KASKENVIERTO.

Iisalmella.
Kaskenvierto
(B. Lindholm.)

Tulta iski ilman lintu,
Valahutti valkeaista,
Pohjaistuuli kasken poltti,
Koillinen kovin porotti,
Poltti kaikki puutporoksi,
Kypeniksi kyyätteli.
Kalevala

kuin kirkkaana, poutaisena kesäpäivänä olen seisonut harjulla
korkean vuoren ja ihastellen katsellut kaunista kuvaa ympärilläni,
aina olen silloin mielihyvällä katsellut, kunnioituksella katsellut, siellä
täällä taivaan rannassa näkyviä valkoisia kaskensavuja, katsellut kuinka
ne hiljalleen kohoilevat valtavina laumoina, vihdoin yhtyenkesäisiin hattaroihin tahi haihtuen taivaan sineihin. ISFe kertovat niin paljon menneistä, vuosisatain takaisista ajoista, nuo sakeat savupilvet; niissä on
niin paljon nykyisyyttä ja niin paljon tulevaisuutta; ne tietävät niin
runsaasti työtä ja ponnistusta ja hikeä, ja ne tietävät myös niin runsaasti lepoa ja rauhaa ja nautintoa.
Ilman näitä savupilviä ei lainehtisi nyt kauniissa Suomenmaassa
viljavainiota, ei antaisi karu maa senkään vertaa ravintoa, minkä se antaa. Kaskenpoltto on ollut maanviljelyksen äiti meidän maassa ja on
monissa paikoin vieläkin aivan välttämätön pellonviljelyksen rinnalla.
Mutta mikä työ on tehty, mikä vaiva nähty, ennenkuin metsä on saatu
kasvamaan viljaa! Kivestä on sydän, ja sekin tietämättömyyttä täynnä,
sillä, joka sanoo Suomen talonpoikaa laiskaksi ja saamattomaksi. Käy-

kää kerrankin tämän talonpojan luokse, ja ellette satu kaskenviertoa ja
palonkyntöä näkemään, niin pysähtykää johonkin kiviselle, kantoiselle
aholle, niin nuo kivet ja kannot kertovat teille selvästi mitkä vaivat ja
huohotukset siinä on kestetty, ennenkuin auran kärki on saatu käymään
kivien ja kantojen välissä ja maa vihdoin loitsittu oraalle. Jakuunnelkaa siellä sitten kertomusta siitä, kuinka usein tämänkin vaivalla saadun laihon on halla vienyt ja pakottanut talonpojan ottamaan leipänsä
männyn kuivasta kyljestä. Ja kuunnelkaa sitten kertomusta kuinka pettuakin syötäessä talon parhaat voimat usein ovat nääntyneet verisiin
taisteluihin, milloin kaukaisilla mailla, milloin omien hallaisten halmeitten pientareilla.
Tuolla, noitten savujen takana ja ympärillä, tekee yhä työtänsä
ahkera tarmokas kansa, koetuksissa karaistu ja työssä vahvistunut kansa.
Rukoellen se maansa muokkaa, siunaten se siemenensä kylvää ja sitten
Kiitoksen kyynel hänen silmässänsä kiiltää, kun hän näkee, kuinka
hänen vainiollansa Luojan askeleet lihavuudesta tiukkuvat."
Kuusisto ympäriltäs kaatukoon ja kontio maristen sijaansa muuttakoon vähän sinnemmäksi: siellä on tilaa teille molemmille. Ryskyen
kaskes palakoon ja nouskoon korkeuteen sakea sauhu, että ihmiset taitavat sanoa : tuolla palaa Koutinkorven Jaakon kaski. Kymmenen vuoden päästä olkoot huhdat pelloiksi muuttuneet, joissa vilja lainehtii,
ja siinä, missä nyt on harmaa suo ja kurjet pesiä tekee, seiskoon silloin heinäsuovat. Emäntäsi koivopäitä ja kyytöselkiä mäen syrjässä
lypsäköön, kivisellä tanterella leikitköön iloinen lapsiliutas, ja Halli
portilla haukkukoon, koska sinä itse huoneesi portailla viikatteitas niot
ja aurinko länteen laskee."
(A. Kivi. Nummisuutarit.)

Hämeenlinna.
(Hj. Munsterhjelm.)
Ja luonto, kuljettua kesä-illan
Yövaipan ylleen oli heittänyt
Ja liepeellänsä Hämeenlinnan sillan
Hirameesen varjohon jo peittänyt.
SielP yksin seisoin, silloin nuorukainen,
Seuduilla näillä vieras, muukalainen.

tiin ja saatettiin väkivallalla vesien ääreen, munkkien kastaa. Verellä
höystettyyn maahan kylvettiin täällä, kuten koko Suomessa kristin-uskon siemen, niinkuin sen ajan tapa vaati, mutta nyt so jo puuna kohoilee ja siunausta ympärilleen tuopi. Ja juuri tämän uskon voimalla on
Suomen kansa kestänyt kaiken sen, mikä sille kestettäväksi on ollut
säädetty, aina tähän päivään asti, jolloin Suomen kansa elää oman itsenäisen kansallisen elämänsä ihanata kevät-aikaa. Ja juuri tämän keväisen ajan ensi hetkiltä liittyy Hämeenlinnaan suloisia muistoja.
Me siirrymme neljänneksen vuosisataa takaperin nykyhetkestä.
Silloin leikattiin vuosiluku 1863 Suomenmaan valtiolliselle elämälle ikimuistettava vuosi. Silloin kutsui Keisari Aleksander II vainaja Suomenmaan säädyt ensimmäisille valtiopäiville, joita Suomessa ei oltu pidetty sittenkuin viimeksi vuonna 1809. Sinä vuonna kävi Keisari Suomessa kahdesti, ensikerran heinäkuun lopulla Helsingissä ja Hämeenlinnassa ja toisen kerran syyskuussa Helsingissä avaamassa valtiopäiviä.
Sinä vuonna myös antoi sama Suomalaisille niin rakas Keisari iki-muistettavan 1863 vuoden kieliasetuksen Suomen kansalle muistoksi Suomessa käynnistänsä." Tämä viimeksi mainittu asetus, joka pani perustuksen suomenkielen tasa-arvoisuudelle ruotsinkielen rinnalla, annettiin
juuri Hämeenlinnassa 1 p:nä elokuuta.
Hänen Majestetinsa suomalaisia neuvonantajia oli silloin se mies,
joka enemmin kuin kukaan muu tässä maassa on osoittanut, mitä
teitä
Suomen kansan on kulkeminen, voidaksensa kansana elää ja kasvaa.
Ja tämä mies, Juhana Wilhelm Snellman, astui nyt täällä Hämeenlinnassa (tai oikeammin Parolassa, lähellä Hämeenlinnaa) sen Keisarin
eteen, jota hän aina viimeisiinsä asti niin syvästi kunnioitti ja josta hän
aina niin vilpittömällä rakkaudella puhui. Täällä tulivat
yhteen suuri
Keisari, joka vasfikään oli suunnattomassa valtakunnassaan katkonut
orjuuden kahleet ja nyt oli tervehtimässä
uskollista Suomen kansaansa,
- ja suuri
tiedemies ja valtiomies, jonka jokainen ajatus, toimi ja työ
hehkui rakkautta isänmaatansa kohtaan. Täällä he olivat yhdessä, toisiansa ymmärtäen ja Suomen kansan
hellimmistä asioista keskustellen,
Mikä ylevä kuva! Onko jo viritetty se kannel, joka tämän kohtauksen

Vaan mikä tuolla luonnon suloutta

Jylhällä

muodollansa

varjostaa?

Se kohoutuen kohden korkeutta
Ylpeesti ympärilleen katsastaa.
Syvästi järveen kuvauu sen muuri,
Sisässä maan kuin oisi sillä juuri.

Tuokko. Birger Jarlin linna.
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on meidän maan keski-aikuisista linnoista ainoa, jonka
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muistoja tosin ei puutu Hämeenlinnalta niiltä ajoilta, jolkristinuskon suojaajana keskellä pakanallisia hämäläisiä,
mutta sellainenhan oli sen aikuinen kristin-uskon
istuttamisen tapa. Toisessa kädessä miekka ja toisessa pyhä ristin merkki:
semmoisena esiintyi sillom ristin saarnaaja. Ja
sitkeästi pitivät hämäläiset kiinni vanhasta pakanallisesta uskostaan. He rukoilivat jumaliansa ja
uhrasivat
ja näkivät uudessa uskossa vapautensa
Reille,
sortajan,
ja
siksi
kestettiin monet taistelut rautaisia
ritareita vastaan, ja siksi punasi moni Hämeen mies sydänverellänsä kaunista maatansa,
ja siksi myös moni uljas
ritari smstm kuolleena ratsunsa seljasta,
ennenkuin hämäläiset voitet-
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pukee säveliin, täynnä isänmaallista innostusta ja täynnä sitä palavaa
rakkautta, joka asui heidänkin rinnoissaan. Tahi onko jo valmiina se
sivellin, joka kankaalle on piirtävä tämän ihanan kuvan, ihailla Suomen

ja Järvenpäästä, Hyvinkäällä hän viivähti
hetken. Päivä rupesi koittamaan, loistovalot hämmentymään. Noin
kello 2 tahi vähä yli alkoi vihellys kuulua, ihmiset rientivät sinnepäin.
Vähän päästä seisahti höyryvaunu ja nyt kuului hurraa huuto; sitten
tuli vaunuin jono maantietä, siltaa, katuja ylöspäin, seurattuna huudolta
ja juoksevalta kansalta. Keisari oli kaupungissa. Suomen kaartin l:nen
komppania oli residensin edessä kunnia-vartiana. Keisari, joka itse oli
puettuna kaartin univormuun, seisahtui tervehtämään väestöä. Tässä
soitti kaartin soittajat, jotka myöiyöllä olivat koettaneet soitannollansa
pitää kansaa ja itseänsä hereillä. Kansaa oli kauan torilla katselemassa
ja huutamassa. Ei Suomalainen muuten juuri hätäile tämmöisessä tilassa, niinkuin kansain sanotaan tekevän tuolla etelässä. Nytkin Keisarin tullessa katseltiin häntä, kunnes hän ennätti sivulle, sitten vasta
jokainen sai lakin päästään ja suunsa auki. Jos tässä ottaisi punnitaksensa kansan tunteita, niin saisi ainakin nurjan luulon. Suomalainen tahtoo ensiksi nähdä Suuriruhtinaansa ikäänkuin silmästä
— sitte vasta. Niinpä nytkin.
silmään ja tietää kuka ja mikä hän on
Aamu-hämärässä ei juuri tietty mikä näistä kaikista herroista oli Keisari, vaan hän, joka tervehteli kansaa, mahtoi ainakin se olla.
Eilen eli keskiviikkona kello 12 aikaan sai virkamiehet ja säädyt
käydä H. M. Keisarin luona. Siellä oli, paitsi muita suuria herroja,
Suomen kenraali-kuvernööri ja sota-kenraali, sekä kaikki 8 Kuvernööriä,
useita virkamiehiä ja muutamia kaikista säädyistä. H. M. Keisari puhutteli useita näistä ja antoi eversti Kraemerin sanoa muutamain talonpoikain nimet. Kaksi talonpoikaa ottivat pitääkseenpuheita Keisarille ;
jälkimmäinen puhe oli jotenkin pitkä ja oli luullaksemme seuraavasta
sisällä-pidosta : He, nim. talonpojat, ovat tulleet alamaisuudessa lausumaan uskollisen ja kiitollisen mielialansa H. K. Majesteetille, joka hallituksen aikana oli osoittanut niin suurta mieli-suosiota Suomen kankorotti Suomalaiset
salle. Autuaasti edesmennyt Keisari Aleksander I
Aleksander
II on ottanut panlukuun
H.
K.
ja
Majesteettinsa
kansain
sen
asian
voimaan
kaikilla
tavoin
täyteen
ja viimeksi sillä
naksensa
valtiopäivät
kokoontumaan,
hän
kutsunut
Suomen
josta
että
armossa on
koko maa kantaa iloista ja kiitollista mieltä H. K. Majesteettiansa
kohtaan.
H. M. Keisari kuulteli näitä puheita loppuun asti, hra Kraemer
oli tulkkina. Sitten meni Keisari Luolajan leirille, jossa oli suuri paraati. Kaikki Suomen pataljonat marssivat Keisarin ohitse. Epälukuinen lähteneen Tikkurilasta

kiitollisen kansan?
Mieltä_ liikuttavaa ja samalla ylentävää on lukea sanomalehtiä näiltä
Suomen kauniin keväimen päiviltä. Tuntuu kun eläisi aikaa, jolloin
lumi juuri on sulanut ja ensimmäiset lämpöiset tuulahdukset huhahtelevat. Toivoa on täynnä kunkin rinta, tuota suloista toivoa, joka on enemmän tunteen kuin tiedon käsittämää ja kenties senvuoksi juuri niin ihanaa. Kuuluisan tammikuun valiokunnan johdosta nousseet pilvet olivat
hälvenneet, epäilykset haihtuneet; Snellman oli kutsuttu Hänen Majestetinsa neuvonantajaksi Suomessa; itse Keisari oli maassa kansan riemuksi ja iloksi, uusi kieliasetus oli niinä päivinä toivottavissa, sitä ei
oliat vielä julaistu, mutta sitä odotettiin jotenkin varmaan; valtiopäiväin avaamisen käsky oli jo annettu, ja syyskuussa oli Keisari odotettavana Helsinkiin avaamaan ensimmäisiä määräaikaisia valtiopäiviä.
Keisarin käynnistä ja olosta Hämeenlinnassa kertoo muuan sen aikuinen Helsingin lehti seuraavaa:
Keisari on täällä," on lause, jota nyt kerrotaan huikeen jahiljaan
—ja se pitää ihmiset jaloillansa valveilla yöt ja päivät. Jo tiistaina
(heinäkuun 28 p:nä), kun Keisarin sanottiin tulevan, ei kukaan malttanut olla alallansa enää kello viiden kuuden aikana, vaikka oli tietty hänen tulevan noin kello kymmenen jälkeen. Niinpä kulettiin suurissa
joukoissa kaupungista rautatielle ja taas takasin, ihmiset olivat pukeneet juhlavaatteet yllensä ja juhlamuodon kasvoihinsa. Juhlamuodossa
itse kaupunkikin oli: liput seinuksilla ja liput ikkunoissa. Kun pimeä
tuli, viritettiin joka akkunaan valtakatujen varrella kynttilät, residensin
katon räystäällä ja seinä-jatkolla paloi monen-poimiset paperilyhdyt, samoin kirkko-puistossa, torni ja kirkon katto olivat valaistut mareschalleilla ja monen erityisen huoneen edustalla paloi samanlaisia loistoneuvoja. Kirkko, raatihuone, koulu ja lukio olivat niinikään täydessä valossa. Yö oli lämmin ja suloinen ja sitä ihananpi kun ilmat näinä viimeis-aikoina eivät olleet erin kauniita. Kaikkein hupasinta oli joen
toisella puolen: sieltä näkyi loistava silta, kirkko ja tuo pieni höyryvene Ilmarinen, joka valo-puvussansa kääntyellen tummalla veden pinnalla oli näöltänsä mitä sievintä olla taitaa. Sähkösanoma ilmoittaa
tänne milloin Keisari tuli Helsinkiin, ja sitte kello 11 tuli vihdoin sanoma että H. K. M. oli lähtenyt Helsingistä, pian sanoi säkölennätinhä-
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kin niin varhain käskenyt toimittaa valraistixksia tätä varten, että nyt,
kun pakoittavia syitä ylös-lykkäämiseen ei enää löydy, olen voinut
teidät kutsua kokoon ja kuultuani Suomen Senaattini, teille esitellä ne
lain ehdotukset ja muut asiat, jotkanäillä valtiopäivillä tulevat olemaan
keskustelunne aineina.
Näiden kysymysten suuren painon tähden olen minä ne edeltäpäin
antanut tutkia miehiltä, jotka maan luottamus siihen valitsi. Se julkisuus, joka tämän kokouksen neuvoitteluksille annettiin, on teille saattanut tilaisuuden jo edeltäkäsin tulla tuntemaan keskustelustenne aineet
ja miettimään, mitä kansan mieliala ja tarpeet niissä vaatii. Sentähden
on se oleva mahdollista, vaikka kysymykset ovat laveat ja painavat,
että voitte työnne päättää perustuslaissa säätyjen koossa-ololle määrätyn
ajan sisään.
Niistä maan valtio-varoja koskevista tilikirjoista, jotka minun käskystäni saatte vastaan-ottaa, tulette tuntemaan, että valtion tulot aina
ovat riittäneet juoksevien valtiomaksujen suorittamiseksi ja että tilapäisten tulojen runsas eneneminen, joka edullisesti todistaa maan nousevata varallisuutta, on hallitukselle antanut tilaisuuden vuosi vuodelta
käyttää aina isompia varoja maan hengellisten ja aineellisten etujen
vaurastamiseksi.
Ainoastaan vuosien 1855 ja 1856 sotakulunkien maksamiseen kuin
myös Helsingin kaupungin ja Hämeenlinnan välisen rautatien kustantamiseen olen Minä suonut Suuriruhtinanmaan hallituksen ottaa valtiolainoja. Näistäkin on teidän eteenne pantava tili, joka osottaa, että
niiden kasvut ja kuoletus voidaan suorittaa maan nykyisistä varoista.
Tahtoni on kuitenkin, ett'ei vastfedes valtiolainaa oteta ilman Suuriruhtinanmaan säätyjen osallisuudetta, ellei vihollisen äkillinen karkaus
tahi joku muu odottamatoin yleinen onnettomuus sitä tekisi välttämättömän tarpeelliseksi.
Ne uudet raha-määräykset, johon Minä näillä valtiopäivillä pyydän
suostumaan, tarkoittavatkin ainoastaan uusia toimia yhteisen sivistyksen ja varallisuuden korottamiseksi. Teidän vapaasti päättääksenne
jätän Minä näiden toimien soveliaisuuden ja laveuden.
Useat säännöt Suuriruhtinanmaan perustuslaissa eivät enää ole sopivat niissä suhteissa, jotka sen yhdistys Keisarikunnan kanssa synnyttää; toisissa taas ei ole tarpeellista selkeyttä ja vakavuutta. Haluten
saada nämä puutteet autetuiksi, tahdon Minä valmistuttaa selitysten ja
lisäysten ehdotuksia erinäisiin kohtiin perustus-laissa, pantaviksi sääty-

nen kansan paljous oli tänne tulvannut sekä kaupungista että muualta,
kaukaakin. Kaikki kävi varsin hyvin ja keisarin korkea tytymys loisti
joka tilassa nähtävästi. Merkillistä olikin että Suomen jaettu sotaväki,
joka niin vähän aikaa vuodesta on sotakomennossa, oudonkin silmissä
osottaa melkein yhtä hyvää tottumusta liikunnoissa kuin alituisesti palveluksessa olevaiset.
Kello 4 j. p. p. antoi Keisari päivälliset, johon oli käsketty noin
300 vierasta. Keisari esitti maljan Suomenmaan menestykseksi ja sen
urhoolliselle sotaväelle. Malja tyhjennettiin korkialla hurraalla.
Kello 6 oli maaliinampuminen, jonka sanotaan huonommin onnistuneen, vaikka Suomen sotaväessä on erinomaisen hyviä ampujia. Luultavasti tuli tämä huonompi menestys levottomuudesta ja säikäyksestä.
Illalla oli kauniissa Parkissa" toimitettu Keisarille seuranensa huvitus, erinomaisen paljo kansaa oli tännekin kokoontunut ja hurraahuudot kaikuivat yhäti, kun Majesteetti vaan tuli näkyviin. Sieltä teki
Majesteetti pienen retken Vanajavedelle höyryaluksessa.
Eilen aamulla kello 9 — lo pidettiin manöverikaiken täällä majailevan sotaväen kanssa Hämeenlinnan läntisillä seuduilla, jotka loppuivat Poltinaholla. Sittemmin lienee muutamia tärkeitä Suomenmaan asijoita esitelty Keisarille. Päivällistä otettua kuvernörin virkatalossa,
lähti Majesteetti seuroinensa kello 5 j. p. p. rautatiellä Helsinkiin. Hämeenlinnan asemalla oli taas lukematoin kansan paljous japortailla asemahuoneeseen viskeltiin Majesteetin eteen kukkasia. Pitkänmatkaa rautatien reunalla kaikui hurraahuuto kuin juna lähti matkaansa."
Emme henno vielä päättää tätä kyhäystämme, painattamatta tähän
sitä ylevämielistä valtaistuin puhetta, jolla Keisari Aleksander II 18 p.
syyskuuta 1863 avasi Suomen ensimäiset määräaikaiset valtiopäivät ja
jonka sepittämiseen Snellman ei ollut osaton. Se kuuluu näin:
„Suomen Suuriruhtinanmaan Edusmiehet.
Nähdessäni teidät tässä kokoontuneina tunnen Minä Itseni onnelliseksi, että olen voinut täyttää teidän toivotuksenne ja oman mielihaluni.
Kauan olen Minä tarkastanut useampia, maan parasta syvälti koskevia kysymyksiä, jotka aika ajasta ovat ilmautuneet, vaan joita ei ole
voitu päättää sentähden, että valtiosäätyjen osallisuus on niiden ratkaisemiseen tarpeellinen. Tärkeät valtiolliset syyt, jotka minun yksinäni
on tullut arvostella, ovat ensimäisinä hallitusvuosinani estäneet Minun
kutsumasta Suuriruhtinanmaan säädyt kokoon. Vaan Minä olen kuiten-
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jen tutkinnon alle tulevilla valtiopäivillä, jotka minä aion kolmen vuoden kuluttua kutsua kokoon. Pysyvä sen perustus-laillisesti rajoitetun
ruhtina-vallan pohjalla, jota Suomen kansan mieliala suosii ja joka on
kasvanut maan lakien ja laitosten kanssa yhteen, tahdon Minä mainitulla ehdotuksella laajentaa sen itseveroitus-oikeuden, joka säädyllä perustuslakia myöden nyt on, kuin myös antaa säädylle takaisin sen ehdotus-oikeuden valtiopäivillä, joka heillä vanhastaan on ollut, kuitenkin
pidättäen ainoastaan Itselleni oikeuden nostaa kysymystä perustus-lakien

taimista, joka on välttämätön Hallitsijan ja kansanptesken. Olkoon tämä
luottamus Minun ja Suomen rehellisen sekä uskollisen kansan välillä,
tästä lähtien niinkuin tähänkin asti, sinä lujana siteenä, joka meidät
yhdistää. Se on sitten voimallisesti auttava onnellisuuden karttumista
tässä kansassa, joka Minun sydänäänelleni aina pysyy kallisna, ja itse on
antava Minulle uutta syytä kutsua teitä määrä-ajoittain kokoontuville
valtio-päiville.
Teidän tulee, Suuriruhtinanmaan edusmiehet, arvoisuudella, kohtuudella ja vakaisuudella keskusteluksissanne osoittaa, että vapaat valtamenot eivät saata mitään vaaraa sille kansalle, jokakäytännölliselläjärjellä harrastaa menestyksensä lisääntymistä.
Minä julistan tämän kautta kokoonkutsutut valtiopäivät avatuiksi."

muuttamisesta.
Te tunnette minun ajatus-laatuni ja kuinka rakas Minulle niiden
kansojen onni ja menestys on, jotka Luoja on uskonut Minun huolenpitooni. Ei teot Minun puoleltani ole saattaneet hämmentää sitä luot-

Roineen lahdelma.
(Hj. Munsterhjelm.)

Ja aina kuin laulelma helähtää,
Niin rinta vanhakin elähtää,
Ja päivä paistaa ja pilvet haihtuu
Ja kevähäksi taas talvikin vaihtuu.

Ja Roineen armaiset aallot
Sen rantoja suutelee.
Z.

Topelius,

kuulen joskus sävelen
Niin tuttavan, niin armaan
Ah, missä ennen kuulin sen?
En muistaa voi ma varmaan.
Mut sävelesen yhtyy uus,
Ja toinen taas, ja toinen,
Ja vihdoin syntyy sointuisuus,
Jo laulun tuta voinen:
Se laulu on, jot' ennen aina
Mull' lassa lauloi äiti vainaa.

..

Sellaisen kuulen sävelen,
Sellaisen viehättimen,
Mä aina, koska kultaisen
Vaan kuulen Hämeen nimen.
Ja sana tää se tullessaan
Tuhannet soinnut tuopi
Ja eteheni tenhonmaan
Se ihanaisen luopi:
Jo Roineet nään, jo Kangasalat,
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On jäykkä, sanotaan, suora Hämeen miesi
Ja äänetön ja hidas uutehen kentiesi,
Mut jäykkää silloin tarvittiinkin juuri,
Kun suojeltav' oi' Suomen hengen muuri.

Jo Aulangot, jo Hattelmalat,
Nään Vesilahdet ja Mallasveet,
Nään Längelmäveden mä niemekkeet
Ja talv' on poissa, pois pilvet kohta,
Ja kultahelmissä Häme kohtaa.

Hiljainen Hämeen maa, hiljainen Hämeen kansa!
Ei kerskaile se maailmalle voimistansa.
Se maataan muokkaa, peltoon pellon liittää
Ja tyytyy onneensa ja Luojaa kiittää.

Kun vieras henki tänne lännen mailta kulki,
Niin etuvartijoiss' oi' Hämäläinen julki,
Ja taisteli ja suojas Suomen mieltä,
Ja suojas Suomen kansallista kieltä.

Tampereen kaupunki pohjoispuolelta.
(J. Knutson.)

Kahdeksan vuotta sitten lokakuussa vietti Tampereen kaupunki
juhlallisesti 100-vuotisen olemassa olonsa juhlaa. Kaupunki perustettiin
niin muodoin vuonna 1779, kolmannen Kustaan aikana, ja on siis verraten nuori kaupunki vielä. Oikeastaan se sentään on paljoa nuorempi,
sillä vasta noin 60 vuotta sitten rupesi Tampere olemaan sitä, mitä se
oikeastaan on, nimittäin Suomen suurin tehdaskaupunki.
Vuonna 1819 matkusti Keisari Aleksander ISuomessa ja kävi silloin myös Tampereella. Kerrotaan hänen silloin hämmästyen ja ihastuen pysähtyneen uljaan Tampereenkosken rannalle ja, ihaillen sen kauneutta ja ääretöntä voimaa, lausuneen eräälle, hänen seurassaan olevalle
Englantilaiselle, nimeltä Patterson, mielipahansa siitä, ettfei tätä tarjona
olevaa luonnonvoimaa ole tähän saakka hyödyksi käytetty. (Siihen
aikaan nimittäin ei Tampereen kosken varrella ollut vielä kuin joku
mitätön teollislaitos). Englantilaiset, lisäsi Keisari, kyllä ymmärtäisivät
tämmöisissä paikoin etujansa valvoa.

Me olemme siis Armossa tahtoneet säätää ja

asettaa, että kaikenlaiset Fabriki-, Konsti- ja Käsityönharjoittajat, joilla on hyvä nimi ja mainio,
niin koto- kuin ulkomaan miehet, mutta erinomaittain ne, jotka askaroitsevat Raudasta, Teräxestä, Metalleista ja Mineraleista(kaikkenlaisista
Kiveistä) eli töitä toimittavat, kuin näidenkanssa
ovat yhdistetyt, saavat, vapaasti ja estämättä mainittuun Tamberen kaupungiin itsens asumaanaset-

Jonka jälkeen kaikkein asianomaisten
tulee
— —
heitänsä alamaisuudessa ojendaa

H. M. Keisarin AleksanderI:n perustuskirjasta
Tampereen kaupungille 1 p:ltä elokuuta 1821.
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TAMPEREEN KAUPUNKI.

SILAKAN SUOLAAMINEN

UUDELLA MAALLA.

Tähän aikaan oli keisarillisessa konepajassa, lähellä Pietaria, hoitajana muuan Englantilainen, oikeammin Skotlantilainen, James Finlayson, joka jo aikaa sitten oli toivonut saada tilaisuutta omatakeiseen

Siitä pitäin on Tampereelle perustettu yksi suuri tehdas toisen
perästä, joista monikin muodostaa ikäänkuin oman yhteiskunnan tnhatmääriin nousevine työmiehineen, omine kirkkoineen, sairashuoneineen y.
m. niin että sitä syystä sanotaan Suomen Manchesteriksi. Ja kaikkia
näitä uhkeita laitoksia käyttää se mahtava koski, jota myöten suuri
Näsijärvi purkaa vetensä Pyhäjärveen.
Höyrylaivakulku, jota muutama vuosikymmen sitten harjoitti ainoastaan kaksi höyryalusta, toinen Näsijärvellä ja toinen Pyhäjärvellä, onkasvamistaan kasvanut. Rautatie Hämeenlinnaan ja Turkuun avattiin
vuonna 1876 ja tuonnoisin raketun Waasanrautatien kautta on Tampere
välittömässä yhteydessä Pohjanmaan kanssa hamaan Ouluun saakka.
Tämmöisissä edullisissa oloissa ei ole kummasteltavakaan että Tampere
on nopeasti kasvanut ja vaurastunut, niin että se väkilukunsakin puolesta on nykyjään Suomenmaan neljäs kaupunki. Sen voittavat ainoastaan Helsinki, Turku ja Wiipuri.

toimintaan. Tälle maanmiehellensä kertoi nyt Patterson mitä Keisari
oli Tampereella käydessään lausunut. Finlayson otti tilaisuudesta vaarin, kävi Tampereella ja rupesi kohta puuhaamaan tehtaan perustamista
Tampereenkosken varrelle. Keisari, joka oli toimen eikä vain sanan
mies, edisti Finlaysonin yrityksiä, ja hänen korkealla suosituksellaan sai
Finlayson omistus-oikeuden Suomen valtion lunastamaan maa-alaan kosken varrella ja samalla lainoja Suomen valtiolta edullisilla ehdoilla.
Tämä tapahtui vuonna 1820 toukokuussa, ja jo seuraavan vuoden elokuun 21 p:nä julisti Keisari Tampereen vapaaksi kaupungiksi, myöntäen sille moninpuolisia etuja.
Siinä Tampereen varsinainen alku.

Silakan suolaaminen Uudellamaalla.
(A. Lindholm.)

—

tämistä, suuri, suonikas, järeäjäntereinen käsi kiinni peräsimessä,
semmoisena hän oli, ukko Södergren, viime yönä, kiitäessään Simpan'illaan" Suomenlahden pauhaavia aaltoja kotiansa kohden.
Ja tänään!
Sileänä oli otsa, minkä vanhuuden rypyiltä saattoi sileä olla, huulet myhähtivät tuon tuostakin, katseen tuimuus oli poissa, ja nuo suuret kädetkin näyttivät pehmeämmiltä.
Miksi moinen muutos?
„Otsasi hiessä pitää sinun leipääsi syömän." Min on säädetty, ja
jos kukaan tuntee tuon jumalallisen lain totuuden, niin ainakin tuntee
sen saariston asukas, jolla tuon jokapäiväisen leivän hankkiminen on
yhdistetty niin moneen raskaasen taisteluun elementtien kanssa. Tuo
leivän hankkiminen vaatii, harva se kerta, koko hankkijan sielun sekä
ruumiin jäntevyyden: yksi ainoa väärä käännähdys peräsimessä saattaa
silmänräpäyksessä avata hänen kostean hautansa, joka aina on valmiina

Ja siell' on taasen ihanaa
Ja siellä linnut pauhaa,
Ei huolta ole, kuolemaa,
Siell' elo tyynt' on, rauhaa.
Niin, siell' on koti armahin,
Siell' äiti, siellä kultakin.
P. Cajandek.

r^_en hänet näki viime yönä myrskyssä meren ulapalla janäki hänet

tänä aamuna rannalla, ei olisi voinut luulla häntä samaksi mieheksi. Silmäkulmat rypyssä, hampaat kiinni puristettuina, katse teroitettuna möyryäviin aaltoihin, teroitettuna niin kiinteästi kuin olisi se
tahtonut tunkeutua yönpimeydenkin lävitse, äänetönnä tahi korkeintaan
huutaen silloin tällöin jonkun komentosanan, joka vaati ehdotonta täyt-
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vastaan-ottamaan saalistansa. Viime yönä oli ukko Södergrenollut jälleen ulapalla, myrsky oli käynyt, raivoisa ja ankara, mutta kotia oli
Luoja hänet auttanut onnellisesti, vieläpä siunannut hänen toimensa
runsaammin kuin pitkään aikaan tätä ennen. „Simpan" oli tuonut
rantaan toista kymmentä tynnyriä hopean hohtavia haileja. Kalat oli
korjattu verkoista rannalle, verkot oli pantu kuivamaan, ja nyt hääri
rannalla koko Södergrenintalonväki pienimmästä suurimpaan, kiireisessä
työssä, sillä hailit oli saatavat suolaan joutuisasti. Ken siinä kaloja
perkaili, ken tynnyreihin niitä latoili, ken suoloja kantoi.
Unohdettu oli viime yön vaarat ja ponnistukset. Kaikki olivat hilpeitä ja iloisia, iloisimpana kaikista kumminkin ukko Södergren. Ei
olisi luullut tuon samaisen miehen, joka yöllä niin tuimana istui purtensa perässä, osaavan myhäillä niin tyytyväisenä. Ei olisi luullut tuon
äsköin niin karkean, melkein kiukkuisen äänen, osaavan sointua niin
lempeästi kuin nyt, koska hän hääriessään haasteli:
— Kas, niin, ja siinä on taas tynnyri täysi. Kansi päälle, pojat,
ja vanteet kiinni, että kestäis haili kullan vaeltaa kauas Hämeesen ja
vaikka Pohjanmaalle. Mitäpä panisivat maamyyrät perunainsa viereen,
ellei täältä heille herkkuja lähetettäisi."
Ja ukko otti hailin hännästä, nosti sen korkealle ja katseli kuinka
se välkkyi ja kiilsi auringon paisteessa.
„Mutta kyllä sinä sentään olet hyvin kaunis", arveli hän.
Ja miellyttävästi kimalteli haili, mutta miellyttävämmin vieläloistahti uljaan kalamiehen katse, täynnä tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta.
Mamma", puheli hän vähän ajan perästä, älä sinä nyt siinä
puuhaa, vaan riennä ja keitä kahvia! Älä huoli yhtään: kyllä nyt taas
papuja heltiää Lovisan Tihanovalta. Sisso, Mamma, joutuun!"
Maija Stiina, Södergrenin nuori kasvattitytär, oli ainoa, joka ei
ollut iloinen. Usein hän kesken häärinäänsä ja puuhaansa nosti päätänsä, varjosti silmiään kädellä ja katsoi ulos ulapalle. Sieltä näkyi
purjeita, mutta ei tännepäin yksikään pursi kurssiansa pitänyt. Jo tuli
yksi, mutta se ei ollut Toivo", jota Maija Stiina odotteli; se purjehti
ohitse.
Södergren huomasi tytön huolen. Hän astui hiljaan tytön luokse
ja virkkoi leppeästi:

— Älä sure Maija Stiina!"
suru auttaisi?"
huokasi tyttö. »Mitäpä
— Niin",
huudahti
ukko. Sama Jusanottu!"
oli
kohdalleen
Kas se
siellä
merelläkin."
kuin
mala se on tässä rannalla
— «Oliko „Toivo" eilen lähellä „Pahaa kiveä?"
— No niin, eihän se kaukanakaan siitä liene ollut, mutta Janne
tässä

n

tuntee pahat ja hyvät kivet. Älä sure Maija Stiina?"
Sanaakaan sanomatta ryhtyi tyttö työhönsäjälleen.

Tuli ilta, ja tuli yö. Södergreninpirtissä nukkuivat kaikki. Ukko
itse vaan ei vielä saanut unta silmiinsä. Onnen ja ilon, vaikkapa vaan
tyytyväisyydenkin, päivä ei kernaasti liity yöhön,ennenkuin ihminen
ajatuksissaan on vielä kerran elänyt saman päivän. Niinpä ukko Södergrenkin, kiitettyään Herraa Jumalaa tämänkin kuluneen päivän edestä,
mielellään muisteli menneen päivän vaiheita, ja laski, että jos useimminkin tämmöinen saalis saataisiin, niin vähitellen karttuisi jo vanhainkm päiväin varalle, ja kyllähän Janne ja Maija Stiina nytkin jo saisiJanne on uljas poika ja Maija Stiina on
vat häitänsä viettää
kelpo tyttö. Ja kyllä hänen ja mamman olisi sitten hauska elellä noin
hiljakseen
Kesäinen yö ei ottanut pimetäkseen. Se kajasteli niin lämpöisenä
ja herttaisena akkunoista sisälle pirttiin, jossa joukko onnellisia ihmisiä
lepäsi levollista unta. Koitti aamu, ja aamun raikas tuuli toi tullessaan
Toivon". Maija Stiina, joka oli koko yön valvonut läheisellä kalliolla,
yhä tähystellen ulapalle, meni alas rantaan. Janne hyppäsi maalle ja
kätteli Maija Stiinaa.
— Hyvää huomenta Maija Stiina!"
„Jumal' antakoon!"
Kotvasen
sanoi Maija Stiina:
— „Johankuluttua
sinä tulit!"
Ja kotvasen kuluttua vastasi Janne:

—
—

—

- No
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jo."

MAISEMA PIRKKALASSA.

Maisema Pirkkalassa.
(W. Holmberg.)

Vesijärven lahden keskellä oli pieni luoto, jota nytkin vielä
mainitaan Kurjen kiveksi. Siihen miehet aamusellasoutivat kumpikin veneellänsä (taistelemaan). Matti rantaan hypättyhän survasi Venäläisen venettä niin kovasti, että se vilisten meni yli
koko selän—toiseen rantaan asti. nMiksi niin teet?" kysyi Potko
vihastuen.
Ken luodossa on lepopaikan saava," vastasi siihen
Matti, ei tarvitsekaan venettä palataksensa." Vimmoissansa sivalsi nyt Potko Mattia—niin, että oikea käsi lensi maahan ja Matti
itse painui polvilleen. — sKah, sinä hyppäät niinkuin kurki!"
pilkkasi Potko Mattia.
Vielä minä lentääkin taidan!" huusi
puolestansa Matti ja silpoi vasemmalla kädellä Potkon kaulan
—
poikki. Tästä urotyöstään sai Matti kuninkaalta Laukon kartanon Vesilahdella ja mainittiin siitä päivin Kurjen nimellä. Hänestä sikesi mainio Kurkisuku, josta sitten on kasvanut Suomelle
niin monta kuuluisata miestä. Tämän Matti Kurjen valitsivat
Pirkkalaiset päällysmieheksensä.

että ulottui länsipuolellekin Pohjanlahtea, hamaan Piitimeen ja Luulajaan saakka. Kantaen Lappalaisilta runsasta veroa nahoissa ja kaloissa,
paisuivat Pirkkalaiset mahtaviksi ja rikkaiksi, eläen komeasti ja upeasti lähes kolme sataa vuotta.
Näitten Pirkkalaisten kautta tuli tällä tavoin Pohjanmeren rantaseudut asutetuiksi, ja jo 14:nen vuosisadan alussa syntyivät täällä Kyrön, Salosten ja Kemin seurakunnat. (Samaan aikaan sai Suu-Pohjakin ensimmäiset asukkaansa Ruotsista muuttaneitten uutis-asukasten
kautta).

Historiallisia muistoja ei ole Pirkkala vailla myöhemmiltäkään
ajoilta. Nuijasodan verisiä melskeitä pauhasi täälläkin. Nuijamiesten
joukko oli, pohjoisesta päin tullessaan, joutunut jouluksi v. 1596 Ylöjärvelle ja muutamanpäivän perästä Nokian kartanoon Pirkkalassa,poltellen
kaikkialla aatelisten ja ratsumiestenkartanoita. Tänne Nokiaan oli ankara
Klaus herrakin saapunut sotajoukkoineen, ja niinpä taisteltiin Emäkosken tienoilla vuoden viimeisenä päivänä ankara taistelu, jota kesti aamusta iltaan. Voitto tässä tappelussa ei kallistunut kumpaisenkaan puolelle, mutta eripuraisuus Nuijamiesten kesken teki sen, että talonpoikain joukko heti senjälkeen hajaantui. Pirkkalassa viipyi rautainen

—

J. Krohn. Kektomuksia Suomen

historiasta.

J}^irkkalan

nimi astuu ensi kertoja historian alalle Hämeen valloitukjälkeen,
sen
siis 13:nen vuosisadan lopulla. Pirkkala nimittäin
mainitaan silloin Hämeen vanhimpina seurakuntina Hattulan, Sääksmäen ja Tammelan rinnalla. Siihen aikaan oli Hämeen ja Satakunnan
pohjoiset osat sekä koko avara Pohjanmaa vielä Lappalaisten hallussa.
Mitä enemmän Ruotsalaisten valloitus supisti Hämäläisten alaa etelässä,
sitä enemmän he rupesivat hakemaan lisää pohjoisesta, ja niinpä lähti
joukko Hämäläisiä Pirkkalasta ja Rengosta kuuluisan Matti Kurjen johdolla liikkeelle ja karkoittivat Lappalaiset yhä pohjoisemmaksi, tunkeutuen näillä retkillään aina Maanselän toiselle puolelle. Muutaman vuoden perästä nämä valloittajat, kuuluisat Pirkkalaiset, etenivät yhä kauemmmas, karkoittaen Lappalaiset Kemin ja Tornionjoen tienoille, jopa
siitäkin kauas sydänmaihin. Tätä valloitus-intoa lisäsi sekin seikka, että
kuningas Maunu Latolukko, jonka itsensä oli mahdoton saada liikehtiviä Lappalaisia valtikkansa alle, oli julistanut antavansa Lappalaiset
veron-alaisiksi niille, jotka saattaisivat heidät Ruotsin kruunun alle.
Kuningas ei vaatinut korvaukseksi kruunulle muuta kuin jonkun määrän oravannahkoja. Vähitellen levisi Pirkkalaisten valta niin laajalle,

marski vielä lähes kuukauden päivät.
Ison vihan kamala hätä ja kurjuus ei sekään jättänyt Pirkkalaa
koskematta. Vihollisen joukot tekivät sielläkin hirmutöitään, murhaten,
polttaen ja ihmisiä ryöstäen.
Nykyinen Pirkkalan pitäjä on verraten pieni muinaisen Pirkkalan
pitäjän suhteen. Ennen vanhaan nimittäin kuului siihen paitsi nykyistä
Pirkkalaa koko Pyhäjärven ja Näsijärven ympäristöt, niinpä Lempäälät, Vesilahdet, Messukylät, Suovedet ja Keuruut. Vähitellen, väkiluvun karttuessa, erkani pitäjä toisensa perästä omaksi, itsenäiseksi seurakunnaksi, niin että nykyistä Pirkkalaa on vaanPyhäjärvenympäristö.
Pirkkala, elleihän olekaan muita pitäjiä mainiompi ja kuuluisampi,
on kumminkin Suomen kauniimpia pitäjiä. Kaikkialla siellä vaihettelee
vuoret ja laaksot, järvet ja joet, tarjoten silmälle mieluisia näkyjä ja
taideniekoille tervetulleita aiheita kauniisin taideteoksiin.
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