin pitäjäässä.
Köönigs-

tehdas.
-—

ttdt,

—

—

lasitehdas.

Jurun

ja

Jorin lääni.

Tämä lääni sisältää Suomen lounaisen osan WarsinaisSuomen, läntisen Satakunnan, hiukan läntistä Uuttamaata ja
Ahmenanmaan saariston. Läänin koko on 445 ncliöpeninkulmaa.
Sen rajoina ovat: pohjaisessa Waasan lääni, idässä Hämeen ja
Uudenmaan läänit, etelässä Itämeri ja lännessä Pohjanlahti.
Warsinais-Suomen rantamaat ja etenkin sen pohjainen osa
ovat vuorista maata. Eteläinen ja lounainen rantamaa tuhansine
ihanine saarineen on Uudenmaan läänin ohessa Suomen miljamimpia, parhaiten viljeltyjä ja väkirikkaimpia maakuntia. Täälläkin
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menestyy wehnänwiljclys ja eteläisellä rannikolla sekä muutamilla
saarilla löytymiit maamme suurimmat tammistot. Turun kaupungin seuduilla harjoitetaan myöskin mehiläishoitoa. Saaristolaiset
tietysti harjoittamat kalanpyyntiä. Kotiteollisuudessa omat tämän
läänin asukkaat etemiii. Turuu ja Porin kaupunkien seuduilla kudotaan myötiimäksi paljou pumpulimaatteitn ja Rauman sekä Uudenkaupungiu tieuoilla tehdään puuastioita. Tehdasteollisuutta
harjoitetaan
määrässä. Läänin etelä-osassa on monta
rauta-, lasi- y. m. tehdasta. Kalktia poltetaan paljon Paraisten
ja Kemiön pitäjissä.
Satakuntaa on enimmäkseen
Tähän lääniin knuluma
wiljawaa
maata. Pohjaisessa Satakuntasankoa, mutta muutoin
löytyy kuitenkin paljon tuimia kankaita ja mesisiä soita.
Metsää oli näillä seuduin ennen aikaan marsin runsaasti, mutta

suuressa

osa

nassa

osa tukkimetsistu tullut hiimitetyksi.
hyödyllisistä kimilajeista mainittakoon musta mar-

miimmeisinä muosina on suurin

Monenlaisista

mori, jota saadaan Reposaarelta Kokemäenjoen suulta.
Ahmenanmaahan kuuluu yksi suuri saari, Ahmenanmantere,
ja noin 85 pienempää asnttua saarta sekä suuri joukko asumattomia saaria, kallioita ja luotoja. Ahmenanmantereesen tekee meri
niin pitkiä lahtia, että paikoin ainoastaan kaitainen kannas eroittlla mantereen molemmilta puolin tnnkeutnmat lahdet toisistansa.
Maa on epätasaista ja kallioista, mutta osaksi hymintin miljamaa.
Saaren tiheän asutuksen muoksi tuodaan sinne kuitenkin Miljaa
muualta. Kalastus ja hylkeitten pyynti omat meren läheisyyden
tähden tärkeitä elinkeinoja. Tätä paitsi omat ahmenalaiset hymiii
ja rohkeita merimiehiä, jotka matkustamat sekä omilla että Suomen manterelaisten tahvoilla kauppaa tekemässä ja tamaroita kuljettamassa kaukaisillakin merillä.
Tämänkin läänin kaupungit omat meren rannalla. Kaupunkien nimet omat Turku, Naantali, Uusikaupunki, Rauma, Pori
:

ja

Maarianhamina Ahmenanmaalla.

1) Turku (23 tuhatta asukasta), Suomeu manhiu kaupunki,
on Aurajoen marrella. Se oli ennen Suomen piiäkaupunkiua,
jolloin siellä sijaitsimat senaatti, yliopisto y. m. korkeat mirkakuutulipalon jälkeen, joka (w.
nat ja simistyslaitokset, mutta

suuren
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hiiwitti

melkein koko kaupungin, muutettiin yliopisto HeL
muutettiin sinne jo 1819). Nytkin on Turku
(Senaatti
sinkiin.
puolesta
Helsinkiä lähinnä suuriu maamme kaupunasukaslukunsa
geista. Turussa
Suomen arkkipiispa ja siellä omat: homioikeus, lääninhallitus, 2 lyseota, kauppakoulu, urkuri- ja lukkarikoulu, kuuromytkäinkoulu, merikoulu, nniskoulu y. m. oppilaitoksia; pipliaseura ja talousseura. Tehtaita löytyy useita, joista
kuuluisimmat omat tupakka-, kattohuopa-, paita- ja mertatehtaat
sekä konepaja. Kaupungin merkillisin rakennus on ikimanha tuomiokirkko. Turussa sijaitsee Porthan'in kumapatsas. Kupittaan
kylpylaitoksessa, lähellä kanpunkia, käypi paljon suomalaisia terveyttänsä etsimässä.
Turun edustalla, Aurajoen suussa, on
ihana Ruissalon saari, jossa kasvaa paljon tammia ja pähkinä1827)

asuu

—

puita.

Luonnon-ihannutta tässä

saaressa

edistävät turkulaisten

rakentamat humilat.
2) Naantali (540 asukasta) ou manha,

uykyään

mähinnen

kaupunki meren rannalla. Siellä malmistetaan paljon kankaita
ja erittäin hymiä sukkia y. m. millcmeuloksia. Naantalissa on
myöskin hymä kylpylaitos. Kauppaliikettä harjoitetaan mähiiisen.
3) Uusikaupunki (3,100 asukasta), merenrannalla, harjoittaa suurta puuastiani kauppaa. Kaupungilla on hymä satama ja
jommoinenkin kcmppalaimasto. Tehtaita on myös muutamia, joista
mainittakoon nahka- ja tupakkatehtaat. Tästä kaupungista kulkee
merenalainen sähkölennätinlanka Ruotsiin. Kaupungin lähistöllä
on muutamia lcmtasahoja.
4) Rauma (3,400 asukasta^, Pohjanlahden eli n. s. Raumanmeren rannalla eteläisessä Satakunnassa, harjoittaa lamecmlaista laimaliikettii ja tekee kauppaa puutavaroilla. Rauman pitsejä pidetään erinomaisina. Kouluista huomattakoon merikoulu.
Tehtaita on tulitikku-, nahka- ja pumpulitehtaat.
5)

Pori

(8,700 asukasta), Kokemäenjoen

eteläisellä

ran-

nalla, on Suomen suurimpia kauppakaupunkeja. Täältä miediiiin
ulkomaille paljon puutamaroita, lautoja ja lankkuja, sekä karjantuotteita, etenkin moita. Laimalii.e on suurenlainen. Tehtaista
mainittakoon: konepaja, tulitikkutehdas ja laimaumeistiimö. Koululaitoksia on: ruotsinkielinen neliluokkatncn lyseo, suomenkielinen
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yksityislyseo, naiskouln ja joukko kansakouluja.

Kaupuugin ulko-

satamaa nimitetään Reposaareksi.

6) Maarianhamina (350 asukasta), Ahmcuaumaalla Jomalan pitäjäässä, on pieni merikauppcikaupunki, jonka asukkaat
elämät enimmäkseen kalastuksesta ja merenkulusta. Kaupungissa
ou merikoulu ja ala-alkeiskoulu.
Salo, kauppala Uskelan pitäjäässä, on Turun läänin itäisin kauppapaikka.
Ikaalinen, kauppala, rakennettu Kyrösjärwen rannalle
pohjaisen Satakunnan keskipalkoille.
T a al i, konepaja Kemiön saarella.
Orijiirwi, Kiskon
Littoinen, »verkatehdas Liedon pitäjäässä.
pitäjäässä, kuparikaiivos.
Kllilttull, rautaruukki Euran pitäjäässä.
Kyröskoski pumpuli.ehtas Hämeenkyrössä.
Tourula, lasitehdas
—

—

—

—

—

-^

—

,

Plänecllä.

Hämeen lääni.
Itäiseu Satakunnan keskimmäinen osa ja Hämeen maakuukestiset sekä lounaiset maat tekemät Hämeeu läänin. Sitä
rajoittaa pohjaisessa Waascm lääni, idässä Mikkelin ja Uudenmaan läänit, etelässä Nudeumamt lääni ja lännessä Turun ja
Porin lääni. Läänin ala tekee noin 400 neliöpcninkulmaa.
Tämä ensimmäinen sisämaan lääni kuuluu jo tuohou ruuvissa
ylistettyyn mesirikkaasen Suomen ylänköön, jonka luouuou Maihtelemaisuus on merraton. Sunret, tuhansilla saarilla ja salmekkeilla täytetyt sinertämöt järmct, kirkkaat ja kalarikkaat joet, maahtoamat kosket, lukuisat muorten kukkulat ja harjanteet
kaikki
nämä tekemät outoou matkustajaan miellyttämän maikutukseu. Läänin pohjaisissa osissa oli miime mnosikymmeneen asti suuria tukkimetsiä, mutta miimmcisen hnrjan pnuliikkeen ajalla hämitettiin
suuri osa niistä. Maanwiljelys luonnistuu parahiteu etelä-Hänau

—

meessä, jossa miljelysman on hymää ja Miljaa kasmaa useampina
muosina myötämäksikin. Erittäin sopimaa on mctanlaatn pellaman
miljclemiseen. Tässä läänissä kasmatetaankin Suomen parasta
pettämää. Karjanhoito on myöskin tärkeä elinkeino ja se edistyy
yhä ajanmukaisemmalle kannalle. Kotiteollisuus ei siedä ankarampaa armostelull. Tehdasliikettii harjoitetaan sitä mastoin marsin
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suuressa

määrässä, sillä tässä limuissa, Tampereella, omat Suomenmaan suurimmat tehtaat. Myöskin maaseuduilla löytyy useita
suurempia tehdaslaitoksia uiiukuin rautaruukkeja, paperitehtaita,
lasiruukkeja, sahoja y. m. Kauppaliikettä edistämät sisämaassa
useat kauamat sekä Hiimeeulinuasta Tampereelle, Turkuun ja Vaasaan kulkemat rautatiet. Höyrylaimoja liikkuu kymmenittäin läänin mesillä.
Kuuluisin tässä läänissä tawattawista luonnon-ihanunksista
on Kangasalanharju, Tampereen kanpnngista kaakkoiseen päin,
Liingelmiimeden ja Roineen mälillä. Sitä pidetään lähinnä Punkaharjua Suomen luonnon kauneimpana tuotteena. Lähellä Hämeenlinnan kaupunkia on lamca Parolan lenttä, jossa Suomeen
sijoitettn .venäläinen sotamiiki pitää usein hnrjoituksiausa.

Hämeen läänissä on
Hämeenlinna ja Tampere.

nykyään ainoastaan

kaksi

kaupunkia:

1) Hiimenlinna (3,900 asukasta), Wanajan pitäjäässä, on
Turkua lähiunä Suomen manhin kanpnnki. Täällä asnu lääuiu
kumeruööri ja osa Suomeen sijoitctnsta menäläisestä sotamäestä.
Hämeenlinnaan on sijoitettu maamme ainoa suomenkielinen normaalilyseo. Tämän kaupungin ja Helsingin Malille rakennettiin maamme ensimmäinen rantatie. Lähellä kaupunkia sijaitsee manha linna,
jossa nyt on mankeuslaitos.
2) Tampere (14 tuhatta asukasta) on rakennettu ihanalle
paikalle Tammerkosken marrcllc. Se on maamme snuriu tehdaskaupunki. Tehtaista muistettakoon marsinkin pumpuli-, merta-,
liina-, paperi- ja millankehruutehtaat. Oppilaitoksista mainittakoon
suomenkielinen neliluokkainen realikoulu, yksityislyseo ja naiskoulu.
Täällä on yksi Suomen innokkaimpia kansanmalistusseuran haara
osastoja.
Lahti, kauppala ja rautatien pysäyspaikka, Wesijärwcn etelä-.

päässä.

—

melassa.

Forssa, pumpulitehdas.
lotioiltcu, rautaruukki TamTer Wlltosti Janakkalassa ja Walt ea koski Sääksmäellä,
—

—

paperitehtaita.

—

Nltil tllj lltwi, lasitehdas

Urjalan

pitäjäässä.

Mnstillla, maamme korkein maanwiljclusopiito, Tammelassa.
metsäopisto. Lammin pitäjäässä.

—

—

Ewll,
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Diipurin lääni.
Tähiiu liiäuiiu kuuluu eteläinen ja kaakkoinen Karjala, osa
eteläistä Samoa sekä hiutuu kaakkoista Hämettä ja itäistä Uuttamaata. Liiiiuiu piuta-ala ou 780 neliöpeninkulmaa. Sitä rajoittaa pohjaisessa Mikkelin ja Kuopion läänit, idässä Weniijän maltakunta ja Laatokka, etelässä Laatokka ja Suomenlahti setä lännessä Uudenmaan lääni.
Maanlaatu ou yleen>ä muorista ja lameampia tasaukoja
löytyy aiuoastaau Laatokan läntisellä rantamaalla Käkisalmen kaupungin seuduilla. Kuu tähäu lääniin kuuluu osa Saimaan wesistöii, ei luonnon ihanuksista ole puutetta. Tähäu katsoen mainittakoon erittäin Saimaankauaman seudut ja maiuio Imatran
putous Nuotseujoessll. Viimemainittua käymät ulkomaalaisetkin
ihmettelemässä. Omituinen miehätysmoima on myöskin Laatokan
luoteisrannikon symillä, jyrkkäin ja paljaiden kallioin Malisilla
lahdilla ja mihertämillä laaksoilla. Maanmiljelykseen katsoen ou
maanlaatu yleensä timittoa ja somcrperäistä, mutta paikoin löytyy
myös jokseenkin hymäii samimaata, Viimemainittua tapaa enimmän Laatokan rantamilla ja Kymenjoen seuduilla. Muuten ei
maanmilielys, marsinkaan Karjalanpuolisessa läänin osassa, siedä
kehumista. Miljaa ei tamallisiuataa» muosiua saada edes omaksi
tarpeeksi, macm sitä tuodaau snurissa määriu Weuäjältä. Maanlaaduu huonoudeu, suurteu soiden ja rämeiden ohessa, omat maan»
miljelykseu edistymistä estäneet tässä läänissä miime aikoihin asti
olleet suuremmat ja pieucmmät lahjoitusmaat, joita Weniijän hallitus täällä aitoiuaau jakeli. Nyt ou kuitenkin Suomen hallitus
.vähitellen ostanut nämä maat entisiltä omistajiltaan, joten maaumiljelys, kuu talonpojat saamat hallitukselta ostaa maatilkkunsa
omikseen, alkaa mähitellen parantua. Karjanhoito on myös samoista syistä tässä läänissä kenties huonommalla kannalla kuut
missään toisessa maamme läänissä. Hemosia hoidetaan kuitenkin
paikoitain hymästi. Kalastus on tuottoisaa setä sisiimaau pienemmissä mesissä että etenkin Laatokassa, Saimaassa, Suomenlahdessa ja Kymen- sekä Wnoksenjo'issa. Erinomaisen tärkeänä
elinkeinona pidetään rahdintckoa, johon etenkin Wiipurin ja Sor-
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tawalau seutujeu talonpojat omat tuiki taipuneita. Kaupunki»
setä maakauppiaiden tamaroita kuljettamat he marsiu mielellään
paikasta toiseen, maikka rahtipaltta useiukiu ou uiiu niukka, ettei
riitä miehen ia hemosen elatukseksi edes rahti-aikana. Täten
jiiäpi hymiukin paljou mälttämättömimpiä maanmiljelystöitä tekemättä, puhumattakaan siitä hyödystä, mitä mies möisi kotonaan
ollen konnullensa tehdä. Mutta rahdinteko on isäin tapa ja isäin
tawoistci ei kansa mielellään luomu, maikkapa ue olisimatkiu wahingollisia. Parempaan päin pyritään kuitenkin tässäkin kohdin.
Joltinenkin luku Wiipurin läiiniu kaaktoiseu puoleu marakkaammista talonpojista kulkee syksy- ja talmisaikoiua ympäri Snomea
maantamaran niinkuut hemosteu, raamaideu, moin, lintujen, nahkojen y. m. ostossa, joita sitte kuljettamat Wiipnriiu ja eteukin
Pietariin hymällii moitolla myödäkscnsä. Köyhemmät kaupan-intoiset miehet kulkemat sami- ja porsliini-astiain sekä rautapatain
kaupalla ostaen
ohessa talonpojilta manhoja maatteita, n.

se

—

sen

s.

„rättiä", joita wiewät joko Snomen tai Pietarin paperitehtaisin.
Nämä elinkeinot estämät jossakin määrin kotiteollisuuden .vaurastumista, joka oukiu tässä lääuissä mielä nykyiiiiu melkein huonolla
kannalla. Miehet, mutta etenkiu naiset, käymät enimmäkseen ostetuissa maatteissa; aiuoastaan liinamantteita malmistetaan jonkun merran kotona. Tehtaita, marsinkin sahoja ja rautaruukkeja,
löytyy sitä mastoiu runsaasti; Suomen suurimmat sahat omat
tässä läänissä ja täältä miedäiintin ulkomaille euemmiiu puutamaroita kuin mistään toisesta Suomen läänistä. Rautamalmia
saadaan runsaasti särmien pohjasta. Kuparia ja hiu.au tiuaakin
malmistetaan Pitkänrannan rnukissa Laatokan pohjaisrannikolla.
Muista kimituunan tuotteista maiuittakoon marmori ja kalkki.
Wiipurin läänissä on yleensä kuusi kaupunkia, joista kolme
sijaitsee Suomenlahden, kaksi Laaatokan ja yksi Saimaan rannalla.
Kaupunkien nimet omat: Wiipuri, Hamina, Kotka, Käkisalmi,
Sortamala ja Lappeeurauta.
1) Wiipuri (14,700 asukasta), Wiipurin lahden rannalla, on maamme suurin tamaran mieutikaupuuki, sillä täältä
kenties kaikkien
niiden
kautta miediiän ulkomaille enimpäin
jotka
walmistamat
omat
puutamarat,
sijoimonilukuisten sahain
—

—
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tetut Saimaasen laskemani Metten rannoille Kuopion, Mikkelin ja
Wiipurin lääneissä. Tässä kaupuugissa ou homioikeus ja läänin-

hallitus. Oppilaitoksista mainittakoou ruotsinkielinen seitsenluokkainen lyseo, suomenkieliueu yksityislyseo, ueliluokkainen realikoulu,
:

2 nlliskoulua, merikoulu y. m Wiipuriu kirjallisuusseura tuulittaan innokkaista isänmaallisista harrastnksistansa. Täällä sijaitsee
Pohjaismaiden osakepankin pääkonttoori. Tehtaita on useampia,
niinkuin konepaja, sikuritehdas, tupakkatehtaita, tulitikkutehtaita,
kynttilätehdas y. m. „Wiipurin rinkelit" omat kuuluisat. Kaupungin lähistöllä on myös useampia tehtaita ja sahalaitoksia.
Puoli peniukulmaa Viipurista merelle päiu ou Uuras, suuri lautaili lastauspaikka ja Wiipuriu ulkosatama. Lähellä kaupunkia on
erinomaisen ihana Monrepoon puisto, jossa sijaitsee Miiiuämöisen
tumapatslls. Kun Wiipurissa
paljon ulkomaalaisia kauppaasioitsijoita y. m., niin pnhutaan siellä useampia kieliä, jonka tähden tätä kaupuukill ou sanottu ~Suomeu Baabeliksi".
2) Hamina (8,700) asukasta), Suomenlahden rannalla Uudellamaalla, on melkoinen kauppakaupunki ja nykyään mnistettawa
siitä, että siinä sijaitsee maamme kadettikoulu, jossa malmistetaan
sotamäen upseereja. Kaupungissa on myös ruotsinkielinen tyttökoulu. Haminassa on innokas kansanmalistusseurau haara-osasto.
3) Kotla (uoin 600 asukasta), mereu saarella Kymenjoen
itäisen suuhanrau kohdalla, ou uusi kaupunki, mnistettawa suurista
sahalaitoksistaan, joissa lankuiksi ja laudoiksi tehdään enin
niistä miljoonista tukkipölkyistii, joita sinne mnosittain tuodaan
Kymenjokea myöten Hämeen sisämaista.
4) Käkisalmi (1,200 asukasta), Laatokan rannalla Wuoksen
pohjaisten suuhaarain Malilla olemalla saarella, on manha kaupunki ja tekee jommoistakin kauppaa Pietarin kaussa. Pietariiu
miedääu cuimmäkseen parkkia sekä moita ja sieltä tuodaan jauhoja.
5) Sortawala (800 asukasta) on tärkeä kauppakaupunki
Laatokan pohjaisessa päässä. Kauppaa tehdääu samoilla tamaroilln
kuin Käkisalmessakin. Sortamalan markkinoissa myödään paljon
Suomen hemosia Wenäjälle. Lähellä kaupunkia, Kymölllssä, on
täydellinen suomenkielinen seminari kansakoulun mies- ja naisopettajien mnlmistamista marten. Kaupuugiu lähistöllä sijaitsee

asuu

osa
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myös

suurenlllinen nahkatehdas. Sortamalasta
Käkisalmeen ja Pietariin.

on

säännöllinen

yöyryllliwllkulku

6) Lappeenranta (1,300 asukasta), sijaitsee Saimaan etelärannalla puoli peniukulmaa länteen päin Saimaankanaman yläpäästä. Täällä on kurituslaitos nais-pahantekijöitä marten ja
kylpylaitos. Kaupungissa on suomenkielinen yksityislyseo.
Pitkäranta, kylä Impilahdella, kupari» ja tinakaiwos.
N usSuotle alassa on marmoorilouhos ja suurenlainen kalkinpolttimo.
Niemi, posliinitehdas Räisälän pitäjäässä.
Pytcrlllhti, kraniittiTurpa, ruutitehdas Sippolassa.
Llluritlouhos Virolahdella.
Suojlltwi,
slllll, lastauspaikka Saimaankanaman pohjaispäässä.
Rlliwola, rautatehdas Kiwcnnarautatehdas Suojäriuen pitäjässä.
Kuuslllliitosli, paperitehdas Valkealan pitäjäässä.
walla.
—

—

—

—

—

—

—

—

Mikkelin lääni.

osan

tämän läänin pinta-alasta peittämät suuret
sekä Sawo-Karjalau että Keski-Suomeu mesistöihiu kuulumat järwet. Koko läiiuiu piuta-ala tekee noin 415 neliöpeninkulmaa.
Mikkelin lääniin kuuluu Samon maakuuuau keskimmäiueu
ja
itäisestä Hämeestä. Pohjaisessa ja idässä on tämän läänin
rajana Kuopion lääni, etelässä Wiipuriu ja Uudeumaau läänit
sekä lännessä Hämeen ja Waasan läänit.
Luonuon-ihanuudeu ja uäky-alojeu maihtelelvaisuudeu puo-

Melkoisen

osa

osa

lesta on Mikkelin lääni täydellisesti Hämeen läänin .vertainen.
Maanlatu ou mäkistä ja hiekansekaista, jonka tähden maanmiljelys
ei moi täällä menestyä niin hymiisti kuin etelä- ja louuais-Suomessa. Kaskenpoltolla ja suomviljelyksellii peltomiljelyksen
saadaan kuitenkin uscimftiua muosiua Miljaa omaksi tarohessa
peeksi. Kaskimaista otetaan tamallisesti kaksi, joskus kolmekin Miljaa, jonka tähden maa sittemmin, muutamina »vuosina heinää kasmettuaan, ei kymmeuiin muosiin seu perästä kykeue metsittymään,
maan jääpi autioksi, hyödyttömätsi ahoksi. Soiden miljelys toimitetaan kuiteukin järjellisemmällä tumalla. Niissä pidetään tamallisesti ainoastaan yksi milja, jonka jälkeen ne jätetään heiniinkasmulle. Heinä menestyykin marsin hymin semmoisissa soissa,
—

—
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joissa on paljon mutaa ja se hymätsi mädäunyttä. Paitsi tawal»
lisimpia miljanlajia, ruista, ohraa ja kauraa, kylmetään Kuopiou
ja Wiipurin läänin rajaseuduilla myöskin tattaria. Karjanhoito
on jommoisellatiu kanualla. Erittäin hemosia ruotitaau ja kasmatetaau hymiisti, joteu ue melteiu metämät mertoja Karjalan
hemoisille. Kotiteollisuus ou tyydyttämällä kaunalla. Kaikki työmaatteet tehdään omassa maassa kasmaneesta limasta ja pettämästä sekä omaii maan lampaiden Milloista. Maamiesten mal
luistamat maaumiljelyskapineet omat myös Samossa tarkoituksenmukaisempia kuin monessa muussa maakunnassa. Kalastns on
hymin tärkeä simu-cliukeiuo. Useaulaatuisia järmi- ja jokikaloja
saadaau paikoiu joteukiu ruusaasti. Suurimmissa Saimaan mcsistööu knnlnmissll särmissä löytyy myöskin pieniä mustia hylkeitä. Tehdasliikcttä harjoitetaan lameasti; marsinkin omat sahat
ja rantatehtaat tärkeät. Kaupankäynti on myöskin miltkaanpuolista eteukiu seutähdeu, kuu tämäu lääuiu mesistöt omat Sllimaankanaman kautta yhteydessä mereu kaussa.
Tässä läänissä, Puruwedeu ja Pihlajaweden mälillä, on
luouuon-ihanuudestaau maan maiuioksi tullut Punkaharju, ruunuu puisto, jossa muosittaiu kiiypi paljou matkustamaisia ihailemassa »verrattomia uäky-aloja.
Mikkeliu lääuiu kaupungit omat Mitteli, Samottuna ja
Heinola.
1) Mitteli (1,4W asukasta), erääu pittäu ja kaitaiseu Saimaau lahdeu rauualla, ou pienetkö kauppataupuuki. Täällä sijait-

see lääninhallitus ia ruotsinkielinen seitsenluotkaincn lyseo sekä
kaksi yksityistä tyttökoulua. Lähellä kaupuukia ou suureulainen
nahkatehdas ja Otaman maanmiljelystoulu.
2) Sawonlinna (1,200 asukasta) ou rakennettu Haukimcdeu
ja Pihlajamedeu Maliselle saarelle Siiiimiugiu pitäjäässä. Lähellä
kaupuukia, toisella Haapasalmessa olemalla saarella, on manha
linna, Olalvilllinna. Kaupungin kaupaukäyuti ci ole kehuttamalla kaunalla. Oppilaitoksista muistettakoon suomenkielinen ncliluokkaiueu realikoulu. Lähiseudulla on muutamia sahalaitoksia.
3) Heinola (1,100 asukasta), Iyrängöntosten rauualla Hiv
meessä, oli ennen Mikkelin läänin hallituksen asunto. Nykyään
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kuljetetaan seu lautta paljou pölkkyjä alas Kymenjotea myöten
Kotkaan. Kaupuugissa ou suomcukieliueu ueliluokkaiueu realikoulu.
Otllwi. suuri maasuuni ja malsilaitos Mantasalmella.
KllNHuutolosli, rautalasitehdas Kerimäen pitäjäässä.
—

gasfaari,

—

ruukki Joroisissa.

—

Haapakoski,

rautatehdas Pieksämäellä.

Kuopion lääni.
Kuopiou laimi sisältää pohjaisen Karjalau, pohjaiseu Samon
ja pohjaisen
itäisestä Hämeestä. Sen rajoitta omat: pohjaiOulmi lääni, idässä Wenäjä ja Wiipurin laimi, etelässä
Wiipuriu ja Mikkelin läänit sekä lännessä Waasan lääni. Läänin pinta-ala tekee noin 790 maantieteellistä ncliöpcninknlmaa.
Tässä läänissä on samoin knin Mikkelinkin läänissä paljon
suuria ja pieuiii järmiä, jotka kuulumat Samo-Karjalan ja KeskiSuomeu .vesistöihin. Senpätähden tamataau täiilläkiu marsin
kauniita luonuon mnodostamia näky-aloja. Kuitenkin löytyy täällä,
etenkin läänin itä- ja pohjais-osissa, meteliä soita ja autiota kankaita, joissa ihmiset kuljeksimat ainoastaan tukkipuita uittaessaan
tai karhuja ja muita petoja metsiistäessäiiu. Maanlaatu ou enimmäkseen muorista ja timiperäistii, mutta paikoin tamataan myöskin yymiiulaatuista samiperäistä miljelysmaata. Sen mukaan menestyy maanmiljelyskin paikoittain paremmin, paikoittain hnonommin. Tässä sekä Wiipnrin läänissä miljellään tattaria enemo.
män kuiu maamme toisissa lääneissä ja hyminä muosina
mutta
hymä
sato,
hallattomiua kesinä saadaan siitä erinomaisen
kun tattari on erittäin arka kylmälle, niin panee
halla
miljelys on sangen epämakainen
pina muosiua, josta syystä
elinkeino kylmässä
Mnutenkin eimät täkäläiset talonpojat tee niin paljon työtä peltojensa parantamiseksi kuin kaskien
»viljelemiseksi. Läänin itäisissä ja pohjaisissa osissa saadaankin
kastista muosittnin melkein yhtä paljon Miljaa knin pelloistakin.
Metsämaat omat kuitenkin muutamissa paikoin niin hyötyisiä, että
ne moidaan kaskeksi kaataa pari, jopa kolmekin kertaa mies-iässä.
myöhiänsä kasmattaa enemSiinä tapauksessa ei kuitenkaan
pää kuin kaksi miljaa. Suo» ja niitty-miljelys omat edistymään

sessa

osan

s.
useam-

—

—

sen

sen
maassamme.

sna
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päin.

Tumallisina muosiua saadaankin Miljaa omaksi tarpeeksi,
katomuosiua ou uiiillä seuduin maatamme useinkin suurempi
kuiu
hätä
muissa paikkakunnissa. Tähän syynä käynee pitäminen
maanmiljelijäin jokseenkin yleistä mähiimaraisuutta. Karjanhoito
on sangen hyödyttiimiiii. Täältä miedään muosittaiu paljon raamas-elämiä, moita ja hemosia Venäjälle. Enin osa karjanruoasta
saadaan miljellyistä soista ja jokimarsi-niityistä. Heinää kasmaa
mutta

myös paljon äsken-miljellyillä punttomilla kaskimailla cli n. s.
ahoilla, mutta niitä on kimisyyteusä muoksi hankala niittää. Kaloja pyydetään ja saadaankin ruusaasti suurista särmistä ja jo'ista.
Etenkin oramain ja metsälintujen metsästystä harjoitetaan yleisesti ja niiden tuotteet miedään enimmäkseen Venäjälle. Sanomattoman
ret metsät,

suurta

etua

omat

näihiu aikoihin saakka

joista pölkkyjä uitetaan

antaneet

suu-

lukuisiin sahoihin lankuiksi

ja
ja sitte Wiipurin kautta ulkomaille liihetettiiwäksi. Wielii nykyäänkin löytyy tämän läänin itäisessä
sangen sunria tukkimetsiä. Kotiteollisuus on mennyt ripeillä askelilla eteenpäin. Talonpoikaiset naiset malmistamat itse
että miesten pitomaatteet ainoastaan juhlakaikki sekä
pukuina käytetään ostokllnkaita. Miesteu kätemyyttä ei yleensä
kauullta kehua; kuiteukin malmistetaau Liperin pitäjäässä hymiii
ajokärryjä. Suurempia tehtaita löytyy useampia. Tähän katsoen
omat erittäin muistoou pantamat sahat ja rautatehtaat. Kuopion
läänin jiirmet omat rautamalmista rikkaimpia Suomessa.
Kuopion läänin kaupungit omat: Kuopio ja loeusuu.
1) Kuopio (6,800 asukasta), luonnon-ihanalla paikalla
Kallaweden rauualla, on tiimiiu lääuiu pääkaupunki. Siellä
lääninhallitus ja Kuopion hiippakunnan piispa. Oppilaitoksia on-,
suomenkielinen seitsenluokkainen lyseo, ruotsiukielinen yksityislyseo,
kaksi naiskoulua, suomenkielinen neliluokkainen rcalikonlu, kuuromykkäinkoulu, sokeain oppilaitos y. m. Niinkuin kaikissa muissakin läänin pääkaupungeissa, on täälläkin mankeuslaitos. Kaupan
käynti on milkas. Ulkomaille miedään erittäinkin moita ja Kuopion
markkinoilla myödiiän Venäläisille paljon hymiii Karjalan ja Salvon hemosia.
Tehtaista mainittakoon tulitikkutehtaat. Kaupungin rakennuksista huomattakoon tuomiokirkko ja alkeisopiston kar-

laudoiksi malmistettaMlltsi

osassa

omansa

:

asuu
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tano. Lähellä kaupunkia on Letoiisen maanmiljelyskouln ja korkea Pnijonmäti, jolta on awara ja kaunis näky-ala.
2) Joensuu (1,600 asukasta), Pielisjoen snulla Kontiolahden pitäjäässä, on pohjais'Karjalan ainoa ja seutiihden hyminkin
tärkeä kauftpakaupuuti. Kauppaa tehdään marsinkin puutamaroilla,
joita kaupungin lähistöllä olemat suuret sahat .valmistamat lankuiksi ja laudoiksi. Paljou miedäiiu myöskin moita, nahkoja y. m.
maantamaraa Pietariin ja ulkomaille. Oppilaitoksia löytyy: suomenkielinen neliluokkainen lyseo, naiskouln ja kansakouluja. Tehdaslaitoksia on tupakkatehdas.
lisalmi, tärkeä kauppala Haukiniemellä Poroweden rannalla.
—

Watt llus, kauppala ja suuri konepaja Leppärvirran pitäjäässä
Nurlitrassa, puoli peninkulmaa pohjaiseen päin Joensuun kaupungista, on pari suurenmoista sahaa
Värtsilä, suuri rautatehdas Tohmajärwellä.
ja putelit.hdas.
Möhlö, Pauklllosli, Kuokkaisteulosli, luwantoski y. m.
omat kaikki isoja rautatehtaita.
—

.

mes, kauppala Pielisjärweu pohjaispäässä.

—

—

—

Majan lääni.
Ne maakunuat, joista tämä lääni on muodostettu, omat:
eteläinen Pohjanmaa, luoteiueu Häme ja koilliueu Satakuuta.
Sitä rajoittaa pohjaisessa Oulun lääni, idässä Kuopiou ja Mikkeliu liiiiuit, etelässä Hämeen ja Turuu ja Porin läänit sekä lännessä Pohjanlahti. Läänin suuruus on 755 maantieteellistä neliö'
peninkulmaa.

Paitsi

Keski-Suomeu ja

Lounaiseen mesistöihin

knnlumia

särmiä, on tässä läänissä paljou jokia, jotka laskemat Pohjanlah-

Maanlaatu on Pohjanmaalla tasaista. Tämän läänin
keskisellä rantamaalla onkiu maamme lamciu tasanko. , Pohjanlahden rannikko on matalaa ja saarckasta. Suurin saariryhmä on
Nikolainkaupuugiu luoteispuolella Merenkurkussa. Maanmiljelys
luounistuu, marsinkin eteläisellä Pohjanmaalla, hymiisti, sillä miljelysmaa on samiperiiistii, kimitöntä ja paksumultaista. Täällä,
Kyrönjoen rantamilla, löytyivät nuo maiuiot peltomaat, joiden
laajuus ou tullut sananlaskuksi^). Suoumiljelyksellä, jota innokteen.

".

».Isonkyrön pelto ja Limingan niitty, wertoja noille ei ole tietty".
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seu-

laasti harrastetaan, saadaan erinomaisia niittymaita. Näillä
dun, käyttämät jo talonpojatkin nudemman-aikaifia maanmiljelystyökaluja, ja heiuiiukasmua koetetaan edistää kylmysiemenillii. Viljanlajeista kasmatetaan täällä enimmän maan mainioksi tullutta
~Waasan rnista". Tämän ohessa miljellään tietysti muitakin
tamallisia miljanlajia. skarjaa hoidetaan huolellisesti.
Sekä tarme- että polttopuista ou Pohjanmaan tässä
puute,
jota mastoin Suomenselällii ja
takaisissa läänin maakunnissa
on mielä nykyäänkin tarpeeksi metsää, maikka sitä on siellä hirmeästi haaskattu. Mereu rannikoilla harjoitetaan hyödyttiimiiii
hailin kalastusta ja hylkeenpyyutiä. Vaasan läänin rantamaiden
asukkaat, pohjalaiset, omat erittäin nerokkaita kaikenlaatuisissa kirmestöissii, jonka tähden he, kuu kotiseuduillaan ei alituisesti työtä
riitä, matkustamat muissa lääneissä laimoja, kartanoita y. m. rakentamassa. Tästä syystä omat myöskin pohjalaisten omat talot
kauniita, melkeinpä komeasti rakennettuja. Naisten kotiteollisuuden
tuotteita ei myöskään soivi yleensä moittia. Tehdasliikettii harjoitetaan sunrenlaisessll määrässä. Natsinkin löytyy tässä läänissä ranta-, merka-, pumpuli-, lasi- ja nahkatehtaita sekä sahoja
ja laimainmeistämöitii. Kaupaukiiyuti, eteukiu Ruotsin kanssa, ja
merenkulku omat tärkeitä elinkeinoja. Usealla tämän läänin kaupungilla on jommoinenkin kauppalaimasto.
Vaasan lääniin kuulumat Hämeen ja Satakunnan osat,
jotka Suomenselkä eroittaa Pohjanmaasta, omat hallan-arkoja,
epätasaisia ja sentiihden maanmiljelykseen mähemmiin sopimia maakuutill. Täällä harjoitetaan paikoin kaskiwiljelystä. liirmistä ja

maassamme

sen

soista saadaan runsaasti rautamalmia.
tain amaroista ja kaukaisista metsistä,

osassa

Täältä, näiden maakuntuottamat Pohjanlahden

rantakaupungit laimanrakennus-tarpeensa.

ainoa Waasan läänin kaupungeista on sisämaassa,
lumultcmsa kuusi, sijaitsemat kaikki Pohjanlahden rannalla.
Kaupunkien nimet omat: Nikolainkaupuuki, Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Kokkola, Kristiina, Kaskinen ja Iymäskylii.
1) Nikolainkaupunli eli entinen Waasa (6,300 asukasta).
Mustasaaren pitäjäässä meren lahden rannalla, on Vaasan läänin suurin kauppakaupunki. Täällä on Naasan osakepankin päämuut,

Aksi
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konttoori ja johtokunta. Kauppaa tehdääu euimmiikseen Miljalla ja
tehtaiden tuotteilla. Kaupungissa sijaitsee Waascm homioikeus ja
läänin hallitus. Oppilaitoksia on: kaksi lyseota, ruotsinkielinen neliluokkainen realikouln, merikoulu, naiskoulu y. m. Tehtaita löytyy
kaupungissa ja sen lähistöllä useampia, niinkuin pnumillatehdas,
pellamatehdas, paperitehdas, lasitehdas y. m. Kaupungin ulkosatamaa

kutsutaan Brandöölsi.

2) Uusikaarlepyy (1,200 asukasta), Lapuanjoen suussa, on
mähäinen kauppakaupunki. Täällä sijaitsee ruotsinkielinen seminari kansakonlujen miesopettajani malmistamista marten. Kaupungin
lähistöllä on useampia tehtaita, joista mainittakoon tulitikku-,
nahka- ja lasitehtaat sekä muutamia sahoja ja rautaruukkeja.
3) Pietarsaari (2,100 asukasta), pienoisen meren lahden
rannalla Pietarsaaren pitäjäässä, un hymä kauppakaupunki marustettu soweliaallll satamalla. Tehtaista mainittakoon luujauhoja tupakkatehtaat. Pietarsaaren pitäjäässä on kuuromykkäin koulu.
4) Kottola (2,200 asukasta), Waasan läänin pohjaisin kaupunki, on meren lahden rannalla hiukan eteläpuolella Perhonjoen
suuta. Tällä, niinkuin useammilla muillakin Pohjanlahden rantakaupuugeilla, ou melkoinen kauppalaimasto. Kaupungissa sijaitsee ruotsinkielinen neliluokkainen lyseo. Tehtaista muistettakoon
suutupakka-, tulitikku- ja nahkatehtaat.
5) Kristiina (2,700 asukasta), Waasan läänin eteläisin
kaupunki, on Pohjanlahden rannalla Lapmääriin pitäjäässä. Sen
asukkaat harjoittamat suurta merikauppaa. Lähellä kaupunkia on

nahkatehdas.

6) Kaskinen (800 asukasta) on meren saarella Närpiön pitäjäässä, pohjaiseen päin Kristiinasta. Tällä kaupungilla on erinomaisen sopima lllimasatama. Osa asukkaista harjoittaa hailinpyyutiii.
7) Iylväslhlä (2 tuhatta asukasta) on ainoa sisämaan kaupunki tässä läänissä. Se sijaitsee Hämeen maakunnassa Päijänteen pohjaispäähiin laskeman Iymiisjärmen rannalla.
Suuren
merkityksen tälle kaupungille antamat ne monet koululaitokset, joita
tänne on sijoitettu. Täällä on Suomen suurin seminarilaitos
kansakoulujen mies- ja naisopettajien malmistamista marten mo-
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lempine mallikouluineen, suomeukieliuen seitsenluokkaiuen lyseo,
naiskoulu y. m. Kaupungin rakennuksista omat mainittamimmat
uudet, uljaat seminarin kartauot. Kaupan suhteen on Iymiiskylii
Kesti-Suomen tukkiliikkeen keskukseua ja täällä löytyy yksi maamme
suurimpia kirja- ja koulutarpeiden kauppoja. Höyrylaimat kulkemat
säännöllisesti kaupuugiu ja Lahdeu kauppala» Malilla. Muutamia
tehtaita löytyy kaupungissa ja sen lähistöllä. Niistä maiuittakoon
tupakka- ja paperitehtaat sekä useammat sahat ja myllyt.
Öster myy ra, ruutitehdas Ilmajoen pitäjäässä.
Kim i n ti,
Orismalll, rautaruukki Isossakyrössä.
rautatehdas Karstulassa.
Lohikoski, paperitehOruönw iitti, lasitehdas Mustasaaressa.
—

—

—

—

das lähellä

Iywäskylän kaupunkia.

Kulun lääni.
Tämä Suomen pohjaisin ja suurin lääni on alaltansa yli
tuhatta neliöpeuinkulman eli lähes puolet koko maamme pintaalasta, mutta se on samalla harmimmin asuttu. Oulun lääni sisältää koko pohjaisen Pohjanmaan ja Suomelle kuulumat osat
Länsipohjasta sekä Lapinmaasta. Sitä rajoittaa pohjaisessa Norja,
idässä Norja ja Weniijii, etelässä Kuopiou ja Waasan läänit sekä
lännessä Pohjanlahti ja Ruotsi.
Pohjanmaan rantamaisemat omat alhaista tasankoa noin
s—lo peninkulmaa Pohjanlahden rannasta sisämaahan päin, jota
mastoin tämän maakunnan sisä-osat omat täynnä korkeita muoria
sekä äärettömiä soita ja rämeitä. Täällä, Oulujiirmeeu laskemani
mesijaksojen ympärillä ja Kimaloseliin sekä Kainunseliin »välisillä
seuduilla löytyivät maamme suurimmat ja parhaaSti säilyneet tukkimetsiit. Muuten on maanlaatu enimmiten hietapohjaista ja raakaperiiistii, jonka tähden maanmiljelys Pohjanmaan sisä-osissa on
te»
mähemmän tuottamaa. Maakunnan ylhäinen pohjainen
kee sen myöskin hallaiseni maksi kuin maamme eteläisemmät seudut.
Mutta tässä kohden ou huomattama suuri eroitus sisiimaau ja
meren rannikon millillä, sillä maa meren seuduilla ou hymiiSti
wiljeltyii. Siikajoen ja Oulunjoeu mälillä omat mainiot Limingan niityt, jotka kuuluisuudessa wetäwät wertoja Isoukyrön pel3

asema
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loille. Karjanhoitoa harjoitetaankin näillä seuduin hymällä menestyksellä ja on se elinkeino tässä läänissä ylimalkain yhtä tärkeä kuin maanmiljelyskiu. Kalastus on myöskin »varsin tuottoisaa sisämaiden jiirmissä sekä etenkin noissa suurissa ja koskisissa
»virroissa, joista saadaan paljon lohia. Kemin ja Oulun lohet
omat kuuluisat. Noista äärettömistä metsistä poltetaan paljon
terlvaa, mikä työ tuottaa elatuksen tuhansille ihmisille. Pohjaisen
Pohjanmaan metsät omat riistasta rikkaimpia Suomessa ja sensuinkaan ole mähiitiihden ei metsästys tässä Oulun läänin
armoinen elinkeino. Metsiilintuja sekä oraman y. m. metfiieliiinten nahkoja myödiiän täältä paljon joka muosi. Tehdasteollisuus
ei tässä läänissä siedä mertaamista maamme toisten läänien teollisuuteen, mutta muutamia rautatehtaita, lautasahoja ja laimainmeistämöitii löytyy kuitenkin siellä täällä. Kansan yleinen kiitemyys ei ole kehuttamalla kannalla.
Torniojoen ja Ounasseliin
»välistä maata sanotaan Länsipohjaksi ja on ie Pohjanmaan sisäosien kaltainen.
Lapinmaa jaetaau seitsemään osaan, joita nimitetään Lapeiksi. Ne omat: Euontekiiiisten, Muoniouniskan, Kittilän, Sodankylän, Kuolajärmcn, Inarin ja Utsjoen Lapit. Siellä menestyy maanmiljelys ainoastaan Harmoina »vuosiua ja sen perimmäisissä osissa, Inarijärmen pohjoispuolella, ei maanmiljelystii laisinkaan harjoiteta, sillä jäämereltä tulemat kylmät pohjatuulet,
jotka täällä piiiisewät »vapaasti riehumanu, estämiit sekä kaikkieu
miljakasmien menestymisen että myöskin suurempain puiden kasmamisen. Seutiihden omatkin näiden seutujen muoret paljaita
kolkkoja kallioita ja laaksojen pohjissa sekä matalammilla tuntureilla
kasmaa ainoastaan peuransammalta ja waiwaiskoiwuja. Asukkaat
saamat niukan elatuksensa porojen paimentamisella ja kalastamisella, jota »viimemainittua elinkeinoa harjoitetaan sekä sisämaan
lvirroissa ja särmissä että Norjan ja Weniijän puolisissa jäämeren luhdissa. Ihmisten jn eläinten suureua kiusana Lapissa omat
lukemattomat itikka- ja »näkäräparlvet, joita siellä kesä-aikoina sikiää äärettömästi. Lapintunturiu ja Suolauselän eteläpuolella
hoitamat asukkaat porojen ohessa myöskin muutamia uauta-eläimiä ja lampaita sekä wiljelewät ohraa ja marsinkin nauriita.

osassa

—
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moidann sanoa, että Lapinmaa, noita Imalojoen muutalukuuu ottamatta, on luouuollisista syistä maamkullanmuruja
mia
me köyhin maakunta.
Ouluu lääuiu taupuugit o»vat Pohjanmaalla Pohjaulahdeu
rauualla; ainoastaan yksi on sisämaassa. Niiden nimet owat:
Onln, Ranhc, Kemi, Tornio ja Kajaani.
1) Oulu (9,700 asukasta), Oulujoeu suulla, ou suuriu termaumieutiftaikka Suomessa. Se on muntenkin suuriu kauppakaupunki pohjaisella Pohjaumaalla. Kaupuugissa sijaitsee lääuiuhalli tus, kaksi seitseuluoktaista lyseota, kaksi uaiskoulua, ueliluokkaiueu rcalikoulu y. m. Tehtaista mainittakoon erittäin suuri uahkatchdas. Ouluuu ou pystytetty maiuion rnnoilijan Franzen'iu
tlnvapatsas.
2) Raahe (3 tuhatta asukasta! ou »vilkas mcrikauppakaupuuti Pohjaulahdeu rauualla Salou pitäjäässä. Tällä kaupuugilla ou hytvä satama ja suuri knuppalaimasto. Raaheeu perustctaau kohdakkoin kauppa opisto.
3) Kemi (340 asukasta), Kemijocu suulla, ou äskettäiu perustettu pieuoiueu kaupunki. Se harjoittaa jommoistakin lohen
kauppaa. Lähellä kaupunkia on muntamia sahoja.
41 Tornio 5970 asukasta), Suomeu pohjaisin kaupunki, on
rakennettu eräälle Toruiojocu saarelle lähelle
joen suuta.
Tämä kaupunki harjoittaa lanppaa lohilla ja Lapin kamaroilla,
niinkuin peurcm lihalla, nahkoilla y. m.
5) Kajaani (900 asukasta), ou mähiiineu kauppakaupunki

Aleensa

samau

Koilvukoskcn »varrella Paltamou pitäjäässä. Täällä pidetään »vuo-»
sittaiu kuuluisat markkinat, joihin matkustaa laajalta ihmisiä ostamaaii metsäliutuja, uahkoja, »voita y. m., joita Pohjaumacm sisä
maideu asukkaat silloiu tiiuuc kuljettamat.

Hailuoto, suurenlainen saari Pohjanlahdessa Oulun kaupungista
länteen päin.
We
KurilNll, rautatehdas Kiiminginjoen »varrella.
Saari.osti, rauta,
slll-sli, rautaruukki Pyhäjärwen pitäjäässä.
ruukki Ontojärwen rannalla.
AMM ii, rautatehdas Kiantajärwen lou«
naisella rannalla.
—

—

—

-
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Historiallinen maantiede.
Asukkaat ja niiden sukuperä. Enin osa
<?

(noin 1

miljoona 780 tuhatta) Snomeumaau

asukkaista kuuluu Suomalaisugrilaisen kansakuntaan. Tämä kansakunta on aikain kuluessa jakaantunut useampiin sekä kielensä että kansallisten tapainsa puolesta
hyminkin erilaisiin kansoihin, jotka asumat osaksi pohjais-, koillisa keski-Euroopassa osaksi läntisessä Aasiassa. Nykyisten maamiestemme esi-isiit asuiwat mninoin Wolgawirran keskitien oilta.

Niitä oli kaksi pääheimoa Karjalaiset ja Hämäläiset, mutta yhteisellä «imellä kutsuttiin heitä Suomalaisiksi. Milloiu Suomalaiset
tähän maahan tulimat, ei ole marinaan tunnettu. Länteen päin
siirtyessään poikkesi osa Hämäläisiä Suomeulahdeu eteläpuolelle ja
elämät siellä nyt Virolaisten sekä Liimiliiisten nimillä.
Niiden Suomalaisten heimokuutain, Karjalaisten ja Hämäläisten, jotka nykyiiäu Suomessa asumat, oli tiinue tullessaan maa
malloitettama sen entisiltä asukkailta „Pohjolau »väeltä", „Hiideukansalta" ja Lappalaisilta. Nämä miimemaiuitut Suomalaisten
heimolaiset omat nimittäin aikoinaan asuneet myösliu maamme
eteläifemmissii osissa, joista heidän täytyi »vähitellen siirtyä yhä
pohjaisemmaksi jäämeren rannikoille.
Suurimmassa osassa Suomea asuu Karjalaisia, joideu asuma-ala ulottuu Lapiutuuturieu etelä-rinteiltä Suomeulahteeu ja
Venäjän rajalta Uudellemaalle, keski-Hämeesen, Satakuutaau ja
eteläisen Pohjanmaan itäiselle sekä luoteiselle rajalle saakka. Niinkuin helposti huomataau, kuuluu tähäu piiriin muun mnassn koko
Samoumaa ja siis Samolaisetkin, mutta uämii miimeiuaiuitllt
omatkiu sukuperältääu Karjalaisia, »vaikka maakuuuau uimi on
annettn sen asukkaille. Mitääu suurempaa croamaisuutta ei olckaau Karjalaisten ja Samolaisteu luouteideu, kieleu ja tapojeu
mälillä. Asuen Suomeulahdeu, Laatokan ja Saimaan mesijakson
rantamilla ou Karjalaille» tullut hylviu taipuisaksi kauppaan ja
neuwottelemiseen. Mielellään liikkuu hiiu kauppa-asioissaau la-
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meammillakin aloilla, eikä tyydy yksinomaisesti raakaperäisen maansa
»viljelemiseen. Karjalaisten kaupau-intoa ou kenties mielä kiihoittanut Wenäläisten naapuruus, sillä miimemaiuituthan omat tähän
elinkeinoon marsin harjaantuneita. Luouuoltaau ou Karjalainen
»vilkkaampi, sukkelampi ja toimeliaampi kuiu Hämäläinen. Hän
ci ole umpimieliueu, maan puhelias ja iloiuen; paremmin taipnmainen uusiin yrityksiiu, mutta mähemmän sitkeä ja kiimas, mähemmän syivämietteiueu ja ajattelema, mutta ystämällisempi, kohteliaampi ja awuliaampi kuiu Hämäläinen. Ko'oltansa ou häu
Hämäläistä isoiupi, jaloryhtinen ja käytökseltään miellyttämä.
Kauniita miehiä ja naisia nähdään nsein Karjalaisten jonkossn;
joskus »varsinaisia kauuottariakin.
tamataanpa heidän

seassaan

Hämäläiset asumat

maamme

lounaisessa

osassa Warsinais-

Suomessa, Satakuuuassa, louuais- ja etelä-Hämeessä, pohjaisella
Uudellamaalla ja eteläisen Pohjanmaan sisäisissä osissa. He oivat
»vähemmän kaupan-intoisia kuin Karjalaiset, mutta »viljelemä!
maatansa suuremmalla huolella ja uutteruudella kuiu »viimemainitut. Kaikessa yksiftäisyydessäiiu ja hitctisuudessaan on Hämäläinen
erinomaisen kestiimä työmies. Hän on ylimalkain umpirehellinen,
jonka tähden häneen moi aina luottaa, Hän miljelec peltoansa
»vanhalla isiltä perityllä laivallaan. Jos herrasmies sattuu asu-

naapurinausa ja uudenaikaisia miljelystapoja käyttäpellostansa snnremmat tulot, uiiu ei
äkkiä keholta
ryhtymäiiu
miljelystapaan.
Tätä
Hämäläistä
Hämäläisen
wllnhallansa olemista on kestänyt monta sataa »vuotta, »vanu nyt
koittaa Hämeessäkin toinen aika. Kansallisttmto on herännyt;
kouluja rakennellaan, tirjallisnntta »viljellään. Monessa kohden
nähdään talonpoikain käyttämän herrain kanssa kilmassa uusia
maanwiljelystapoja.
Muodoltansa on Hämäläinen lyhyenlainen ja tukemahartioiueu. Harmoin heidän
tamataan henkilöitä, joita yleisen
käsitystalvan Milkaan »voisi kauniiksi
Mutta maikka tämä
Hämäläiueu heimo ei ole »varustettu millään erinomaisella ulkomlllln

häneu

mällä

saa

se

samaan

seassansa

sanoa.

kauueudella, on sillä kuiteukin kestämäisyydessiiän, rehellisyydessään ja uutteruudcssaau omaisuuksia, jotka asettamat sen täydelliseen tasa-armoon muiden ihmisheimojen rinnalle.

uaisella
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Paitsi näitä Suomalaisia heimokuntia, asuu maassamme mielä
joukko Ruotsalaisia (noin 350 tnhatta), Venäläisiä (noin 7 tuhatta), Saksalaisia (uoiu 1,400), Lappalaisia (600) ja Mustalaisia (uoiu 1000 heukcä) sekä muutamia satoja muita ulkomaalaisia
ihmisiä. Tärkeimmät Suomessa astuvista germanilaisista kansoista omat Ruotsalaiset, jotka omat tässä maassa olleet »vallitsemana säätynä lähes seitsemän mnosisataa. Sunrin joukko maamme

on Ruotsalaisista saanut alkuusa.
Huomata kuitcntiu tulee, että cuimmiit simistyneet perheet oivat
alkuausa maan suomalaisesta »väestöstä, mutta aikai» kuluessa
ruotsalaistuneet sekä kielensä että tapainsa puolesta. Varsiuaista
ruotsalaista »väestöä löytyy Uudenmaan ja Varsinais-Suomen
eteläisissä osissa, Ahmeuau saaristossa ja läntisellä sekä luoteisella
etelä-Pohjanmaalla. Rnotsinkieli on tosin mielä hallituksen »virkakielenä Suomessa, mutta kohdakkoin asetetaan snomenkicli täydelliseen tasa-armoon sen rinnalle.
Venäläisiä asnn maaumiljelijöinä enimmän Viipurin läänin kaakkoisessa osassa ja paikoin mnissnkin lääneissä kaupnnkien
kauppamiehinä.
Saksalaisia tanppa-asioilsijoita ja teollisuudeu

tähän-astisista »virkamiehistä

—

harjoittajia löytyy eteukiu Viipurissa ja Helsiugissä.
Lappapohjaisimmassa
maamme
osassa. Mustalaiset
laiset asumat
kuljeskelemat kerjääjinä ja hcivostcn maihtajiua ympäri maSta
niarkkinoista toisiin. Milntamat heistä asumat enimmäkseen yksissä paikoiu ja omat ryhtyneet maanmiljelykscen.
Itskonto. Snomenmaan »valtiokirkko on emankclis lutherilaiueu, johou kirkkokuutaan enin osa tämän maan asukkaista kuuluu. Se kristiuusko, joka Suomeeu kolmella eri ristiretkellä (»vuosina 1157, 1249 ja 12W) Ruotsista tuotiiu oli roomalaista,
tooliscn kirkon oppia. Tämä oppi pääsi ainoastaan jossakin määrin kansaamme juurtnmaan, sillä kansaa opetettiin ainoastaan uuden uskontousa ulkonaisia sääntöjä nondattamaan, maan ei sen sisältöä käsittämään. Sitä paitsi tekimiit alituiset sodat ja rajariidat Venäjän kanssa mahdottomaksi minkään »vakamamman kristillisyyden perustamisen Karjalaan, sillä tämän maakuuucm asukkaita kastoitvat lväliiu Ruotsalaiset roomalaiskatooliseen, »väliin
Venäläiset kreikkalaiskatooliseen uskoon. Seutähden ei kansassamme
—

—
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ilmaantunutkaan sanottamaa mastnstusta, kuu Lutherin puhdistasen sekaan lemittiimäiiu, mikä tapahtui muodeu 1525 tienoilla. Puhdistetun opin päämääränä oli tehdä uskonto kansalliseksi saattamalla kansaa omalla kielellään ymmärtämään uskonsa perusteita. Sentähdeu makaautui Suomessa Lutherin oppi, joka on tehnyt kansamme henkisen maurastumiseu
mahdolliseksi. Kuitenkin on jäänyt, osaksi Venäläisten edellä mainituiden kiiiinnytystoiuteu osaksi, myöhempäin lvaltiollistcn taftahtuinaiu tähdeu, joukko maamme Karjalaisia kreikan-uskou tunnustajiksi. Näitä treikan-uskoisia Karjalaisia, marsiuaisia Venäläisiä
lnkunn ottainatta, on Suomessa nykyään uoiu 40 tuhatta.
Paitsi lutherilaisia ja kreiklalaiskatoolilaisia löytyy maassamme joukko roomalaiskatooliseu uskon tuuuustajia, joista cuimmät asumat Helsingissä, Turussa ja Viipurissa. Myöskin muutamia satoja reformeerattuja, Juutalaisia ja Muhammedilaisia asuu
siellä täällä, enimmiten suuremmissa kaupuugeissa. Lutherilaisessa
seurakunuassa ou syntynyt eräitä »vähemmän tärkeitä nskonlahkoja,
joista merkittämin.on n. s. hihhulien lahko.
Maan historiallinen jako. Sitä Suomeumaan osaa,
joka »vuodesta 1743 muoteeu 1811 kuului Veuäjiin »valtakuntaan
eli Viipurin lääui ja eteliiineu osa Mikkelin läänistä, kutsutaan
Vanhaksi Suomeksi. Muuteu jaetaan Suomi historiallisessa katyhdeksään maakuntaan, jotta omat: Varsinais-Suomi,
Ahmenanmaa, Satakunta, Uusimaa, Häme, Salvo, Karjala, Pohjanmaa ja Lapiumaa.
1) Warsinais'Suomi on Suomen louuaisin osa, jossa omat
tapahtuneet maamme manhimmat tarkemmin tuunetut historialliset tapahtuinat, sillä tämiiu osan Suomea malloittimat Ruotsalaiset ensin ja tänne tuotiin ensin tristin-usko. Täällä omat myös
eläneet enimmät niistä historiallisista henkilöistä, jotka suuremmassa määrässä omat »vaikuttaneet maamme yhteiskunnallisiin ja
»valtiollisiin oloihiu. Sentähden on Varsinais-Suomi historiallisista muistoista rikkain Suomen maakunuista. Tärkeimmät historiallisesti muistettamista paikoista oivat: Turku, jonka lähellä
olema Turun linna on perustettu m. 1157. Seu perusti Ruotsin kuningas Eerikki IX pyhä ja piispa Henrik kastoi ensimmiiimaa oppia rulvettiiu

sannossa

56

set Suomalaiset kristin-uskoon lähellä kaupuukia olemassa Kupitlähteessä. Turuu liuuassa asui muutamia »vuosia Suomeu
herttua, sittemmin Nnotsin tnningas, Juhana 111. Täällä tehtiin rauha „pitkumihau" perästä m. 1743. Lähellä Turuu kautaan

punkia on Lemunuiemi, jossa oli sotatappelu m. 1808. Naantali ou muistettalva siitä, että siellä oli keski-cntaua maamme tunUudessalaupunstissa tehtiiu
luisin ja rikkain naisluostari.
„isouwihau"
perästä lv. 1721.
rauha Ruotsiu ja Veuäjäu mälillä
—

—

Kuusiston linna, Piikkiön

pitäjäässä oli aitoinaan Snomen
hämitettiiu lv. 1528). Nousiaisissa maiuitaau olleeu maainme manhimmau kirkou ja täällä
asuimat Suomen ensimmäiset katooliset piispat.
Rantamäellä
asuimat myös muutamat Suomeu katoolisista piispoista, kuuues
piispan-istuin muutettiiu Turkuun.
Marttilassa moitti Kaarle
Kurjeu
m.
1598.
Akseli
herttua
2) Ahwenanmaan saaristo, Suotneu ja Ruotsin mälillä
Pohjaulatidcu suussa, joutui asemausa tähden jo aikaiseen pysähdyspaikaksi Ruotsista Suomeeu ja päinmastoin kulkemille lailvoille.
Mitääu suurempaa historiallista tehtämäii ei täällä kuiteukaan ole
toskaau suoritettu. Pari paikkaa ou kuitenkin mnistettawa: Kastelholma, erään kesti-aikana pernstctuu liuuau jäänuöksiä Sundiu
pitäjäässä ja Skarpans, itään päin Kastelholmasta, oli sekiu
linua, jouka Euglautilaiset häwittiwät m. 1854.
3) Satakunta, Turuu ja Porin läänin pohjainen sekä Hämeen läänin luoteiueu osa, ou historiallisista muistoista hiukan
rikkaampi. Siellä tapahtuimat muideu muassa ensimmäiset tappelut siiuä talonpoikaiskapinassa, joka historiassa on saanut „Nuijasodau" uimen. Seuraamat paikat omat historiallisessa katsanuossa merkillisimmät: Ulwila, jonka lähellä sijaitsee nykyinen Pori,
oli aikoinaan kaupunkiua. Tiimiin lähellä moitti Klans Flemiug'iu
alapäällittö Akseli Kurki Peutti Poutuu johtamat „nuijamiehet"
m. 1596.
Nokian kartanossa Pirkkalassa oli tappelu Klaus
Fleming'iu ja talonpoikain »välillä m. 1597.
Kokemäen pitäjäässä on »vanha lato, jossa Suomen eusimmäisen piispan, Henrikin, sanotaan saarnanneen. Sen ympärille on rakennettu limitys.
Köyliönjärwen jäällä sauotaan Lalli-uimiseu talonpojan
tatoolistcn piispain asuuto.

(Se

—

—

—

—

—

—
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murhaunecu edellä mainitun Heurit-piispau. Laukko, maiuion
Kurti-sumuu perintö-kartano Vesilahden pitäjäässä.
4) Uusimaa on luultamasti saanut uimciisä uiiltä ruotsalaisilta uudis-asuktailta, jotka Birger Jaarlin aikana sinne Ruotsista muuttilvat. Se ou kapeahko maakaistale Suomenlahden rannalla ja ulottuu Hankouicmeu länsipuolelta Hamiuau seuduille sekä
—

Salpllusselästii Suoinen lahteen saakka. Tärtcinimät historiallisesti merkilliset paikat omat: Anjala, kartano Elimäellä, jossa
tehtiin Anjalan liitto m. 1788.
Haminassa tehtiin rauha
Ruotsiu ja Weuäjäu »välillä m. 1809, jolloiu Ruotsi lopullisesti
luopui Suomcumaasta.
Helsinki, muistettalva muun
siitä aseideu heittämisestä, jonka Ruotsiu ja Suomeu sotamiili
siellä teki „Hatt..jeu sodan" aikaua m. 1742.
Porwoossa pidettiin maltiopiiimiit »v. 1809, jolloin Aleksanteri I Suoinen kanRaafcpori, manhau lin„korotti kllnsaknntien jonktoon".
nan jäännöksiä Karjan pitäjäässä. Siinä asui mähiin aikaa Kaarle
Knuutiupoika Boude.
Ruotsinsalmi, Kymeujoeu itäisen
haaran luona lähellä Kotkan kaupuukia, ou muistettama meritappeluista m. 1789 ja 1790.
Suursaaren lähellä oli meritappelu m. 1788.
Swartholma, hiimitetty liunoitus lähellä LoWiapori, perustettu m. 1749, ou merkillimiisan kaupunkia.
johdosta
nen
Venäläisille m. 1808. Sitä pomantaumisen
mittimat Ranskalaiset ja Englantilaiset itämaisen sodan aikana
—

muassa

—

—

san

—

suu-

—

—

-

—

sen

m. 1855.

Wärälii, kylä Elimäellä, jossa tehtiin rauha kolmimuotiseu sodan perästä m. 1790.
—

Hämeen maakunta on Pohjanmaan, Samou, Uuoeumaau,
Warsinais-Suomen ja Satakunnan millissä. Luonnollisen asemansa
wuotsi ei tässä maakuunassa ole niin paljon historiallisesti muis5)

tettamia paikkoja kuin meren ranta-maaknnnissa. Kuitenkin löysangen wanhoja merkillisyyksiä, sillä tähän maakuutaan
telimät Ruotsalaiset toisen ristiretkensä. Historian suhteen mer<
tittäwimmät paikat omat: Hameenlinna, jonka Birger Jaarli perusti w. 1249, on Turtua lähinnä wanhin Suomen linnoista.
Karstulassa oli liimas sotatappelu m. 1808. Liuksiala,
muinainen kuninkaankartano Kangasalan pitäjäässä. Siinä asui
Padasjoki, tappelu
Eerikki XIV leski Katariina Manutar.
tyy täällä

—

—

—
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Pälkäne, mnistettawa somtappenuijasodan aikana m. 1597.
Utinlangas
Valkealassa, tuunettu tappelusta
lusta »v. 1713.
—

—

w. 1789.
6) Salvo ou samoili kuiu Hämekin sisämaa, jonka ympärillä omat Pohjanmaa, Karjala, Uusimaa ja Häme. Mutta maikka
tämän maakunnan rajat eilvät missään kohdassa ulotu mereen
saakka, on Samo kuitenkin historiallisista muistoista Suomen
rikkaimpia maakuntia, johou syynä lienee ollut sen läheisempi
aseina Veuäjiin suhtecu. Täällä olewista merkillisistä paikoista
mainittakoon: Sawonlinna (— Olawinliuua), perustettu w.
Hapaniemi, Rantasal1475 rajaliuuaksi' Weuiijää mastaau.
mella, oli aikoiuaau Suomeu sotakoulu»» asemaua.
Parlumllli,
myös Rantasalmeu pitäjäässä, on mnistettawa sotatappelusta »v.
1789. Porrassalmi, ahdas »vuorensola lähellä Mikkeli» kaupunToiwala, lähellä Kuopion kaupunkia
kia; tappelit m. 1789.
Koljonwirta, lisalmella, omat mainioita 1808 muoden soja
dasta.
Lappeenrannassa oli aikoinaan linnoitns. Sen lähistöllä taisteltiin ensimmäiueu tappelu Hattujen sodan aikana m.
Kiirnäkosli, Samitnipaleella, sotatappelu m. 1790.
1741.
7) Karjala, rajamaakuuta Weuiijää mastaau, on luonuollisen asemansa »vuoksi useammin tuin maamme muut maakunnat ollut taistelutantereena ja riidan aiheena Ruotsin ja Venäjän »välillä. Se on kunlunnt mätiin Ruotsille mäliiu Veuiijälle ja sentähden ei tämä maakuuta ole »uoiuut henkisissä eitä aineellisissa
pyrinnöissä edistyä muun Suoinen rinnalla. Paljon löytyy täällä
historiallisesti merkillisiä paikkoja. Tärkeimmät niistä omat:
Wiipurinlinna, jonka Torkel Knuutiupoika perusti w. 1293 tuodessaan kristin-uskoa Karjalaan. Se on monta kertaa ollut taistelun esineenä Venäjän ja Ruotsiu mälillä ja siellä mietti jonkun
aikaa komeata elämää Ruotsiu »valtionhoitaja sittemmin kuningas
Kaarle Knnutiupoita Bonde. Tässä linnassa ja sen lähistöllä
tapahtui»eista tappeluista muistettakoon: Wiipurin pamaus w.
Säktijarwi,kuu
1495 ja Wiipurin kujanjuoksu w. 1790.
Lewenhaupt'iu
Käkisalmi, tärretkestä
m.
1741.
luisa
sinue
tein kaupuuki entisessä Käkisalmen lääuissä. Likellä kaupunkia
ollut ikiwanha linna rakennettiin uudestaan w. 1295. Se oli
—

—

—

—

—

—

—
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milloin Ruotsalaisten milloin Venäläisten mallassa. Walamo,
manha ja rikas kreikkalainen luostari eräässä ihanassa Laatokan
saaressa. Kouewitsa, myöskin kreikkalainen luostari Kononsaaressa lähempäuä Käkisalmea. Rautnn kirkolla löi ömersti
Burmeister Venäläiset m. 1656.
8) Pohjanmaalla omat tapahtuneet suurimmat ja tärkeimmät tappelut Isou mihan aikana sekä Suomen sodassa muosina
1808 ja 1809, jonka jälkeen Suomi Ruotsista kokonaisuudessaan
croitettii... Se on juuri tämä maakuuta, joka enimmän sai kärsiä mihollistcn miikimaltaa tuona hirmuisena aikana, jota Suomen historiassa nimitetään isoksi mihaksi. Viljellyt maat ja »väkirikkaat seudut muuttuimat muutamissa .vuosissa kammottawiksi
erämaiksi. Ihmisiä surmattiin ja kidutettiiu julmnnmalla tawalla.
Esilnerkkinä mainittakoon, että ainoastaan Limingan pitäjäässä teki
tänä aikana surmattujen luku yli 2 tuhatta henkeä. Ne, jotta
kerkisimät, pakeuimat korpiin ja saloihin, joissa elättimiit itseään
petäjän kuorella, jäkälillä y. m. Vanu Suomeu kausa ei kuitenkaan sortunut. Tärkeimmät tämiiu maakunnau historiallisesti
muistettamista paikoista omat: Oulunlinna, linuan jäännöksiä
lähellä Oulun kaupunkia, perustettu m. 1570. Santavuorella,
Ilmajoeu pitäjäässä, löi Klaus Flcmiug taloupojat w. 1597 ja
Napuen kylässä, Isonkyrön pitäjäässä,
kukisti siten nuijasodan.
oli »verinen tappelu m. 1714. Siinä moittimat Venäläiset.
Kajaaninlinna, lähellä Kajaanin kaupunkia. Viimeemainittu
on mnistettawa „sarkasodasta" w. 1712. Linnan hiimittimiit VeSiikajoki,
näläiset m. 1717.
Rewonlahti ja PulkJuutas, Uudenkaarlepyyn pitäjäässä,
kila, Siikajoen marrella,
Lapua,
Orawainen, Nyörin pitäjäässä,
Ruonansilta,
Alavus, kaikki muistettamia 1808 muoden tapSalmi ja
peluista.
Ollijoki, kylä Salon pitäjäässä, mainittama 1808
umoden sominnon johdosta.
Korsholma, entinen linna lähellä
—

-

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Nikolainkaupunkia.
9) Lapinmaassa ei syrjäisen
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historiallista

tähden

tapahtumaa.

asemansa ja muiden luonnolmitään merkillisempiiä
tapahtunut
ole
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