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Alkulause.
Isänmaan maantiede on epäilemättä kansakoulun tärkeimpiä

oppi-aineita, sillä kansalainen, waikk'ei hänen yhteiskunnallinen ja
roaltiollinen maikutuksensa ulottuisikaan laajemmalle oman kuntansa
rajoja, ei moi johdonmukaisesti harrastaa maansa yhteistä pa-
rasta tietämättä jotakin jen yleisestä laadusta ja nykyisistä ylei-
sistä oloista. Mutta kun someliasta tämän aineen oppikirjaa kan-
sakouluille ei ole entuudestaan säätämissä ja kun yksinään kartan
johdolla opettaminen, sanottakoon muutoin mitä tahansa, on marsin
hankalaa sekä maimaloista, niin on allekirjoittanut uskaltanut ryh-
tyä tämän kirjasen toimittamiseen siinä toiroossa, että siten pois-
taisi jonkun puutteen meidän nuorestakansakoulukirjallisuudestamme.
Kokemus on osoittama, missä määrässä toimeeni tulemat toteutu-
maan ja tämä kirja tarkoitustaan mastaamaan. — Kirjan laroeuS
nimenomaan kansakoulun oppikirjaksi kenties näyttää hiukan liialli-
selta, mutta minun makuutukseni on, että jokaisen korkeamman
kansakoulun läpikäyneen simistyneen kansalaisen tulee ainakin sen
merran tuntea isänmaatansa, sen oloja ja laitoksia, kuin tässä kir-
jassa on esitettynä. Tätä paitsi olen uskaltanut luulla, että kirja
möisi toistaiseksi tulla käytettämäksi myöskin maamme seminareissa
ja kenties alkeisopistoissakin, sillä sopimaa isänmaan maantieteen
oppikirjaa ei niitäkään oppilaitoksia marten ole ilmaantunut sitte,
kun 21. ®. I- Hallsten'in m. 1859 suomenkielellä painosta tullut
teos, jota monien kiitettämäin ominaisuuksiensa ohessa sopinee jo
nykyään pitää manhentuneena. Sentähden, ja kun kansakoulun-
opetuksessa ei muutamain kohtain poisjättämisestä — jos nimittäin
joku kunnioitettama opettaja pitäisi lyhentämisen tarpeellisena —
sanottamaa häiriötä siintyne, olen antanut kirjan ilmaantua tämän
kokoisena. — Historiallisen maantieteen olen, mastoin ennen käy-
tettyä tapaa, asettanut kokonaan erilleen maltiollisesta. Syynä tä-
hän menetykseeni on ollut se ikämä kokemus, että pienet oppilaat
eimät mllltiollisen maantieteen yhteydessä luettuna moi mitenkään
saada muistissansa pysymään historiallisesti merkillisiä paikkoja,
jota mastoin ne eri tunnilla opetettuina näyttämät oleman maan-
tieteen helpoimpia kohtia.

Tymästi tuntien kirjani puutteellisuuden Pyydän saada sulkeasen lunnioitettamain opettajain suosioon.
KiihteliiZmllllralla, Syyskuulla 1881.
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Suomen Suuriruhtinaanmaa.
8,800 neliöpeninkulmaa *) laaja, 2 miljoonaa 10 tuhatta asukasta.

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

60" ja 70" Malilla pohjaista lemeyttä eli pohjaiseen päin päimän-
tasaajasta sekä 38" ja 50" »välillä itäistä pituutta cli itään Patit
ensimmäisestä puolipäimän piiristä. Maamme on siis pohjaisen
lauhkean »vyöhykkeen pohjaisessa ojassa, onpa osa siitä pohjaisessa
kylmässäkin »vyöhykkeessä. Suomenmaan pituus pohjaisesta ete-
lään, Skoarre- jo Tenojokien yhtymäpaikasta Hankoniemen nenään,
on 108 Suomen peninkulmaa, ja leroclis lännestä itään 57 pe-
ninkulmaa.

Pohjainen raja kulkee ensin pitkin Lapintunturia Peltotun-
turiiu asti, josta se poikkeaa koilliseen päin ja kulkee Inari- sekä
Tenojokia myöten kunnes miimmemainittuun jokeen tulee pohjai-
sesta lisähctara Skoarre, jonka suusta raja kääntyi) etelää kohden.
Idässä kulkee raja Inarijärmen itöpuolitse Muotkemanraan ja
siitä Tlllkkunaoimeen, josta se kulkee osaksi Maanselkää myöten
Miittllllnkimeen, kääntyy siitä ensin lommasen päin Kolmikantaan,
sitte kaakkoista ilman suuntaa kohden ja päättyy Mummein Sat-
min pitäjään itäpuolella Laatokan rannalle Wariskiween, Tästä
menee raja lounaasen päin Halki Laatokan meren, jonka läntisen
rannan se kohtaa hiukan eteläpuolella Nuoksen alimmaista suu-
haaraa ja tapaa Kimennaman pitäjäässä Siestarjoen, jonka juok-
sua se seuraa Suomenlahteen. Eteläisenä rajana on Suomenlahti
ja Itämeri. Lännessä kulkee raja etelästä pohjaiseen Pohjanlahden
halki Torniojoen suuhun, josta se juoksee samaa jokea myöten ylös-

•) Tässä kirjassa käytetään, jos ci nimenomaan toisin sanot»,
maantieteellisiä peninkulmia.
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päin Muoniojoen yhtymäkohtaan saakka. Siitä alkaen seuraa se
miimeinainittull jokea ja Köntämä-enoa aina näiden mirtojen läh-
teille asti, tetee miimmein lyhyen muttan koilliseen ja päättyy
Lapintunturiiu. Suomenmaan pohjainen raja on Norjan tnnin-
gastuntaa, itäinen Norjan tuningastuntaa ja Wenäjän teisaritnn-
taa setä läntinen osatsi Ruotsin tuningastuntaa niasten.

Maanlaatu. Melkein jokaisessamaamme pctittatunnassa ta-
matnan torteampia tahi matalampia muoriharjanteita, ytsiuäisiä
tutkuloitu, mesistä soita, torpin ja rämettä, joitta tähden maan-
pinta on yleensä epätasaista ja laajempia tasantomaita löytyy ai-
noastaan muutamissa paikoin. Latvein tasanto on Pohjanlahden
rannikolla Waaslln läänin läntisessä osassa. Melkoisen osan
maamme pinta-alasta peittämät myöskin nuo tuhannet suuremmat
ja pienemmät lukemattomilla saarilla ja niemillä täytetyt järmet,
lammit ja useinkin tostiset joet, jotta kaikki yhteensä antamat tälle
maalle semmoisen runollisen miehättämyyden, että ulkomaalaisetkin
mielellänsä miettämät kesää Suomen mälkkymien mesien rantamilla.
Nuoret ja kukkulat omat kuitenkin yleensä mataloita. Ne alene-
mat roähitellen sisämaasta meren rannoille päin. Maamme kor-
keimmat osat omat sen pohjaisimmat maatunnat Lapinmaa ja poh-
jaisen Pohjanmaan sisäiset seudut. Siellä on muorentuttuloita,
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 lounaiselta rannikolla maihtelemat jyr-

kät niemet, symät lahoekteet ja lukemattomat saaristot, joista
suurin on Ahmenanmactn saaristo. Pohjanlahoessa lamataan ai-
noasti yhdessä kohden, Merenkurkussa, suurempi saariryljmä. Sekä
Suomenlahden että etenkin Pohjanlahden rannoilla huomataan se
ihme, että maa mähitellen kohoaa merestä eli niin sanoaksemme
täsmää, jonka muoksi meri niillä seuduin mähitellen mataloituu.
Suomenlahden rannikolla kohoaa maa ainoastaan 2 jalkaa 100
muoden ojalla, mutta Pohjanlahden ranta ylenee 4 jopa 5 jalkaa
yhtä pitkän ajan kuluessa.

Jotta saataisiin jonkunmoinen mcrrannollinen käsitys Suo-
menmaan erilaisista maanlaaditiSta, on laskettu, että toto maan
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pinta-alasta, 75 miljoonasta tynnyrin-alasta, on noin 42 miljoo-
naa tynnyrin-alaa metsämaata, 19 miljoonaa kallioita ja rämeitä,
6 miljoonaa mettä, 6 miljoonaa niittyä ja ainoastaan 2 miljoo-
naa tynnyrin-alaa »viljeltyä peltoa. — Maanmiljelykseen katsoen on
maanlaatu miljaminta maamme eteläisessä ja lounaisessa osassa sekä
eteläisellä Pohjanmaalla, joilla senbuin löytyy samipohjaiSta pelto-
setä niittymaata. Luototan luoteiSrannitolla, jyrkkäin talliotukkulain
Malisissa laaksoissa, tomutaan myös paikoittain hymää samiperäistä
miljelysmaata.

Wuoret. Suonten pää-muorensellä saapi oltunsa Norjan
muorista maan pohjaisesta osasta. Se tultee ensin Lapintunturin
nimellä taattoa tohben pitkin Norjan rajaa, tääntyy sitte Suola,
selta-nimisena meltein suoraan itää tohben jo yhtyy Saariselän
nimellä Talklunlloilven tuttukaan Nenäjän rajalla. Täällä, Suo-
men pohjoisimmassa osassa, omat myöS maamme torteimmctt muo-
reuknkkulat, joista mainittakoon: 1) Haldischot, Suomen luotei-
simmassa kulmassa Norjan rajalla, joitta tortein huippu on 4235
jalkaa= 1255 meetteriä torteommalla meren pintaa; 2) Jolla»
moaiwi, noin 5 penintulmaa etelään päin HaldischofiSto, jonta
tortetts meren pinnasta lukien on 3850 jalkaa = 1140 meette-
riä; 3) Pallastunturi, OunoSselällä, on 2900 jollaa = 860
meetteriä korkea; 4) Peldooaiun, Inarijärmen länsi-puolella, jonta
huippu ulottuu 2250 jaltaa = 665 meetteriä meren pintaa ylem-
mäksi ja 5) Ounastunturi, Ounasselän pohjoispäässä, on 2150
jalan= 635 meetterin korkuinen.

TolkkunaoimeSta kääntyy pää-muorenhorjit Mllanfellä-uimi-
senä etelää kohden, tultee Lapinmaan ja toillisen Pohjanmaan
holti Miinaankiveen saatko, josta se kääntyy kaakkoa kohden Ve-
näjän maalle. Tästä muoreuscläntcestä eroaa useampia matalam-
pia harjanteita Suomen sisämaahan päin, joista merkittämimmät
omat: 1) Ounasseltä, jota lähtee Lapintunturista etelää tohden,
kääntyy loppumatkallaan Airisellll-nimisettä lounoasen päin ja
päättyy lähelle Pohjanlahden pohjoisinta rantaa. Melkein likellä
Ounasselän eteläistä päätä, Tornio- ja Tengelijokieu yhtyma-
poitoSsa, ott Aawaslllsa°nimiuen yksinäinen muorenkukkulo, jolla
käypi joka muosi Juhannuksen aitoina paljon matkustamoista setä
omasta maasto että ultomailtatin testi-yön ouritttoa tatsomoSsa.
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Tämä muorenhttippu, 780 jalan = 230 meetterin tortuinen, on
nimittäin eteläisimpiä polttoja Euroopassa, joissa aurinko nätyy
tesäpäimän seisauksen aikana muorokouben läpeensä; 2) Kimolo-
selkä, jota lähtee MoonseläStä hintott pohjoispuolelta napapiiriä,
tultee ensin etelää tohben, täätttyy sitte koarenmoisesti länteen ja
päättyy likellä Kemin kaupunkia Pohjanlahteen; 3) Kainunsellä,
lähtee Maattselott keSkipoikoilta likeltä Wenäjän rajaa ja yf)tyy,
kiertäen länsipuolitse Onlujörmen, Suomenselkään; 4) Sotkamon»
selkä, olkaa Moonselästä noin kolme peninkulmaa pohjoispuolelta
Miinoonkimeä, tultee jotseentitt samoa suuntaa Koinunselän tonSso
ja yhttm Sottomon pitäjäässä Suomenselkään; 5) Suomenselkä,
erkonee MoonseläStä Miinaankimen tohbolto ja kulkee ensin län-
tistä sittemmin lounaista ilman suuntaa kohben setä päättyy jot-
seentitt motolotta Siibepyyu niemeen Pohjottlahben rannalle. Tämä
muorenhorju eroittoo Pohjanmaan Karjalasta, Salvosta, Hämeestä
jo Sotattuniosto; 6) Salpausselkä, soopi oltunsa MoonseläStä
Venäjän Korjatussa, kulkee ensin etelää kohben Loimotanjärmelle
asti, kääntyy sitte yhfättiä lnoteesen päin Ilomantsiin, josta se,
käytyänsä lähellä Joensuun kaupunkia jokääntäen suuntansa toas-
tin etelää tohben, tiertää Soimaan mesistöä ja tultee sitte län-
tistä ilmon suuntoo läpi koko eteläisen Suomen setä, tehtyänsä
toännötsen lnoteesen, päättyi) Pohjanlahteen hiukan eteläpuolella
Porin taupuntia.

Suomenselän jo Salpausselän ympäröimä sisämaa on mesi-
ritos yläntö, jonka läpi kulkemat muorihorjnt omat ikäänkuin yh-
biStySsiteittä mainittujen selänteiben mälillä. Näitä muorihorjujo
on neljä: 1) Karjalanfellä, ottoa Suomenselästä Kiontojärmen
eteläpuolelta, tultee taattoa tohben piltin PieliSjärmen lotinoista
rannittoa lähelle Joensuun kaupunkia, jonka seubuillo se yhtyi) Sat-
pausselkään; 2) SaMonseltä, lähtee Suomenselästä Mätiöisten
muorilta ja Yhtyi), tutkien suoraan etelää tohben, Wuohijärmen
itäpuolella Solpousseltään; 3) Hämeensellä, ott Suomenselästä
Soinin muorilla erottuansa jonkun mattaa Hämeen jo Satatmtnan
rajatta ja tohtoo Salpattsselättteen Kärtölän pitäjäässä; 4) Su»
takunnanseltä, jota Hämeentontaan teroita yhdistää Salpausselän
ja Suomenselän toisiinsa, saapi altunsa Karmian knttuloilto Suo-
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menselästä jo yhtyy Salpausselkään HorjomallaSsa Kokemäenjoen
eteläpuolella.

Paitsi näitä pitempiä mnorenselöntcitä omat mielä seuraamat
muorihorjut merkittämät: 1) Hataraseltä, joka lähtee Satotun-
nonselän keskipaikoilto, tultee Watulanharjun ja Harjuuharjnn
nimillä taottoo tohden Tampereen kaupungin ohitse setä jottutt
Kangasalanhorjuna yhä eteenpäin kunnes yhtyy Hämeenselän
ctctäiscett päähän. KangaSolanharju on kuuluisa ihanista noty-
aloistaan; 2) Lohjansellä, eroaa Salpaussclästä Hausjänven
pitäjäässä ja päättyi), ftttfiett lounaista ilman suuntaa, Hankonie-
meen; 3) Äyräpäänsella, alkaa Salpansselästä Joutsenon pitä-
jäässä länsipuolelta Imatran putousta ja jatkuu,kulkien kaakkoista
ilman suuntaa, rajan yli Nenäjälle; 4) Punkaharju, Pnrnmeden
ja Pihtajlliveden malinen korkea ja taittunen saari, ott Suomen

kenties luonnon-ihltnin puitta, sillä niitä merrattomon kauniita
näky-aloja Puruiveden ja Pihlojameden saarisille selille, läikkymille
lainehille, ei liene tarjona amarammillakaan aloilla, koskapa ulko-
maalaisetkin joukottani käymät ihailemassa Punkaharjun miehättä-
mää ympäristöä. Vastakohtana tälle luonnon-ihonnndellc omat:
5) Hämeenkangas, pohjaisessa Satakunnassa ja 6) Pohjankan-
({ns Pohjanmaan eteläisimmässä osassa, jotka molemmat omat
mitä kolkoimpio, syukimftiä soloja.

Suomen »vuorijonot omat yleensä hymin »vaihteleman muo-
toisia. Ne kulkemat milloin tasaisitta, taitaisina harjuina, milloin
lemenemät laajemmiksi ylängöiksi, milloin taas, jonkin eSteen, esim.
joen toi järmen eteen sattuessa, fatfearoat, kohotoksensa jälleenyhtä

korkeiksi »vieläpä korkeammiksikin esteen toisella puolella.
Korkeimmat kukkulat kussakin läänissä omat: 1) Oulun lää-

nissä: jo mainittu Holdischok, läänin pohjoisimmassa osoSso La-
pinmaassa. 2) Kuopion läänissä: Pöllömäti (840 jalkaa = 250
meetteriä korkea) lisalmen pitäjäässä. 3) Mittelin läänissä:
Kempiumäli (800 jalkaa= 235 meetteriä korkea) Joutsan pitä-
jäässä Päijänteen itäpuolella. 4) -löiipuritt läänissä: Tfdiofin-
mäti (?) Korpiselän kappelissa. 5) Nousun läänissä: Normin»
milli (790 jalkaa= 230 meetteriä korkea) Hämeessä, likellä Iy°
mäSkylän kaupunkia. 6) Hämeen läänissä: Tiirismaa (750 jal-
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taa = 220 meetteriä fortea) Päijänteen eteläpuolella. 7) Turun
läänissä: luhdinmäli (500 jolfoo= 150 meetteriä fortea), luoja
fangaSmoa IfoaliSten itäpuolella. 3) Uubeumaan läänissä: Ke
tunmäli (390 jollaa meetteriä fortea) f Oittiseen päin Eli-
mäen tirtolto.

Wesistöt. Koitti maamme järraet ja joet jaetaan luonnol-
Listen rajaiusu' mutaan »viiteen mesituntaon eli mesiStöön, joiben
nimet omat: Pohjoinen mesistö, Luoteinen »vesistö, Lounainen me-
siStö, KeSfi-Suomett »vesistö ja Samo-Korjalon »vesistö.

Pohjainen wesistö.
Tämä mesitunta rajoittuu etelässä Suoloselfään jo Saari-

seltaan, lännessä ja pohjaisessa Norjan maahan setä ibässä Nor-
jaan ja NenäMtt. Suurin jänvi on Inari (415 jatkoa=123
meetteriä ylempänä meren pintaa), johon toStee Pettotuuturisto
tttletvo Itvalojoti. TäStä joesta ruivettiiu miime muosifymmenen
(1870) oltupuolello hitiihtomoan tultua, mitä työ näyttää faunat-
laivan. Inarijärmi laStee metettsä Paatsjoen setä muutumien
Weuäjäu puolella olemien järmicn tantta Pohjaiseen jäämereen.
Muisto mesistä inoiuittatoon Inarijoki, joko lähtee Peltotuntu-
riSto pohjaiseen päin, soopi sittemmin nimen Tenojoki jo laskee,
sootiiausa lisäkseen etelästä päin tuleman Utsjoen sekä pohjoisesta
tuleman Sloarrejoen, Norjan maitokunnassa olemoon Teno-
muonoon.

Luoteinen wesistö.
Rajana lättttessä on Pohjanlahti ja Ruotsi, pohjaisessa La-

ptutiinturit, Suola- ja Sooriselät, ibäSfä Nenäjä ja etelässä setä
taatossa Suomenselkä. Kaikki tämän mesikutiuau tärkeimmät me-
bet, jotta omat enimmäkseen jokia, laskemat Pohjanlahteen. Sti-
noostoan Kiraoloselän olku-osott itäpuolella olema KitlajärMt
muutamoin toisten pienempäiu jännien kanssa juoksee itään päin
Molkeesen mereen. Tärkeimmät joet omat: 1) Konlämä-eno, joko
saapi alfuiisa Suomen, Ruotsin ja Norjan rajojen yhtymäpai»
taSsll olemasta Kilpisjärmestä ja nimitetään ala-juoksussaan
Muoniojoeksi. Tämä laskee »vetensä Ruotsista tulemaan Tornio»
jokeen, johon Pori peninkulmaa eteläpuolella napapiiriä yhtyy
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»vasemmalta tulerao lisähoaro Tengelijoli. Torniojoki lostee
Pohjonlohben pohjoisimpaan osaan. 2) Kemijoki, ottoa Korma-
tnnturisto Toltkunooimen eteläpuolelta, juotsee ensin lounoaseit
päin, soopi oifeolto NottaStnnturiSta tuleman lisähaaran Luiro»
joen — johon mahaa ennen Kemijokeen loSftto tulee TormäSraoa-
rosto lähteraä lisähoaro Kitisenjoli — kääntyy suoraan etelää
kohden, tultee Kemijärtoen läpi jo, fohdottuansa Kiraolosclänteen,
tefee ätfiä mtttfati länteen päin, jota ilmott suuntaa se ivirtua
Roraoniemeit firfolle osti. Tässä yl)tl)t) siihen EnontetiäsiStä tu-
lerao iso Ounasjoki, jonka perästä Kemijoki taos kääntää suitn-
tonso lonnatto kohben jo laskee »vetensä pari peninkulmoo ibem»
pänä Torniojoen suuta Pohjantähteen. Kemijoki on Suomen pisin
rairta ja siitä saoduon muosittoin poljon mainion hymiä lohio.
3) Simojoki, lähtee Simojärlvesta Kimoloseläu eteläpuolelta ja
laskee, kulkien lounaista ilmon suuntaa, Pohjanlahteen. 4) Ii»
joli, ulkoa limoorosto Koinunselän pohjoisesto päästä, soopi oi-
teolta mesiensä lisäksi Liivojoen jo juoksee noin folme penintul-
moa Onlun tanpungin pohjoispuolella Pohjanlahden aaltoihin. 5)
Kiiminginjoki, tulee Koinunsclän pohjaisrititecltä Puolongosta.
6) Oulujoki, mohtama jo ryöppeä mirto, joulu totitta Kointtu-
selätt itäpuoliset suuret »vedet pääseraät Pohjaulahteen. Näiden
mesien teSfutseuo on iso Oulujärmi (410 jolkao= 122 meetteriä
korkeammalla meren pintoo), jonka Manomansalo jakoa Niska»
jelfään jo Ärjänsellääu jo johonlaSfee mesiä tähdeltä simnnalto,
koillisesta, ja idästä. Koillisesta tulee Hyrynsalmen haara, KU»
himäjoen tantta. Tällä suunnalla olemista jännistä mainitta»
toon: Kiantajärttti, Wuollijärwi, Hyrynjärmi jo Ristijiirmi.
Idästä lostee Oulnjärraecu Sotkamon haara, joSso merfittäiviin»
mat järraet oraat: Lentuanjarn», Outojärmi, KiimasjärMi jo
Nnasjarnn. Tämän hoorott »vedet laSferaat Koiwu» ja Ämmän»
koslia myöten Äijäuselkään. Maitta Oulujoti on hyiuin foSfineii,
kuljetetaan sitä myöten kuitenkin »veneissä paljon sisämaan kamaraa,
etenkin termao, Ouluun. Suurimmat kosket uiaitiitussa joessa omat:
Niskakoski. PMtosli (lähes 200 jalkaa =60 meetteriä korkea
ja 15 »virstan pituinen) ja Merikoski. Tästäkin joeSto saadaan
lohia. 7) Siikajoki, lähtee Suomenselän pohjoiselto riitteettä
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Soorestenmäeltä jo soopi mosemmalta Isolamujärtvestä tuleman
lisähaorau Lamujoen setä juoksee luoteista ilman suuntaa Poh-
janlahteett. 8) Pyhäjoki, olkaa Suomenselän pohjoispuolelta
Pyhäjärmestä. 9) Kalajoki on Oulun läänin eteläisin suurempi
mirta. 10) Lestijoki, saapi alkunsa Lestijärtvestä. 11) Per»
honjoli, tulee Perhon pitäMstä jo laSfee Pohjonlahtceu Kokkolan
kaupungin koillispuolelle. 12) Ähtälvättjoli, oltoo Ltmouläh-
teestä Soinin muorilta jo laskee, tulettuansa Alajärmen, Lap-
pajärmen jo Euujärtvett läpi, likellä Pietarsaaren kaupunkia Poh-
janlahteen. 13) Lapuanjoki, Alamudelta, kulkee Kuortaneen»
järtvett läpi ja laskee mereen Uudenkoorlepyyn luoteispuolella.
14) Kyroujoli on suurin rairto eteläisellä Pohjanmaalla, jonka
oikeanpuolista, Suomenselältä löhtemäö, olkuhaoraa kutsutaan
Seinäjoeksi jo moscmmanpuoliSto, Pohjankankaalta tltlemaa, ensin
Kauhajoeksi ja sittemmin Ilmajoeksi. Tämä »virta lostee Poh-
janlahteen Merenkurkun kohdalla.

Lounainen wesistö.
Pohjoisessa jo luoteessa on rujona Suomenselkä, idässä Hä-

meenselfä ja taatossa Lohjanseltä. Tämän tvesiStön »vedet laske-
mat Pohjanlahden etelä-osaan n. f. Ranmonmereen ja Itämereen.
Enimmät niistä yhtymät Tampereen kaupungin lounaispuolella
oleraoSsa. pienoisessa Pl)häjärmeS|ä, joko siis on tämän raesitun-
uan teSknsjärrai. Ptjhäjärraeett tulee mesiä kohdeltu suunnalta,
pohjoisesta ja idästä. Pohjaisesta tulee: 1) Ätsärin haara,
jonka roebet sooiuot olkunso Soinin muortett eteläisiltä rinteiltä.
Tärfeimmöt järmet jo joet omot: Ätsäri, Toimesi, W<tsliwesi,
Wifuwesi jo Tarjannemesi, johon tulee pohjoisesta 2) Pihla-
javeden haara, joitta yhbyttijä Tarjanne lastee Sotlansellään.
3) Kenrun haara, jossa isoin järmi on Keurunfcllä, jota lostee
Mäntänloslen tantta Kuoremeteen. Tämä tooS loSfee Mela»
senlosleu totitta edellä mainittuun Sottanselfään, josta medet
juotseraot Nilppnlantoslea myöten Ruometeen, mistä ne taos
Mnrolenlosli fulettao Wanloweteen, jonta läraitse fuljettuonso
ne mihdoin tulemat isoon Näsijärtveen, jota on suurin järmi
tässä »vesistössä (314 jolfoa=93 meetteriä forteammalla meren
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pintaa). Msijärmestä lostemot roebet Tammerkosken tantta Po-
häjärroeeit. — Idästä tulee Pyhäjärroeeu mesiä myöskin kolmelta
huoralta: 1) Längelmän haaralta, johon kuuluroot seuroaroot
järroet jo joet: Läugelmämesi, joka juoksee Kairaannontanamau jo
Roinejärmen kautta Mallasmeteen, mihin roielä ibäStä tulee
Pälkäuemesi Kostioumirtaa myöten, 2) Hauhon haaralta, joitta
medet saamat alkunsa Hämecnselällä olemasta Lummenejärmestä,
miStä ne kulkemat Wesijakojärmen, Luopioisen ja Houhoujär»
men kautta; ebellä mainittuun MolloSroeteen. MalloSmesi loSkee
Wallealoslen kautta Nautunseltään, jota ott tämän ynnä jeu»
rooroon hooron yhtymäpaifko; 3) Nanajatt haaralta, mitä ai-
too Pääjärmestä Lammin pitäjäässä, saa lisäroettä Salpaussc-
länteellä oleroosto Lopenjärmestä, tultee useompoin pienten jär-
roien tonttu Wanajansellään, josta se lostee äsken mainittuun
Routunseltään. TäStä loSkeivot raebet Kuolkalankosleu, Wesilah-
den järraien jo Sormonselan kontto Pyhäjärmeen. — Pohjoisen
ja itäisen haaron tässä yhtyneet raebet loSkeivot Noltanmirtaa
myöten Kulometeen, johon raielö pohjoisesta tulee lisäraettä Aur»
rejärmestä jo KyrösjärMestä Kyröskosken kontto. KnloraebeStä
juofseraut raebet Natttameteeu jo siitä Wammasloslen tantta
Lielometeen, josta alfaa foloinen Kokemäenjoki. Tämä joti
rairtoo ensin louuottu tohben, mntto sootuousa lisäkseen Tommelosto
alkuraati Loimijoen, kääntää se äkkiä suuntansa lnoteesen päin,
katkaisee Salpausselän Kiettareenloskessa jo lostee roetcnsä me-
reen Porin kaupungin pohjoispuolella.

Kokemäenjoen eteläpuolella laskee Pohjanlahteen isoStu Pp=
häjärmestä tuleroa Eurajoki, johon puolimatkalla yhtyy Köyliö»
järmestä tuleroa Köyliönjoli. Turun konpuugin läpi laSfee Itä-
mereen Aurajoki. Pori petiitikulmoo Aurujoen suusta itään päin
lostee Itämereen SomeronjärMestä tuleroa Paimionjoki. Loh-
jauselätt luoteisella puolella oleroosto Lohjanjärvestä juotseeLoh»
jaujoli Suomenlahteen.

Keski-Suomen wesistö.
Rojuna pohjaisessa ott Suomeuseltä, iböSsä Somonseltä, osa

SalponSselfää jo Äyräpäänseltä, sekä lännessä Lohjansellä jo Ha-
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meenseltä. 3Bebet juofsemat Suomenlahtectt. Sisämoon mesien
testusjärrai on 12 peninfttlmaa pittä Päijänne (260 jalkaa=
77 meetteriä meren pintaa korkeammalla), johon tulee »vesiä nel-
jättä siiunnolta, pohjaisesta, idästä, etelästä ja lännestä. — Poh-
jaisesta: 1) Saarijärmen haara, jonta suurimmat järmet Kars-
tnlanjärtvi ja Soarijärtvi toSfemut Naaraskosken toutto Kuh
namoon, johon tulee Woosan läänin pohjoiselta rojulta ultoroa
2) Viitasaaren haara. Suurin järmi tässä roesijotsoSso, on 6
penitifnlmau pittä tolofoS Keitele, jonta Matilanmirta jataa ytä-
jo ato-Keiteleesen jo johon itseensä tulee »vettä tähdeltä hoorolto:
a) Kimijärmen haarasta, johon fnutntt Kimijärmi jo Wuosi-
järmi setä t>) Pihtiputaan haarasta, jossa mainittomimmot jär-
met oraat Almejärmi jo Kolimajärtvi. Keiteleestä juotseraut rae-
bet ebello mainittuun Kuhnomoon, joSta ne panhoaraot Kuusaan»
loslea myöten »vähäiseen Sarameteeu Lantaan tirfon fohbulle.
Tähän tulee foilliseSto päin 3) Rautalammin haara, jonta rae-
bet saamat oltunsa Suomenselän jo Samonselän yhtymäpoitoSto.
Suurimmat järroet tässä huorassa oroot: Pielamesi, Nilaklamesi,
lisMesi, KonneMesi ja Kynsimesi, josta roiimemoiititusta jär-
raeStä »vebet laSteraot Tarmaalankosten tantta Sarameteeu.
SuroraebeStä losfeiuot yhtyneet raebet Kuhankosken, LeppäMeden
ja Haapakosken tantta Päijänteesen. — Idästä: Sysmän haara,
jonta raebet tnteroot uinu Soroonsetän läntisittä rinteiltä ja tus-

kelvot TainioMirtaa myöten Päijänteesen. Tärkeimmät roebet
oroot: Kyymesi, joko laskee Lamitosteu kontto isoon PuttlaMe»
teen, jostaKalakoski kuljettua roebet Suonteenjärmeen, mistä tooS
Wihurinlosli roiepi ne lääsjärmeen. TäStä tusteroot ne Kos
lipään jo ebellä mainitun Toiniomirron toutto Päijänteesen. —
Etelästä tulee Päijänteesen mettä Wesijärwestä Wäälfynjoen
kautto. — Lännestä saapuu lisämettii Lnmmene» jo Wesijalo-
järmistä Ärrofoskea myöten setä Petäjäveden haarasta Jörn-
sänjole» myöten.

Päijänteesen totoontuneet roebet taSferoat Kalkkistenkosken
kontto Ruotslllllisjärmeen, joSto Kymenjoti oltua. Tämä pau-
haa ensin Iyrängönloskena Heinolan tonpnngin luona jo soopi
sitte lisäfseen foilliseSto tuleman Mäntyharjun haaran, jossa sun-
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rimntat järroet oroat Inolalvesi ja Remelijärmi. Etempönö laS-
fee Kymenjofeen roielä pohjoisesta tuleroa VnohijärMi ja ibäStä
päin Salpausselän pohjaiSriuteeltö Klemiltö olfaiva Valkealan
haara, joiben yhbyttyö Kymettjoti tatfaisee SalpanSselön Keltin-
loslena, kapenee mielö sittemntiu Anjalankoskeksi, jakaantuu fah-
betsi haaraksi, joiben roolilla on iso Pyhtöönsaari, ja purkaa me-
tensö Suomenlahteen roiibeStö suuhctarasta, joista itäisimmässä
on Korkeakoski.

Muista tähän roesituntaan futtluroiSta rocsistö mainittatoon:
Vantaanjoki, jota alfaa Salpausselän ja Lohjonselän yhtymä-
paikasta ja lastee noin puoli peuitttnlmaa koilliseen pöin Helsin-
gistä Suomenlahteen, Pormoonjoli, joka tulee Wesijörmeu lohelta
ja laskee mereen Porrooon kaupungin läpi sekä Siestarjoki, joka
on rajana Venäjää rooStaon.

Sawo-Karjalan wesistö.
Tähän roesiStööu kuuluivat Suomenmaan snurimmat järroet,

jotka lasteroat »vetensä Laatokkaan. Ainoastaan muutamat itäi-
simmän rajaseudun mesistä juotserooi Wenäjän maalle Oitegan-
järroecn. Nesistön rajat oroat: pohjaisessa Snomenseltä, idässä
Nettäjä, etelässä Äyräpäänseltö setä Salpcinsseltö ja lönueSsö
Saroonseltö. Enimmät roedet fotoontttroat „tuhatsoariseen" Sai-
maasen 1256 jaltoa=76 meetteriä ylempänä meren pintaa), jota
ynnä HoukiMesi oroat tämän roesiStön teStuSjörroet. Hatttimeteeu
tulee »vesiä tähdeltä suunnalta, luoteesta ja koillisesta.

Lnoteesta: 1) lisalmen haara, jonta roedet löhteroöt Soa-
resteumöeltö Suomenselön ja Kainunselän yhtymöpoiloilto. ja fo-
foonturoot ensin Porolveteen lisalmen pitöjööSsö. Töhön tulee
mettä toimelta haaralta: luoteesta Kiurumeden haara Kihlosal
men tantta, pohjaisesta useampia pieniä jörroiö KoljonMirran ja
lisalmen tantta setö toilliseSta Rntalon haara Paloistenkoslen
tantta. Pororoesi juoksee Peltosalmen ja Nerlonlanaman kautta
Oulimeteen ja siitä Viantokosken (sekö tanaroan) kautta Maa-
ninlameteen, joSta taas Ruolomirtaa (nykyään tanaroaa) myöten
suureen Kollameteen (275 jalkaa=82 meetteriä torteommalla
meren pintaa), jonka ToiMalanflllmi jataa ylä- ja ala-Kallame-
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eten. Töhön laSfee 2) Nilsiän haara, jota saapi oltunsa Oulun
läänissä oleroaStn Laalajärmestä. Nilsiän hnnrnan tuuturoiSta
ivesistö oroat merttttäroimmät: SyMäri, Vnotjärmi, luffafosft,
Muttrusmesi jn luurusmesi, jota roiimmeinainittu lasfee Jänne-
mirtaa myöten Kallameteen. Tämä lastee Hnntiiveteeu tahta eri
tietä, tähden puolen suuren Soisalon saaren. Länsipuolisessa juot»
sussa lasteroat Kattciivedeit roedet Puutossalmen fautta Koirus»
meteen, siitä Kannuskoskea myöten Unnullameteen ja siitä roih,
boin Varkausloslen tantta Äimismeteen, jotsi nimitetään Hott-
fiiveden luoteista osaa. Itäpuolisessa jnotsuSsaau taas lasfee Kalla-
mesi ensin SumasMeteen, ja siitä Karmionloslea myöten Ker-
mansellään, johon Karmion yläpuolella tulee pohjaisesta Ino»
järmi ja Kaamin medet Palotinloslen tantta. Kermansettö
lastee Kermaloslcn tantta lontsenmeteen, jota on yhteydessä
Äimisroedeit terällä.

Koillisesta: Pielisjärmen haara, jossa suurin jörroi on 9
peninkulman pituinen PielisjärMi (305 meetteriä
ylentpönö meren pintaa). Töhön tulee roettö myöstin Nenöjön
rajan totoa Lietson jörmistö, joiben roebet lasteroat Liefsanjofea
myöten Suomen puolella olemaan Pankajärmeen, johon Mön-
töuroaorait länsipuolelta tulee lonlerinjärmi. Kautosta päin
juoksee PieliSjörroen etelöisimpäöit osaan RnlaMeteen Koitajoli,
jota tuopi roettö Korpiselän pitöjööStö TolmajärMestä ja Wiik»
sinselästä setö Ilomantsin pitöjööStö Melaselästä, Nnorajär»
Mesta ja Koitereesto. PieliSjörroi laSfee Pielisjokea myöten
Pyhäselkään, johon tulee pohjaisesta Karjalanselött länsipuolelta
Höytiäinen. Pyhöselfö on yhteybeSsö OriMeden tatissa, johon
pohjoisesta, Höytiäisen länsipuolelta, lasfee Viinijärmi Kompe-
ronjoen tantta ja etelästä Pyhäjärmi Pnhotsenlanaman tantta.
Oriroesi laSfee leroeätä Orimirta» myöten Enonmeteen, joSta roe-
bet loutsenmeden ja Aimistveden tantta tulemat Hatttiroeteen.
Hanfiroesi lastee Haapasalmen ja Kyrönsalmen tantta Saivon-
liuttati ohitse Pihlajameteen, johon toilliseSta tirtas Pnrnmesi
juotjee Punfaharjun fahdenpuoleu oleroain Tunnon- ja Punta-
salmien fautta. Pihlajaroesi lastee Punmalansalmen tantta mar-
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silloiseen Saimaojen, johon roielö luoteesta saapuivat Luonteri»
järmcn roedet.

Kaitti Saimaaseu totoontuneet medet laskemat Vuoksenmir-
too myöten Lnntottnan. Tämä »virta taittaa Imatrankoskessa,
jota on Euroopan suurimpia mcoeuputotttsia (114 jalkaa =33
meetteriä fortea ja 140 jollaa=41 meetteriä leroeä), Salpaus-
selän, leivence nniutnmissn pnitoin isoitsi järroitsi ja laSfee mc»
tensä tahto eri tietä Luotottaan. Toinen Nuofseu haaro laSfee
rotimcmaiuittnnn järroeen tnhbella suulla lähellä Käfisatmen fan-
puntia, jota mastoin toinen, eteläisempi ja isompi tulee siihen Su
manto jannenfautta pari peninkulmaa pohjoisempanaVenäjän rajaa.

Töhön »vesistöön tuntuu mieto: 1) länisjärMi, jota laskee
Läslelänjoleo myöten Laatottaan. läniSjörroeen tulee »vettä Loi-
timojärmcstä Suurtajoleo myöten; 2) Loimalanjarmi, joka
juoksee Laatokkaan lluksuujoen kantta jo 3) Suojarmi, jonka me-
det menemöt Venäjälle Oiiegonjärmecn.

Kun eniiumät Suonten mirroiStn oroat koskiensa ja pntout-
sienjo rouotsi sopimottomia laimain fulfemisellc, ott tätä häntä-
luutta foetcttu johonfin määrin poistaa fanarooiu tairoamisella.
Tärfcimmät fanaroalaitofset oivat: 1) Soimaanlanamo, jofa on
taimetta Saimaan eteläisiiumäStä ojaSta Salpausscläu poilli taat-
toon päin Suomenmedcn pohjaan, eli Wiipnrinlahteeu, Töniä
au maamme suurin ja törfein tanoiva, joSsa ou 28 sultulaitoSta.
Se on löheSs Suomen peniitknlmon pitttiuen jo tullee Nuija-maau-
jöriveu,luuStilanjoen ja luuStilan jörmen tatitta. Slliuiaantanaroan
fautta on suuriit osa Salvo-Karjalan »vesistöä yhteydessä Suo»
menlahden tanSsa, 2) PielisinfanoMaa myöten päästöön isosta
PieliSjörmeStö laitvoillo tulfemoan Pyhäselfääu, joSta ou luoti-
nollinen lotroareitli Saimaaseu. Tämä taitama ou »viime muo-
sino toiroettu toSfiseit Pielisjoen putoutsien ohitse ja siinä on 9
sultulctitosta. 3) KonnulsenlanaMa jo 4) Taipalentanama yh»
distäroöt Kattameden Saimoasen. 5) Ahlioulohden- ja 6) Ner-
lonlanamllin tantta omat pohjais-Somon medet yhbiStytseSsö
Kattameden tonSso. 7) Vesijärmen eli Väälstznlonama tekee
Illimafuluu mahbotlisetsi Päijänteen ympäristön ja Lahben toup-
palon mölillö. 8) Kuoltalon» ja 9) Vallealosteulonamoin lautta
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kuljetaan Soimaisin »vejistön itäisistä haarasta Pyhöjärmeen. 10)
MurolenlanoMa on laimettu Ruoroeben ja Wantoroeben roolille.
11) Ämmän- eli Kajaaninkanamn, jofa tullee ÄmmönfoSten si°
»vuitse Sottomon järmistö Onlujörroelle.

Ilmanlaatu jaelinkeinot. Kuu maamme asema on niin
ylhööllö pohjaisessa, seuraa siitä, että ilma ylimaitani on fylmän-
puolinen, ja tnn se ei ole niintään »valtameren läheisyybeSsä, jota
lämpömäärää tojoilisi, on lömmöti-möärä eri »vttoben-aifoina hy»
miu erilainen. Taimet omat pitföt ja fylmöt. Nätistä jäätyy
elohopea lämpömittariSja, joSta tiebämme, että silloin on möhin»
tööntin 40° C. pattaineu. Kesötlö taaS nousee tuumuuS rooliin
yli 30°. Kuitenfin on tähän fatsoen suuri eroitus maamme poh-
joisimman ja etelösimmön osan mölillö. Etelö-SuomeSsa teStöö
taimea noin 5 tahi 6 fuutautta, jota mastoin mamme pohjaisin
oja pysyy lumen peittömönö 9 tuutantta mttoteensa. Pisin pöimö
Utsjoella teStöö löheS 2 fttntontta, mutta maan etelö-osaSsa on
sen pituus IBV2 tuntia. Wttobeu teStilömpö ou etelöSsö -j-4V/,
pohjoisessa —2l/2°. Waltameren etäisyys roaifuttaa myöSfin »vuo-
tuiseen sabemöäräön, jota merien rantamailla on paljoa suurempi
tuin ineittö. Nuotinsin sateentnlon torfeuS ou Suomessa noin
20 tuumaa=500 millimeetteriö. — Maaumiljelytjelle mohingol-
tiSta ilmanlaabun tomuntta on roiime aitoina rumettu innottaaSti
lauhbuttamaan joiben fuimaamisello ja forpien roimaomisella, joten
tiömö roarsiuoiset „hattan pesät" otvot poitoiu muuttuneet tuotto-
mifsi miljelySmaifsi. Muuten ou ilma yleensä pnhbaS ja raitis,
jonta töhbett suurempia tnlttttauteja tamalliseSti liikkuukin ainoas-
taan katoronosina, jolloinniihin syyttö on terroeellisen ruoan puute.

Suomenmaan osutoSteu törteimmöt elittteinot oroat: maan-
miljelys, tarjauhoito, toloStuS, metsänhoito, metsöStyS, metollin-
roalmiStus, teollisuus ja taupantäynti. Uusitta roapoamietisillä
elinteiuo-asetutsilla toetetaan ebiStöö ttiiben monraSlumiSta. Seu-

raamassa tartaStamme eritseen tutofin öSteu mainituista elin-
teinoiSta.

1) MaanMiljelys saa tieltömöttö ensimmöisen sijan fan-
iamme elinkeinojen joukossa, sillä n. s. yhteisen tansan pyrinnöt
rajoittumat melteiu yfsinomaiseSti tämän ynnö sen liteiseSsö yh°
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teybesjö oleman tarjctithoibon harjoittamiseen. Säätyhentilöt omat
aina roiimmeisiin muosifymmeuiiu suotta pitäneet moanroiljelystoi-
mio halpoina, mutta nyfyäön, kuu mooumiljelysosioita on mei-
dänkin maassamme rumettu täytänuöllisyyden ohessa tieteellisesti
tutfimoan, alforoot he yhö lufuisammaSti antautua tötö tonsallista
clinfeinoa cdiStämöän. ballitutsen puolelta toetetaon maatnvilje-
lyStö roauroStttttaa ja saattaa ajanmntaiselle tonnalle antamalla
tmlfintoja semmoisille Hentilöille, jotta yhdeSjö tahi toisissa toh-
den omat osoittaneet innoffaampaa asian harrastusta. Jotta fan»
sotia olisi tilaisuutta uöhdö jo oppia uudemman-oifaiSta maon-
miljelytjen menoa ja jotta sen nuorufoiset rooisiroat souda myöSfin
tieteellistä perustusta tulemalle elinteiuolleen, yllöpitöö hallitus
uytyööu 8 maanmiljetystoulna ja fatsi torfeompaa oppilaitosta
maanroiljelykseu neuroosien »valmistamista »varten. Maonmilje»
lySloulut oroat: Söderkulla Uudenmaan löönissö, Pirilä Turun
ja Porin löönissö, OtaMa Mikkelin löönissö. LeMänen Knopiott
löönissö, Tarumain ja Korsholma Noosatt löönissö sekö Kol-
mikko ja Jokisaari Oulun läänissä. MaauroiljetySopiStoja on
Kurkijoella Nupurin läänissä ja Mnstiolassa Hämeen läänissä.
Niimemainituu opiston ylö-osöStoo sopii pitää nykyään moamme
maanroiljelyS-atatemiana.

Ne miljanlojit, joita maaSjamme euiiumön roiljelläön omat:
ruis, ohra, tuura ja tattari. Nehnöö, jota meneStyyfin ainoas-
taan Suomen eteläisissä osoSso, miljellöön tvähemmöSsö möö-
röSsö. Rukiin miljelemiStö ei myöS moida ilmanalan kylmyyden
tähden harjoittaa maan pohjoisimmassa osaSsa, maun ohraa foS-
matetaan pohjoiseen pöin aina Inarijörroen ronteille oSti. Kaik-
kein ylimpöttö pohjoisessa ci miköön miljaulaotu ota meneStyöt-
iensö. Enimmösti jo yleisimmösti roiljelläön Suomessa ruista,
jota eloulootn onkin pidettöroö tonsomme törkeimpönä elatuksena.
Se menestyykin tylmöSsö maassamme paremmin tuin useat muut
roiljoulajit.

Ohra menestyy sateisempina ja lämpiminä tesinö ja on se
törteö milja meidän yleiseen roataperöisissö roiljelySmoiSsamme,
sillö se torroitsee möhemmön maan roöteö, jonta tähden sitä, fun
roiljelyStopo roielö enimmäkseen on tolmijatoinen, tylmetöön pel-
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too lannoittamatta fynnettyyn rufiin soitteen. — Kouraa foSroate-
taan kotieläimiä, roorsintin heroosio Marten, mutta itä-SnomeSso
tehdään siitä ruisjauhojen tausjo myöStin leivää, jota roeretsenä
on hyroiutiu mankasta. Ohran kanssa sekoitettuna kutsutaan toit»
rao setolitsi, jota roiljellääu maan itä-ososso. — Tattari on tiy-
ivin hallon-orta, jonta rouotsi se horrooina ronosina säästyy tyl»
mäntättä, mutta silloin fun sm onnistuu päöStö puffaisin tosista,
antaa se marsin runsaan sadon, joutu tähden konsa sanookin:
„Tattari taloksi tekee, tattari tulottomaksi." Sitö miljellään nseim-
min koskimaissa jo käytetään päivasiallisesti ryyneiksi.

Paitsi ylempänä lueteltuja roiljlllilajeja, kasroatetaan Suo-
messa useammonlaatuisia juuri- ja poltotasmeja, joista yleisem-
min tamottaroot oroat: potaatit eli moapernnat, nouriit, lontnt,
herneet ja pamut. Ensinmaittituita, potoattejo, »viljellään nyty»
ään jo jotenfin runjaosso määrässä jo niiden tärkeyttä ivorjinois-
ten roiljokaSmien rinnalla ei rooida liidon sunreksi orrooto. iliiitö
ei töytetö ainoastaan ihmisten raroinnofsi, moon myöStin suuressa
mööröSsä toti-eläinten ruoatsi roiljon sijoSta, mitä taivallisesti
on paljoa talliimpao. — Nauriita tylroetään myös, etenkin itö-
Suomesso, rnnsoaSti ja täytetään enin osu niistä toti-eläinten
talroiritoofsi. Niitä toSivatetaau toroallisesti metsämaissa. — Wö»
hemmän hoidetaan lanttuja, jotta »vaatimat roäfetväö jo toSteon-
puolisto maata setä fastelemista. Nöitö pidetöäutin jo ryytimoa-
kaSmeino. — PoltotaSmeja, herneitä ja papuja, on uyfyisempiuä
muositymmenninä ruroettu enemmän »viljelemään niiden erittäin
moimotaSteit rehu-uineiden tähden, joito näiden tasmien marsista
saadoon. Hedelmät tietysti täytetään ihmisten ruoatsi.

RyytimaatoSroeina roiljelemät talonpojat porhoaStoatt huma-
loita, tuolia, sipulia ja tuputtaa, näiStätin ainoastaan miimemai-
nittuo jontmoijessofin määrässä. Muuten rooidaon yleensä sanoo,
ettö ryytimaan» ja puutarhanhoito eiroöt roielä ote päässeet jnur»
tumaoti taloupoitaisiin maanmitjetijöihin, sillä he pitöroöt maitii»
tuito laitotftu ytsinomoisesti herraskartanoille kuulumina hyödyttö-
minä leikkikenttinä. Tosin ei kylmä ilmanalamme sallikaan töhön
katsoen pööStö mihinkään loiStuivuuteen, mutta haluttomuus ja
asian ymmärtämättömyys saattamat sen edistymiselle suurempia
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eSteitö tuin luonto. Hedelmäpuut eiroöt tahdo menestyä munalla
tuin inoon eteläisissä osassa, sielläkin ainoaStaott muutamat la-
jit. Niistä mainittakoon omena-, kirsimarju-, päärnua- ja Inu-
'.nnpttut. Sitä mastoin kosivaa meidän metsissämme paljon ja
moneiilaotuisia marjoja, jotta koettamat palkita hebelmäpuiben
puutetta. Mansikoita, mustikoita, puolukoita, mesimorjoja jo roou-
putoitu koSmou ntooSjomme kojolta. Nieläpä jnotkin tahtomat
täSjä kohden olla ontelioita, sillä soillahan kaSmoo tuo mehuisa
lokka, jota rooempona nimitetään mtturamekji.

Muista Suomessa miljeltäroistä kosiveisto mainittakoon
roielä pellaroas jo liina eli hamppu, joitafllsmatetllllit roaatteiden
roalntistamista morten. Edellinen näistä menestyy parahiten tesfi-
HömeeSsö, mutta sitä miljellöön mclfein jofaiseSsamaamme poitta-
tunnassa paitsi sen pohjoisemmissa osissa. lölfimmöiStä tosroate-
toan myös hytvin yleisesti.

Niittyjen hoito ou roielä yleensä huonolla faunalla, silla
fouso, muusta tnuottoamisesta jo lannoittamisesta puhumattotaan,
ei enimmätseen tahbo niittyihin mitöön kylmää, rooon ainoastaan
niittää. Kuitentiit oroat muutamat jo ottaneet nondottaatsensa
maanroiljelysneuroojain kehoituksia ja snurempain kartanoiden omis-
tajani esimerkkiä niittyroiljclyksen suhteen. Ihö useammat alka-
mat kyntää ja lonnoittoa niittyjänsä sekä edistää niiden heinöu-
tasivua kylroysieinenillö.

2) Karjanhoito on myöskin erittäin törkeä Suomalaisten
elinkeino, silla paitsi sitä suurta ja moncupnoliStu hyötyä, mitä
se itseStööu tuottoa, tömisi maoniviljelyS maassamme karjanhoi-
dotta melkein mahdottomaksi. Peltojen lannoitus toimitetaan näet
melkein yksinomaisesti torjanhoidon aronlla, sillä luonnollisia luu-
toroaroju löytyy moosjainme tuiti roöhön. Suomutau medetöön
tuiteufin useissa poltoin pelloille lanuotsi, mutta sitä ei faitin
poifoin säädataan ja niiSjätin poitoiu, joisju sen saanti on hel-
pompaa, ei se ole semmoisenaan oitein felmolliStu, rooon täytyy
sitä hapattua lannan seassa. Karjantuotteet muutoin omat jyvän-
maiden maunmiljelijöillö meltein ytsinomaisenu särmin-aineena.
Mutta maitta Suomalaiset itse tormitjemot suuren osan turjansa
tuotteisto, oroat turja ynnä sen antimet erittäin törteitö miettii-
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toivaroita. Uitonioille, etentin Neitöjälle, miebäön maastamme
rouojittaiu potjou »voita, juustoa, torjaa ja heroosio. HollituS
ebistöö myös torjouhoitou outoen polfiuuoita setä hyroästi hoide
tuista nauta-eläimistä jo niiden tuotteisto että etentin riroofoista
Heinosista. Knittieu totieläin-rotujen parantamista roorten tuo-
doon hallittttjcit toimesta mnojittain maahamme hymiä ultomoo-
loisia siitos-eläimiä. Meijeri» ja tarjotkotonlnt, tiertämät torjafot,
meijerinäyttelyt, maltiomeijcriStit, yfsityisit hemoiSYStämä-seu-
rat y. m. laitofsit osoittonemat tarpeeksi, että tämän cliufciuou
roaurastumisesta pidetään huolto jo että tällä ololla ebistytääu.

Suomalaisten tärteimmät toti-eläimet omat: nauta-eläimet,
lampaat, helvojet (ne oroat parhaita Karjalassa ja Saroosju),
ronohet, si'ot, toirot, tanut, hanhet ja tyyhtyjet. Maamme lou-
naisissa ojossa hoidetaan paitoin myöskin mehiläisiä. Soppolais-
ten orrooisin toti-eläin on poro, jota täyttää ruoatjceu n. j. peti-
raujäkälöä jo on jentähden helppo hoitoa. Nauta-eläimiä eiroät
Soppotoijet yleensä ptbä, sillä niiden elatus tulisi heille pitkän
totinen tähben roarsin ivoiivoloiseksi.

3) Kalastusta harjoitetaan jekä meren rannikoilla että si-
sämaan järroisjä ja joissa. Merestä pyydetään etenkin silakoita
ja hailia. Sisämaan jännien tarootliset tolat oroat: ohroen,
hanti, tiisti, fuha, tuore, lahna, mabe, muje, siifa, sätti ja jäytte.
Mnntamista särmistä saobooti niyösfiu anteliaita ja tuiintamisto
joista tropnja. Pohjonmoan setä josjatin määrin muibenfin moo-
ftintoin joista jaoboanpaljon lohia. Kalanpyynti on paitoin me
rensuoriSton osutoSten poroS elinfcino. Ilimaltoiurooiboau sanoa,
että falaStuS säästää paljon tarjantnotteiben totona fitlntuSta,
sillä tulot oroat roarsin tclroollisia sörpimefsi. Muttn uiideu saa-
lis, etentin jörroistn, fäypi ronosi »vuodeltn aina niufemmafsi, jo-
hon syynä lienee järjetön totanpyyntitapa. ©titmmäii tuloja näet
pyydetään jo soodaan juuri niiden fntu-oitana ja möhöö euiieii

sitä. Tätä luonnottomuutta jetö pyyntitalujen liitanuisto tiheyttä
on hallitus foettunut ojetntsilla eStää, mutta nöitö asetuksia ei
säännöllisesti seurata.

4) Metsänhoito on mnnssomme mielö yleensä »varsin huo-
nolla tauolla, ivoitta metsöntnotteet omat hyroöSsö orrooSsu ja
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itiiben ulkomaille mietitä tuottoa mnojittain monta miljoonaa
morttao. Ainoastaan rutiinin metjiö hoibetoon jontunloisellahuo»
letto, jota mastoin enimpäin yfjityiSten metjäuhoitoo moipi suo-
rastaan sanoo metsänhoaSfanfsefsi. Seuronfsia metsän tnhtaut-
siSta oltoafin jo poitoittoin ilmaantua armetuttomasjo määräsjö.
Useissa rantumaiben poiffafunnissa ei metsiä enöö löyby törfeim»
miksi torpeitsitaun, maan asutusten täytyy hunttia setä ratennuS»
uineet että polttopuut 10 jopa. 20 peninttilmon tofou. Hallitus
on tosin foettonut la'eitla ehtoista jörjetöintä metsäin hörotttömiStö
fieltömötlö melkein kokonoan tuon turmiollisen kaskiroitjelytsett,
mutta kun loitsu yleensä ei mieto tösitö metsönhoibott tärkeyttä jo
tun taskenmitjetys on kansoannne jo itiroanhoistu ujoista juttrtU'
niit tupu, niin harjoitetaan sitö roielö jotseenkin yleisesti. Myös-
kin ttseut tntli-osioitsijot oivat ebiStöneet metjöin höroittömiStö si«
teit, että omat oStamiStaon metsiStö myöueet tui hokknuttuneet
kuitti hienommattin puut. Tällä lamoin on juuri oja feSfi-Sno-
men entisiä suurin jo rikkaita punmetsiö joutunut alastomiksi
kankaiksi

Muomrne metjäisinimöt seubtit omat nykyään pitkin Nenö»
jän rujoa Saatokoti merestä ulfaen pohjoijeen päin uinu Lupin»
maahan jaotta eli pohjoiS-Karjalon itäinen oja jo pohjoisin Poh-
jamutaan sijaisit jeubitt. Siellö löytyy roielö suuria mao-otoju,
joisju tctSmou tnitjoonittaiu ijojo honfapuitu, joita sieltä ronosittoin
uitetaan suboiu tuhansin alempana, meren tunSso liite-yhteybeSsö
olemissa sahoissa sahottamitsi jo ulkomaille löhetettömitsi. Ou-
lujärroen ympäristön metsiStö poltetuon paljon terrooo, joko sitte
tynnyreihin laskettuna kuljetetaan roenheisjö pitkin koSkiStu Oulu-
jokea myöten Ouluun ju sieltä ulkomaille.

Suomen metjöin tärkeimmät puulajit omat: petäjä (houtu),
toimit, tunsi, leppä, hoopo, pihloju, tuomi, poju, ruito ja latuja.
MuutomiSju paitoin, etentin muoti etelö-osoSso, taSmuu myöStin
niinipnn, rouohteri, tammi jo lehtiluusi.

5) Metsästys oli entisinä aitoitta hyroinfitt törtect Suomu»
luisten elinkeino, mutta nytyöön aitoo metsänriista, osaisi maan
tiheömmäit usututseu osufsi sopimattoman pyyiitotaivuu ju ojan
töhben, »vähetä. HyöbylliSten metjö-etöinteti möhenemiStö toettoa
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hallitus eStöö rauhoitnSloillu ju yksityiset metsästysseuroilla, »vaott
lumatontu metsästystä harjoitetaon kuitenkin jommoijeSjakin mää-
röSjö marsinkin muun itäisissä ju pohjnisissn osissn, joiSju mun»
toin riistoa on enimmän jaatamaua. NahingolliSte»petoeläinten
häroittämiStä taaS edistää hallitus ja ytjityiset tuimat n. s. tappo-
rahojen antamisilla. Mutta ivoitta metsänriista yleensä ontin
»vähenemään päin, roieböön tiiltenkin itä» ju pohjoiS-Snomesta
ronosittain paljon metsölintuja ju pienempöin mctsö-eläinten noh»
loju ulkomaille. Meren juuriston asukkaille on kalastuksen ohessa
hylkeenpyynti ujoittani marsin tuottoisa, maikka moimoloinen ju
moarolliuenkin elinkeino.

Muummc ivuhntgoltijnumat peto-etöimet omat: karhu, ohmo,
ilmes ju susi, jotku tekemät mielö nykyäänkin muhinkon knrjotle.
Onpa miiinmemainittu eläin nSknltonnt uiman näinä ivnojino
täybä täsitsi ihmisten lapsiinfiu. Pienempiä peto-eläimiä, joita
pyybetäätt uohtaufa mitofji, moinittatoou: repo, uouli, näötö,
sutttfo ja törppö. Nöinäfiu tekemät poljou mohintou jefä pienem-
mille toti-eläimille että myöstiu hyöbyllijelle metjönriistolle.
Suomen hyöbyllisiö metsä-eläimin oroat: hirmi, majumu (nämä
omat rauhoitetut toto rouoben), peura, jänis jo orurou. Petolin-
nuista mainittafoon: foffo, honfut ju pöllöt, sitä kesyttömistä hyö»
byllisiStö liunniSto: metso, teyri, pyy, metsätaito, peltotuno, pelto»
pyy, tyyhtynen, joutsen, hanhi jo forsot.

6) Metalliulvlllmistusta harjoitetaan Suomessa jommoi»
seSsotin mäörösjö. Enimmän saabuon routaa, jota roulniistetoaii
jörroien ju joiben pohjosto nostetusta setä rouorifairootsistu louhi-
tuStu malmista. Raubostu malmistetoon tehtoissu toitenlaisia
tarpeita, mutta sinirimmatsi osaisi »vieböän se ultontoille n. s.
harkforuutanu tahi fantirontana. Näitä runtolajejo molmistetaan
sulatnS-uittieiSja jo ivolSseiSso. MyöStin nseoinmontaatnista te-
rästä malmiStetauu, etentin oman maun torroettu roorten. Pu-
rusta terästä ju hyroiö teröStoluju tehböön FiSfurSiu tehtaassa
Uubeltomoalla, mutta enimmän hartto» jo fonfirautau mulmiSte-
loan Möhtön ju Nörtsilön ruuteissa Karjulassa. — Kuparia soo»
baan roöhemmöSsö määrässä Orijörmeltö läntiseltä Uubeltamoalta
ja Laatofuti pohjaiSrannitolta PittöStä-rannaSta. Niimmemaiui-
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tuSsu paikassa löytyy sen oheSsu hiukan tinaakin. — Kultaa on
hallituksen toimesta miimmeisenö mnosikymmenenä hmihbottu Iivo»
lojoeSto Lapinmaalta ju maitta sitä ei jnada erittäin runsaasti,
tuottoa se kuitenkin työtustonnntset.

Kiroilojeistu on yleisin hormookiivi eli kroniitti. Mormo»
riu ju posliinijoiveu löytyy Korjolusjo, edellistä RnSkeolusso jo
jälkimmäistä RäisälöSsä. Kalitta saadaan jokaisesta maakunnasta.
Näitä paitsi soudnnn roielä useista moumme paikkakunnista puna-
multaa, littSkakiroiä, tahkokiroiä ja myllyntiroiä.

7) Teollisuus edistyy ripeillä ostelillo, moikko si miime
aikoihin suoktu ei ole täyttäityt oman maun tormetto. Niintnin
foittiu mttitofin elinteinojo, on hollittts tötöfin tointa huolellisesti
ivaurastttttonnt perustuen teollisttnstoulujo, roalmistoen tilaisuutta
teollisuusnöyttelyille, ontuen polfintoju eteroimmistö teollisuuden
tuotteista, kustantaen tiertäroiä täsitöiben opettojio y. m. Käsi-
töitä opetetaan maamme enimmissä tonsatonlttiSsafiti. Niimmeisiin
roilosiin oSti nntnfsissu ollut taibeteollisnnstin on osotsi hnllitnfsen,
osutsi yksityisten toimesta tuoS roirtistymään päin. Tänä mno-
teita (1881) pibettiin ensimmäinen Suomen toibeteolltsunS.näyt-
tely Helsingissä. — Suomenmaan snnrin tehbosfanpunfi on Tam-
pere. Paitsi ennen mniuitnitu rnntotehtoito, on maassamme monen-
laisia muita tehbuSlaitofsio, joistasuurimmat omat pumpuli-, merta-,
tupatko-, paperi-, lasi-, posliini-, soippttu-, tyntteli-, soferi-, ruuti- jo
nuhtotehtaut. Saholoitofsia lanttujen ju lantojen malmiStomiSta
marten löytyi) paljon; suurimmat ju enimmät niistä omat itä- ja
etelö-SuomeSso. Konepojojo, joisju tehbnön höyryloiroojn setä
muita pienempiä rantatöitä, ou useito jo uiisjö roalmiStettujo
teofsiu oStetoon holullo ulfomailletin. Suomen suurimmat tone»
pujot omut Helsingissa, TurnSso, NiipnriSsu jo NarfonbeSso.
LoirooittroeiStämöitä löytyy myös tiheöSjö jo niisjö tetemöt tolroi-
aifoina työtä myöStin maota-iviljeleroät miehet. Parhaita loiroon-
rafetitujia oroat Pohjanmaan talonpojat, jotta tulfemut niitö ro-
fentomaSja pittäin muttuin päässä.

Kotiteollisuutta harjoitetaan meneStytsellä etentin eteläisellä
Pohjanmaalla ju Turun täönin läntisellä lantomoallu. Näillä sen»
buin mulmistetoan paljon pumpuliroacitteita, siittiö, pun-uStioitu
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U. m., joita sitte kuljetetaan kaupaksi ympäri maata. Ihteinen
konsa tnuiSsotin maamme puiftafunuissa pitää enimmötseen fotona
tubotnitu roootteitu ju malmiStoo itse ittaaitroiljelysfapineenjo,
mutta ne eiroöt uinu ole tortoitntjen mufaijia, joitta töhben fan-
suu yleisin töteivyyttö ei roielä somi juuri fehnu.

8) Kaupankäynti on jetin »viltusttnmt uytyijenipiiiö rouo-
sinu. Muutamia uusio foupunfeju ja fauppoloita on perustettu
ja liite setä roarallisnns etttisissö ebistyy hymöllö mouhbillu. Liit-
teen helpoittumistu morten sisöntaissu on hullitntscn toimcstu ra-
tenncttn useitn rnntnteitö ju fonamio, jo yhö usenmpio puuhataan.
Parhaallaan (1881) rafennetuntt ruutntictä Tampereetta Vaasaan
ja ro. 1879 aroottiin liitteelle Pietisentunarou. Nätyöön fulfee
runtateitö Pietarista Viipuriin, Hetsintiin, Tampereelle jo Tur-
tuun, joltu päö-robalto ertunee sirottteitö Porrooosen, Hömeenliti-
noon jo Hunfoniemeen. Aitomns on fohbottoin rufentao routotie
jostofin paitasta ebellä mainitnltn pöörabaltu Mittelin fauttu
Kuopioon ja Ouluun. Setä sijömoiben roesillö että etentin meren
ronteilla »vilisee höyryloimoja, jotta tnljettoroot ihmisiä ju tumo-
roito paitasta toijeeu. Maantiet pibetöön hyroösjö tunnossa.
Tieteellistä opetuStu tttleroille tuuppioille jo tirjonpitöjille anne-
taan Turun jn Oulun tunppntotilnisjn jetö merimiehitji uitomille
Turun, Helsingin, Vaajan, Oulun, Niipnrin, Moorionhaminau
jo Ruuman merettfnltnfoultiiSja. Ulto- setä totimoan ruholiifettä
helpoittou ylsi maltion ju tolme yksityisten perustumaa punttia.

SuomeSto roiebäöu ultontoille enimmän pnutorooroito, lant-
tuja, lautoja ju polttopuita jefä »voitu, ruutua, forjoo, heroosiu,
metjäliutujo, uahfoju, terroou ju mnntumaiu tehbuSteu tuotteita.
Tärteimmät tuontitomarat omat: »viljat, soturi, tahmi, tantaat,
rautu jo teröS, tupotta, nohto, pumpuli, juolu jo munit. Suo-
men tnuppalairoaStoSsa ou löheS 2,000 aluSta, joista noin tym-
meueS oju höyryloimoja.
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B. Waltiollinen maantiede.
Waltiollinen asema. Tnomeumoanttytyiiteit moltiolli-

nen ujemo on perustettu ro. 1809, jolloin Suomi Ruotsista eroitettii»
ja yhbistettiin Snuririihtinnstnnnnu nimellä ituisitsi njoitji Venäjän
feijoritnntaan. Sentähbcn on Suomen jnurirtihtiuaStunto, itjcuöi
nen, NenäjäStä erillään olema moltio, mutta ttltonoisiSju moltiol-
lisissu fcSfntifsisso ilmaantnu Suomi yhtenä multiona Venäjän
tansju. Tämä Suomen roaltiollinen asema ou määrätty siiun
ivntuutustirjnssn, jonfn Nenäjän feisnri Alctsnnteti I ebellä mni-
nittnnn ronotenu untoi Snomcnmnntt ronltiosääbyiltc Pormoon Inu»
puugissu jn joutu koitti hänen jälkeisensä hallitsijat omot uudista-
neet. Siinä roahmistetonit maamme uskonto ju pernStuSlnit setä
ne etttnbet jn oitenbet, joita tukin sääty erikseen, jn knikfi nsnttnot
yhteisesti oroat siihen asti pernstuslaillisesti nauttineet.

Kitit Suomen suuriruhtinas Venäjän tcisarino osuu ulto-
puolella meibän maamme rajoja, niin tarmitoou erityisiä mirtu-
miehiä, jotta suuriruhtinaan luona ajoivat Suonten osioita. Tätä
roortctt on Nenäjän pääkaupunkiin, Pietariin, asetettu Suomen
maltiosihtecrin mirosto, jossa esimiehenä on ministeti-ivaltiosih-
teeii jn johon knulntt komiten Suonten osioita Marten sekä keisa-
rillisen mojestcetin Suomen kanslia. Äsken mainitusta syystä on
myöStin Suomen keiiroolikumeritööriu »virta olkttnsa snnnnt. Ken-
roolifnmeriiöori, jonta tulee »virkonsu puolesta ustto Helsingissä,
ou stiutiriihtiuoon yliminäiseuä faStyiihultijana jo luottamusmie-
henä moassumme. Hönellö ou tohdeitlautuisia »virtomelmollisunt-
siu: esimiehyyS Suomen senoatissu jo päntlitfyyS Suomen yhteis-
hullinnossa.

Sisälliset waltiolliset olot. l) Perustuslait ja
edustuslaitos. Suomen snnriruhtinasttintu on pernStuslnillinen
moltio. SnnriruhtinaS säätää mnltiojäatyjeu tatissa lafia jamöö-
röö meroja, sekö kenraaliknroernöörin ja senaatin tauttu hoitaa
hallitusta. Suomen perustuslait ja sijöllijet roaltiolliset olot oroat
osittain syntyneet Ruotsin mollan oikuno, osittain myöhemmin sää-
betyt jo kehitetyt, Etemimniöt perustuslait omat: Hallitusmuoto
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ronodelto 1772, Yhdistys- jo NatnutuStirjo ro, 1789 ju Naltio»
pöiroöjärjeStyS ro. 1869. Näissä loissa möärötöän hallitsijan ja
tanjon tesfinäifet oifendet ja melroollijnudct.

Edellämainitun NoltiopäiroäjärjeStytjeu mutaan totoontu-
root Snonten säädyt snnrirnhtinaon futsnmntseSta möhintöiit jota
roiideS mnosi marsinaisille maltiopoiroille. TorpeenrooatieSsu moi»
duon totoon tntsnu ylimääräiset moltiopöimät. Maamme ednS»
inslaitoStu sunotoon söäty-ednStntsetsi, sillä tonso on töhön nsioun
totsoen jaettu neljään rooltiojäätyyn, jotta oroot: ritoriSto jo ooteli,

porivoriSsääty jo talonpoitoissööty.
2) Hallitus ja mirkalunnat. Maan torteinta hollitusfun-

tou nimitetään keisarillisiksi Suomen senootiksi, jonka päätettäroäfsi
on jätetty koitti, mitä muoti oikeuden ju toloudcn hoitoon kuuluu,
paitsi niitä osioita, jotka lokien mukaan juorustaan omot keisaril-
lisin majesteetin päätettämät. Senaatin kirjoitukjet ja päätökset
annetaan keisarin nimessä, jonka tähben kaikki siunattiin lähetettä»
mat hakemukset ja anomuskirjat pitää oleman teijorillijelle majes-
teetille kirjoitetut. Senootin esimiehenä on, kuten jo ennen mainit-
tiin, Suomen ketiraolikumcrnööri. Jäsenet, joitu nimitetään se»
nnnttoreiksi, nimittää hallitsija kolmeksi »vuodeksi kerrolloon.

Käsiteltämäiit asioin eri laatua myöten on senaatti jaettu
tähteen osastoon: Oitens-osastoon jo TulonS-osaStoon, OitenS:
osasto on etupäässä maamme torkeimpano tuomioistuimena ju
semmoisena ei kuulit hollitttsknittaun, muikku se ou siihen yhbiS»
tetty ju sen jäsenet mirku-asemunsa suhteen omat somalla kannolla
tuin talousosastoon kunlniunt sennnttorit. Tolottsososton tulee
tortustou koitti Suonien yhteistä talouben hoitoa tosteroot asiat.
HollituShoibon eri haarojen mnkaott ou se jaettu kuuteen eri toimi-
tuittaan: simiili-,rooltiorooroin-, tomori-, sotilas-,kirkollis- jo maan»
miljelyStoimiluutuon. Korkeimpana kantaja-ivirkamiehcnä Suo-
messa on senaatin prokuraattori, joitta tulee roolrooo, että totia
jo usetutsio moon mirtukuntiisso noubatetaau jo ett'ei keuentäön
oikeuksia sorreta.

Paitsi yllämainittua senuutin oitenSosuStoo, on maussamme
tolia ju oikeutta täyttömässä usiammantoatitisia otempio oiteuS-
kuntio. Metsiä alo-oikeutsiu omot maalla tihlatunnan-oifeubet ja
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tanpnngeiSja rnosttiroonoikeuoet. Iteisiö yli-oifeutsia, joiben tur»
toStettaroafji joupi asiansa roetöö, jotfei ala-oitentsien päätöksiin
tytjby, omat hoivioikendct, joita on moosjommc kolme: Tnrnsjo,
Vuojussu jo Niipurisjo. Eusittmoiuituu piiriin knitlumat koitti
010-oikeudet Turun jo Porin, Uudcitmaon jo Hämeen laimeissa,
Nuusan homioiteuden piiriin Naasatt ja Oulnn läänit jefä Na-
putin hllmiuikenden piiriin Mikkelin, Kuopion ju Niipnrin läänit.
Muutosta homioikcuksien tuomioihin saapi hafea scnaotin oiketts-
osoStoSsu.

Maaknntnin hnllinnon suhteen on Suomi jaettu lääneihin,
joita hallitsemat knmcrnöörit. Kukin lääni on tooS joetttt kihla-
kuntiin jo kihlakunnat »varsinaisiin kunnalliSpiireihin, joilla lullu-
tin on sijällifiSjä nsioiSsnnn jommoinenkin itjchullinnon moponS.

Uskonnon hoito 0,l annettu Turun urktipiispnlle sekä Por»
moott ju Kuopion piispoille, jonkn mnknnu Suomi kirkollisin hai»
linnon suhteen jokaontttu toimeen hiippatuntoon. Piispoin tonssn
tortostoo maumme kirkollisia osioita konsistorioiksi nimitetyt mirko-
tunnut, joitu on ytsi tnssofin hiippofttnnassa jo joiden puheenjoh-
tajana on asianomainen piispa. Hiippafttnitat joetoon roivoSti-
knntiin, joihin tooS tuttiini useampia seurakuntia. Kussakin fett-
rakunnassa on kirkkoherra hengellisen elämän poötoitsijana. Hiip»
patuutoin hollitutset tuuluroot senaatin tirfollistoimittiuno.it olle,
joutu peröönfatjottoroat myös omat tirfollisivirosto, toulntoimeit
ylihallitus, foultiivirosto jn tnusntonlnlnitos.

3) Opetuslaitokset. Snomenmaon kortein oppiloitos on
keisarillinen Aletsonteriu IliopiSto Helsingissä, jolla on totonaan
muistu hullitusfnitnistn riippttmnton omn erityinen hullitnfjenju.
Sen torfein pöömies ou fonsleri, jota mölittömösti tuuliin hal-
litsijan olle jo jono on periutörnhtinoS. Kanslerin apuna hoituu
yliopiston osioita, Helsingissä usutvu tanSlerinsijaincn, rehtori ju
yliopiston fonsiStorio. Muiden yleisten koulujen, niinttiin lyjeoi-
ben, reulitoultijen, nuiStonlujen ju faitsafonlnjen, perääittotsantoa
ja hallitusta hoituu toulntoimeit Mhnllitus. — Oppilaitoista tor-
feompuu tieteellistä siroiStyStö roarten ou »vultiou fuStontumio
suomentielisiö kolme, jota rooStoin rttotsintielisiö löyty») tuhbekson.
Viimmeisinö muosiiiu on kuitenkin perustettu ujeumpiu juomeitkie-
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lisiä oppifoulnja yfsityijillö »varoilla, jo muutamille niistä anne-
taan jofjeentin riittöroö rooltio-opn. TöStö nöhböän, ettö tieteel-
lisen opin turtvis on tonsassu mirtistynyt ju että simistyfjeSjö
riennetöön joutnijoSti eteenpäin.

Korfeompiu oppilaitoksia nuiSten siroiStöinistä roarten on
»valtion tustotttomia rnotsinficlisiä ylsi, mutta ei yhtään suomen»
fieliStä. Alempia tyttötouluiu on sitäivustoin roiisi, foifti ruot-
jintielisiä. Ifsityisten tustuittumiu ju roaltio-orotiillo autettuja
jefö jttomen- että ruotjiitfielisiö tyttötonlujn löytyy njenmpiu, joista
ninonstnnn yfsi fuomenfielinen forfenmpnn nnissiroistyStö martcn.
Naisten simistäminen siis ei muoSsomme roielä ole yleensä fehnt-
taroallu fonnallo, mutta ettö tässöfin tohben oiotuon ebiStyö, to-
distamat nuo useut yfsityisfoulut.

KonsotoululaitoS ou »vafaoutumoau pöiu ja yleineu fansul»
lineu simistys tohooo sitmiiittähtäroästt. Seminorejo funsatoulujen
opettajain »valmistamista roarten löytyy neljö, fatsi täydellistä
(mieS» ju nniSosnStoilla) suomentieliStö jo fatsi (toinen mieS-, toi-
nen itaisseminuri) rttotsintielistö fonsou mutten. Konsatoulujo on
jo perustettu jotoijeen tunpnnti< jo nseumpuun maoloisfnntoon.
Kuitenkin eiroöt mielipiteet kansakoulujen hyödyllisyydesta ole »vielö
oikein rookoontnneet yhteisessä kousassa.

Nöitö puitsi ou mnnssomme roielä joukko ammattikouluja,
sunnuutoitouluja ju tiertofoulnja y. m. oppiluitotsiu, jottu tutin
olollunsu edistöroöt fansott tiedollista »vourastumistn. Ammutti-
tonlnisto mainittakoon: tobettikonln, polyteknillinen opisto, maott-
miljelysopiSto, metsäopisto, kauppakoulut y. m. Tieteiben ebiS-
tymiStö roarten löytljy joukko tieteellisiä scurojo, joiStu enimmät
oivat Helsingissä. Etemimmöt tirjollisnudett edistäjät omat: Suo-
muluiueu tirjullisuusseurn, tonsnnronlistuSseurn jn kirjunkuStnntujain
yhdistys.

4) SotaMäki. Naltu-iStuimen jo isänmaan puolustukseksi
jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on oseivellvollinen.
Maun sotorooimano on: v) Mäkinainen Mäki, johon armonhei-
ton kuutta joku ivttosi kntstituun tarpeellinen ntäörä asemelroollisiu,
21 muoden mnnhojn nuorukuista, joiden morsinaiseSsa soturoöeSsö
polroelnSuiku festöö ranhan-oifotta folme muottu. Simistytsen
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perustutsellu rooidoon tultenkin roukinnistn polmcltisaitoo lyhentää
aina yhteen muotccn osti. Vakinaista sotomoimuu on ratthuti-
uikanu 5 tuhatta mieStä, jocttuno kahdeksaan putaljoonoon, jotka
omot sijoitetut läänien pääkoupnnkeihin; b) Resermi, johon fuu-
Ittrout kaikki kunakin ktttjnittaronotenu 21 mnotto täyttäneet miehet,
jotku elivät uStn roukinaiseen polroelutseeu, setä fuitti ronfinuiseSsa
roäessö pnlmcllcct henkilöt, kunnes heidän pnlivelnSnikonsa molem-
missa soloroöen lajeissa yhteensä tekee rotisi mnotto. Töntö sotu-
roöenloji kntjutaan palivelukjeen jodott tyttyeSsä ju kuuluu reser-
roiin noin 35 tuhotta mieStö: o) NostoMäli, johon kintlurout
neljännfymmeneen ifnivnoteensn oSti laitti ne, jotfu oroat reser-
roissö oitonso olleet. NoStoroöti rooidoon fntsna useisin ninooS-
toutt silloin tuin roihollinen ryntäö ntnohnn. Tötö sotomöen lu-
jia tullee olemunn noin 60 tuhotta miestö. Koto Suomen uje-
roelroollinen sototvoimo rooipi siis soto-oifana tehdö noin 100 tv«
hatta miestä. — Paitsi »varsinaista oseroelroollistu jotaroöfeö on
maussamme „henfimortijamöen 3:muS Suomen tarffo-ampnja pa-
taljoona" noin 800 mieStö. Töhön potaljoonoun otetoun möfeä
pestaamalla.

5) Raha. Suomella on oma ruho, morffu (— frunc),
jota jaetaan 100 penniin. Emien oli Suomella yhteinen rohu
Ruotsin jn sittemmin Venöjön tunSju, mutta tnn roiiminetsi mui-
nitun maun rohu-asiot joutnimot semmoiselle tunnolle, ettö ne
ronitnttiront häiriötä Sitomentin ronltiopnntille, tehtiin Siionien
puntti totonaan roapoofsi Nenäjän multiopantista ja Suomelle
jöödettiin eri ruhanjo. Tömö rohonmuutos tupohtni m. 1865,
jolloin metalliraha, tultu ju hopeu, julistettiin ninonfsi loilliseSti
felpooroatsi ruhutsi Suomessa. Kun sittemmin hopean armo En-
roopou rohamarftinoillo aleni, puntiin rahotoitnan peruStufsetsi
ytsiuomuisesti tnlto.

Waltiollinen jako. Suomi jaetaan»valtiollisissa sith-
teeSsu tohdetsaun läänin, jotfu omnt: Undenmnnn lööni, Tnrnu ju
Porin lääni, Homeen lööni, Viipurin lööni, Miftelin tuoni,
Kuopion lööni, Nooson lööni jo Oulun lööni. Sööttien suuruus
on setä pintn-utunit ettö mäfiluftmn futsoen mursin epötusuinen
Tötä paitsi omat toiset läänit roerruttoman tiheöittmöSti osutut.
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fnitt toiset. Tiheimntästi usuttnjo läänejä omot Unbenmoan setä
Turun ja Porin läänit, horroimmin Oulun lääni. Kestimääritt
ajuu SuomeSjo noin 300 ihmistä neliöpenintulmalla.

Uudenmaan lääni.
Töhön lööiiiin funluu snnriu osu Uuttamaata, Kymenjoteen

jouftn itöött pöin, ju muhoillen osu tuottoista Hämettä. Kool-
taan on tämä lööni pienin Suomen lööneiStö. Sen piuta-uln
tefee 215 ncliöpenintulmuu. Unbenmnnn lööni rnjoittun pohjui-
jeSso Hämeen jo Miffelin lääneihin, ibösjö Niipurin lööniin,
etelösjö Sttomenlohteen jo läunesjö Turun ju Porin lääniin.

Maonlaotn on jotensotin epötosoisto, mnttu porhoimmin roil-
jeltyjö osio foto Suomessa, sillö paitsi meren löheisyyttö, jotu te-
fee ilmnnulun luithfeammatsi, on muunlaotn tössö löönissö enim-
möfseen somipohjoisto. Tööllö menestyy myöStin mehnänroiljelys,
rouiffu sitö hnrjottetoon möhemmöSsö mööröSsö. Mooinviljelyf-
sen rounruStumista ediStöroöt suuresti lntuisut herroSturtanot, joissa
tötö elinteinoa harjoitetaan uudenaikaisilla työkoneilla jo intdem-
mon moonroiljetystieteen perusteilla. Hedelmäpuita kosrootetaon
jotenkin yleisesti jo ne menestyivät hyroösti. Nauhteriu juniini»
puitu kosivaa miljelemöttö metsissä. Tummia turootaau myös
paikoittain. Karjanhoito edistyy sumussa snhteeSju jo samunlaa»
tuisiStu syisin kuin muniiroiljelyskin. Kolostominen Sitoinenloh-
beSsu ju Kymenjoesso on tuottoisaa. Tuminisuoren huilit jo Ky-
mettjoen lohi omot knulnisio. MetsiStö on puute. Ruutoteolli-
suuttu harjoitetaan menestyksillä jo mnntotniSto puikoin sooduon
kuparinkin, muun sitä ei löydy ronrsin sunreSsn möörässö. Ahtei-
sett knttsun käsiteollisuus ei tössö lännissä ole tehutturoullu tan-
nallo.

Useat puitot tömön löönin rnntnmoista oivat
ttiu, sillä nuo lufemottomut uiemeffeet jumaun sisään silmulle tnn-
feuturoot fuituiset merenluhdet tetemöt nöfy-nlon moihtelerooisetsi.
Pitkin Suomenlahden ronnittoa muodostuneet suuret ju luodot
omot roarsin roiehöttöroän nöföisiä. Nöisjö roiettömöt fejä-aitaansa
useat niistä Helsingin astttfaiSta, jotta eimät ole tilaisuudessa
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muuttoa tesäfsi „4uhuitsien särmien" raitnifoille Suomen fybän-
maihin.

Koitti Uitbenmuon löönin kanpnngit sijoitjemut Suomenlah-
den runnnlln. Niiden nimet oront: Helsinki, Viopori, Porrooo,
Solviisn, Tnmmisnnri jn Hankoniemi.

1) Helsinki (43 tuhatta osufosto), Suomen sunriruhtinoS-
kunnan päöfanftnnft, on maumme roötiriftniu jn tonnein fanpttnti.
Se sijaitsee merenniemeffeellö puoli peninfulmau lounnnscn päin
Vutttnnnjoen juusto. Tössö tanpttngiSsa asiiu Suonten tenrooli-
turoernööri jo tänne omot sijoitetut maumme torkeinnnnt roirtu-
kttnnnt, joista mainittakoon: keijurillinen jenoutti,kouln-ytihnllituS,
maotimittnttksen ylihollitns, rantateiden ylihallitus, loökintö-yli-
hallitus, postijohtokuntu, tilastollinen roirosto, poino-ylihollituS y.
m. Helsingissä on myöskin Undenmnnn lööninhnllituS. Oppi»
laitoksista mninittnfoon: Alefjnnterin yliopisto, polytefnillinen
opisto, norinnnlikoulu, 4 lyseoin, 2 lonina forfeumpun nniSsimiS-
tyStö roarten, taideteollisnttstoulu, alattpseerifottlu y. m. lulfisiSta
ratcnnntsistu oront ctcroimmöt: Nikolninfirtfo, uusi tenntteri, yli-
opisto, suurirnhtinnon palatsi, titorihnone, panffihuone, polytefni»
kumi jo jenuotin rofciinnfset. Kanpantäynnin suhteen sict Helsinfi
ensimmöiscn sijan Suotuen fatipuitgcistu mitä nlfomailtu tuonti-
torooroihin tnlce, mnttu iviennisjö rooittuu sm Viipuri. Hrisin-
gissä oroat myösfin Suomen rooltiopuntin ja yhdyspantin pöö-
tlltittoorit. Tehtaita löytyy ttjeampia, joista mainittakoon : 2 fo-
nepojoo, joferitehdus, posliinitehdas, tupattatehtoot y. m. Maam-
me suurimmat firjupaiuot omot Helsingissä. — Söhellö tnupuntiu
omnt: Ulriittaporiu fylpyluitos, Kaisaniemi jn Töölö, luonnon»
ihnnin paikkoja, setä Lopmiitti, parannuslaitos heiffomielisiä
roarten.

2) Miapori (1 tuhat asufasta), erittäin mahmu linnoitus
ou rotennettu puoli peuinfulmoa Helsingista merelle pöin seitse-
mälle soorelle, joita nimitetään Susisaurifsi. Tässä linnassa osun
jouffo »venäläistä sotomäfeä setä osu Venäjän sotoloiivostoa.

3) PorMoo (3,800 asukasta), Pormoonjoen suulla, on muis-
tettumu siitä, ettö siinä asuu Porrooon hiippofuunun piispa, jn
ettö siitin on ruotsinkielinen scitsenlnotkninen tysio setä tuuromyt-
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töin koulu. Tössö kaupungissa cli loppupuolen itäänsä iltaamme
mainioin rnnoiliju Johon Snbroig Runeberg. Kaupungin tnnppn
on meltoinen. Söhellö funpnntin sijaitsee puri sahalaitosta.

4) (1,800 usufoStu!, itäisin fnupnufi Undenmaan
lööuiSsö, on ratennettn merenlahden rannalle. Kutipuntilaiset
harjoittamat jonnnoistafiutonpuntäyutiö Snomenluhdenrnntomilla.
SoroiijuSju on rnotsintielinen nelilnottuinen realifontn. Meren-
puolella jutaman suulla ou Smurtholman ivunhu linnoitnS.

5) Tammisaari (1,700 osutusta), Hankoniemen itäpuolisessa
kainalossa, on mniStettumu siitä, että sen ostiffaat pyytämät ju
fattpiljelvat pnljon kilohaili-nimistä meritnlnn. TöSjö tanpttn-
giSju sijuitjee rttotsiittielinen seminuti kunsolottlnjen naisopettajien
ivulmiStamiSta »varten. Tammijaaren sormitfaat omat tnnnetnt.

6) Hankoniemi (700 asukasta), maamme eteläisin faupunfi,
on »vasta »viime roitosifymmenenä perustettu, mutta tuu sen sa-
tama turoolliseSti pysyy sttlnnu sunrimmun osun mnodestn jutun
sinne on ratennettn rautatie, niin on sen fanppn meltoiueu. Se
on oinou faupunfi Suomessa, jota tulmiSaitana roälittäö höyry-
loimaliitettö Ruotsin jo Suomen roolilla. KuupttngiSju on tyl-
pyluitoS.

tyiSfarS, Pohjan pitäjäässä, rautaruukki ja hyniien teräsfalujen
fehtus. — MuStio, Suomen roanhin rautatehdas Katjan pitäjäässä.
— Klllllilll, maasuuni ja konepaja 2Sihtun pitäjäässä. — KöonigS-
tedt, lasitehdas.

Turun ja Porin lääni.
Tunto lööni sisöltöö Suomen lounaisen osan Narsinais-

Suomen, läntisen Satakunnan, hiutuu läntistä Unttnmnutu jn
Ahmenanmaon saariston. Säänin toto on 445 iteliöpetiiittnlmoa.
Sen rujoina omat: pohjaisessa Nousun lööni, idässä Hämeen jo
Uiibenmuun läänit, etelöSjö Itämeri ju lönneSfö Pohjanlahti.

VursinuiS-Suomen rantamaat ju etenkin sen pohjoinen oso
omat muorista muutu. Eteläinen ju lounuinen rnntamuu tuhansine
ihanine saarineen ou Uttbenmuan lööiiin oheSja Suomen miljaivim-
pia, parhaiten »viljeltyjä ja roökiriktaimpia maatntttia. Tööllötin
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menestyy roehnönmiljetys jo etelöisellö rannitolla setö mnniamilla
saarilla löytyivät maamme siintinimut tammistot. Ttirnn taupun-
gin seudttillu harjoitetaan myösfin mehiläishoitoa. SoariStoloisit
tietysti harjoittamat talanpyyntiä. Kotiteollisuudessa omot tnmön
lännin asitffaut eteroiö. Turun ju Porin tnnpnntieit sendnilln fu-
dotoan myötöroöfsi paljon pttmpuliivantteitn jn Ruuman setä Utt-
denfanpttngin tienoilla tehdään pnuuStioita. Tehdasteollisuutta
harjoitetaan juureSsn mäöröSsö. Sannin ctelö-osuSsn on montn
routa-, lasi- y. m. tehdasta. Kolttia poltetaan paljon PnrniSten
ja Kemiön pitöjiSjä.

Töhön lönniin tnnlnron osu Sutnfiintnn on enimmäfjeen
tnsnnton, mutta mnntoin roiljoivoa moota. Pohjoisessa Sutatun»
nuSsu löytyi) fnitentin paljon tuimin fnntnitu ju roesisiö soitu.
Metsöö oli nöillö sendttin ennen uituun roarsin runsaasti, mutta
roiimmeisittä tvnosina on suurin osa tttttimetsiStö tullut höroitetylsi.
Monenlaisista hyödyllisistä kimilojeisto mainittafoon mustu mur-
mori, jota suudnun Reposnnreltn Kofemöenjoen sttnltn.

Ahroetinnmnohan tunlttn yksi sttttri suuri, Ahroenannillntere,
ja noin 85 pienempää osuttiin snnrtu setä sttttri jottfto osnmntto-
mia saaria, taltioita jo luotoja. Ahmenanmantereesen tetee meri
niin pittiö tohtia, ettö paitoin ainonStoan taitoinen tanttos eroit-
tou mantereen molemmilta puolin tnnfetttmvut lnhdet toisiStnnsn.
Mau on epätasaista ju tollioiSta, mnttn osutsi hymintin »viljorouu.
Snnrett tiheän ustttutsen ronotsi tnoduoi, sinne fuitenfin »viljaa
munalta. Kalustus ju hylteitten pyynti oroat meren läheisyyden
tähden tärkeitä elinkeinoja. Tätä paitsi omat ohroenaloiset hyroiö
ja rohkeita merimiehiä, jotka matkustamat sekö omilla että Suo-
men manterelaisten loirooillu kuuppaa tekemässä ju turonroitu kul-
jettamassa klluknisillnkin merillä.

Tämänkin lööuin kaupungit oront meren roimalla. Kott-
puukieu nimet oroat: Turku, Naantali, Uttsikunpunki, Rauma, Pori
ju Maorianhomina Ahroetiuttmnnllu.

1) Turku (23 tuhotta asukasta), Suonten monhin kaupunki,
on Aurajoen rourrello. Se oli ennen Suomen pääkaupunkina,
jolloin siellä sijaitsitvat senaatti, yliopisto y. nt. korkeat roirkatun»
nat ja siroistyslaitotset, mutta suuren tulipalon jälkeen, joko (ro.



36

1827) hölvitli melkein foto kaupungin, muutettiin yliopisto Hei.
sinkiin. (Sennutti muntettiin sinne jo 1819). Ntsiftn on Turku
njuknöliiknnjn puolesta Helsinkiä lähinnä suurin maamme kaupun-
geista. Turussa asiat Suomen nrltipiispn jo siellä oront: horoi-
oikeus, lönuinholiitiis, 2 lyseota, kauppakoulu, urkuri» ju lukkari-
koulu, knuromyttäinkotiln, metikonlu, noiskontu y. m. oppilaitok-
sia; pipliaseura ja talousseura. Tehtnitn löytyy ttscitn, soistu
kuulnisiunnnt orout tupnkkn-, fattohuopn--, pnitn- ju roertutehtout
sekö konepaja. Kaupungin merkillisin rakennus on ikiivanhu tuo»
miotirtko. Tnrnssu sijnitsee Porthanin knroapotsos. Kupittaan
fylpyloitotseSso, (ähellä tauptintio, töypi poljon snomuloisiu ter-
iveyttänsä etjimäsjä. — Turun ebitstullu, Aurajoen sintSsa, on
ihonu Ruissalon suori, joSjo fuSlvou paljon tummia ju pähtinä»
puitu. Snoitnon-ihnuuuttn tässä snnressn cbiStöroöt tnrfnlaiSten
rutentnntnt huivilot.

2) Naantali »540 osutusta) ou ivonho, nyfyääu roähäiuen
fouptinti meren raniiollo. Siellö roulmistetaun paljon fonfaitu
ju erittäin hyroiö sukkia y. m. roillanenloksia. Nauntulissu on
myöstin hyivä tylpylnitos. Knuppoliitettö harjoitetaan ivöhöisen.

3) Uusikaupunki (3,100 ustttnstn), meren rannollo, harjoit-
taa sunrtu pnuostioiu kauppaa. Kaupungilla on hyivä sotomo ja
jonnuoiuenkiu konppoloiroosto. Tehtaita on myös muutamia, joista
mainittakoon nahka- ju tupakkatehtaat. Tästä kaupungistu kulkee
inerennlninen söhkölennötinlonka Ruotsiin. Kaupungin lähistöllä
on muutamia lantasahojn.

4) Rauma (3,400 usntnstn'', Pohjnnluhden eli n. s. Rau-
manmeren rannalla eteläisessä Satakunnassa, harjoittaa loiveun-
tuistu luironliikettö ju tetee tuuppaa pitutamoroilla. Rauman pit-
sejä pidetään erinomaisina. Kouluista huomattatoon meritoulu.
Tehtaita ou ttilitiftn-, nnhfn- jn pnmpulitehtnnt.

5) Pori (8,700 asutusta), Kotemöeujoen etelöisellö ran-
nalla, on Suomen jnnrimpiu tnnppnfuupunfejn. Tönitä roiedöön
nltomaille paljon pttutoivaroita, lautoja ja lanttuja, setö torjuu-
tuotteitu, etentin ivoitn. Snimnliite ou snnrenlaineit. TehtuiStu
mainittufoon: fonepoju, tulitiffutehdns jn loimanmeiStömö. Konlu-
luitotsia on: rnotsintielinen nelitttotfaincn lyseo, snomenfietineii
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yfsityislyseo, nuistonln jo joukko fonsokouluja. Kaupuugiu ulko-
satamaa nimitetään Reposaareksi.

6) Maarianhamina (350 nsntnstn), Ahmcnnnmoalla Jo-
malan pitöjöössö, on pieni meritouppataupniifi, jonta osuttaat
elämät cnimmöfseen tnlostntseStu ja mevenfulusto. Konpnngissa
on mctitonlu jo ala-alteisfoultt.

Salo, kauppala Uskelan pitäjäässä, on Turun läänin itäisin faup»
papaikka, — liaa li n n, kauppala, rakennettu Kyrösjärmen rannalle
pohjaisen Satakunnan testipaikoille. —Ta<t l i, konepaja Kemiön saarella.— Littoinen, nierkatehdas Liedon pitäjäässä. — Oiijärlni, Kiskon
pitäjäässä, kuparitaiivos. — K a lit tl! li, rautaruukki Guran pitäjäässä.
— fitjtöefusii ,pumpuliiehdas Hämeenkyrössä. — Tourula, lasitehdas
Eläneellä.

Hämeen lääni.
Itäisen Satainnnon festimmöiuett osu jo Hämeen maakun-

nan feStiset sekö lounaiset maat tefelvöt Hämeen lööniii. Sitä
rajoittaa pohjaisessa Nciosan lööni, idöSsö Miltclin jo Uttbett»
maan läänit, etelässä Uudenmaan lööni ja lännessä Turun ja
Porin lääni, Säättin 010 tefee noin 400 netiöpeninfulmaa.

Tämä ensimmäinen sisämuon lääni tuuliin jo tuohon runoissa
ylistettyyn mesiriffaasen Suomen ylänföön, jonfa luouuou ivoih»
teleroaijuuS ou iverrato». Suuret, tuhansilla jaorillu jo sulmef-
teillu täytetyt sinertäroöt järroet, firffout jafalarittaot joet, rooah-
tootvat foslet, lukuisat »vuorten kukkulat jo harjanteet — kaikki
nämä tekeroät outoon mattnstojoon micllyttäivän maituttiksen. Söö-
tiin pohjaisissa osissa oli »viime miiosityninieiiecti osti suuria tutti-
metsiä, mutta »{immeisin hurjan puuliitteeu ojalla höivitettiiu
stiiui osu niistä. Moanmiljelys Inonnistuu porohiten etelö-Hö»
meessö, jossn roiljelysmnn on hymöö ju Miljan tnsronu useampina
ronosina inyötäiväksikin. Erittäin sopimaa on maanloatn pettämän
Miijclemisee». Tässä läänissä lusmatetoantin Suomen porasta
pellomuu. Karjanhoito on myöskin törten elinkeino jn se ebistyy
yhä ujnnmutnijemmnlle tnnnolle. Kotiteollisuus ei siebä ankaram-
paa arroostelno. Tehdasliitetta harjoitetaan sitä mastoin morsitt
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suuressa mööröSsö, sillö tässä lööttissö, Tampereella, oront Suo»
iiienmaan suurimmat tehtaat, MyöStin maaseuduilla löytyy useita
suurempia tehdoSloitofsia uiiutuin rantarutitkeju, paperitehtaita,
lasirntitteja, jahoju y. m. Kauppaliifettö ebiStöroöt sisämaassa
useat tonamot sctö HäincenliniiaStu Tampereelle, Tiirfnnn ju Nou-
suun fnlfclvat rantatiet, Höyrylaimoja liittnn fymmcnittäin löö»
nm mesillä.

Kuuluisin tössö tuonissa tnivottumista Inonnon-ihaunnfsiSta
on KongaSlllanyarjn, Tampereen fanpnngista fauttoisecn päin,
Säugclmämedcn jn Roineen roättliä. Sitä pidetään lähinnä Piin-
faharjuu Suonten luonnon tunne puna tuotteena. Lähellä Ha-
meenlinnan tanpuntia on lamca Parolan kenttä, jossa Suomeen
sijoitettu menolainen sotomciti pitää usein harjoitufsiansa.

Hämeen läänissä on nyfyään ainoastaan faksi tanpuntia:
Hämeenlinna ju Tampere.

1) Hameulinua (3,900 asukasta >, Nuuojau pitäjäässä, on
Tnrktiu lähinnä Snomcu ivnnhin kaupunki. Täällä asuu läänin
tuivcrnööri ju oja Suomecu sijoitetusta meuäläisestä sotumäestö.
Hömeenlinnauu ou sijoitettu maamme ainoa stlomcnticlinen normaa-
lilyseo. Tämän tauptingin ja Helsingin Malille rakennettiin maam-
me ensimmäinen rautatie, Sähellä konpiinkin sijnitsee monho linna,
jossa nyt on ivunkeuSloitos.

2) Tampere (14 tnhotta asukasta) ou rakennettu ihanalle
puikolle Tnmmerkosten ivorrcllc. Se on maumme suurin tchoos-
kaupuuki. Tehtaista muistettakoou marsinkin pumpuli-, merta»,
tiimi», paperi- ja ivillautehruutehtaat. Oppilaitoksista ntoinittatoon:
sltomentielinen neliliiottainen realitonln, yfsityistysio ju noistoulu.
Täällä on yksi Suomen innottaimpia tansantvalistnssenran haara
osastoja.

Lahti, kauppala ja rautatien pusäyspaikka, Niesijäriven etelä-
päässä. — gorssfl, pumpnlitehdas. — loinen, rautaruukki Tam-
melassa, — Terw lll»sti Janakkalassa ja3© ali eli f o sli Sääksmäellä,
paperitehtaita, -- Niin tllj ötw i, lasitehdas Urjalan pitäjäässä, —
M S la, maamme korkein maanmiljelusopiito, Tammelassa. — ffl o,
metsäopisto, Lammin pitäjäässä.
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Wiipurin lääni.
Töhön lääniin tuntuu eteläinen ju tuottoinen Karjula, osa

eteläistä Samoa setä hiutuu tuottoista Hometta ju itöistö Uutta-
maata. Söötiin pinta-ula ou 780 iieliöpenintnlmnn. Sitä rajoit-
tuu pohjaisessa Mitfelin jo Kuopion läänit, idässä Nenöjöit mai-
totilittä ju Saatotta, etelöSjö Saatotta jo Suomenlahti jetö län-
nessä Undenmnutt lööni.

Maanloatu on yleeniö muorista ju laroeumpin tajuntoja
löytyi) ainoastaan Soutotan läntisillä runtamanlln Köfisolmeu fou-
pitngin seudnillu. Kim töhön lääniin fitnluu osa Saimaan me»
jistöö, ei luonnon ihonulsistu ole pulitettu. Töhön toisien mai-
nittafoon erittäin Saimaantanaroan seudut jn mainio Imotron
uittous NnoksenjoeSsu. Niimemainittua föymöt nltomoalaijettin
ihntettelemäsjö. Oinitninen miehötysmoima ott myöstin Saototan
luoteiSranniton jymillö, jyrtföin jo paljaiden fullioin mölifillö
luhdilla ja mihertömillo loafjoilla. Maantuiljelyfjeen fotjoen on
maanloatn yleensä ttroittoo jo sonterperäiStä, mutta paitoin löytyy
myös jofjeentin hyroää samimoota, Niimemainittua tupnn enim-
män Saototan rantamilla jo Kynienjoen seuduilla. Muuten ei
maatnviljelys, »varjiutaau Karjalanpuolijesja lääuiu osuSso, siebö
tehumiStu. Viljoa ci tumallisinafaun »vuosina suoba ebeS omaksi
turpeetsi, ivaan sitä tuodaan suurissa muorin Nenäjöltö. Mouu-
loadnu httououben, snnrten soiden jo rämeiden oheSso, oroat maan-
iviljelytsen edistymistä estöneet tössö löäniSsö roiime niloihin nSti
olleet snuremmnt jn pienemmät Inhjoitnsmout, joita Nenäjän hal-
litus täällä aitoinaan jnteli. Nyt on tititentin Suonien hallitus
ivöhitellen ostanut nömö muut entisiltö omistajiltaan, joten ntuan-
tviljelyS, tmi talonpojat snnront hullitntseltu oStun inuntilttunsn
omikseen, nltnu ivöhitellen purnuina. Knrjnnhoito on myöS ja»
moista syistä tössö löönissö lenties huonommalla fonnolla tuin
missään toisessa maumme läänissä. Hemosiu hoidetaan fnitenfin
paifoitoiu hytvösti. Kalustus ou tuottoisaa sefö sisämaan pie-
nemmissä tvesiSsö ettö etenkin SnutotnSso, SnimuuSsu, Snomen-
lahbeSsii ju Kymen» setä NnofsenjoiSsn. Erinomaisen törteöuä
eliuteiuonu pidetään rnhdintefon, johon etenkin Niipuiin ju Sor-
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taivutun seutujen talonpojat omat tuiti taipuneita. Kaupunki'
jefä maafnuppiniden tnmoroito fnljettamat he roarsin mielelläöu
pnitnstn toiseen, »vaikku rahtipaltla useinkin on niin niukka, ettei
si riitä miehen ja heroosin elatukseksi edes rahti-aitana. Töten
jööpi hljroiufäi paljon roälttämnttömimpiö maanmiljelystöitö tele»
mättö, puhumattakaan siitä hyödystä, mitä mies möisi fotonaan
ollen konnullensa tehbä. Mnttu rahdiuteko ou isöiu tapa ju isäin
tumoiStu ei konsa mielellään luoron, ivoiltapa ne olisimottin mu»
hiugolltsia. Paremponn pöin pyritään kuitenkin tässäkin kohdin.
— Joltinenkin liitu Niipnrin löönin knottoiseit puolen Marokkoani»
mistä talonpojista kulkee tyfty» jo tolmisaikoinu ympäri Suomen
maontumnrnn niinkuin Heinosten, rnnivniden, moin, lintujen, nah-
kojen y. tn. ostosjo, joita jitte kuljettamat Napiniin jo etenkin
Pietariin hymöllö moitollu myödötsensä. Köyhemmät taupan»in»
toijet miehet tnlteivut snmi» jn porsliini-aStioiu setä rnntaputain
kaupalla ostaen sen ohessu tulonpojiltu »vanhoja, »vaatteita, n. j.
„rättiö", joita mietvöt joto Suomen toi Pietarin poperitehtaisin.
Nämä elinkeinot estömöt josjukin määrin kotitcollijuudeu mnitrus»
tumista, jota onkin tösjö löönissö miclö nykyään melkein huonolla
kannulla. Miehet, mutta etenkin naiset, köymöt enintmötseen oS»
tetnissu muutteissa; ninoastaan liinaivaatteitn mnlmistetnnu joit»
tuu merruu kotonn. Tehtnitn, mursintin snhojn ju runtarnukkeju,
löytyy sitö mnstoin runsaasti; Suomen snurimmnt sahat oroat
täSsö löönissö ju tööltö miedööntin ultomnille enemmän puutu»
murolta kuin tuistaan toisesta Suomen löänistö. Rautamalmin
saadaan runsaasti järivien pohjasta. Kuparia ju hiukan tinaakin
ivulmistetaon Pitkänrannu» nnttissu Suutotait pohjoisrannikolla.
MuiStu timituntiun tuotteista mainittakoon marmori ju koitti.

Niipnrin läänissä on yleensä tunsi toupnntia, joista tolme
sijaitsee Suomenlahden, totsi Saautotnn jn ytsi Snimnnit rntntollu.
Kaupunkien nimet omut: Niipnri, Hamina, Kotka, fiäfijalmi,
Sortomalo. ju Snppeenruntn.

1) Wiipuri 14,700 nsuknstu), Niiputiu lnhden ran-
nalla, on maamme suurin tuivuran roientikanpunti, sillö tööltö
tantta roiedööu ulkomaille enimpöin — kenties kaikkien — niiden
monilukuisien sahuin roalmistamat ptititomarot, jotta oivat sijoi-



41

letut Sointuosin lostemoin Metten rannoille Kuopion, Mitfelin jn
Viipurin luoneissa. TäSsö toupungissa on homioiteuS ja läänin-
hallitus. OppiloitofsiSto mainittofoon: ruotsinkielinen seitsenluot
täinen lyseo, suomenfielinen yfsityislyseo, nelilnottoinen rcolitouln,
2 nuiSfouluu, merifoulu i). in Viipurin firjallistniSsetiru ttnt-
netaan inuotfaista isänmaallisista hurrastntsistansa, Tööllö sijaitsee
Pohjoismaiben ojafepantin pöäfonttoori. Tehtaita on useampia,
niiutuin fonepuju, sifuritchdus, tupnttntehtnitn, tulitiffntehtoita,
tynttilätehdas y. m. „Wiipurin rinfelit" omat funluisot. Kait»
pungin lähistöllä on myös useampia tehtaita ju sohalaitotsiu.
Puoli peninkulmaa Niipnristu merelle päin on Uuras, suuri fan-
täin lnstnnspniktu jn Niipnrin ulfofatama. Söhellö tanpnntiu on
erinomaisen ihotta Mourepoou puisto, jossn sijnitjee Näinämöisen
tnmnpotsos. Kim NiipnriSsu nsuu pnljon nltomnolaijia tattppo»
osioitsijoitu y. m,, niin puhiltaan siellä useampia tieliö, joutu täh»
den tötö tunpnntiu on snnottn „Snomen Vnnbelifsi".

2) Hamina (2,700) nsnfuSto), Suomenlahdenrannalla Uu-
dellamaalla, on melfoinen faiippafanpnnfi jo nytyäön muiStettuMa
siitö, ettö siinö sijaitsee maumme tndettifouln, joSsn mnlmistetnon
sotumäeu upseereja. Kaupungissa on myös rnotsinfielinen tyttö-
fonlu. HnminnSsn on innotns tnnsainvotiStnssenran haoru-osusto.

3) Kotka litoin 600 usuknstn), meren snnreltn Kymenjoeii
itäisin sunhnnrnn kohdnlln, on uusi knnptinki, mnistcttnmo snnriStn
suhnlnitotsistnnn, joissn lonkniksi jo londoiksi tehdöön enin osii
niistä miljoonista tnttipöltyistä, joita sinne ivnosittoin tuodaan
Kymenjokeu myöten Homeen sisämaista.

4) Käkisalmi (1,200 asukasta), Soatoluu muualla Nttofsiu
pohjoisten sttnhaarain mölillö olemnlln snnreltn, on monhu kau-
punfi jn tekee jommoistnkin knuppou Pietarin kanssa. Pietariin
iviedään enimmäkseen porktiu sitä rooitu ju sieltä tuodaan jauhoja.

5) SortaMala 1800 usutoSto) on tärkeä tunppnkoiiptinti
Soutokan pohjuiseSsn pööSsö. Knuppnn tehdään samoilla taiuoroitta
kuin Käfisulmessofin. Sortamaton markkinoissa myödöön pnljon
Suomen hemosia Nenöjölle. Söhellö kaupunkia, Kymölässä, on
täydellinen suomenkielinen seminari tonsafonlun mies- jn nniS»
opettajien malmiStomiSto Marten. Kaupungin lähistöllä sijaitsee
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myöS suurenlaiiten nuhfatehbas. lVortaivaluStu on jäönnöllinen
höyrylairoatnltn Köfisalmeen jn Pietnriin.

6) iiappeenrauta (1,300 njnfnSto), sijaitsee Soimaan etelä-
rannalla puoli peninfulmnu louteen päin Snimuunfonamau ylä-
päästä. Tööllö on ttiritnSloitos nais-pahantefijöitö morien ja
kylpylaitos. Kaupungissa ou suomeutielinen ytsityislyseo.

it läilliltli, kplä Impilahdella, kupari» ja tinakaimos, — lls»
fealllssa on marmoorilouhos ja suurenlainen kalkinpolttimo. — Suni»
niemi, posliinitehdas Räisälän pitäjäässä. — *}.'») teelahti, kraniitti-
lonhos Virolahdella. —Tv a, ruutitehdas Sippolassa. —Saurit-
salo, lastauspaikka Zaimaankanaman pohjaispäässä, — «ulljarmi,
rautatehdas Tuojärmen pitäjässä. — Naiwlllll, rautatehdas Kimenna-
malla. — Kuiljllaulllsfi, paperitehdas Nalkealan pitäjäässä.

Mikkelin lääni.
Melkoisen osan tämän löönin pinta-ulasta peittämät suuret

setä Saroo»Karjnlllu ettö Kesti-Suomcu roejistöihiu fuuluront jär-
roet. Koto läänin pintu»ulu tetee noin 415 ueliöpeninfnlmuu.
Mitfelin lääniin futtlnu Salvon inaatnniian teStimmöinen osu ju
osu itöiseStö HömeeStö. PohjoijeSjn ja iböSjö on tömöu löönin
rujunn Kuopion lööni, etelöSjö Niipnrin ju Uttbenmuan löönit
setä lönneSjö Homeen jn Nnnjntt löönit.

Suoitnon-ihnniiuben ju nöfy-alojen ivailitelelvaisunben pito-
leStn on Mitfelin lööni töybelliseSti Homeen lännin roertninen.
Mnnnlntu ou mötiStö jn hiekaujetoiSta, joutu töhbeu inuauiviljelyS
ei moi tööllö menestyä niin hyroöSti tuin etelö» jo lounuiS-Stto-
meSsa. Kostenpoltollu jn suottroiljelykjellä — peltoiviljetyljen
ohesja — jaabaan ftiitettfiii ttjeimpiun mnojino miljou ontutsi tar-
peeksi. Koskimaista otetaan tomollisesti taksi, joskuskolmekin »vil-
jnn, jonku töhbeu mau sittemmin, mtnttamiita mnosinu heinöö fuS-
luettnaan, ei kymmeniin muosiin sen peräsin kytene metsittymään,
maun jööpi atttiotji, hyöbyttömölsi ahoksi. Soibett miljelyS toi-
mitetaan kuitenkin jörjellisemmöllö taivalla. Niissä pibetöön ta-
roalliseSti ainoastaan yksi roilju, jonka jälteen ne jötetöön heiiiön-
taSronlle. Heino menestyykin roarsin hyroiu simmoisiSty soissa,
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joiSfa on paljon mutaa ja je hyroötsi möbönnyttö. Paitsi taival»
lisimpiu roiljanlajio, ruista, ohraa ju fouruu, tyltvetöän Kuopion
jo Niipuriit lööuin rajojeubujllu myöStin tattaria. Kurjnnhoito
ou jomttioijellofin tannollo. Erittäin heroosiu rnotitaon jo foS-
routetann hyroöSti, joten ne meltein roetöroöt roertojn Knrjnlnn
herooisille. Kotiteollisuus ou tyybyttömöllä tnnnnlln. Knitti työ»
mootteet tehbään omuSso muassa tasmoneesta liinasta ju pello-
roosia sefö oman maun lampuiben Milloista. MaomieSten mal-
mistumat maanmiljelySfapineet omot myös SomoSju turtoitntjen»
mutaisenipio tuin moueSsu ntuuSsa ntaatnnnoSsa. Kalustus on
hymin törteö siivit-elinteino. Useonlaatuisia jörroi- ja jofitaloju
suobaan paitoin jotentin rnusaosti, Suurimmissu Snimnnn ive»
sistöött tuulnivissn jörroiSsö löytyy myöStin pieniä mustio höl»
keitä. Tehbosliifettö horjoitetaon IniveoSli: roorsintin oroat sohot
ja rautatehtaat tärteöt. Koupontäynti on myöStin milftoanpuo-
listo etenkin sentöhben, knn tömön löönin mesistöt omot Soimaan»
tanoman lantto yhteybessö meren tatissa.

Tässä läänisjä, Pnritiveden jo Pihlojoivedeu »välillä, on
lnonnoii-ihaminbestaau maan mainioksi tullut Punkaharju, ruu»
nuti puisto, josju mnosittuin töypi paljon mottuStamaisia ihaile-
massa »verrattomin nöty-oloju.

Mittelin läänin loupungit oroat Miffeli, Somolinno. ju
Heinola.

1) Mitteli (1,4W ojntoSto), eröön pitkän ju knitnijen Sai-
nioon lohbeu rannalla, on pienettö kauppakaupunki. Tööllö sijuit-
see iöäninhallittiS ju ruotsinkielinen seitsenluokkainen tyfco jekö
knkji yksityistä tyttökoulua. Söhellö koupuutia ou jnnrenlainen
nahtutehbas ju Otomon ntaanmiljelystoulii.

2) SllMonlinua (1,200 ojntuStn) ou ratennettn Haufimeoen
ju Pihlujumebett mölijelle saarelle Söömingiu pitöjöäsjä. Söhellö
fanpuittia, toisella Hunpusnlmessn olemulln suurella, ou mouha
linnu, OlllMiuliuua. Kaupungin funpnnföynti ei ole fehnttu-
mollu fanunlln. Oppilaitoksista, muistettakoon suomenkielinen neli-
lnoftaiuen reolifonln. Söhiseubullu ott muutamia sohalaitofsio.

3) Heinola (1,100 osutosta), Iyräugöufosken rannalla Hä-
ineeSsö, oli enneu Mikkelin löönin hallituksen asunto. Nykyään
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kuljetetaan jen kautta paljou pölkkyjä alas Kymcnjotea myöten
Kottoan. Kaupungissa on snomentielinen neliluotfaineu reolifoulu.

£ liivi, suuri maapuuni sa ivalsilaitos Nantasalmella. — Kctii-
ssllssllllri, lasitehdas Kerimäen pitäjäässä. -■- HliiltOlllS ti, ranta»
ruukki Joroisissa. — .$a apnf otff i, rautatehdas Pieksämäellä.

Kuopion lääni.
Kuopion lääni sisältää pohjaisen Karjalan, pohjaisen ©aroon

ja pohjoisen osan itäisestä Hämeestä. Sen vajoilla omat: pohjat'-
ieSfa Oulun lääni, ibäSsä Venäjä ja Viipurin lääni, etelässä
Viipurin ja Mikkelin läänit sekä lännessä Vaasan lääni. Lää-
nin pinta-ala tekee noin 790 maantieteellistä neliöpeninknlmao.

Tössö löönissö on samoin fitiit Mittelinfin läänissä paljon
suuria ja pieniä jänniä, jotta fnnlnroat Soivo-Korjalan ju Kesti-
Suomen »vesistöihin. Senpätähben laivataan tnnttöfin »varsin
tanniitu luonnon mnobostamiu nöfy-aloja. Kuitenkin löytyy täällä,
etentin löönin itä» ja pohjois-osiSso, meteliä soita ju nntiotn fan»
kuita, joissa itimijct tnljetsimat oinoostaon tnkkipnitu nittnessaoit
toi kurhttju ju mtiitn pctojn mctsöstnessöön. Mnnnlnntu on enim-
mäkseen muorista ja fimiperöistö, mutta paikoin toivotaan myöS-
fin hyroänlaotuista soroiperöistn roiljelysmoatu. ©en mntoon me-
nestyy mnnnroiljclystin pnifoittoin poretnmin, puitoittaiu htto»
nominin. Tössö setä Niipnrin löönissö roiljelläön tattaria enem-
män fliin maamme toisissa lääneissä ja hyminä mnosina — s. o.
hollottomina fesinä — sonbaan siitä erinomaisen hymä soto, mnttu
fun tattari on erittäin orta tylniällc, niin panee siit hollu usiant»
pina muosina, joSta syystä sen miljelys on sangen cpämotainen
elinteiito tytmäSfä maassamme. Mnntentin eimöt tötölöiset tv»
lonpojat tee niin poljon työtä peltojensa parautamisifsi tuin tastien
miljelemisetsi. Söönin itäisissä jn pohjaisissa ojissa snubaantin
lastista mnosittain melkein yhtä paljon Miljan fitiit pelloistakin.
Metsämaat omnt tnitenfin nniutamisso paitoin niin hyötyisiä, cttn
ne moibnon tosfetsi tootao pari, jopa tolmetin fertou mies-iäsjä.
Siinä tapauksissa ei fnitentaan saa myötäänsä tasmuttau eneni»
pöö tuin fatsi miljoo. Suo» jo niitty-miljetys omot ebistymäön
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pöin, Turoullijina muosinu snnbnnnfin Miljaa omaisi turpeeksi,
mttttn kntomnosiun on noilla seubuiu mooiumme nseinlin suurempi
hötö tuin muissa paittatuunissa. Töhön syynn töynee pitäminen
mnntnviljelijöin jokseenkin yleistö möhämnrnisuuttn. Knrjonhoito
on sangen Ityöblsitäroää. Täältä miebäön muosittain paljon rna-
rous-elämiä, rooitn jn heivosin Nenäjälle. Enin ojn knrjnnrnonSto
soubnnn roiljellyistö joistn jn jofiivarsi-niityistä, Heinöö kusronn
myös pnljon ösken-roiljellyittö puuttomilla knskiinnilln eli n. s.
uhoiltu, tuultu niitä on kiivityillensä ivttotsi Honkola niittää. Ko-
loja pyydetään ju saadaankin runsaasti snttristu jörmistö jn joista.
Etenkin oromoin jo metjölintujen metjöstystö hnrjoitetnnn ylei-
sesti ju niiden tuotteet miednnn enimmökjeen Nenäjälle. Snno-
mnttomun juurtn etua omot noihin aitoihin soukka antaneet sun»
ret metsät, soistu pölttyjö nitetuun lukuisiin sahoihin tontuiksi jo
laudoiksi ronlmistettnivntsi ju sitte Niipuriit kuutta ulkomaille lö»
hetettäroäksi. Nielu nykyäänkin löytyt) tämän lännin itöiseSsö
osoSso sangen sttnria ttikkimetsiö. Kotiteollisuus on tnennyi ri-
peillä askelilla eteenpäin. Talonpoikaiset naiset roalmistoroat itsi
kuitti setä omansa että miesten pitorooutteet: ainoastaan jtthln-
pnfniitn köytetään ostofotttuita. Miesten föteroyytlö ci yleensä
tunnota kehun; fnitenfiu roolmisietuan Siperitt pitäjäässä hyroiö
ujotörryjö. Snurempin tehtaita (öytyt) ttseompio. Töhön futsoen
oroat erittäin muistoon puntaront sahat ja raututehtuut. Kuopion
löönin jörroet oivat rautamalmista tiffuimpiu Suomessa.

Kuopion löönin fniipnngit ownt: Kuopio jn Joensuu.
1) Kuopio (6,800 usutusta), luonnon-ihanalla paltulla

Kullnroeden ronnolla, on tomön lööiiin pöötanpunti. Siellö osuu
lääninhallitus ju Kuopion hiippakunnan piispn. Oppilaitoksia on-
suomeutielinen seitsenluottninen lyseo, ruotsintielinen yfsityislyseo,
fatsi noiStonlna, suomenkielinen itelilitoktninen reolikonln, kuuro»
myktöinkoulu, sokeain oppilaitos y. m. Niinkuin kuikissu tituisso-
tin löönin pöötaiipungeiSsn, on tööllötin ronnkenSlnitos. Kuupnn-
föyuti on roilfns. Ultomnille roieböön erittötntin rooitn ju Kuopion
tiinrttinoilln myöböön Nenölöisille paljon hyroiö Kurjnloit ju So»
ivon heroosia. Tehtaista mainittafoon tulitiftutehtnnt. Knuputt»
gin rnfennntsiStn huomottofoon tnomiofirffo jo ulteiSopiSton for-
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tnno. Söhellö foupnttfiu on Lemäseu maaitroiljelyStouln jo for»
teu Puijoumäti, joltu on urooru ju kutinis nöty-ula.

2) Joensuu (1,600 nsittustn), Pielisjoen snitlln Kontiolnh'
bett pitöjöösjö, on pohjuis'Karjalan ninon jn jeutöhben hyrointin
törteö funppnfnnpunfi. Knnppnn tehböön roarsintin pnutaroaroilla,
ioitn tnnpnttgiit löhistöllö oleivnt suuret snhnt ivnlmistnront lun-
tuifsi jn lnnboitji. Paljon roiebään myöstiu rooilo, uohfoju y, m.
maantaronrnu Pietariin ja nltomaillc. Oppilaitoksin löytyy: suo»
mcnkielinen neliluokkainen tysio, naiskonln ja kansakouluja. Jeh»
daslaitoksia ou tupakkatehdas.

f alitti, tärkeä kauppala Haukiniemellä Poromeden rannalla.—
Nattaus, kauppala ja suuri konepaja Leppämirran pitäjäässä .— Nur»
M es, kauppala Pielisjärmen pohjaispäässä. — ItttaSftt, puoli penin-
kulmaa pohjaiseen päin Joensuun kaupungista, on pari suurenmoista sahaa
ja putelitehdas. — -Värtsilä, suuri rautatehdas Tohmajärmelli. —
Möhi», Paulatllsfi,Kuoftaisieiifosf t, Inwantosti y, m.
omat kaikki isoja rautatehtaita.

Waasan lääni.
Ne maakunnat, joista tämä lääni ou muodostettu, oraat:

eteläinen Pohjanmaa, luoteinen Häme jo koillinen Satakunta.
Sitä rajoittaa pohjaisessa Oulun lääni, idässä Kuopion ja Mik-
kelin läänit, etelässä Hämeen jo Turun ja Porin läänit sekä län-
nessä Pohjanlahti. Läänin suuruus on 755 maantieteellistä neliö5

peninkulmaa.
Paitsi KeSfi-Snomett jo Lounaiseen »vesistöihin tuntumia

jänniä, on täSsä läänissä paljon jofia, jotta tctsferaat Pohjanlah-
teen. Moonlaotu on Pohjanmaalla tasoista. Tämän läänin
fcstisellä rautamaalla outin maamme lumein tosauto. Pohjonluh-
ben rannikko on matalaa ja saorcfasto. Suurin saariryhmä on
Nitolaintoupungitt luoteispuolella Merenkurkussa. Moanmiljelys
tuounistuu, marsinkin eteläisellä Pohjanmaalla, hymäSti, sillä »vil-
jelysmaa on soroipeväistä, firoitöntä jo pofsnmnltaista. Täällä,
Kyröujoen rantamilla, löytyivät nuo mainiot peltomaat, joiben
laajuus 011 tullut sananlosfutsi *). Suouroiljetyfsellä, jota innot-

') »Isonkyrön pelto ja Limingan niitty, merioja noille ei ole tietty"
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fooSti harrastetaan, saadaan erinomaisia niittymaita. Näillä sen
duin täyttämät jo talonpojatkin uudemman-aikaisia maoniviljelyS
työtalnjo, jo heinäutasrotta foetetoon edistää tylmysiemenillä. Vil-
joitlojeista tosmaletaan täällä enimmän maan moiniofsi tullutta
„Vaasan ruista". Tämän ohessa »viljellään tietysti muitakin
maassamme tumallisia railjaulajia. Karjaa hoidetaan huolellisesti.
Setä torrae- että polttopuista on Pohjanmaan tässä osassa puute,
jota mastoin Sttomcttselällä ja sen tafaisissa läänin muatunuissa
on »vietä nytyäänfiit torpeefsi metsää, maitta sitä on siellä hir-
rocästi hoosfatttt. Meren ruunifoilla harjoitetaan hyödyttäroää
hailin talostustu ja hylkeenpyyntiä. Vaasan läänin rantamaiden
asukkaat, pohjalaiset, oroat erittäin nerokkaita laatuisissa tir-
»veStöiSsä, jonka tähben he, fnn fotiscubuilloou ei alituisesti työtä
riitä, motfuStoroat muissa lääneissä loiroojo, fartonoita y. m. ra-
feutamaSso. TäStä syystä oivat myöSfin pohjalaisten omat talot
tonniito, melfeinpä fomcoSti rakennettuja. Naisten fotiteollisuuden
tuotteita ei myösfääu soroi tjteensä moittia. Tehbosliifcttä hor-
joitetoou sunrculutseSso määrässä. Varsinkin löytyy tässä lää-
nissä routa-, roevfo-, pumpuli-, lasi- jo uohfatehtaito setä sahoja
ja loiroainroeiStämöitä. Kattpatttäynti, etenkin Ruotsin fottSsa, ja
merenkulku oroat tärkeitä elinkeinoja. Usealla tämän läänin kait-
pungillu on jommoinenkin fuuppalairooSto.

Vaasan lääniin fnnlnmat Oiimeen jo Satakunnan osat,
jotta Suomeuseltä eroittoo Pohjanmaasta, oivat hallou-orfoja,
epätasaisia jo sentähden moanmiljelytseen tvähemmän sopimia moo-
tuntia. Täällä harjoitetaan poifoin foStiroiljelyStä. Jormista ja
soiSto saadaan vunsooSti rautamalmia. Täältä, näiden maakun-
tain omovoiSta jo kaukaisista metsistä, tuottamat Pohjanlahden
voutakoupungit loimanvakeitnns-tarpeeuso.

Mi ainoa Vaasan läänin kaupungeista on sisämaassa,
muut, lunniltansa kuusi, sijoitseroot kaikki Pohjanlahden rannalla.
Kaupunkien nimet oroat: Nikoloinkanpmtki, Uusikaarlepyy, Pietar-
saari, Kokkola, Kristiina, Koskinen jo Iyroäskylä.

1) Nilolainlnnpunti eli entinen Vouso (6,300 usutusta).
Mustasaaren pitäjäässä meren tohben rannalla, on Vaasan lää-
nin suurin fouppakaupunki. Täällä on Vaasan osakepankin pää-
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konttoon jo johtokunto. Kauppaa tehdään enimmäkseen »viljalla ja
tehtaiden tuotteilla. Kaupungissa sijaitsee Vaasan horotoikeus ja
läänin hallitus. Oppilaitoksia on: fatsi lyseota, ruotsinkielinen neli-
luotfaiueu realifonlu, mevitonln, noiSkottltt y. m. Tehtaita löytyp
kaupungissa jo sen lähistöllä useampia, niinkuin puumillatchdaS,
petlaroatchbnS, paperitehdas, lasitehdas y. m. Kaupungin ulkosa-
tamaa kutsutaan Vrandöolsi.

2) Uusikaarlepyy (1,200 asukasta), Lapuanjoen suussa, on
roähäinett kauppakaupunki. Täällä sijaitsee ruotsinkielinen semi-
ttavi kaniakoulujen mieSopettajoin raalmiStamiSta raavteit. Kaupungin
lähistöllä on njeumpia tehtaita, joista mainittakoon tulitikku-,
uuhta» ja lasitehtaat setä muutamia sahoja ja rautaruukkeja.

3) Pietarsaari (2,100 osutusta), pienoisen meren lahden
vannalla Pietarsaaren pitäjäässä, on hyroci kauppakaupunki ma-
rustettu sotveliaallll satamalla. Tehtaista mainittakoon Inujuttho-
ja tupakkatehtaat. Pietarsaaren pitäjäässä on kuuromykkäin kontu.

4) Kokkola (2,200 asttfasta), Vaasan läänin pohjaisin fou-
puttfi, on meren lahden rannalla hittfan eteläpuolella Perhonjoen
suutu. Tällä, niinkuin useammilla muillafiu Pohjanlahden rem-
tllfanpnttgeilla, on melkoinen funppalairoosto. Kaupungissa sijait-
see ruotsinkielinen nclilttoffaitteu lyseo. Tehtaista muistettakoon
suutitpofta-, tulitittu- jo nahkatehtaat.

5) Kristiina (2,700 asntoStu), Vaasan läänin eteläisin
funpnnfi, ou Pohjuntuhdeu ruunalla Lopmäävtin pitäjäässä. Sen
usuftoot huvjoittctmat snttvtu mevitonppao. Lähellä foupunfia ou
uuhtotehdos.

6) Kaskinen (800 osnfosto) ou meren saarella Närpiön pi-
täjäässä, pohjaiseen päin Kristiinasta. Tällä faupuugilla ou erin-
omaisen sopima loiraosatama. Osa osuftoiSta harjoittaa hailin-
pyyntiä.

7) Jywäskylä (2 tuhotta asutusta) on ainoa sisämaan fou-
pnnti tässä läänissä. Se sijaitsee Hämeen maakunnassa Päijäu.
teen pohjoispäähän tosteraan Iymäsjärmen rannalla. Suuren
merkityksen tälle kaupungille ontaraot ne monet koulutoitofset, joita
tänne on sijoitettu. Täällä on Suomen suurin seminoriloitoS
tousatoutujen ntieS- ja naisopettajien raalmislotnista raurten mo-



49

lempine mallitottltttneen, suomenkielinen seitseuluoftainen lyseo,
uctisfottlu y. m. Kaupungin rakennuksista omat ntainittaroimma!
uudet, uljaat seuiinarin kartanot. Kaupan suhteen ou Iyroästytä
Kesti-Suomen tutfiliiffeeu keskuksena jo täällä löytyy yksi maamme
suurimpia kirja- jo koulutarpeiden kauppoja. Höyryloimat kulkemat
säännöllisesti faupungiu ja Lahdet! tauppalan ivälillä. Muutamia
tehtaita löytyy faupungissa ja sen lähistöllä. Niistit mainittakoon
tupolta: ja paperitehtaat setä useammat sahat ja myllyt.

CSte fm ra , ruutitehdas Ilmajoen pitäjääpä. — Silitin ti,
rautatehdas Karstulassa, — £rtS m ala , rautaruukki Isossakyrössä. —
('i r ii lito liiti, lasitehdas Mustasaaressa. •— Lo h n sf i, paperiteh-
das lähellä Imvästulän kaupunkia.

Oulun lääni.
Tämä Suomen pohjaisin ja suurin lääni on ololtansa yli

3 tuhotta iieliöpenitikulmaa eli lähes puolet koko maamme pinto-
oloSta, mutta se on somalla hovmimmin osuttu. Oulun lääni si-
sältää koko pohjaisen Pohjanmaan jo Suomelle kuulumat osat
Länsipohjasta setä Lapinmaasta, Sitä rajoittaa pohjaisessa Norja,
ibässä Norja ja Venäjä, etelässä Kuopion jo Voasou läänit setä
lännessä Pohjanlahti jo Ruotsi.

Pohjanmaan rantamaisemat oroat alhoista tosonfoo noin
5—10 peninkulmaa Pohjanlahden vannasta sisämaahan päin, jota
»vastoin tämän mookunnati sisä-osot oroat täynnä kovkeito ivuovio
setä äärettömiä soita jo rämeitä. Täällä, Oulujärroeen losteroain
»vesijotsojen ympärillä jo Kirooloselän setä Kainunscläu »välisillä
seuduilla löytyivät »uoamine suuvimmot jo povhousti säilyneet tul-
kimetsät. Muuten on ntaaitlaatu enimmiten hietopohjoisto jo raato-
peväistä, jonka tähden niaaiimiljelys Pohjanmaan sisä-osisso on
raähemmäit tuottamaa. Maatunuan ylhäinen pohjainen asento te»
tee sen myöstiu hallaisemmatsi tuin maamme eteläisemmät seudut.
Mutta tässä fohden on hnoniottatva suuri eroitns sisämaan jo
meren ronnifon matilla, sillä moo meren seuduilla ou hyroästi
roiljeltyä. Siikajoen ja Onluujoen »välillä oroat moiniot Limin-
gan niityt, jotka kuuluisuudessa roetöroät merioja Isonkyrön pel-
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loille. Karjanhoitoa harjoitetaoufin näillä seuduin hyroällä me-
nestyfsellä jo on se elinkeino tässä läänissä ylimoltain yhtä tär-
keä kuin maanmiljelyskin. KolaStttS on myöskin marsin tuottoi-
saa sisämaiden särmissä sekä etenkin noissa suurissa ja koskisissa
»virroissa, joista saadaan paljon lohia. Kemin ja Oulun lohet
omat kuuluisat. Noista äärettömistä metsistä poltetaan paljon
termaa, mikä työ tuottoa elatuksen tuhansille ihmisille. Pohjoisen
Pohjanmaan metsät oroot riistosta rikkaimpia Suomessa jo sen-
tähden ei metsästys tässä Oulun läänin osassa suinkaan ole mätiä--
arrooinen elinkeino. Metsälintujo sekä ororoon y. m. metsäeläin-
ten nahkoja myödään täältä paljon joko »vuosi. Tehdasteollisuus
ei tässä läänissä siedä »vertaamista maamme toisten läänien teol-
lisuuteen, mutta muutamia rautatehtaita, loutosahojo jo loiroain-
roeistämöitä löytyy kuitenkin siellä täällä. Kansan yleinen fate-
royys ei ole kehuttamatta faunalla. — Torniojoen ja Ounasselän
matista maata sanotaan Länsipohjaksi ja on »e Pohjanmaan sisä-
osien tällainen.

Lapinmaa jaetaan seitsemään osaan, joita nimitetään La-
peiksi. Ne oivat: Ettontekiäisten, Mnonionnisfon, Kittilän, So-
dankylän, Kuolojärroeu, Inarin jo Utsjoen Lapit. Siellä menes-
tyy maanroiljelys ainoastaan Harmoina mnosina jo sen perimmäi-
sissä osissa, Inarijorroen pohjoispuolella, ei moauiuiljelystä loi-
sinkaan harjoiteta, siltä jäämereltä tulemat kylmät pohjatuulet,
jotka täällä pääseroät »vapaasti riehumaan, estäraät setä kuittien
railjotasraieu menestymisen että myöstin suuvempaiu puiden fas-
ivomisen. Sentähden omatkin näiden seutujen ranoret paljaita
koittoja kallioita ja laaksojen pohjissa setä matalammilla tuntureilla
tosraao ainoastaan peuronsammalto jo »uaimoiskoirouja. Asutfoot
saamat niukan elatuksensa porojen paimentamisella ja falostami-
seita, jota roiimemoiuittua elinkeinoa harjoitetaan sekä sisämaan
roivroissa jo järroissä että Norjan ja Venäjän puolisissa jääme-
ren luhdissa. Ihmisten ja eläinten suurena kiusana Lapissa oivat
lukemattomat itikka- jo »nätäräparivet, joita siellä kesä-aikoina si»
kiää äärettömästi. Lapintuiituvitt ja Snolanseläu eteläpuolella
hoitamat asukkaat porojen ohessa myöskin muutamia uouta-eläi-
miä ja lampaita setä roiljeleroäl ohraa ja »varsinkin nauriita.
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Aleensa rooidoou sanoo, että Lapinmaa, noita Iroolojoen muuta-
mia kullanmuruja lukuun ottamotta, on luonnollisista syistä maam-
me köyhin maakunta.

Oulun läänin kaupungit oraat Pohjanmaalla Pohjanlahden
rannalla-, ainoastaan yksi on sisämaassa. Niiden nimet oraat:
Oulu, Raahe, Kemi, Tornio jo Kajoani.

1) Oulu (9,700 asukasta), Oulujoen suulla, on suurin tev«
manmientipaikko Suomessa. Se on muutenkin suurin kauppakau-
punki pohjaisella Pohjanmaalla. Kaupungissa sijaitsee lääninhal»
litns, kaksi icitsculnofkaiSta lyseota, koksi uaiSkouluo, nclilnokkoi'
nen realikoulu y. m. Tehtaista mainittakoon erittäin suuri nahka-
tehdas, Oulun» on pystytetty mainion runoilijan Fvanzeuiu
knmopotsas.

2) Raahe (3 tuhatta ajufastaj ou »vilkas mcvikanppokau-
puttti Pohjanlahden rannalla Solon pitäjäässä. Tällä kaupun-
gilla on hymä satama jo suuri tauppolaimaSto. Raaheen perus-
tctoou tohdokkoitt kauppaopisto.

3) Kemi (340 asukasta), Kemijoen suulta, on äskettäin pe-
viistettn pienoinen kaupunki. Se harjoittaa jontmoistotiu lohen
kauppaa. Lähellä kaupunkia on muutamia sahoja.

4» Tornio '970 asukasta), Suomen pohjoisin kaupunki, on
rakennettu eräälle Torniojoen saarelle lähelle soman joen suuta.
Tämä kaupunki harjoittaa kauppaa lohilla ja Lapin kamaroilla,
niinkuin peuran lihalla, nahkoilla y. m.

5) Kajaani (900 osnfosta), on roähäinen kauppakaupunki
KoirautoSfen roorrella Paltamon pitäjäässä. Täällä pibetöän ratto'

sittoiu tntilntsot morffinat, joihin mattuStoo laajalta ihmisiä osto-
maan nietsäliiituja, »tahtoja, »voita y. »n., joita Pohjanmaan sisä
maiden osuftaat silloin tänne fuljettoraot.

Hailuoto, suurenlainen saari Pohjaulahlessa Dulun kaupungista
lanteen päin. — fiutimo, rautatehdas Kiiminginjoen »varrella. — Sffi e-
sitllsli, rautaruukki Pyhäjärmen pitäjäässä. — Saarifosti, rauta»
ruukki Dntojärmen rannalla, - M M ii, rautatehdas Kiantajänven lou<
naisella rannalla.
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C. Historiallinen maantiede.
Asukkaat ja niiden sukuperä. Enin osa noin 1

miljoona 7SO tuhotta) Suomenmaan afuffaiSta tnnlnu Suomalais-
ugrilaisen fansatnntaun. Tömö tonsatunta on uitoin tuluessu ju-
tnnnttinnt ujcnmpiin jetö tietensä ettö tnnsnllisten tnpoinsu pnolesto
hyivintin erilaisiin kansoihin, jotta asumat osaksi pohjois», foilliS
a feSfi-EuroopnSjn ojaksi läntisissä AasiuSsn, NtjtyiSten mun'
inieStemnie csi»isöt nsuimnt muinoin Nolgnmirrun keSkitieuoilla.
Niitö oli fatsi pööheimon Knrjnlnijct jn Humalaiset, mutta yhtei-
sillä nimellä kutsuttiin heitä Suomalaisiisi. Milloin Suomalaiset
tähän maahan tulimat, ci ole mannaan tunnettu. Soitteen pam
siirtyessään poikkesi osa Hömöläisiö Snomenlahben eteläpuolelle ju
elämät siellä nyt Virolaisten sekö SiimilöiStcn nimillä.

Niiben Suomalaisten heimokuntain, Karjalaisten jo 'vaino-
laisten, jotka nykyään SliomeSsa usnrout, oli tänne tullessaan maa
roalloiiettaroa siv entisiltä asukkailta „Pohjolan ivöeltö", „Hiibcn
luusultu" ju Suppalaisilta. Nöinö »viimemainitut Suomolaisten
heimolaiset oroat nimittäin aitoinaan asuneet myöStin maamme
etelöisemniiSsö osissa, joista heibön täytyt roöhitellen jiirtyö yhä
pohjuijcmmaksi jöömeren rannitoille.

SnurimmnSja osassa Suomea asunKarjalaisia, joiben aju-
maala ulottuu Sapintunturieit etelä»rinteiltä Suomenlnhteen jo
Nenäjöu rajulta Uubellemaulle, teSfi-Hömeefen, Sotatiintaan ja
etelöijen Pohjanmaan itäiselle setö luoteiselle rajalle jaatta. Niin-
tuin helpoSti huomataan, futtlnu töhön piiriin muun innasja toto
Saroonmaa ja siis Saroolaijetfin, mutta nämö roiimemoinitut
orouttin sukuperältään Kurjaluisio, ivailtu maatnnnan nimi on
annettu jen osuttuille. Mitään suurempaa croaroaisuutta ei oie-
taan Karjalaisten ja SaroolaiSten luouteibeit, tieten ja tapojen
roolilta. Asuen Suomcnlohben, Suatofan ja Saimaan roesijufson
rantamilla on Karjuluincu tullut hyroin taipuisutsi tuuppaan jo
neuroottelemisieu. Mielellään liiffuu hän fuuppa-asioiSsaan la»
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roeammillatin aloilla, eitä tyyby yksinomaisesti raataperäisen maansa
roiljelemiseen. Karjalaisten kaupau-iutoa on kenties roielä kiihoit-
tanut Venäläisten uaapuvuus, sillä roiimematuitnthau omat tähän
elinkeinoon »varsin havjaantuneito. Luonnoltaan on Karjalainen
»vilkkaampi, suktclampi ja toimeliaampi kitin Hämäläinen. Hän
ci ole umpimielinen, maan puhelias ja iloinen: paremmin tnipu-
mainen uusiin yrityksiin, mutta mähemmän sitkeä jo kiimas, raä-
hemmän s»,raämicttcineii ja ajattelema, mutta YStämällisempi, koh-
teliaampi ja amulictnmpi kuin Hämäläinen. Ko'oltattsn ou hän
Hämäläistä isompi, jalorotuinen ja käytökseltään miellyttämä.
Kauniita miehiä ja naisia nähdään usein Karjalaisten jontoSsn:
tnmataanpll heidän seassaan joskus mavsinnisia kaunottariakin.

Hämäläiset asumat maamme lounaisissa osassa Warsinais-
Snomessa, Sntakuuunssa, lounais- ja ctelö-Hömcessä, pohjaisilla
Uubcllamaalla ja eteläisen Pohjanmaan sisäisissä osissa. He oivat
»vähemmän kaupan-intoisia knin N arjalaiset, mnttn miljeleivnt
mnatonso suuremmatta huolella jo uutternnbeUa fnäi roiimcmnini:
tut. KuitcSso ytsipöisyybeSsöön jo IsitaisitiibcSsiiatt on Hömöläinen
erinomaisen kestömö työmies. Hän on ylimalkain nmpirehellinen,
jonka töhbeu häneen ivoi uinu luottaa. Hän roiljelec peltoonsa

roonhallo isiltä perityllä taivaltaan. LoS herrasmies sattuu aty»
moan hönen naapininanso ju ttubenaikaisia miljclystapoju täyttä-
mällä soo pellostansa suuremmat tulot, »iin ei se äkkiä kehotta
Höniölöistö ryhtymään samoan miljelystopaan. Tntö Höniölöiseu
ronnhnllnnsu olemisin on lestönyt inontn sntno mnotto, munit nyt
loittoo Hömeessätin toinen aita. Kansallistunto on herännyt:
kouluja rutenuellaau, tirjollisnutto roiljettän,!. Monessa tohben
uäl)bääii talonpoikain köyttäivön herrain tnnosn lilmnssn unsia
maanmiljelystapojll.

Muodoltansa ou Hämäläinen lyhyenlainen ja tntemahartioi-
uni. Hannoin heidän setissänsä tomutaan henkilöitä, joita yleisen
käsitystaraon mukaan »voisi kauniiksi sanoo. Mutta maikka tämä
Hämäläinen heimo ei ole marnstettn millään erinomaisella ulko-
naisella kauneudella, on sillä kuitenkin kestämöisyydessänn, rehelli-
syydessään ja uuttevundcssaan omaisuuksia, jotka asettamat sen täy-
delliseen tasa-avrooon muiden ihmisheimojen rinnalle.
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Paitsi näitä Suomalaisia heimokuntia, asuu maassamme »vielä
joukko Ruotsalaisia (noin 250 tuhatta», Venäläisiä Otoin 7 tu-
hatta», Saksalaisia (noin 1,400), Lappalaisia 1600) ja Mustalai-
sia (noin 1000 henkeä) setä muutamin .satoja muita nlkontaalaisia
ihmisiä. Tärkeimmät Suomessa asumista sscrntanilaisista kuu
soista omat Ruotsalaiset, jotka oraat tässä maassa olleet mallit-
semana säätynä lähes seitsemän »vuosisataa, Suurin joukko maamme
tähän-ctstisistn »virkamiehistä on Ruotsalaisista saanut alkunsa.
Huomata kuitenkin tulee, että cuintmät simistyncct perheet omat

alkuansa maan suomalaisesta »väestöstä, mutta aikain kuluessa
rnotsalaiötnncct setä kielensä että tapainsct puolesta. Varsinaista
ruotsalaista »väestöä löytyy Uudenmaat! ja Varsinais-Snomen
eteläisissä osissa, Ahmcnan saaristossa ja läntisellä sekä luoteisella
etelä-Pohjanmaalla. Ruotsinkieli on tosin »vielä hallituksen mir»
katielcttä Suomessa, mutta kohdakkoin asetetaan suomenkieli täy-
bellisccn tasa-armoon sen rinnalle.

Wenäläisiä asuu maaniviljclijöinö enimmän Viipniin laa»
nm faaffoiseSja osissa ja paitoin mnissntin lunneissa kaupunkien
knnppnniichinn. — Saksalaisia konppo-nsioilsijoitn jo tcollisnnbcn
liarjoittojia löytyy ctcntiu Viipurissa jo Helsingissä. — Lappa-
laiset osinvot moonnne pohjaisiinmassa osusso. — Mustalaiset
fiiljestelcmot tcrjööjinö jo hciuostcn »voihtojino ympöri maata
Marttaloista toisiin. Mnntamat heistä ajuroat eminmötsien yt-
sissö poitoin ju omot ryhtyneet maanroitjelyfseen.

Uskonto. Suomenmaan »valtiokirkko on emantclis luthe-
rilaincn, johon kirkkokuntaan enin osa tämän maan asukkaista kuu-
luu. Se kristinusko, joka Suomeen kolmella eri ristirettellä (»vuo-
sitta 1157, 1249 ja 1293) Ruotsista tuotiin oli roomalaista-
toolisen kirkon oppia. Tämä oppi pääsi ainoastaan jossakinmää-
rin kansaamme juurtumaan, sillä kansaa opetettiin ainoastaan utt-
ben uskontonsa ulkonaisia sääntöjä noitbattamaan, maan ei sen si-
sältöä käsittämään. ©itä paitsi tetilvät alituiset sodat ja rajani,
dat Venäjän kanssa mahdottomaksi minkään raakaraamman kris-
tillisyyden perustamisen Karjalaan, sillä tämän maakunnan asut*
taita kastoiraat »väliin Ruotsalaiset roomalaistatooliseen, »väliin
Venäläiset lreiktalaiskatooliseen uskoon. Setttähden ei kansassamme
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ilmaantunutkaan sanottamaa »vastustusta, kun Lutherin puhdista-
maa oppia rumettiin seit sekaan leivittämään, mikä tapahtui ratto-
beu 1525 tienoilla. Puhbistetuu opin päämäärättä oli tehbä us-
konto kansalliseksi saattamalla kansaa omalla kielellään ymmärtä-
mään liskonsa perusteita. Seutcihbeu raakaantni Suomessa Lm
theriu oppi, jota on tehnyt kansamme henkisen »vaurastumisen
mahbolliseksi. Kuitenkin ou jäänyt, osaksi Venäläisten edellä mcti-
nittiidcu kääuuytyStointeu osaksi, myöhempäin tvaltiollistcu tapah-
tumain tähden, joukko maamme Karjalaisia kreikan-uskon tunnus-
tajiksi. Näitä kreiknu-nSkoisia Karjalaisia, raarsinaisia Venäläisiä
lukuun ottamatta, on Suotuessa nykyään noin 40 tuhatta.

Paitsi lulherilctisia ja treitkalaiskatoolilaisia löytyy maas-
samme joukko roomalaistatoolisen uskon tunnustajia, joista enim-
mät asumat Helsingissä, Turussa ja Viipurissa. Myöskin muu-
tantta satoja reformeerllttttja, Juutalaisia ja Muhammcdilctisia asuu
siellä täällä, enimmitcn suuremmissa kaupungeissa. Luthcrilaisessa
seurakunnassa ou syntynyt eräitä mähemmän tärkeitä uskonlahkoja,
joista mertittärain.on n. s. hihhulien lahko.

Maan historiallinen jako. Sitä Suomenmaan osaa,
joka ranodestct 1743 »vuoteen 1811 kuului Venäjän »valtakuntaan
cli Viipurin lääni ja eteläinen osa Mikkelin läänistä, kutsutaan
Vanhaksi Suomeksi. Muuten jaetaan Suomi historiallisessakat-
sannossa yhdeksään maakuntaan, jotta oraat: Varsinais-Sitonii,
Ahraenanmaa, Satakunta, Uusiman, Häme, Sarao, Karjala, Poh-
janmaa ja Lapinmaa.

1) Warsinais'suomi on Suomen lounaisin osa, jossaoraat
tapahtuneet maamme raauhimmat tarkemmin tunnetut historialli-
set tapahtumat, sillä tämän osan Suomea raalloittitvnt Ruotsalai-
set ensin ja tänne tuotiin ensin tristitt-ttsto. Täällä oraat myös
eläneet enimmät niistä historiallisista Hentilöistä, jotta suurem-massa määrässä oraat »vaikuttaneet maamme yhteiskunnallisiin ja
»valtiollisiin oloihin. Seutähden on Varsinais-Suomi historial-
lisista muistoista rikkain Suomen maakunnista. Tärkeimmät his-
toriallisesti mnistettaraista paikoista omat: Turlu, jonka lähellä
olema Turun linna on perustettu m. 1157. Sen perusti Ruot»
sin kuningas Eerikki IX pyhä ja piispa Henrit kastoi ensimtnäi-



56

set Suomalaiset fristiu-uskoou lähellä kaupunkia olemassa Kupit-
taan lähteessä. Tuntu linnassa asui muutamia »vuosia Suonien
herttua, sittemmin Ruotsin kuningas, Juhana III. Jäällä teh-
tiin rauha „pilknraihatt" perästä ra. 1743. Lähellä Turun kau-
punkia on Lemunniemi, jossa oli sotatappeltt ra. 1808. - Naan-
tali on muistettnivll siitä, että siellä oli keski-oikana maamme kuu-
luisin ja rikkain naisluostari. — Uudessakaupungissa tehtiin
vanha Ruotsin ja Venäjän »välillä „isonmihan" perästä ra. 1721.
- Kuusiston linna, Piikkiön pitäjäässä oli aikoinaan Suomen
tatoolisten piispain asunto. (Se häraitettiin ra. 1528). — Nou>
sinisissä mainitaan olleen maamme »vanhimman kirkon ja täällä
asuiraat Suomen ensimmäiset kcttooliset piispat. — Rantamäellä
astumat myös muutamat Suomen katoolisista piispoista, kunnes
piispan-istuin muutettiin Turkuun. — Marttilassa moitti Kaarle
herttua Akseli Kurjen ra. 1598.

2) v2lDroiiinitiiiitnii saaristo, Suomen ja Ruotsin »välillä
Pohjanlatiben suussa, joutui asemansa tähben jo aikaiseen pysähbys-
paikaksi Ruotsista Suomeen ja päinmastoin kulkemille (aimoille.

Mitään suurempaa historiallista tehtämää ei täällä kuitenkaan ole
koskaan suoritettu. Povi paikkaa on kuitenkin muistettama: Kas-
telholma, evään keskiaikana perustetun linnan jäännöksiä Snnbin
pitäjäässä ja Starpans, itään päin Kastelholmasta, oli setin
linna, jonka Englantilaiset häraittiraät ra. 1854.

3) Satakunta, Turun ja Porin läänin pohjainen sekä Hä-
meen läänin luoteinen osa, on historiallisista muistoista hiukan
rikkaampi. Siellä tapahtniraat mniben muassa ensimmäiset tap-
pelut siinä talonpoikaiskapinassa, joka historiassa on saanut „Nni-
jasoban" nimen. Seuraamat paikat oraat historiallisessa katsan-
nossa merkillisimmät: Ulwila, jonka lähellä sijaitsee nykyinen Povi,
oli aitoittaan kaupunkina. Tämän lähellä moitti Klaus Flemingin
alapäällitlö Akseli Kurki Pentti Potttun johtamat „nuijamiehet"
ra. 1596. — Nolian kartanossa Pirkkalassa oli tappelu Klaus
Flemingin ja talonpoikain »välillä ra. 1597. — Kokemäen t»itä-
jäässä on »vanha lato, joSsa Suomen ensimmäisen piispan, Hen-
vifiu, sanotaan saarnanneen. Sen ympärille on rakennettu tirai-
tys. — KöyliönjälMen jäällä sanotaan Lalli-nimisen talonpojan



57

murhanneen ebellä mainitun Henrit piispan. — soulko, mainion
Knvti-snrottn perintö-kartano Vesilohben pitäjäässä.

4) Uusimaa on lunltaroasti saanut nimensä niiltä ruotsa-
laisilta uudis-asutkailta, jotka Birger Jaarlin aikana sinne Ruot-
sista muitttimat. Se on kapeahko maakaistale Suomenlahden ran-
nalla ja ulottuu Hankoniemen länsipuolelta Haminan seuduille sekä
SalpanSselästä Suomenlahteen saakka. Tärkeimmät historialli-
sesti merkilliset paikat omat: Anjala, kartano Elimäellä, jossa
tehtiin Anjalan liitto ro. 1788. — Haminassa tehtiin rauha
Ruotsin ja Venäjän »väliltä ro. 1809, jolloin Ruotsi lopullisesti
luopui Suomenmaasta. — Helsinki, muistcttntua muun muassa
siitä aseiden heittämisestä, jonka Ruotsin ja Suomen sotaraäti
sieltä teki »Hattujen sodan" aikana ra. 1742. — Porlvoosfa pi-
dettiin tvllltiopäiraät ra. 1809, jolloin Aleksanteri I Suomen kan-
san „torotti kansakuntien joukkoon". — Raascpori, raatihan lin-
nan jäännöksiä Karjan pitäjäässä. Siinä asui raähän aikaa Kaarle
Knuntinpoita Bonbe. — Ruotsinsalmi, Kymcnjoeit itäisen suu*
Doavan luona lähellä Kotkan kaupunkia, on muistettaroa mcritap-
peluista ro. 1789 ja 1790. — Suursaaren lähellä oli meritap-
pelu ra. 1788. - Slvartholma, häroitetty linnoitus lähellä Lo°
»iisan kaupunkia. — Wiopori, perustettu m. 1749, on merkilli-
nen sen antattmisen johboSta Venäläisille m. 1808. ©itä pom-
mittiraat Ranskalaiset ja Englantilaiset itämaisen soban aikana
ra. 1855. — Wärilö, kylä Elimäellä, joSsa tehtiin rauha kolmi-
rauotisen soban perästä ra. 1790.

5) Hämeen maatuitta on Pohjanmaan, ©aroon, llubenmaan,
VarsinaiS-Snomen ja Satakunnan »välissä. Luonnollisen asemansa
rauotsi ei tässä maatunnassa ole niin paljon historiallisesti mnis-
tettaroia paittoja kuin meren ranta-maafttnnissa. Kniteulin löy-
tyy täällä sangen »vanhoja mertillisyytsiä, sillä tähän maakuntaan
tetiraät Ruotsalaiset toisen ristiretkensä. Historian suhteen mer-
tittäroimmat paikat oraat: Hämeenlinna, jonka Birger Jaarli pe-
rusti ro. 1249, on Turkua lähinnä roanhin Suomen linnoista.
— Karstulassa oli liiroas sotatappelu ro. 1808. - Liuksiala,
muinainen tunintaantartano Kangasala» pitäjäässä. Siinä asui
Eerikki XIV lesti Katariina Manutar. — Padasjoki, tappelu
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nuijasodan aikana ra. 1597. — Pälkäne, muistettaroa soratappe-
(usta m. 1713. — Utinlangas Valkealassa, tunnettu tappelusta
ro. 1789.

6) ©awo on samoin kuin Hämekin sisämaa, jonka ympä-
rillä oraat Pohjanmaa, Karjala, Uusimaa ja Hame. Mutta maitta
tämän maakunnan rajat eiraät missään kohdassa ulotu mereen
saakka, ou Sarao kuitenkin historiallisista muistoista Suomen
rikkaimpia maakuntia, johon syynä lienee ollut sen läheisempi
asema Venäjän suhteen. Täällä olemista merkillisistä paikoista
mainittakoon: Salvonlinna (= Olaroinlinna), perustettu ro.
1475 vajaliuuafsi' Venäjää raostaan. — Hapaniemi, Rantasal-
mella, oli aikoinaan Suomen sotakoulun asemana. — Parlnmäli,
myös Rantasalmen pitäjäässä, on muistettaroa sotlltappcluSta ra.
1789. Porrassalmi, ahdaS rauotensola lähellä Mikkelin kaupun-

kia; tappelu ro. 1789. — Toimala, lähellä Kuopion kaupunkia
ja — Koljonnnrta, Iisalmella, omat mainioita 1808 ronoben so-
baSta. - Lappeenrannassa oli aikoinaan linnoitus. Sen lähis-
töllä taisteltiin ensimmäinen tappelu Hattujen soban aikana ro.
1741. — Kärnälosli, Samitaivaleella, sotatappclu m. 1790.

7) Karjala, rajamaakunta Venäjää ronstaan, on luonnolli-
sen asemansa »vuoksi useammin tuin maamme muut maakunnat ol-
lut taistelutantereetta ja viidan aiheena Ruotsin ja Venäjän roo-
Iillä. Se ou kuulunut »väliin Ruotsille »väliin Venäjälle ja sen-
tähben ei tämä maakunta ole »voinut henkisissä eitä aineellisissa
pyvinnöissä edistyä muun Suomen viimalla. Paljon löytyy täällä
historialliiMi merkillisiä paikkoja, Tärkeimmät niistä oroat:
Nrilliinne, jonka Torfet Knuutinpoika perusti ro. 1293 tuo-
dessaan kristinuskoa Karjalaan. Se on monta kertaa ollut tais-
telun esineenä Venäjän ja Ruotsin »välillä ja siellä mietti jonkun
nilaa komeata elämää Ruotsin »valtionhoitaja sittemmin kuningas
Kaarle Knttutinpoita Äonbc. Tässä linnassa ja sen lähistöllä
tapahtuneista tappeluista muistettakoon: Nupurin pamaus ro.
1495 ja Nupurin kujanjuoksu ro. 1790. — Sätlijärwi,tuu
luisa Leraenhauptin retkestä sinne ro. 1741. — Käkisalmi, ta»
lein kaupunki entisessä Käkisalmen läänissä. Likellä kaupunkia
ollut ililvanha linna rakennettiin uubestaan ro. 1295. ©e oli
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milloin Ruotsalaisten milloin Venäläisten mallassa. — Walamo,
mauha ja ritaS treitfalaiuen luostari eräässä ihanassa Laatokan
saaressa. - Konemitsa, myöskin kreikkalainen luostari Konon-
saaressa lähempänä Käkisalmea. — Rautnn kirkolla löi öroevsti
Äuvmeistev Venäläiset ro. 1656.

8) Pohjanmaalla oivat tapahtuneet suurimmat ja tärkeim-
mät tappelut Ison roihun aitana setä Suomen fotossa »vuosina
1808 ja 1809, jonto jälteen Suomi Ruotsista kokonaisuubeSsaan
cvoitettiin. Se on juuri tämä maakunta, jota enimmän sai täi-
siä roihollistcn raäkiraaltaa tuona hirmuisena aikana, jota Suo-
men historiassa nimitetään isoksi »vihaksi. Viljellyt maat ja mä-
tiriffaat settbut muuttttiroat muutamissa muosissa tammottaroiksi
crämaifsi. Ihmistä surmattiin ja tibutettiin julmimmalla tumalla.
Esimerftiuä mainittakoon, että ainoastaan Limingan pitäjäässä teki
tänä aitana surmattujen luku yli 2 tuhatta henfeä. Ne, jotta
fertisimät, pateniroat korpiin ja saloihin, joissa elättiroät itseään
petäjän kuorella, jäkälillä y. m. Vaan Suonten kansa ei fniten
taan sortunut. tärkeimmät tämän maakunnan historiallisesti
muiStettaroiSta paikoista otvat: Oulunlinna, linnan jäännöksiä
lähellä Oulun faupttnfict, perustettu ro. 1570. — ©antamuorella,
Ilmajoen pitäjäässä, löi Klaus Fleming talonpojat ro. 1597 ja
kutisti siten nuijasoban. — Napnen fylässä, Isonfyrön pitäjäässä,
oli meritien tappelu ro. 1714. Siinä rooittiroat Venäläiset. —
Kajaaninlinna, lähellä Kajaanin kaupunkia. Viimeemainittu
on muistettaroa „sartasobasta" ro. 1712. Linnan häroittiroät Ve-
näläiset ro. 1717. — ©iilajoli, — Remonlahti ja — Pulk-
kila, Siikajoen »varrella, — Juutas, Uuoentaarlepyyn pitäjäässä,— ©rattaitten, Nyörin pitäjäässä, — Lapua, — Ruonansilta,
— ©olmi ja — Alavus, taiffi muistettaroia 1808 rouoben tap-
peluista. — Ollijoli, kylä Salon pitäjäässä, maiuittaroa 1808
rouoben soroinnon johdosta. — Korsholma, entinen linna lähellä
Nitolaintaupunlia.

9) Lapinmaassa ei syrjäisen asemansa ja muiben luonnol-
listen hantaluufsien tähben ole tapahtunut mitään merfillisempää
historiallista tapahtumaa.
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