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Alkulause.
Isänmaan maantiede on epäilemättä kansakoulun tärkeimpiä

oppi-aineita, sillä kansalainen, waikk'ei hänen yhteiskunnallinen ja
«valtiollinen maikutuksensa ulottuisikaan taajemmalle oman kuntansa
rajoja, ei moi johdonmukaisesti harrastaa maansa yhteistä pa-
rasta tietämättä jotakin sen yleisestä laadusta ja nykyisistä ylei-
sistä aloista. Mntta kun foroettaSta tämän aineen oppikirjaa tatu
satoulnille ei ole entuudestaan saatavissa, ja kun yksinään kartan
johdolla opettaminen, sanottakoon muutoin mitä tahansa, on »varsin
hankalaa setä waiwaloista, niin on allekirjoittanut uskaltanut ryh-
tyä tämän kirjasen toimittamiseen siinä toimossa, että siten pois-
taisi jonkun puutteen meidän nuorestakansakoulukirjallisuudestamme.
Kokemus on osoittama, missä määrässä toimeeni tulemat toteutu-
maan ja tämä kirja tarkoitustaan mustaamaan. — Kirjan lameus
nimenomaan kansakoulun oppikirjaksi kenties näyttää hiukan liialli-
selta, mutta minun makuutukseni on, että jokaisen korkeamman
kansakoulun läpikäyneen simistyncen 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 A. G. I. Hallsten'in m. 1859 suomenkielellä painosta tullut
teos, jota monten kiitettämäin ominaisuuksiensa ohessa sopinee jo
nykyään pitää manhentuneena. ©entänen ja kun kansakoulun-
opetuksessa ei muutamani kohtain poisjättämisestä — jos nimittäin
joku kunnioitettama opettaja pitäisi lyhentämisen tarpeellisena —
sanottamaa häiriötä syntyne, olen antanut kirjan ilmaantua tämän
kokoisena. — Historiallisen maantieteen olen, mastoin ennen käy-
tettyä tapaa, asettanut kotonaan erilleen Valtiollisesta. Syynä tä-
hän menetykseeni on ollut se itämä kokemus, että pienet oppilaat
eimät Valtiollisen maantieteen yhteydessä luettuna moi mitenkään
saada muistissansa pysymään historiallisesti merkillisiä paikkoja,
jota mastoin ne eri tunnilla opetettuina näyttämät oleman maan-
tieteen helpoimpia kohtia.

Symästi tuntien kirjani puutteellisuuden pyydän saada sulkeasen tunnioitcttaMain opettajain suosioon.
Kiihtelysmaaralla, Syyskuulla 1884.

Kirjoittaja.





1. Suomen Suuriruhtinaanmaa.
6,800 neliöpeninkulmaa (— 374 tuh. kilom.) laa-a, 2 milj. 100 tuh. asukasta.

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

on noin 60° ja 70° roolitta pohjaista lciveytta eli pohjaiseen päin
päimäntasaajasta sekä 38° ja 50° »välillä itäistä pituutta eli itään
päin ensimmäisestä puolipäilvän piiristä. Maamme on siis poh-
jaisen lauhkean myöhykkeen pohjaisessa osassa, onpa osa siitä poh-
jaisessa kylmässäkin lvyöhykkeessä. Suomenmaan pituus pohjai-
sesta etelään, Skoarre- ja Tenojokien yhtymäpaikasta Hankonie-
men nenään, du 108 Suomen peninkulmaa, ja lemeys lännestä
itään 57 peninkulmaa.

Pohjainen raja kulkee ensin pitkin Lapintunturia Peltotuntuiiin
asti, josta se poikkeaa koilliseen päin jo kulkee Inari- sekä Tenojokia myö-
ten, kunnes »viimemainittuun jokeen tulee pohjaisesta lisähaara Skoarre,
jonka suusta raja kääntyy etelää kohden. Idässä kulkee raja Inarijärlven
itäpuolitse Muotkemaaraan ja siitä Talkkunaoimeen, josta se kulkee osaksi
Maanselkää myöten Miinaankimeen, kääntyy siitä ensin tounaafen päin
Kolmikantaan, sitte kaakkoista ilman suuntaa kohden ja päättyy »viimein
Salmin pitäjään itäpuolella Laatokan rannalle Wariskiween. Tästä me-
nee raja lounaasen päin halki Laatokan meren, jonka läntisen rannan se
kohtaa hiukan eteläpuolella Wuoksen alimaista suuhuara» jatapaa Kilven»
naman pitäjäässä Siestarjoen, jonka juoksu» se seuraa Suomenlahteen
Eteläisenä rajan» on Suomenlahti ja Itämeri. Lännessä kulkee raja ete-
lästä pohjaiseen Pohjanlahden halki Torniojoen suuhun, josta se juoksee
samaa jokea myöten ylöspäin Muoniojoen yhtymäkohtaan saakka. Siitä
alEain seuraa se miimemainittua joke» ja Könkäinä-eno» aina näiden «vir-
tojen lähteille asti, tekee lviimein lyhyen mutkan koilliseen ja päättyy
Sapintunturiin. Suomenmaan pohjainen raja on Norjan, kuningaskuntaa
itäinen Norjan kuningaskuntaa ja Venäjän keisarikuntaa sekä läntinen
osaksi Ruotsin kuningaskuntaa ivasten.

Maanlaatu. Melkein jokaisessa maamme paikkakunnassa
taivutaan korkeampia tahi matalampia nmoriharjantcita, yksinäisiä
utkuloita, tvcsisia soita, korpia ja rämeitä, jonka tähden maan-
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pinta on yleensä epätasaista ja laajempia antoniaita löytyy ai-
noastaan muutamissa pailoin. Samein tasanko on Pohjanlahden
rannikolla Waasan läänin läntisessä osassa. Melkoisen osan
maamme pinta-alasta peittämät myöskin nuo tuhannet suuremmat
ia pienemmät lukemattomilla saarilla ja niemillä täytetyt järwet>,
lammit ja usein koskiset joet, jotta kaikki yhteensä antamat tälle
maalle semmoisen runollisen miehättämyyden, että ulkomaalaisetkin
mielellänsä wiettäwät kesää Suomen wälkkywien mesien rantamilla.
Nuoret ja kukkulat omat kuitenkin yleensä mataloita. Ne alene-
mat »vähitellen sisämaasta meren rannoille päin. Maamme kor-
keimmat osat omat sen pohjaisimmat maakunnat Lapinmaa ja poh-
jaisen Pohjanmaan sisäiset seudut. Siellä on muorenkukkuloita,
jotka nousemat lähes kolmetuhatta Suomen jalkaa korkeammalle
meren pintaa. Tämä pohjainen ylämaa alenee mähitcllcn länttä
ja etelää kohden. Läntinen merenrannikko on yleensä laatan,
jota mastoin eteläisellä ja lounaisella rannikolla maihtclemat jyr-
kät niemet, symät lahdekkeet ja lukemattomat saaristot, joista
suurin on Ahmenanmaan saaristo. Pohjanlahdessa tamataan ai«
noasti yhdessä kohden, Merenkurkussa, suurempi saariryhmä. Sekä
Suomenlahden että etenkin Pohjanlahden rannoilla huomataan se
ihme, että maa »ohitellen kohoaa merestä eli niin sanoaksemme
kasmaa, jonka muoksi meri niillä seuduin luokitellen mataloituu.
Suomenlahden rannikolla kohoaa maa ainoastaan 2 jalkaa 100
muoden ajalla, mutta Pohjanlahden ranta ylenee 4 jopa 5 jalkaa
yhtä pitkän ajan kuluessa.

Jotta saataisiin jonkunmoinen »verrannollinen käsitys Suomenmaan
erilaisista maanlaabuista, on laskettu, että koko maan pinta-alasta, 75
miljoonasta tynnyrin-alasta, on noin 42 miljoonaa tynnyrin-alaa metsä»
maata, 19 miljoonaa kallioita ja rämeitä, 6 miljoonaa »että, 6 miljoonaa-
niittyä ja ainoastaan 2 miljoonaa tynnyrin-alaa »viljeltyä peltoa. —Maanmiljelykseen katsoen on maanlaatu wiljawinta maamme eteläisessä
ja lounaisessa osassa sekä eteläisellä Pohjanmaalla, joilla seuduin löytyy
samipohjaist» pelto- sekä niittymaata. Laatokan luoteisrannikolla, jyrk»
käin kalliokukkulain »alisissa laaksoissa, taroataan myös paikoittain hylvää
s»wiperäistä »viljelysmaata.

Wuoret. Suomen pää-nmorenselkä saapi alkunsa Norjan
muorista maan pohjaisesta osasta. Se kulkee ensin Ba|>itttiintMrin
nimellä kaakkoa kohden pitkin Norjan rajaa, kääntyy sitte Snela-
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iellä>nimisenä melkein suoraan itää kohden ja yhtyy Sllllriselän
nimellä Talllunaoilven kukkulaan Venäjän rajalla. Täällä, Suo-
men pohjaisimmassa osassa, o»at myös maamme korkeimmat rouo-
rcnfu!fulat, joista mainittakoon: 1) >3albtfdjof, Suomen luotei-
simmassa kulmassa Norjan rajalla, jonka korkein huippu on 4235
jalkaa — 1255 mcettcriä korkeammalla meren pintaa; 2) lolla-
moniini, noin 5 peninkulmaa etelään päin Haldischok'ista, jonka
korkeus meren pinnasta lukien on 3850 jalkaa = 1140 meette-
riä; 3) Pallastunturi, Ounasselällä, on 2900 jalkaa — 860
mectteriä korkea; 4) Peldooaiwi, Inarijärwen länsi-puolella, jonka
huippu ulottuu 2250 jalkaa — 665 meettcriä meren pintaa ylem-
mäksi ja 5) Ounastunturi, Ounasselän pohjaispäässä, on 2150
jalan — 635 meetterin korkuinen.

Talkkunaoimcsta kääntyy pää-wuorenharju Maanselkä°nimi«
fenä etelää tohdcn, kulkee Lapinmaan ja koillisen Pohjanmaan
halli Miinaantiloeen saakka, josta se kääntyy kaakkoa kohden We-
näjän maalle. Tästä nmorcnseläntecstä eroaa useampia matalam-
pia harjanteita Suomen sisämaahan päin, joista merlittäiDimmät
owat: 1) Ounasfellä, jota lähtee LapintunturiSta etelää kohden,
kääntyy loppumatkallaan Airiselkä-nimisena lounaasen päin ja
päättyy lähelle Pohjanlahden pohjaisinta rantaa. Melkein likellä
Ounasselän eteläistä päätä, Tornio- ja Tcngelijotien yhtymä-
paikassa, on Aalvasalsa-niminen yksinäinen lvuorenkukkula, jolla
käypi joka »vuosi Juhannuksen aikoina paljon matkustalvaisia sekä
omasta maasta että ulkomailtakin keski-yön aurinkoa katsomassa.
Tämä nmorenhuippu, 780 jalan = 230 meettcrin korkuinen, on
nimittäin eteläisimpiä paikkoja Euroopassa, joissa aurinko näkyy
kesäpäilvän seisauksen aitana »vuorokauden läpeensä; 2) Kiwalo-
fellä, joka lähtee Maanselästä hiukan pohjaispuolelta napapiiriä,
kulkee ensin etelää kohden, kääntyy sitte kaarenmoisesti länteen ja
päättyy likellä Kemin kaupunkia Pohjanlahteen; 3) Kainunsellä,
lähtee Maansclän keskipalkoilta likeltä Venäjän rajaa ja yhtyy,
kiertäen länsipuolitse Oulujärlven, Suomenselkään; 4) Sotlamon-
selli, alkaa Maanselästä noin kolme peninkulmaa pohjoispuolelta
Miinaankimeä, kulkee jokseenkin samaa suuntaa Kainunselän kanssa
ja yhtyy Sotkamon pitajäässä Suomenselkään; 5) Suomenselkä,
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erkanee Maanselästä Miinaankimen kohdalta ja kulkee ensin län-
tistä sittemmin lounaista ilman suuntaa kohden sekä päättyy jok-
seenkin matalana Siidepyyn niemeen Pohjanlahden rannalle. Tämä
lvuorenharju eroittaa Pohjanmaan Karjalasta, Samusta, Hämeestä
ja Satakunnasta; 6) «nltmusfclfä, faapt alkunsa Maanselästä
ILenäjän Karjalassa, kulkee ensin etelää kohden Loimalanjärtvelle
asti, kääntyy sitte yht'äktiä luoteesen päin Ilomantsiin, josta se,
käytyänsä lähellä Joensuun kaupunkia ja kääntäen suuntansa taas-
kin etelää kohden, kiertää Saimaan »vesistöä ja kulkee sitte län-
tistä ilman suuntaa läpi koko eteläisen Suomm sekä, tehtyänsä
käännöksen luoteesen, päättyy Pohjanlahteen hiukan eteläpuolella
Porin kaupunkia.

Suomenselän ja Salpausselän ympäröimä sisämaa on »vesi-
rikas ylänkö, jonka läpi kulkemat muoriharjut omat ikäänkuin yh-
distyssiteina mainittujen selänteiden »välillä. Näitä tvuoriharjuja
on ueljä: 1) Sarjalanfclfn, alkaa Suomenselästä Kiantojärmcu
eteläpuolelta, kulkee kaakkoa kohden pitkin Pielisjärmen lounaista
rannikkoa lähelle Joensuun kaupunkia, jonka seuduilla se yhtyy Sal-
pausselkään; 2) «nloonfclfä, lähtee Suomenselästä Mäkiöisten
muorilta ja yhtyy, kulkien suoraan etelää kohden, Wuohijärwen
itäpuolella Salpausselkään; 3) Hämeensellä, on Suomenselästä
Soinin »vuorilla erottuansa jonkun matkaa Hämeen ja Satakunnan
rajana ja kohtaa Salpausselänteen Kärkölän pitäjäässä; 4) Sa>
talunnansellä, joka Hämeenkankaan terällä yhdistää Salpausselän
ja Suomenselän toisiinsa, saapi alkunsa Karmian kukkuloilta Suo-
menselästä ja yhtyy Salpausselkään Harjaiuallassa Kokemäenjoen
eteläpuolella.

Paitsi näitä pitempiä ivuorenselänteitä omat ititelä seuraamat wuo«
lihiljut merkittämät: 1) Hatarasclla, joka lähtee Satakunnanselän keski-
palkoilta, kulkee WlltulllNhurjun j» Hlltjunbuijun nimillä kaakkoa kohden
Tampereen kaupungin ohitse sekä jatkuu KuNguslllanhllrjunu yhä eteen»
päin, kunnes yhtyy Hämeenselän eteläiseen päähän, Kangasalanhalju on
kuuluisa ihanista näkyaloistaan; 2) Lllhjllnsellä, eroaa Salpausselästä
Hausjärwen pitäjäässa ja päättyy, kulkien lounaista ilman suuntaa. Han-
koniemeen: 3) Äyläpällnsellll, alkaa Salpausselästä Joutsenon pitäjäässi
länsipuolelta Imatran putousta ja jatkuu, kulkien kaakkoista ilman suun-
taa, rajan yli Venäjälle; 4) Punlaharju, Purumeden ja Pihlajameden
»alinen korkea ja kaitaineil saari, on Suomen kenties luonnon-ihanin
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paikka, sillä niitä werrattoman kauniita näky«aloja Purumeden ja Pihla»
jameden saarisille selille, läikkymille lainchille, ei liene tarjona awaram«
Millakaan aloilla, koskapa ulkomaalaisetkin joukottain käymät ihailemassa
Punkaharjun miehättämaä ympäristöä. Vastakohtana tälle luonnon-iha-
nuudelle omat: 5) Hiimccnlllngas, Pohjaisessa Satakunnassa ja 6) Poh-
ianlanglls Pohjanmaan eteläisimmässä osassa, jotka molemmat omat mitä
lolkoimpia, synkimpiä saloja.

Suomen »vuorijonot owat yleensä fotoin maihteleman muo-
toisia. Ne kulkeivat milloin tasaisina, kaitaisina harjuina, milloin
lemenelvät laajemmiksi ylängöiksi, milloin taas, jonkin esteen, esim.
joen tai järmen eteen sattuessa,katkeamat, kohotuksensa jälleen yhtä

korkeiksi mietopa korkeammiksikin esteen toisella puolella.
Korkeimmat kukkulat kussakin läänissä omat: 1) Oulun läänissä:

jo mainittu Haldischok, läänin pohjaisimmassa osassa Lapinmaassa. 2)
Kuopion läänissä: PöllllMllti (840 jalkaa — 250 meetteriä korkea) lisal-
men pitäjäässä. 3) Mikkelin läänissä: Kempinmiili (800 jalkaa = 235
mectteriä korkea) Joutsan pitäjäässä Päijänteen itäpuolella. 4) Viipurin
läänissä: TschulinMllli (?) Korpiselän kappelissa. 5) Waasan läänissä:
Ronuinmäli (790 jalka» = 230 meetteriä korkea) Hämeessä, likellä Iy°
mäskylän kaupunkia. 6) Hämeen läänissä: TiilisMllll (750 jalka» =
220 meetteriä korkea) Päijänteen eteläpuolella. 7) Turun läänissä: lilh-
Jitnmöft (500 jalkaa = 150 meetteriä korkea), laaja kangasmaa Ikaalis-
ten itäpuolella. 8) Uudenmaan läänissä: KetUNMllli (390 jalkaa — 115
meetteriä korkea) koilliseen päin Elimäen kirkolta.

Wesistöt. Kaikki maamme järlvct ja joet jaetaan luon-
nollisten rajainsa mukaan miiteen mesikuntaan eli mesisiöön, joi-
den nimet omat: Pohjainen mesistö, Luoteinen mesistö, Lounainen
mesistö, Kcski-Suomen mesistö ja Samo-Karjalan mesistö.

Pohjainen wesistö.
Tämä mesikunta rajoittuu etelässä Suolaselkään ja Saari-

selkään, lännessä ja pohjaisessa Norjan maahan sekä idässä Nor-
jaan ja Menäjaän. Suurin järmi on Inari (415 jalkaa= 123
mectteriä ylempänä meren pintaa), johon laskee Peltotunturista
tulema Iwalojoti. Tästä joestarumettiin miime muosikymmenen
(1870) alkupuolella huuhtomaan kultaa, mikä työ näyttää kannat-
taman. Inarijärmi laskee Metensä Paatsjoen sekä muutamien
Venäjän puolella olemien jännien kautta Pohjaiseen jäämereen.
Muista mesistä mainittakoon Inarijoli, joka lähtee Peltotuntu-
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rista pohiaisem päin, fcapi sittemmin nimen Tenojoki ja laskee,
saatuansa lisäkseen etelästä päin tuleman Utsjoen sekä pohjaisesta
tuleman Iloarrejoen, Norjan »valtakunnassa olemaan Teno-
muonoon.

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

pintunturit, Suola- ja Saarisclät, idässä Nienäja ja etelässä sekä
kaakossa Suomenselkä. Kaikki tämän ivesikunnan tärkeimmät me-
det, jotka omat enimmäkseen jokia, laskemat Pohjanlahteen. Ai-
noastaan Kimaloselän alku-osan itäpuolella olema Jiitfnjätiui
muutamien toisten pienempäin jännien kanssa juoksee itään päin
Walkeesen mereen. Tärkeimmät joet omat: 1) Könlämä-eno, joka
saapi alkunsa Suomen, Ruotsin ja Norjan rajojen yhtymäpai-
kassa olemasta Kilpisjärlvestä ja nimitetään ala-juoksussaan
Mnoniojoetsl. Tämä laskee metcusä Ruotsista tulemaan Tornio-
jokeen, johon pari peninkulmaa eteläpuolella napapiiriä yhtyy
Mllscmmaltll tulema lisahaara Tcngelijoli. Torniojoki laskee
Pohjanlahden pohjaisimpaan osaan. 2) Kemijoki, alkaa Korma-
tunturista Talkkunaoimen eteläpuolelta, juoksee ensin lounaasen
päin, saapi oikealta Nattastunturista tuleman lisähaarau ituiro-
joen — johon mahaa ennen Kemijokeen laskua tulee Tormäsmaa-
rasta läfjteraä lisähaara Kitisenjoli — kääntyy suoraan etelää
kohden, kulkee Kemijärluen läpi ja, kohdattuansa Kimaloscläuteen,
tekee äkkiä mutkan länteen päin, jota ilman sunntaa se rairtaa
Romaniemen kirkolle asti. Tässä yhtyy siihen Enontekiäisistä tu-
lema iso Ounasjoki, jonka perästä Kemijoki taas kääntää suun-
tansa lonnattll kohden ja laskee mctensä pari peninkulmaa idem-
pänä Torniojoen suuta Pohjanlahteen. Kemijoki on Suomen pisin
mirta ja siitä saadaan ronofittain paljon mainion hymiä lohia.
3) Simojoki lähtee SimojäliveZtä Kimaloselän eteläpuolelta ja
laskee, kultien lounaista ilman suuntaa, Pohjanlahteen. 4) li-
joki, alkaa limaarasta Kainunselän pohjaisesta päästä, saapi oi-
kealta mesiensä lisäksi Simojoen ja juoksee noin kolme peninkul-
maa Oulun kaupungin pohjaispuolella Pohjanlahden aaltoihin. 5]
Kiiminginjoti, tulee Kainunselnn pot)jaiSrinteeltä PuolangaSta.
6) Oulujoki, mahtllma ja ryöppeä mirta, jonka kautta Kainun»
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selän itäpuoliset suuret lvcdet pääsemät Pohjanlahteen. Näiden
mesien keskuksena on iso Oulujärvi (410 jalkaa= 122 meetteria
korkeammalla meren pintaa), jonka Manamansalo jakaa Niska»
selkään ja Äljänsellään ja johon laskee mesiä kahdelta suunnalta,
koillisesta ja idästä. Koillisesta tulee Hyrynsalmen haara, Stic»
himäjoen kautta. Tällä suunnalla olemista jarmistä mainitta-
koon: Kiantajärlvi, Wuottijärwi, Hyrynjärwi ja Nistijärwi.
Idästä laskee Oulujärmeen Sotkamon haara, jossa merkittämim-
mät järmet omat: Lentuanjärlvi, Out«järwi, Kiimasjärwi ja
Nuasjärwi. Tämän haaran medet laskemat Koinm» ja Ämmän»
koslia myöten Ärjänsclkään. Maikka Oulujoki on hymin koskinen,
kuljetetaan sitä myöten kuitenkin meneissä paljon sisämaan tamaraa,
etenkin termaa, Ouluun. Suurimmat kosket mainitussa joessa
omat: Niskakoski, Pyhätosti (lähes 200 jalkaa = 60 meetteria
korkea ja 15 mirstan pituinen) ja Merikoski. Tästäkin joesta
saadaan lohia. 7) Siikajoki, lähtee Suomenselän pohjaisella
rinteeltä Sallrestenmacliä ja saapi masemmalta Isolamujarwestä
tuleman lisähaaran Lamujoen sekä juoksee luoteista ilman suuntaa
Pohjanlahteen. 8) Pyhäjoki, alkaa Suomenselän pohjaispuolelta
Pyhäjärtvestä. 9) Kalajoki on Oulun läänin eteläisin suurempi
mirta. 10) Lestijoki, saapi alkunsa Lestijärwestä. 11) Per-
honjoki, tulee Perhon pitäjäästä ja laskee PohjanlahteenKokkolan
kaupungin koillispuolella. 12) Ähtäwänjoli, alkaa Liwonläh-
teestä Soinin muorilta ja laskee, kuljettuansa Alajärmen, Lllp»
pajärlven ja Ewijärwen läpi, likellä Pietarsaaren kaupunkia Poh-
janlahteen. 13) öapuanjoli, Alamuudelta, kulkee Knortaneen-
järwen läpi ja laskee mereen Nudenkaarlepyyn luoteispuolella.
14) Äyröujofi on suurin mirta eteläisellä Pohjanmaalla, jonka
oikeanpuolista, Suomcnselältä lähtcmää alkuhaaraa kutsutaan
Seinäjoeksi ja mascmmanpuolista. Pohjankankaalta tulemaa, en-
sin Kauhajoeksi ja sittemmin Ilmajoeksi. Tämä mirta laskee
Pohjanlahteen Merenkurkun kohdalla.

Lounainen wesistö.
Pohjaisessa ja luoteessa on rajana Suomenselkä, idässä Ha-

meenseltä ja kaakossa Lohjansclkä. Tämän tvesiston medet laske-
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»at Pohjanlahden etelä-osaan n. s. Raumanmerecn ja Itämereen.
Enimmät niistä yhtymät Tampereen kaupungin lounaispuolella
olemassa pienoisessa Pyhäjärvessä, joka siis on tämän «esikun-
nan keskusjarmi. Pyhäjärmcen tulee mesiä kahdelta suunnalta,
pohjaisesta ja idästä. Pohjaisesta tulee: 1) Ätfärin haara,
jonka wedet saamat alkunsa Soinin lvuortcn eteläisiltä rinteiltä.
Tärkeimmät järmet ja joet omat: Ätsäri, Toimesi, W»sliwesi,
Wisnwesi ja Tarjannevesi, johon tulee pohjaisesta 2) Pihlaja-
Veden haara, jonka yhdyttyä Tarjanne laskee Sottansellään.
3) Keurnn haara, jossa isoin järmi on Keurunselkä, joka laskee
Mäntänloslen kautta Kuoreveteen. Tämä taas laskee Mela-
senkoslen kautta edellä mainittuun Sotkanselkään, josta medet
juoksemat Wilppulantoslea myöten Ruoveteen, mistä ne taa&
Murolenkosti kuljettaa Wankoweteen, jonka lämitse kuljettuansa
ne mihdoin tulemat isoon Näsijärlveen, joka on suurin järmi
tässä mesistössä (314 jalkaa = 93 meetteriä korkeammalla meren
pintaa). Näsijärmestä laskemat medet Inututcrfoefcn kautta Py-
häjärmecn. — Idästä tulee Pyhäjarmecn mesiä myöskin kolmelta
haaralta: 1) Längelmän haaralta, johon kuulumat seuraamat
järmet ja joet:Längelmävesi, joka juokseeKaivannonkanavan ja
Roinejärven kautta Mallaslveteen, mihin mielä idästä tulee
Pälkänelvesi Kostionvirtaa myöten, 2) Hauhon haaralta, jonka
medet saamat alkunsa Hämecnsclällä olemasta Lnmmenejärvestä,
mistä ne kulkemat Wesijalojärwen, Luopioisen ja Hauhonjär»
wen kautta edellä mainittuun Mallasmeteen. Mallasmesi laskee
Wallealoslen kautta Rautunselkään, joka on tämän ynnä seu-
raaman haaran yhtymäpaikka, 3) Wanajan haaralta, mikä al-
kaa Pääjärvestä Lammin pitäjäässä, saa lisämettä Salpausse-
länteellä olemasta Lopenjärvestä, kulkee useampain pienten jär=
mien kautta Wanajansellään, josta se laskee äsken mainittuun
Rautunsellään. Tästä laskemat medet Kuoklalanloslen, Vesi-
lahden järmicn ja Sorvanselän kautta Pyhäjärmeen. — Pohjaisen
ja itäisen haaran tässä yhtyneet medet laskemat Nokianvirtaa
myöten Kuloveteen, johon mielä pohjaisesta tulee lisämcttä Anr-
rejärvestä jaKyrösjärvestä Kyröslosten kautta. Kulomedestä
juoksemat medet Rantaveteen ja siitä Wammasl«sten kautta
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Lietolveteen, josta alkaa lalaincn Kolemäenjoli. Tämä joki
mirtaa ensin leimatta kohden, mutta saatuansa lisäkseen Tammelasta
alkaman Loimijoen, kääntää se äkkiä suuntansa luoteesen päin,
katkaisee Salpausselän Kiettareenloskesfa ja laskee »vetensä me-
reen Porin kaupungin pohjaispuolella.

Kokemäenjoen eteläpuolella laskee Pohjanlahteen isosta Py°
hajarmestä tulema Eurajoki, johon puolimatkalla yhtyy Köyliö-
järlvestä tulema Köyliönjoki. Turun kaupungin läpi laskee Itä-
mereen Aurajoki. Pari peninkulmaa Aurajoen suusta itään päin
laskee Itämereen Someronjärlvestä tulema Paimionjoli. Loh-
janselän luoteisella puolella olemastaLohjanjärvestä juokseeLoh-
janjoki Suomenlahteen.

Keski-Suomen wesistö.
Rajana pohjaisessa on Suomenselkä, idässä Samouselkä, osa

Salpausselkää ja Äyrnpäänselkä, sekä lännessä Lohjauscltä ja Hä-
meenselkä. Wedet juoksemat Suomenlahteen. Sisämaan mesien
kcskusjänvi on 12 peninkulmaa pitkä Päijänne (260 jalkaa =
77 mcettcriä meren pintaa korkeammalla), johon tulee mesiä nel-
jältä suunnalta, pohjaisesta, idästä, etelästä ja lännestä. — Poh-
jaisesta: 1) Saarijärwen haara, jonka suurimmat järmetKars-
tulanjärlvi ja Saarijärlvi laskemat Naaraslosten kautta Kuh-
Homoon, johon tulee Vaasan läänin pohjaiseltll rajalta alkama
2) Wiitasaaren haara. Suurin jarmi tässä mesijaksossa on 6
peninkulmaa pitkä kalakas Keitele, jonkaMatilannnria jakaaylä»
ja ala-Keiteleescn ja johon itseensä tulee mettä kahdelta haaralta:
a) Kiunjarlven haarasta, johon kuuluu Kiwijärwi ja Wuosi°
järlvi, sekä b) Pihtiputaan haarasta, jossa mainittamimmat jäi-
wct omat Allvejärnn ja Kolimajärwi. Keiteleestä juoksemat me-
det edellä mainittuun Kuhnamoon, josta ne puuhaamat Kuusaan»
losle» myöten mähäiseen Saraweteen Laukaan kirkon kohdalle.
Tähän tulee koillisesta päin 3) Rautalammin haara, jonka me-
det saamat alkunsa Suomenselän ja Samonselän yhtymapaikasta.
Suurimmat järmet tässä haarassa omat : Pielavesi, Nilaklalvesi,
3i§l»cjt, .Sionncnxft ja Äijnitniefi, josta »viimemainitusta jär-
westä medet laskemat Taiwaalanlaslen kautta Haraweteen.
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Saramedestä laskemat yhtyneet medet Kuhankosken, Leppaweden
ja Haapakosken kautta Päijäntecsen. — Idästä: Sysmän haara,
jonka medet tulemat aina Samonselän läntisiltä rinteiltä ja las-
kemat Tainiolvirtaa myöten Päijänteeseu. Tärkeimmät medet
omat: Kyylvesi, joka laskee Lawitosken kautta isoon Punlalve-
teen, josta Kalakoski kuljettaa medet 2u«nteenjärween, mistä
taas Wihurinlosti miepi ne lääsjärween. Tästä laskemat ne
Koskipään ja edellä mainitun Tainiomirran kautta Päijänteesen.— Etelästä tulee Päijänteesen mettä Wesijärwestä Wlläliyn»
joen kautta. — Lännestä saapuu lisämcttä Lummene- ja Wesi°
jalojärwistä Arraloslea myöten sekä Petäjäveden haarasta
lämsänjolea myöten.

Päijänteescn kokoontuneet medet laskemat Kalkkistenkosken
kautta Ruotsalaisjärlveen, josta Kymenjoli alkaa. Tämä pau-
haa ensin Iyrängontostena Heinolan kaupungin luona ja saapi
sitte lisäkseen koillisesta tuleman Mäntyharjun haaran, jossa suu-
rimmat järmet omat luolalvesi ja Nelvelijärlvi. Etempänä las-
kee Kymenjoteeu icielä pohjaisesta tulema 38uohijärwi ja idästä
päin Salpausselän pohjoisrinteeltä liemittä alkama Wallealan
haara, joiden yhdyttyä Kymenjoli katkaisee Salpausselän Keltin-
koskena, kapenee mielä sittemmin Anjalankoskeksi, jakaantuukah-
deksi haaraksi, joiden Malilla on iso Pyhtäänsaari, ja purkaa we-
tensä Suomenlahteen miidcstä luuhaavasta, joista itäisimmässä
on Korkeakoski.

Muista tähän mcsikuntaan kuulumista Mesistä mainittakoon:
Wantaanjoli, jota alkaa Salpausselän ja Lohjanselän yhtymä-
paikasta ja laskee noin puoli peninkulmaa koillisen: päin Helsin-
gista Suomenlahteen; P«rw«onjoki, joka tulee Wesijärwen läheltä
ja laskee mereen Pormoou faupuugtit läpi, sekä siestarjoli, joka
on rajana Ncnäjää mastaan.

Sawo-Karjalan wesistö.
Tähän mesistöön kuulumat Suomenmaan suurimmat järmet,

jotka laskemat mctcnsä Laatokkaan. Ainoastaan muutamat itäi-
simmän rajaseudun mesistä juoksemat Menäjän maalle Onegan-
järmeen. Vesistön rajat omat: pohjaisessa Suomenselkä, idässä
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Venäjä, etelässä Äyräpaanselkä sekä Salpausselkä ja lännessä
Samonselkä. Enimmät wedet kokoontumat ~tuljatfaarifeen" Hai»
maasen (256 jalkaa — 76 meetteria ylempänä meren pintaa),
joka ynnä Hanlimefi omat tämän roefistön teskusjärmet. Hauki-
teeteen tulee mesiä kahdelta suunnalta, luoteesta ja koillisesta.

Luoteesta: 1) lisalmen haara, jonka medet lähtemät Saa-
restemnäeltä Suomenselän ja Kainunselän yhtymäpaitoilta ja ko-
koontumat ensin Porolveteen lisalmen pitäjäässä. Tähän tulee
mettä kolmelta haaralta: luoteesta Kiuruweden haara Kihlosal-
men kautta, pohjaisesta useampia pieniä jänniä iioijonlDttran ja
lisalmen kautta sekä koillisesta Rutaton haara Paloistentoslen
kautta. Poromcsi juoksee Peltosalmen ja Nertonlanaluan kautta
Onliweteen ja siitä Wiantoloslen (sekä kanaman) kautta Maa-
ninlalueteen, josta taas Ruolowirtaa (nykyään kanamaa) myöten
suureen Kallaweteen (275 jalkaa — 82 mcettcriä korkeammalla
meren pintaa), jonka Toilvalanfalmi jakaa ylä- ja ala-Kallame-
teen. Tähän laskee 2) Nilsiän haara, joka saapi alkunsa Oulun
läänissä olemasta Laatajärlvestä. Nilsiän haaraan kuulumista
mesistä omat mertittämimmät: Sywäri, Wuotjirwi, lutlalosti,
Munruswesi ja luuruswefi, joka miimemainittu laskee länne-
luhtaa myöten Kallametcen. Tämä laskee Haukimeteen kahta eri
tietä, kahden puolen suuren Soisalon saaren. Länsipuolisessa juok-
sussa laskemat Kallamedcn medet Puutossalmen kautta Koirus-
meteen, siitä Konnuskostea myöten Unnultameteen ja siitä mih-
doin Warlaustosten kautta Äimisweteen, joksi nimitetään Hau-
kimedeu luoteista osaa. Itäpuolisessa juoksussaan taas laskeeKalla-
mesi ensin Suwasweteen, ja siitä Karwiontoslea myöten Ker-
maniclfääii, johon Karmion yläpuolella tulee pohjaisesta luo-
jätlot ja Kaalvin »vedet Palolinlosten kautta. Kermanseltä
laskee Kermatoslen kautta loutsenweteen, joka on yhteydessä
Äimismcdcn kerällä.

Koillisesta: Pielisjärlven haara, jossa suurin järmi on 9
peninkulman pituinen Pielisjärvi (305 jalkaa — 90 meetteriä
ylempänä meren pintaa). Tähän tulee mettä myöskin Wenäjau
rajan takaa Lieksan jännistä, joiden medet laskemat Lieksanjokea
myöten Suomen puolella olemaan Panlajirween, johon Mon-
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tönroaaran länsipuolelta tulee lonkerinjälwi. Kaakosta päin
juoksee Piclisjärmen eteläisimpään osaan Rutaweteen Äoitajoft,
joka tuopi mettä Korpiselän pitäjäästä T«lwajärwestä ja Wiit>
ftnfelö@tä sekä Ilomantsin pitäjäästä Nlelaselästä, 9tuorajät=
westä ja Kaitereesta. Pielisjärmi laskee Pielisjokea myöten
Ptzhäseltään, johon tulee pohjaisesta Karjalanselän länsipuolelta
Höhtiäinen. Pyhäselkä on yhteydessä Oriwe>en kanssa, johon
pohjaisesta, Höytiäisen länsipuolelta, laskee Wiinijäiwi Kompe-
ronjocn kautta ja etelästä *Pt)l)äjartt>i Pul>olsentanllwan kautta.
Orimesi laskee lcmeätä Oriwirt»a myöten Enonweteen, josta
»vedet loutsenmeden ja Äimislveden kautta tulemat Haukimctcen.
Haukimesi laskee Haapasalmen jaKyrönsalmen kantta ©aroon*
linnan ohitse Pihlajaweteen, johon koillisesta kirkas Puruwesi
juoksee Punkaharjun kahden puolen olcmain Tuunan- ja *JJunfa*
salmien kautta. Pihlajamcsi laskee Puumalansalmen kautta mar-
sinaiseen Saimaasen, johon mielä luoteesta saapumat fiuontcri»
järlven medet.

Kaikki Saimaasen kokoontuneet medet laskemat Wuolfenwil°
taa myöten Laatokkaan. Tämä mirta taittaa Imatranloskessa,
joka on Euroopan suurimpia medenputoutsia (114 jalkaa — 33
meetteriä korkea ja 140 jalkaa = 41 meetteriä leweä), Salpaus-
selän, lcmenee muutamissa paikoiu isoiksi jänniksi ja laskee we-
tensä kahta eri tietä Laatokkaan. Toinen Liuoksen haara laskee wii-
memainittuun järmeen kahdella suulla lähellä Käkisalmen kaupun-
kia, jota mastoin toinen, eteläisempi ja isompi, tulee siihen Suwan°
tojärwen kautta pari peninkulmaa pohjaisempana Nenäjän rajaa.

Tähän mesistöön kuuluu nrielä: 1) lällisjärlvi, joka laskee
Lastelänjolea myöten Laatokkaan. länisjärmcen tulee mettä Loi-
timojärmestä Suurtajolea myöten; 2) Loimalanjärwi, joka
juoksee Laatokkaan Uutsunjoen kautta ja 3) Hu«järwi, jonka me-
det mencmät Ncnäjälle Oneganjärmcen.

Kun enimmät Suomen Milloista omat koskiensa ja putouksiensa
wuoksi sopimattomia lairvain kulkemiselle, on tätä hankaluutta koetettu
johonkin määrin poistaa kananlain kailvamisella. Tärkeimmät kanawalai«
tokset emot: 1.) ©aimaanf aitatta, joka on laimettu Saimaan eteläisim-
mästä osasta Salpausselän poikki kaakkoon päin Suomenmeden pohjaan,
eli Niipuiinlahteen. Tämä on maamme suurin ja tärkein kanaiva, jos,



17

«n 23 sulkulllitosta. Se on lähes 5 Suomen peninkulman pituinen j»
kulkee Nuijamaanjäimen, luustilanjoen ja Suurtilan jarrocn kautta.
Saimaankanaman kautta on suurin os» Saivo-Kaljalan «vesistö» yhtey-
dessä Suomenlahden kanssa. 2)Melisenlllnawaa myöten päästään isosta
Pielisjärmestä laiwoilla kulkemaan Pyhäselkään, josta on luonnollinen
laimäreitti Saimaasen. Tämä kanama on »viime muosina laimettu koski-
sen Pielisjoen putouksien ohitse ja siinä on 9 sulkulaitost». 3) Konnul»
senlllNllWll ja 4) Tlliplllcnlanllwll yhlistämät Kallameden Saimaasen. 5)

Ahliunlllhien- ja 6) NeitoNlllNllWllin kautta owat pohjais-Sawon wedet
yhdistyksessä Kallameden kanssa. 7) Wesijäi»en eli WäiitsyulllNllwll te-
kee laiivakulun mahdolliseksi Päijänteen ympäristön ja Lahden kauppalan
wälillä. 8) Kuotlalan- ja 9) Wallellloslcnlllnawllinkautta kuljetaan Lou«
naisen mesistön itäisestä haarasta Pyhäjäriveen. 10) MurolenlllNllVll on
laimettu Nuomeden ja Nankomeden mätitte. 11) Ämmän< eli Kajaanin*
laiillwll, joka kulkee Ämmänkosken simuitse Sotkamon jännistä Du»
lujärmelle.

Ilmanlaatu ja elinkeinot. Kun maamme asema on
niin ylhäällä pohjaisessa, seuraa sitä, että ilma ylimalkain on kyl-
mänpuolinen, ja kun se ei ole minkään »valtameren läheisyydessä,
joka lämpömäärää tasailisi, on lämmön-määrä eri »vuoden-aikoina
hymin erilainen. Salmet omat pitkät ja kylmät. Wälistä jäätyy
elohopea lämpömittarissa, josta tiedämme, että silloin on mähin-
täänkin 40° C. pakillinen. Kesällä taas nousee kuumuus »väliin
yli 40°. Kuitenkin on tähän katsoen suuri eroitua maamme poh-
jaisimman ja eteläisimmän osan wälillä. Etelä-Suomessa kestää
taimea noin 5 tahi 6 kuukautta, jota mastoin maamme pohjaisin
osa pysyy lumen peittämänä 9 kuukautta «vuoteensa. Pisin painia
Utsjoella kestää lähes 2 kuukautta, mutta maan etelä-osassa on
sen pituus 18V2 tuntia. Wuoden keskilämpö on etelässä -f-
pohjaisessa —2 1/2

0 . Valtameren etäisyys »vaikuttaa myöskin wuo»
tutfcen sademäärään, joka merien rautamailla on paljoa suurempi
kuin meillä. Nuotuisen sateentulon korkeus on Suomessa noin
20 tuumaa = 500 millimeetteriä. — Maamviljelytselle tvahingol-
lista ilmanlaadun komuutta on miime aikoina rumettu innokkaasti
lauhduttamaan soiden kuimaamisella jakorpien raimaamisella, joten
nämä »varsinaiset ~hallan pesät" omat paikoin muuttuneet tuotta-
miksi viljelysmaiksi. Muuten on ilma yleensä puhdas ja raitis,
jonka tähden suurempia kulkutauteja tamallisesti liikkuukin ainoas-
taan fatorouoftna, jolloinniihin syynä on termeellism ruoan puute.
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Suomenmaan asukasten tärkeimmät elinkeinot omat: maan-
»viljelys, karjanhoito, kalastus, metsänhoito, metsästys, metallin-
malmistus, teollisuus ja kaupankäynti. Uusilla ivapaamielisillä
elinkeino-asetuksilla koetetaan edistää niiden lvaurastumista. Seu-
raamassa tarkastamme erikseen kutakin äsken mainituista elin-
keinoista.

1) Maanwiljelys saa kieltämättä cnsimäiscn sijan kan-
samme elinkeinojen joukossa, sillä n. s. yhteisen kansan pyrinnöt
rajoittumat melkein yksinomaisesti tämän ynnä sen likeisessä yh«
teydessä oleman karjanhoidon harjoittamiseen. Säätyhenkilöt omat
aina »viimeisiin Vuosikymmeniin saakka pitäneet maanmiljclystoi-
mia halpoina, mutta nykyään, kun maanmiljelysasioita on mei-
dänkin maassamme rumettu käytännöllisyyden ohessa tieteellisesti
tutkimaan, alkamat he yhä lukuisammasti antautua tätä kansallista
elinkeinoa edistämään. Hallituksen puolelta koetetaan maanmilje-
lystä waurastuttaa ja saattaa ajanmukaiselle kannalle antamalla
palkintoja semmoisille Hentilöille, jotka yhdessä tahi toisessa koh-
den omat osoittaneet innokkaampaa asian harrastusta. Jotta kan-
salla olisi tilaisuutta nähdä ja oppia uudemman-aikaista maan-
»viljelyksen menoa ja jotta sen nuorukaiset moisimat saada myöskin
tieteellistä perustusta tulemalle elinkeinolleen, ylläpitää hallitus
nykyään 8 maanlviljelyskoulua ja kaksi korkeampaa oppilaitosta
maanmiljelyksen neumojien «valmistamista marten. Maanmilje-
lyskoulut omat: «ööbctfulla Uudenmaan läänissä, Pirilä Turun
ia Porin läänissä, Otanta Mikkelin läänissä, Pettänen Kuopion
läänissä, Tarw»ala ja Korsholma Waasan läänissä sekä Koi-
wilto ja Jokisaari Oulun läänissä. Maanmiljelysopistoja on
Kurkijoella Viipurin läänissä ja 9Rn§tiala§fa Hämeen läänissä.
Viimemainitun opiston ylä-osastoa sopii pitää nykyään maamme
maanmiljelys-atatemiana.

Ne miljanlajit, joita maassamme enimmän »viljellään omat:
ruis, ohra, kaura ja tattari. Vehnää, joka menestyykin ainoas-
taan Suomen eteläisessä osassa, miljellään mähcmmässä mää-
rässä. Rukiin »viljelemistä ci myös moida ilmanalan kylmyyden
tähden harjoittaa maan pohjaisimmassa osassa, maan ohraa kas-
mätetään pohjaiseen päin aina Inarijärlven ranteille asti. Kaik-
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tein ylimpänä pohjaisessa ci mikään lviljanlaatu ota menestyäk-
sensä. Enimmästi ja yleisimmästi miljellään Suomessa ruista,
joka elontaatu onkin pidettämä kansamme tärkeimpänä elatuksena.
Te menestyykin kylmässä maassamme paremmin kuin useat muut
lviljanlajit.

©lira menestyy fateifempina j» lämpiminä kesinä ja on se tärkeä
wilja meidän yleiseen raakaperäisissä «viljelysmaissamme, sillä se tarmit-
see mähemmän maan mäkeä, jonka tähden sitä, kun miljelystapa imelä
enimmäkseen on kolmijakoinen, kylmetään peltoa lannoittamatta kynnet-
tyyn rukiin sänkeen. — Kauraa kasivatetaan koti-eläimiä, Marsinkin he-
nwsi» marten, mutta itä-Suomessa tehdään siitä ruisjauhojen kanssa myös-
kin leipää, jok» »vereksenä on hyminkin maukasta. Dhran kanssa sekoi-
tettuna kutsutaan kauraa sekaliksi, jota i»i(jeltään maan itä-osassa. —Tat-
tari on hymin hallan-arka, jonka muoksi se Harmoin» muosina säästyy kyl°
mamitta, mutta silloin kun sen onnistuu päästä pakkasen käsistä, antaa
se marsin runsaan sadon, jonka tähden kansa sanookin: i;2attart taloksi
tekee, tattari talottomaksi." Sitä miljellään useimmin kaskimaissa ja käy-
tetään pää-asiallisesti ryyneiksi.

Paitsi ylempänä lueteltuja miljanlajeja, kasmatetaan Suomessa
useammanlaatuisia juuri» ja palkokasmeja, joista yleisimmin tamattamat
omat: potaatit eli maaperunat, nauriit, lantut, herneet ja pamut. Ensin»
mainitulta, potaatteja, miljellään nykyään jo jotenkinrunsaassa määrässä
ja niiden tärkeyttä marsinaisten miljakasmien rinnalla ei moid» lii'an
suureksi armata. Niitä ei käytetä ainoastaan ihmisten raminnoksi, ivaan
myöskin suuressa määrässä koti-eläinten ruoaksi miljan sijasta, mikä ta-
ivallisesti on paljoa kalliimpaa. — Nauriita kylmetään myös, etenkin itä-
Suomessa, runsaasti ja käytetään enin osa niistä koti-eläinten talmiruo-
aksi. Niitä kasmatetaan tamallisesti metsämaissa. — Wähemmän hoide-
taan lanttuja, jotka maatimat mäkemää ja kosteanpuolista maata sekä
kastelemista. Näitä pidetäänkin jo ryytimaakasmeina. — Palkokas-
mej», herneitä ja papuja, on nykyisempinä muosikymmeninä rumettu enem-
män miljelemään niiden erittäin moimakasten rehu-aineiden tähden, joita
näiden kasmien Marsista saadaan. Hedelmät tietysti käytetään ihmis-
ten ruoaksi.

Ryytimaakasmeina miljelemät talonpojat parhaastaan humaloita,
kaalia, sipulia ja tupakkaa, näistäkin ainoastaan miimemainittu» jommoi
sessakin määrässä. Muuten moidaan yleensä s«noa, että ryytimaan- ja
puutarhanhoito etruät mielä ole päässeet juurtumaan talonpoikaisiin maan-
miljelijöihin, sillä he pitämät mainitulta laitoksia yksinomaisesti herras»
kartanoille kuulumina hyödyttöminä leikkikenttinä. Tosin ei kylmä ilman°
alamme sallitaan tähän katsoen päästä mihinkään loistavuuteen, mutta
haluttomuus ja asian ymmärtämättömyys saattamat sen edistymiselle suu-
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rempttt esteitä kuin luonto. Hedelmäpuut eiroat tahdo menestyä muualla
kuin maan eteläisessä osassa, sielläkin ainoastaan muutamat lajit. Niistä
mainittakoon omena*, kirsimarja., pääruna» ja luumupuut. Sitä mastoin
kasmaa meidän metsissämme paljon ja monenlaatuisia marjoja, jotka koet-
tamat palkita hedelmäpuiden puutetta. Mansikoita, mustikoita, puolu-
koita ja mesimarjoja kaswaa maassamme Eofolta. SESieläpä suotkin tahtomat
tässä kohden olla anteliaita, sillä soillah«n laamaa tuo mehuisa lakka, jota
raaempana nimitetään muurameksi.

Muista Suomessa miljeltämistä kasmeista mainittakoon
mielii pelllllva ja (iina eli hamppu, joita kasmatetaan maatteiben
malmistamista marten. Edellinen näistä menestyy parahiten teski-
Hämeessä, mutta sitä »viljellään melkein jokaisessa maamme paikka»
kunnassa paitsi sen pohjaisemmissa osissa. Jälkimäistä kasmate-
taan myös porotit yleisesti.

Niittyjen hoito on wiclä yleensä huonolla kannalla, sillä
kansa, muusta muokkaamisesta ja lannoittamisesta puhumattakaan,
ei enimmäkseen tahdo niittyihin mitään kylmää, maan ainoastaan
niittää. Kuitenkin omat muutamat jo ottaneet noudattaaksensa
maaumiljelysneumojainkehoituksia ja suuiempain kartanoiden umis-
tajain esimerkkiä niittymiljelyksen suhteen. Iha useammat alka-
mat kyntää ja lannoittaa niittyjänsä setä edistää niiden heinän-
tasmua kylmysiemenillä.

2) Karjanhoito on myöskin erittäin tärkeä suomalaisten
elinkeino, sillä paitsi sitä suurta ja monenpuolista hyötyä, mitä
se itsestään tuottaa, kämisi maanmiljelys maassamme karjanhoi-
totta melkein mahdottomaksi. Peltojen lannoitus toimitetaan näet
melkein yksinomaisesti karjanhoidon alvulla, silla luonnollisia lan-
tamaroja löytyy maassamme tt)äf)än. Suomutaa medetään kui-
tenkin useissa paikoin pelloille lannaksi, mutta sitä ei kaikin pai-
koin saadakaan ja niissäkin paikoin, joissa sen saanti on hel-
pompaa, ei se ole semmoisenaan oikein kelmollista, maan täytyy
sitä hapattaa lannan seassa. Karjantuotteet muutoin omat sydän-
maiden maanmiljelijöilla melkein yksinomaisena särmin-aineena.
Mutta tullitta suomalaiset itse tarmitsemat suuren osan karjansa
tuotteista, oraat karja ynnä sen antimet erittäin tärkeitä mienti-
tamaroita. Ulkomaille, etenkin Venäjälle, miedään maastamme
Vuosittain paljon woita, juustoa, karjaa ja hemoisia. Hallitus
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edistää myös karjanhoitoa antaen Palkinnolta sekä hytvästi hoide-
tuista nauta-eläimistä ja niiden tuotteista että etenkin rimakoista
hcmoisista. Kaikkien kotieläin-rotujen parantamista »varten tuo-
daan hallituksen toimesta muosittain maaliamme hynnä ulkomaa-
laisia siitoseläimiä. Meijeri- ja karjakkokoulut, kiertämät karjakot,
mcijcrinäyttclyt, maltiomeijcristit, yksityiset hewoisystäwä-seurat
y. m. laitokset osoittanemat tarpeeksi, että tämän elinkeinon wau-
rastumisesta pidetään huolta ja että tällä alalla edistytään.

Tuomalcusccn tärkeimmät kotl-eläiinet omat: nauta-eläimet, lam-
paat, hewoiset(ne oivat parhaita Karjalassa ja Samossa), wuohet,si'at.koirat,
kanat, hanhet ja kyyhkyset. Maamme lounaisessa osassa hoidetaan paikoin
myöskin mehiläistä. Lappalaisten «moisin koti-eläin on poro, joka käyt-
tää ruoaffcen n. s. peutonjäfälää ja on sentähden helppo hoitaa. Nauta-
eläimiä eimät lappalaiset yleensä pidä, sillä niiden elatus tulisi heille pit-
kän taimen tähden maisin maimaloiseksi.

3) Kalastusta harjoitetaan sekä meren rannikoilla että si-
samaan järtvissä ja joissa. Merestä pyydetään etenkin silakoita
ja hailia. Sisämaan järtvien tahalliset kalat omat: ahmen, hauki,
kiiski, kuha, kuore, lahna, made, muje, siika, särki ja säyne. Muu-
tamista järtvistä saadaan myöskin ankeriaita ja muutamista joista
krapuja. Pohjanmaan sekä jossakin määrin muidenkin maakuntain
jo'iBta saadaan paljon lohia. Kalanpyynti on paikoin merensaa-
riston asukasten paras elinkeino, Ilimalkain moidaan sanoa, että
kalastus säästää paljon karjantuotteidcn kotona kulutusta, sillä
kalat oraat marsin kelmollisia särpimeksi. Mutta niiden saalis,
etenkin jännistä, käypi muosi lvuodelta aitta niukemmaksi, johon
syynä lienee järjetönkalanpyyntitapa. Enimmän aloja näet pyyde-
tään ja saadaan juuri niiden kutu-aikana ja wähää ennen sitä. Tätä
luonnottomuutta sekä ftyyntikalujen liikanaista tiheyttä on hallituskoet-
tanut asetuksilla estää, mutta näitä asetuksia ci säännöllisesti seurata.

4) Metsänhoito on maassamme wielä yleensä warsin huonolla
kannalla, maikka mctfäntitotteet omat hymässä armossa ja niiden
ulkomaille lutentt tuottaa muosittaiu monta miljoonaa markkaa.
Ainoastaan ruunun metsiä hoidetaan jonkunlaisella huolella, jota
»aStoin enimpäin yksityisten metsänhoitoa lvoipi suorastaan sa-
noa metsänhllllskaukseksi. Seurauksia metsän tuhlauksesta alkaakin
jo paikoittain ilmaantua arweluttawassa määrässä. Useissa ran=
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tatamaiden paikkakunnissa ci metsiä enää löydy tärkeimmiksi tav*
peiksikaan, maan asukasten täytyy hanttia seka rakennusaineet että
polttopuut 10 jopa 20 peninkulman takaa. Hallitus on tosin koettanut'
laeilla ehkäistä järjetöintä metsäin hämittämistä kieltämällä mcl«
tein kotonaan tuon turmiollisen kaskimiljelyksen, mutta kuu kansa
yleensä ei mielii käsitä metsänhoidon tärkeyttä ja kun taskemvilje-
lys on kansaamme jo itimanhoista ajoista juurtunut tapa, niin'
harjoitetaan sitä »tela jokseenkin yleisesti. Myöskin useat tulli-
asioitsijat owat edistäneet metsäin Varoittamilta siten, että owat
ostamistaan metsistä myönect tai hatkuuttaneet hienoimmatkin puut.
Tällä talvoin on suuri osa keski-Suomen entisiä suuria ja rikkaita
puumetsiä joutunut alastomiksi kankaiksi.

Maamme metsäisimmät seudut omat nykyään pitkin Menäjän vajaa
"aatokan merestä alkaen pohjaiseen päin aina Lapinmaahan saakka eli
pohjais»Karjalan itäinen osa ja pohjaisen Pohjanmaan, sisäiset seudut.
Siellä löytyy wielä suuria maa»aloja, joissa kaswaa miljoonittain isoja
honkapuita, joit» sieltä muosittain uitetaan sadoin tuhansin alempana,
meren kanssa liike-yhteydessä olemissa sahoissa fal)attai»if|i ja ulko»
maille lähetettäwiksi. .Oulujänven ympäristön metsistä poltetaan paljon,
terivaa, joka sitte tynnyreihin laskettuna kuljetetaan »venheissä pitkin kos-
kista Oulujokea myöten Ouluun ja sieltä ulkomaille.

Suomen tärkeimmät puulajit oivat: petäjä (honka), foimu,.
kuusi, leppä, haapa, pihlaja, tuomi, paju, raita ja kataja. Muu-
tamissa paikoin, etenkin maan etelä-osassa, kasmaa myöskin niini-
puu, lvaahteri, tammi ja lehtikuusi.

5) Metsästys oli entisinä aikoina hylvinkm tärkeä ©uoma--
laisten elinkeino, mutta nykyään alfaa metsänriista, osaksi maan
tiheämmän asutuksen, osaksi sopimattoman pyyntötaman ja -ajan
tähden Vähetä. Hyödyllisten metsä-eläinten »vähenemistä koettaa
hallitus estää rauhoitnslll'illa ja yksityiset metsästysseuroilla, roaaa
tumatonta metsästystä harjoitetaan kuitenkin jommoisessakin mää-
rässä »varsinkin maan itäisissä ja pohjaisissa osissa, joissa muu-
toin riistaa on enimmän saataniana. Vahingollisten peto-eläinten
hämittämistä taas edistää hallitus ja yksityiset kunnat n. s. tappo-
rahojen antamisella. Mutta maikka metsänriista yleensä onkin
Vähenemään päin, wicdääu kuitenkin itä- ja pohjais-Suomcsta
muosittain paljon metsälintuja ja ptenempäiu metsä-eläinten nai)»
koja ulkomaille. Meren saariston asukkaille on kalastuksen ohessa
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hylkeenpyynti ajoittain Marsin tuottoisa, »aitta waiwaloincn ja
määrällinen elinkeino.

Maamme mahingollisimmat petoeläimet emot: karhu, ahma, ilwes
ja susi, jotka tekemät mieli nykyäänkin suulta mahinkoa kaljalle. Onpa
miimemainittu eläin uskaltanut aiwan näinä nmoftna käydä käsiksi ihmis-
lapsiinkin. Pienempiä peto-eläimiä, joita pyydetään nahkansa muoksi,
mainittakoon: lepo, naali, näätä, saukko ja kärppä. Nämäkin tekemät
paljon mahinko» setä pienemmille kotieläimille että myöskin hyödylliselle
metsänriistalle. Suomen hyödyllisiä metsä»eläimiä omat: J)ttn>i, majaiva
(nämä omat rauhoitetut koko muoden), peura, jänis ja orama. Petolin-
nuista mainittakoon: kokko, haukat ja pöllöt, sekä kesyttömistä hyödylli-
sistä linnuista: metso, teyri, pyy, metsäkana, peltokana, peltopyy, kyyhky-
r.en, joutsen, hanhi ja sorsat.

6) Metallinwalmistusta harjoitetaan Suomessa jommoi-
sessakin määrässä. Enimmän saadaan rautaa, jota malmistetaan
järnnen ja soiden pohjasta nostetusta sekä wuoritaiwolsista louhi-
tusta malmista. Raudasta Valmistetaan tehtaissa kaikenlaisia
tarpeita, mutta fuurimmatjt osatsi Viedään se ulkomaille n. s.
yarttorautana tahi kankirautana. Näitä rautalajeja Valmistetaan
sulatus-uuneissa ja »valsseissa. Myöskin useammanlaatuista te-
rästä Valmistetaan, etenkin oman maan tarmetta Varten. Pa-
rasta terästä ja bywiä teräskatuja tehdään Fiskars'in tehtaassa
Uudellamaalla, mutta enimmän harkko- ja kankirautaa Valmista
taan Mohköu ja Värtsilän ruukeissa Karjalassa. — Kuparia saa-
daan »vähemmässä määrässä Orijarmeltä läntiseltä Uudeltamaalta
ja Laatokan pohjaisrannikolta Pitkästärannasta. Viimemaini-
tussa paikassa löytyy sen ohessa hiukan tinaakin. — Kultaa on
hallituksen toimesta Viimeisenä Vuosikymmenenä huuhdottu Iwa°
lojocsta Lapinmaalta, ja maikka sitä ci saada erittäin runsaasti,
tuottaa se kuitenkin työtustummkset.

Nimilajeista «n yleisin harmaakinii eli kraniitti. Marmoria ja pos«
liinisaiuca löytyy Karjalassa, edellistä Ruskealassa ja jälkimäistä €täi«
sälässä. Kalkkia saadaan jokaisesta maakunnasta. Näitä paitsi saadaan
nsiclö useista maamme paikkakunnista punamultaa, liuskakinnä ja myl-
lynkiwiä.

7) Teollisuus edistyy ripeillä askelilla, maikka se miime ai-
koihin saakka ei ole täyttänyt oman maan tarroetta. Niinkuin
kaikkia muitakin elinkeinoja on hallitus tätäkin tointa huolellisesti
Vaurastuttanut perustaen tcollisuustouluja, Valmistaen tilaisuutta
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teollisuusnäyttelyillc, antaen palkintoja etemimmistä teollisuuden
tuotteista, kustantaen fiertäroiä käsitöiden opettajia y. m. Käsi-
töitä opetetaan maamme mimmissä kansakouluissakin. Viimeisiin
Vuosiiin asti nukuksissa ollut taideteollisuuskin on osaksi hallituksen,
osaksi yksityisten toimesta taas Virkistymään päin. Tänä Vuo-
tena (1881) pidettiin cnsimäinen Suomen taideteollisuus,näyttely
Helsingissä. — Suomenmaan suurin tehdaskaupunki on Tam-
pere. Paitsi ennen mainitutta rautatehtaita, on maassamme monen-
laisia muita tehdaslaitoksia, joista suurimmat omat pumpuli-, wcrka-,
tupakka-, paperi-, lasi-, posliini-, saippua-,kyntteli-, soturi-,ruuti- ja
nahkatehtaat. Sahalaitoksia lankkujen ja lautojen Valmistamista
Marten löytyy paljon; suurimmat ja enimmät niistä omat itä- ja
etelä-Suomessa. Konepajoja, joissa tchdän höyrylaimoja sekä
muita pienempiä rantatöitä, useita ja niissä malmistettuja
teoksia ostetaan halulla ulkomaillekin. Suomen suurimmat kone-
pajat omat Helsingissä, Turussa, Viipurissa ja Varkaudessa.
Laimainmeistämöitä löytyy myös tiheässä ja niissä tekemät taimia
aikoina työtä myöskin maata-wiljelewät miehet. Parhaita laiman-
rakentajia omat Pohjanmaan talonpojat, jotka kulkemat niitä ra-
kentamassa pitkäin matkain päässä.

Kotiteollisuutta harjoitetaan menestyksellä etenkin eteläisellä Poh-
janmaalla ja Turun läänin läntisellä rantamaalla. Näillä seuduin »ai*
«istetaan paljon pumpuliwaatteita, sukkia, puu-astioit» y. m., joita fitte
kuljetetaan kaupaksi ympäri maata. Sateinen kansa muissakin maamme
paikkakunnissa pitää enimmäkseen kotona kudotuit» maatteita ja walmis°
taa itse maannnljelyskapineensa, mutta ne eitvät aina ole tarkoituksen
mukaisia, jonka tähden kansan yleistä käteniyyttä ei lvielä sowi juurikehua.

8) Kaupankäynti on sekin milkastunut nykyisempinä muo-
sina. Muutamia uusia kaupunkeja ja kauppaloita on perustettu
ja liike sekä Varallisuus entisissä edistyy hymällä Vauhdilla. Liik-

keen helpoittamista Marten sisämaissa on hallituksen toimesta ra-
kennettu useita rautateitä ja kananna, ja yhä useampia puuhataan,
partaallaan (1881) rakennetaan rautatietä Tampereelta Vasaan
ja m. 1879 amattiin liikkeelle Pielisenkanama. Nykyään kulkee
rautateitä Pietarista Viipuriin, Helsinkiin, Tampereelle ja Tur-
kuun, jolta pllä-raoalta erkanee silvnteitä Porwooseu, Hameenlin-
naan ja Hankoniemeen. Sekä sisämaiden Vesillä että etenkin meren
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ranteilla tvilisee höyrylaimoja, jotta luljettawat ihmisiä ja tawa-
rotta paikasta toiseen. Maantiet pidetään hyivässä kunnossa.
Tieteellistä opetusta tulemille kauppiaille ja kirjanpitäjille anne-
taan Turun ja Oulun kauppakouluissa, seka merimiehiksi aitowille
Turun, Helsingin, Vaasan, Oulun, Viipurin, Maarianhaminan
ja Rauman merenkulkukouluissa. Ulko- sekä kotimaan rahalii-
kettä helpoittaa yksi wa!tion ja kolme yksityisten perustamaa
pankkia.

Suomesta «viedään ulkomaille enimmän puutamaroita, lankkuja,
lautoja ja polttopuita sekä raotta, rautaa, kaljaa, hemoisia, mctsälintuja,
nahkoja, terma» ja muutamain tehdasten tuotteita. Tärkeimmät tuonti»
tamarat omat: nuijat, soturi, kahmi, kankaat, rauta ja teräs, tupakka,
nahka, pumpuli, suola ja nninit. Suomen kaupalainmstossa on lähes
2,000 alusta, joista noin kymmenes os» höyrylaiwoj«.

B. Waltiollinen maantiede.
Waltiollinen asema. «Suomenmaan nykyinen mattiotlt:

nen asema on perustettu to. 1809, jolloin SuomiRuotsista eroitettiin
ja yhdistettiin Suuriruhtinaskunnan nimellä ikuisiksi ajoiksi Venäjän
keisarikuntaan. Sentähden on Suomen suuriruhtinaskunta itsenäi-
nen, Venäjästä erillään olema »valtio, mutta ulkonaisissa lvaltiol-
lisissä keskuutsissa ilmaantuu Suomi yhtenä maltiona Nenäjän
kanssa. Tämä Suomen Valtiollinen asema on määrätty siinä
jDafuutuSfirjaöia, jonka Venäjän keisari Aleksanteri I edellä mai-
nittuna tvuotena antoi Suomenmaan lvaltiosäädyille Pormoon kau-
pungissa ja jonka kaikki hänen jälteisensä hallitsijat omat uudista-
neet. Siinä lvahtvistctaan maamme uskonto ja perustuslait sekä
ne etuudet ja oikeudet, joita tutin sääty erikseen, ja kaikki asukkaat
yhteisesti owat siihen asti perustuslaillisesti nauttineet.

Kun Suomen suuriruhtinas SSenäjän keisarina »suu ulkopuolella
meidän maamme rajoja, niin tarmitaan erityisiä mirkamiehi», jotka suu°
riruhtinaan luona ajamat Suomen asioita. Tätä warten on SBenäjän
pääkaupunkiin Pietariin asetettu Suomen n>a!tioftfjteerin ivirasto, jossa
cstmiehenä on ministeri°w<il:iosihlceri ja johon kuuluu komitea Suomen
asioita ivarten sekä keisarillisen majesteetin Suomen kanslia. Äsken »nau
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nitusta syystä on myöskin Suomen kenraalikumernöörin mirka alkunsa-
saanut. Kenraalikumcrnööri, jonka tulee Mirkansa puolesta asua Heisin-
gissä, on suuriruhtinaan ylimäisenä käskynhaltijan» ja luottamusmiehenä
maassamme. Hänellä on kahdenlaatuisia mirkamelmollisuuksia: efimie»
hyys (Suomen senaatissa ja päällikkyys Tuomen yhteishallinnossa.

Sisälliset waltiolliset olot. 1) Perustuslait ja
edustuslaitos. Suomen suuriruhtinaskunta on perustuslaillinen
»altto. Suuriruhtinas säätää maltiosaätyjen kanssa lakia jamää-
rää »veroja, seka fenraalifuroernöörht ja senaatin kautta hoitaa
hallitusta. Suomen perustuslait ja sisälliset maltiolliset olot omat
osittain syntyneet Ruotsin maltan aitana, osittain myöhemmin sää-
detyt ja kehitetyt. Etewimmät perustuslait omat: Hallitusmuoto
nmodelta 1772, Ahdistys- ja Vakuutuskirja ro. 1789 ja Maltio-
päimäjärjestys w. 1869. Näissä laissa määrätään hallitsijan ja
kansan keskinäiset oikeudet ja melmollisuudet.

Edellämainitun Naltiopäimäjärjestyksen mukaan kokoontumat Suo-
men säädyt suuriruhtinaan kutsumuksesta mähintäin joka wiides muosi
marsinaisille waltiopäiwillc. Tarpeen maatiessä moidaan kokoonkutsua yli-
määräiset maltiopäimit. Maamme edustuslaitostasanotaan sääty-edustuk-
seksi, sillä kansa on tähän asiaan katsoen jaettu neljään maltiosäätyyn, jotka
omat: ritaristo ja aateli, pappissääty, pormarissääty ja talonpoikaissääty.

2) Hallitus ja wirlakunn»t. Maan korkeinta hallituskun-
taa nimitetään keisarilliseksi Suomen senaatiksi, jonka päätettämäksi
on jätetty kaikki, mitä maan oikeuden ja talouden hoitoon kuuluu,
paitsi niitä asioita, jotka lakien mukaan suorastaan omat keisaril-
lisen majesteetin päätettävät. Senaatin kirjoitukset ja päätökset
annetaan keisarin nimessä, jonka tähden kaikki senaattiin lähetettä-
wät hakemukset ja anomuskirjat pitää oleman keisarilliselle majes-
teetille kirjoitetut. Senaatin esimiehenä on, kuten jo ennen mainit-
tiin, Suomen kenraalikutvcrnööri. Jäsenet, joita nimitetään fe«
naattoreiksi, nimittää hallitsija kolmeksi rouobetfi kerrallaan.

Käsiteltämäin asiain eri laatua myöten on senaatti jaettu
kahteen osastoon: Qikeus>osastoon ja Talous-osastoon. Dikeus-osasto
on etupäässä maamme korkeimpana tuomioistuimena ja semmoisena ei
kuulu hallituskuntaan, maikka se on siihen yhdistetty ja sen jäsenet mirE*
asemansa suhteen omat samalla kannalla kuin talousosastoon kuulumat
senaattorit. Talousosaston tulee tarkastaa kaikki Suomen yhteistä ta-
louden hoitoa koskemat asiat. Hallitushoidon ett haarojen mukaan on s?
jaettu kuuteen eri toimikuntaan: simiili-, maltiomarain-, k»m»ri-, sotilas-
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kirkollis» j» maanmiljelystoimikuntaan. Korkeimpana kantaja°wirk»miehenä
Suomessa on senaatin prokuraattori, jonka tulee walwoa, että lakia ja ase-
tuksia maan mirkakunnissa noudatetaaan ja ett'ei kenenkään oikeuksia sorreta.

Paitsi yllämainittua senaatin oikeusosastoa, on maassamme
Talia ja oikeutta käyttämässä useammanlaatmsia alempia oikeus-
kuntia. Ileisiä ala-oikeuksia omat maalla kihlakunnan-oikeudet ja
kaupungeissa raastumanoikcudet. Meistä yli-oikeuksia, joiden tar-
kastettamaksi saapi asiansa mctää, jollei ala-oikeuksien päätöksiin
tyydyn otcat homioikeudet, joita maassamme on kolme: Turussa,
Maasassa ja Niipurissa. Ensinmainitun piiriin kuulumat kaikki
ala-oikeudet Turun ja Porin, Uudenmaan ja Hämeen lääneissä,
Waasan homioikeuden piiriin Waasan ja Oulun läänit sekä Vii-
purin homioikeudcn piirin Mikkelin, Kuopion ja Viipurin läänit.
Muutosta holviokeuksien tuomioihin saapi hakea senaatin oikeus-
osastossa.

Maakuntain hallinnon suhteen on Suomi jaettu lääneihin,
joita hallitsemat kumernöörit. Kukin lääni on taas jaettu kihla-
kuntiin ja kihlakunnat marsinaisiin kunnallispiireihin, joilla kulla-
kin on sisällisissä asioissaan jommoinenkin itsehallinnon wapaus.

USfontton hoito on annettu Turun arkkipiispalle sekä työt*
woon ja Kuopion piispoille, jonka mukaan Suomi kirkollisen hal-
linnon suhteen jakaantuu kolmeen hiippakuntaan. Piispain kanssa
tarkastaa maamme kirkollisia asioitakonsistorioiksi nimitetyt Mirka-
kunnat, joita on yksi kussakin hiippakunnassa ja joiden puheenjoh-
tajana on asianomainen piispa. Hiippakunnat jaetaan romahti»
tuntiin, joihin taas kuuluu useampia seurakuntia. Kussakin seu-
rakunnassa on kirkkoherra hengellisen elämän pääkaitsijana. Hiip-

untoin hallitukset kuulumat senaatin kirkollistoimikunnan alle,
jonka pcräänkatsottamctt myös omat kirkollismirasto, koulutoimen
ylihallitus, koulumirasto ja kansakoululaistos.

3) Opetuslaitolset. Suomenmaan korkein oppilaitos on
keisarillinen Aleksanterin Miopisto Helsingissä, jolla on kokonaan
muista hallituskuunista riippumaton oma erityinen hallituksensa.
Sen korkein päämies on kansleri, joka »välittömästi kuuluu hal-
litsijan alle ja jona on perintoruhtinas. Kanslerin apuna hoitaa
yliopiston asioita Helsingissä asuma kanslerinsijainen, rehtori ja
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yliopiston konsistorin. Muiden yleisten koulujen, niinkuin lyseoi-
ben, realikoulujen, naiskoulujen ja kansakoulujen, peräänlotfantoa
ja hallitusta hoitaa koulutoimen ylihallitus. — Oppilaitoksia kor-
keampaa tieteellistä simistystä roarteu on roaltion kustantamia
suomenkielisiä kolme, jota mastoin ruotsinkielisiä löytyy kahdeksan.
Viimeisinä muosina on kuitenkin perustettu usempia suomcukic-
iisiä oppikouluja yksityisillä »aroilla ja muutamille niistä anne-
taan jokseenkin riittämä n>altio=apu. Tästä nähdään, että tieteellisen
opin tarwis on kansassa wir!istyuyt ja että silvistyksessä rienne-
tään joutuisasti eteenpäin.

Korkeampia oppilaitoksia naisten simistämistä marten on
waltion kustantamia ruotsinlielisiä yksi, mutta ci yhtään suomen-
kielistä. Alempia tyttökouluja on sitämastoin »viisi, kaikki ruot-
sinkielisiä. Mityisten kustantamia ja maltioamuilla autettuja
sekä suomen- että ruotsinkielisiä tyttökouluja löytyy useampia, joista
ainoastaan yksi suomenkielinen korkeampaa naissiivistystä «varten.
Naisten sitvistäminen siis ei maassamme wielä ole yleensä kehut»
tumalla kannalla, mutta että tässäkin kohden aiotaan edistyä, to-
distamat nuo useat yksityiskoulut.

Kansakoululaitos on Vakaantumaan päin ja yleinen kansal-
linen silvistys kohoaa silminnähtämästi. Seminareja tansakoulujel:
opettajain »valmistamista marien löytyy neljä, taksi täydellistä
(mies- ja naisosastoilla) suomenkielistä ja kaksi (toinen mies', toi-
nen naisscminari> ruotsinkielistä kansaa marten. Kansakouluja on
jo perustettu jokaiseen kaupunki- ja useampaan maalaiskuntaan.

Kuitenkin cimät mielipiteet kansakoulujen hyödyllisyydestä ole miclä
oikein «vakaantuneet yhteisessä kansassa.

Näitä paitsi «n maassamme »ielä joukko ammattikouluja, sunnun-
taikouluja ja kiertokouluja y. m. oppilaitoksia, jotka kukin alallansa edis-
tälvät kansan tiedollista «vaurastumista. Ammattikouluista mainittakoon:
kadettikoulu, polyteknillinen opisto, muanmiljelysopisto, metsäopisto,kaup-
pakoulut y. m. Tieteiden edistymistä ivarten löytyy joukko tieteellisiä
seuroja, joista enimmät orvat Helsingissä. Etemimmät kirjallisuuden edis-
täjär oivat: Suomalainen kirjallisuusseura, kansannialislusseur» ja kir«
jankustantajain yhdistys.

4) To!llwllti. Nalta-istuimen ja isänmaanpuolustukscksi jokainen
miespuolinen Suomen kansalainen on asewelwollinen.Waan sotawoim«!!illon:
a) ScfitiaineJt wäli, johon arivanheiton kautta joka »ucsi kutsutaan tav'



29

peellinen määri asemelmollisia, 21 muodcn manhoja nuorukaisia, joiden
marsinaisessa sotamäess» palmelusaika kestää rauhan-atkana kolme »vuotta.
Simistyksen perusteella moidaan kuitenkin makinaista palmelusaikaa lt)s
lentää aina yhteen muoteen asti. Vakinaista sotamoimaa on rauhan-
aikana 5 tuhatta miestä, jaettuna kahdeksaan pataljoonaan, jotka eroat
sijoitetut läänien pääkaupunkeihin; b) 9icfcttt)t, johon kuulumat kaikki ku-
nakin kutsuntamuotena 21 muott» täyttäneet miehet, jotka eimät astu wa°
kinaiseen palmelukseen, sekä kaikki makinaisessa mäessä palmelleet henkilöt,
kunnes heidän palmelusaikansa molemmissasotamäen lajeissa yhteensä tekee
nmft »uotta. Tämä sotamäenlaji kutsutaan Palmelukseen sodan syttyessä ja
kuuluu «sermiin noin 35 tuhatta miestä; c) Nostoloäli, johon kuulumat
neljäänkymmeneen ikämuoteensa asti kaikki ne, jotka omat resermissä ai»
kansa olleet. Nestemäki moitaan kutsua aseisin ainoastaan silloin kun
mihollinen ryntää maahan. Tätä sotamäcn lajia tullee olemaan noin 60
tuhatta miestä. Koko Suomen asemelmollinen sotamoima moipi siis sota-
aikana tehdä noin 100 tuhatta miestä. — Paitsi »varsinaista asemelivol-
lista sotaiväkeä on maassamme ~fsenEin>ai-tijan>äen 3:m»s Suomen tarkka»
ampuja pataljoona" noin 800 miestä. Tähän pataljoonaan otetaan mäkeä
pestaamalla.

5) Raha. Suomella on oma raha, markka (— franc), joka jaetaan
100 penniin. Ennen oli Suomella yhteinen raha Ruotsin ja sittemmin
Nenäjän kanssa, mutta kun miimeksi mainitun maan raha-asiat joutuimat
semmoiselle kannalle, että ne maikuttimat häiriötä Suomenkin maltiopan»
lille, tehtiin Suomen pankki kokonaan mapaakil Venäjän maltiopankista
ja Suomelle säädettiin eri rahansa. Tämä rahanmuutos tapahtui m.
1865, jolloin metalliraha, kulta ja hopea, julistettiin ainoaksi laillisesti
kelpaamaksi rahaksi Suomessa. Kun sittemmin hopean armo Euroopan
rahamarkkinoilla aleni,pantiin rahakannan perustukseksi yksinomaisesti kulta.

Waltiollinen jako. Suomi jaetaan waltiollisessa suh-
tceSfa kahdeksaan lääniin, jotka omat: Uudenmaan lääni, Turun ja
Porin lääni, Hämeen lääni, Viipurin lääni, Mikkelin lääni,
Kuopion lääni, Waasan lääni ja Oulun lääni. Läänien suuruus
on setä pinta-alaan että »väkilukuun katsoen marsin epätasainen.
Tätä paitsi oxoat toiset läänit Verrattoman tihcämmästi asutut,
kuin toiset. Tiheimmästi asuttuja läänejä omat Uudenmaan setä
Turun ja Porin läänit, Jjarrotmtnin Oulun lääni. Keskimäärin
asuu Suomessa noin 300 ihmistä neliöpcninkulmalla.
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Uudenmaan lääni.

Tähän lääniin kuuluu suurin osa Uuttamaata, Kymenjokeei:
saakka itään päin, ja tvähäinen osa kaakkoista Hämettä. Kool-
taan on tämä lääni pienin Suomen lääneistä. Sen pinta-ala
tekee '215 neliöpeninkulmaa (= lähes 12 tuh. neliökilom.). Uu-
denmaan lääni rajoittuu pohjaisessa Hämeen ja Mikkelin läänei-
hin, idässä Viipurin lääniin, etelässä Suomenlahteen ja lännessä
Turun ja Porin lääniin.

Maanlaatu on jotensakin epätasaista, mutta parhaimmin »viljeltyjä
osia koko Tuomessa, sillä paitsi meren läheisyyttä, jok» tekee ilmanalan
lauhkeammaksi, on maanlaatu tässä läänissä enimmäkseen samipohjaista.
Täällä menestyy myöskin lvehnänmiljelys, maikka sitä harjoitetaan »vä-
hemmässä määrässä. Maanmiljelyksen maurastumista edistämät suuresti
lukuisat herraskartanot, joissa tätä elinkeinoa harjoitetaan uudenaikaisilla
työkoneilla ja uudemman maanmiljelystieteen Perusteilla. Hedelmäpuita
kasmatetaan jotenkin yleisesti ja ne menestyivät hymästi. Vaahteria ja
minipinta kastvaa »viljelemättä metsissä. Tammia tawataan myös »ai-
fotttain. Karjanhoito edistyy samassa suhteessa ja samanlaatuisista syistä
tuin maamviljelyskin. Kalastaminen Suomenlahdess» ja Kymenjoessa on
tuottoisa». Tammisaaren hailit ja Kymenjoen lohi omat kuuluisia. Met-
sistä on puute. Rautateollisuutta harjoitetaan menestyksellä ja muuta-
mista paikoin saadaan kupariakin, »vaan sitä ei löydy marsin suuressa
määrässä. Mteisen kansan käsiteollisuus ei tässä läänissä ole kehuttamalla
kannalla.

Useat paikat tämän läänin rantamaista oivat luonnon ihania, sillä
nuo lukemattomat niemekkeet ja maan sisään sylvälle tunkeutumat kaltaiset
merenlahdet tekemät näky-alan maihteleivaiseksi. Pitkin Suomenlahden
rannikkoa muodostuneet saaret ja luodot omat marsin wieha'ttän>än nä-
köisiä. Näissä miettäivät kesä-aikaansa useat niistä Helsingin asukkaista,
jotka eimät ole tilaisuudessa muuttaa kesäksi »tuhansien järroien"ranni-
koille Suomen sydänmaihin.

Kaikki Uudenmaan Mnin kaupungit sijaitsemat Suomenlah-
den rannalla. Niiden niniet owat: Helsinki, Wiapori, Pormoo,
Lotviisa, Tammisaari ja Hankoniemi.

1) Helsmti (44 tuhatta asukasta), Suomen suuriruhtinas-
kunnan pääkaupunki, on maamme mäkirikkain ja kaunein kaupunki.
Se sijaitsee merenniemekkeellä puoli peninkulmaa lounaasen päin
Wautaanjoen suusta. Tässä kaupungissa asuu Suomen kenraali-
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tumernöäri ja tänne oraat sijoitetut maamme korkeimmat wirka-
tunnat, joista mainittakoon: keisarillinen senaatti, kouluylihallitus,
maanmittauksen ylihallitus, rautateiden ylihallitus, läakinta-yli-
halliius, postijohtokunta, tilastollinen mirasto, paino-ylihallitus y,
m. Helsingissä on myöskin Uudenmaan lääninhallitus. Oppi.
laitoksista mainittakoon: Aleksanterin yliopisto, polyteknillinen
opisto, normaalikoulu, 4 lyseota, 2 koulua korkeampaa naissimis-
tystä marten, taideteollisuuskoulu, alaitpfeerifoulii y. m. Julkisista
rakennuksista owat etennmmät: Nikolainkirkko, uusi teaatteri, yli-
opisto, suuriruhtinaan palatsi, ritarihuone, pankkihuone, polytekni-
kumi ja senaatin rakennukset. Kaupankäynnin suhteen saa Helsinki
ensimäisen sijan Suomen kaupungeista mitä ulkomailta tuonti-
tamaroihin tulee, mutta wiennissä moittaa sen Niipuri. Helsin-
gissä owat myöskin Suomen lvaltiopankin ja yhdyspankin pää-
konttoorit. Tehtaita löytyy useampia, joista mainittakoon: 2 ko-
nepajaa, sokeritehdas, posliinitehdas, tupakkatehtaat y. m. Maam-
me suurimmat kirjapainot owat Helsingissa. — Lähellä kaupunkia
omat: Ulriitaporin kylpylaitos, Kaisaniemi ja Töölö, luonnon»
ihania paikkoja, sekä s*n|)lt)iiffi, parannuslaitos heikkomielisia
Marten.

2) Wiap«ri (I tuhat asukasta), erittäin wahwa linnoitus,
on rakennettu puoli peninkulmaa Helsingistä merelle päin seitse-
mälle saarelle, joita nimitetään Susisaariksi. Tässä linnassa asuu
joukko tuenalaista sotamäkeä sekä osa Venäjän sotalaimastoa.

3) Porwoo (3,800 asukasta), Porvoonjoen suulla, on muis-
tcttawa siitä, että siinä asuu Pormoon hiippakunnan piispa, ja
että siinä on ruotsinkielinen seitscnluokkainen lyseo sekä kuuromyk-
käin koulu. Tässä kaupungissa eli loppupuolen ikäänsä maamme
mainioin runoilija Johan Ludwig Runeberg, Kaupungin kauppa
on melkoinen. Lähellä kaupunkia sijaitsee pari sahalaitosta.

4) Lowis» (1,800 asukasta), itäisin kaupunki Uudenmaan
läänissä, on rakennettu mereulahden rannalle. Kaupunkilaiset
harjoittamat jommoistakinkaupankäyntiä Suomenlahdenrantamilla.
Lomiisassa on ruotsinkielinen neliluokkainen realikoulu. Meren-
puolella sataman suulla on Smartholman tvanha linnoitus.
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Tammisaari (1,700 asukasta). Hankoniemen itäpuolisessa
kainalossa, on muistettalva siitä, että sen asukkaat pyytämät ja
laupitselvat paljon kilohaili-niinistä merikalaa. Tässä kaupun-
gissa sijaitsee ruotsinkielinen seminari kansakoulujen naisopettajien
malmistllmista marten. Tammisaaren sormikkaat omat tunnetut.

Hankoniemi (700 asukasta), maamme «eläisin kaupunki,
on lvasta tciime muosikymmencnä perustettu, mutta kun sen sa-
tama tamallisesti pysyy sulana suurimman osan muodesta ja kun
sinne on rakenneetu rautatie, niin on sen kauppa melkoinen. Se
on ainoa kaupunki Suomessa, joka talmisaikana mälittää höyry-
laimaliikettä Rnotsin ja Suomen mälillä. Kaupnngissa on kyl-
pylaitos.

Fis ta is. Pohjan pitäjäässä, rautaruukki ja hywien teräskalujen
tehdas. — Mustin, Suomen ivanhin rautatehdas Karjan pitäjäässä.— Kalllila, maapuuni ja konepaja Nihdin pitäjäsäsä. — Köönigs-
tcdt» lasitehdas.

Turun ja Porin lääni.
Tämä lääni sisältää Suomen lounaisen osan Narsinais-

Suomen, läntisen Satakunnan, hiukan länsistä Uuttamaata ja
Ahmcnamnaan saariston. Läänin koko on 445 ncliöpenintulmaa
(= 24,500 neliökilom,) Sen rajoina omat: pohjaisessa Vaasan
lääni, idässä Hämeen ja Uudenmaan läänit, etelässä Itämeri ja
lännessä Pohjanlahti.

Marsinais-Suomen rantamaat ja etenkin sen pohjainen osa owat
n>uorista maat». Eteläinen ja lounainen rantamaa tuhansine ihanine sää-
lineen on Uudenmaan läänin ohessa Tuomen parhaiten wi!jeltyjä ja wä-
kirikkaimpi» maakuntia. Täälläkin menestyy wehnänwiljelys ja eteläisellä
rannikolla sekä muutamilla saarilla löytyivät maamme suurimmat tain»
mistot. Turun kaupungin seuduilla harjoitetaan myöskin mehiläishoitoa.
Saaristolaiset tietysti harjoittamat kalanpyyntiä. Kotiteollisuudessa omat
tämän läänin asukkaat eteiviä. Turun ja Porin kaupunkien seuduilla ku-
lotaan myötälväkn paljon pumpuliivaatteita ja Rauman sek» Uudenkau-
pungin tienoilla tehdään puuastioita. Tehdasteollisuutta harjoitetaan suu-
ressa määrässä. Läänin etelä-osassa on monta rauta-, lasi- y. m. tehdasta.
Äairtia poltetaan paljon Paraisten ja Kemiön pitäjissä.

Tähän lääniin kuuluwa osa Satakuntaa «n enimmäkseen tasankoa,
mutta muutoin nnljarpaa maata, Pohjaisessa Satakunnassa löytyy kui-
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tenkin paljon kuiwi<i kankaita jo mesistä soita. Metsää oli ennen näillä
seuduin marsin runsaasti, mutta miimeisinä »vuosina on suurin osa tukkimet-
sistä tullut §än>tteti)!fi. Monenlaisista hyödyllisistä kimilajeista Mainitta-
koon musta marmoori, jota saadaan Neposaarelta ja Kokemäenjoen suulta.

Uhmenanmaahan kuuluu yksi suuri saari, Uhrvenanmantere, ja noin
85 pienempää asuttua saarta sekä suuri joukko asumattomia saaria, kallioita
ja luotoja. Uhmenanmantereesen tekee meri niin pitkiä lahtia, että pai-
koin ainoastaan kaltainen kannas eroittaa mantereen molemmilta puolin
tunkeumat lahdet toisistansa. Ma» on epätasaista ja kallioista, mutta
osaksi hyivinkin wilj»wllll. Saaren tiheän asutuksen ivuoksi tuodaan sinne
kuitenkin wiljaa muualta. Kalastus ja hylkeitten pyynti omat meren lä-
heisyyden tähden tärkeitä elinkeinoja. Tätä paitsi owat ahmenalaiset hy-
miä ja rohkeita merimiehiä, jotka matkustamat seka omilla että Suomen
manterelaisten laimeilla kauppaa tekemässä ja tamaroita kuljettamassa
kaukaisillakln merillä.

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

3) Turku (23 tuhatta asukasta), Suomen tvanhin kaupunki,
on Aurajoen »varrella. Se oli ennen Suomen pääkaupunkina,
jolloin siellä sijaitsimat senaatti, yliopisto y. m. korkeat lvirkakun-
nat ja sinnstyslaitokset, mutta suuren tulipalon jälkeen, joka (w,
1827) häioitti melkein koko kaupungin, muutettiin yliopisto Hel-
sinkiin. (Senaatti muutettiin sinne jo 1819.) Nytkin on Turku
asukaslukunsa puolesta Helsinkiä lähinnä suurin maamme kaupun-
geista. Turussa asuu Suomen arkkipiispa ja siellä omat: homi-
oikeus, lääninhallitus, 2 lyseota, kauppakoulu, urkuri- ja lukkari-
koulu, kuuromykkäin koulu, merikoulu, nai§fou(u y. tn. oppilaitok-
sia; pipliaseura ja talousseura, Tehtaita löytyy useita, joista
kuuluisimmat o»at tupakka-, kattohuopa-, paita- ja Verkatehtaat
sekä konepaja. Kaupungin merkillisin rakennus on ikilvanha tuo-
miokirkko. Turussa sijaitsee Porthan'in kmvapatsas. Kupittaan
kylpylaitoksessa, lähellä kaupunkia, käypi paljon suomalaisia ter°
weyttänsä etsimässä. — Turun edustalla, Aurajoen suussa, on
ihana Ruissalon saari, jossa kaslvaa paljon tammia ja pähkinä-
puita. Luonnon-ihanuuta tässä saaressa edistämät turkulaisten
rakentamat Huttulat.
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2) Naantali (54'» asukasta) on wanha, nytyään wähäi»cl!
kaupunki meren rannalla. Siellä «valmistetaan paljon kankaita
ja erittäin hywiä sukkia y. m. millanculoksia. Naantalissa on
myöskin hywä kylpylaitos. Kauppaliikettä harjoitetaan roäljäifcn.

3) ltitfifaupunfi (3,100 asukasta), meren rannalla, harjoit-
taa suurta puuastiani kauppaa. Kaupungilla on hywä satama ja
jommoinenkin kauppalaimasto. Tehtaita on myös muutamia, joista
mainittakoon nahka» ja tupakkatehtaat. Tästä kaupungista kulkee
merenalainen sähkölennätinlanka Ruotsiin. Kaupungin lähistöllä
on muutamia lautasahoja.

4) Rauma (3,400 asukasta). Pohjanlahden eli n. s. Nau-
manmeren raunalla eteläisessä Satakunnassa, harjoittaa lamcan-
laista laimaliikettä ja tekee kauppaa puutamaroilla, Rauman pit-
sejä pidetään erinomaisina. Kouluista huomattakoon merikoulu.
Tehtaita on tulitikku-, nahka- ja pumpulitehtaat.

5) Pori (8,700 asukasta), Kokemäenjoen eteläisellä rannalla,
on Suomen suurimpia kauppakaupunkeja. Täältä lviedään ulko-
maille paljon puutalvaroita, lautoja ja lankkuja, sekä karjantuot-
teitä, etenkin lvoita. Sairoaltite on suurellainen. Tehtaista mai-
nittakoon: konepaja, tulitikkutehdas ja laimanmeistämö. Koululai-
toksia on: ruotsinkielinen neliluokkaincn lyseo, suomenkielinen yksi-
tyislyseo, uaiskoulu ja joukkokansakouluja. Kaupungin ulkosatamaa
nimitetään Reposaareksi.

7) Maarianhamina (350 asukasta), Ahmenaumaalla Jo-
matan pitäjäässä, on pieni merikauppakaupunki, jonka asukkaat
elämät enimmäkseen kalastuksesta ja merenkulusta. Kaupungissa
on mcritoulu.

llll!, kauppala Uskelan Pitäjäässä, on Turun läänin itäisinkaup-
papaikka. — Ikaalinen, kauppala, rakennettu Kyrösjärmen rannalle
pohjaisen Satakunnan keskipalkoille. — Saali, konepaja Kemiön saarella.— ttotit en, Verkatehdas Liedon pitäjäässä. — OrijlllVi, Kiskon
pitäjäässä, kuparikaimos. — KllUttua, rautaruukki Euran pitäjäässä.
— Kuiöstosli, pumpulitehdas Hämeenkyrössä. — Tuurilla, lasiteh-
das Mnecllä.
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Hämeen lääni.
Itäisen Satakunnan kestimäineu osa ja Hämeen maakunnan

lctztiset ja lounaiset maat tekemät Hämeen läänin. Sitä rajoit-
taa pohjaisessa Naasan lääni, idässä Mikkelin ja Uudenmaan
läänit, etelässä Uudenmaan lääni ja lännessä Turun ja Porin
lääni. Läänin alaa tetcc noin 400 ncliöpeninkulmaa (= 22 tul).
ueliokilom.).

Tämä ensimäinen sisämaan lääni kuuluu jo tuohon runoissa $&'
teltyyn mesirikkaasen Suomen ylänköön, jonka luonnon maihetteleniaisuus
on merraton. Suuret, tuhansilla saarilla ja salmekkeilla täytetyt sinertä-
root järwet, kirkkaat ja kalarikkaat joet, waahtoawat kosket, lukuisat muor-
ten kukkulat ja harjanteet — kaikki nämä tekemät outoon matkustajaan
miellyttämän niaikutuksen. Läänin pohjaisissa osissa oli miime »vuosikym-
meneen asti suuria tukkimetsiä, mutta »viimeisen hurjan puuliikkeen ajalla
Omitettiin suuri osa niistä. Maanmiljelys luonnistuu parahiten etelä-
Hämeessä, jossa miljelysmaa on hywää ja wiljaa kasmaa useampina «vuo-
sina myötäniäksikin. Erittäin sopimaa on ilmanlaatu pellaman» »viljelemi-
seen. Tässä läänissä tasnjatetaanfin Suomen parasta pellaivaa. Kar-
janhoito on myöskin tärkeä elinkeino ja se edistyy yhä ajanmukaisemmalle
kannalle. Kotiteollisuus ei siedä ankarampaa annostelua. Tehdasliiketta
harjoitetaan sitä mastoin »varsin suuressa määrässä, sillä tässä läänissä,
Tampereella, omat Suomen suurimmat tehtaat. Myöskin maaseuduilla
löytyy useita suurempia tehdaslaitoksia, niinkuin rautaruukkeja, paperiteh»
laita, lasiruukkeja, sahoja y. m. Kauppaliikettä edistämät sisämaassa
useat kanllmat sekä Hämeenlinnasta Tampereelle, Turkuun ja Waasaan
kulkemat rautatiet. Höyrylaimoja liikkuu kymmenittäin läänin mesillä.

Kuuluisin tässä läänissä taivaltamista luonnon-ihanuuksista unKllii-
gllsullliihllljll, Tampereen kaupungista kaakkoiseen päin, Längelmämeden
ja Roineen »välillä, Sitä pidetään lähinnä Punkaharjua Suomen luon-
non kauneimpana tuotteena, lähellä Hämeenlinnan kaupunkia o» lamea
Carolan letittä, jossa Suomeen sijoiteltu menolainen sotamäkipitää usein
harjoituksiansa.

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

1) Hämcnlinna (3,900 asukasta), Vanajan pitäjäässä, on
Turkua lähinnä Suomen '.vanhin linna. Täällä asuu läänin
tuißcniöövt ja osa Suomeen sijoitetusta mcuäläisestä fota»äeßtä.
•öämceulinuaau on sijoitettu maamme ainoa suomenkielinen normaa-
lilyseo. Tämän kaupungin ja Helsingin Malille rakennettiin maani"
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me ensimäiuen rautatie. Lähellä kaupunkia sijaitsee wanha linna,
jossa nyt on mankeuslaitos.

2) Tampere (14 tuhatta asukasta) on rakennettu ihanalle
paikalle Tammerkosken »varrelle. Se on maamme suurin tehdas-
kaupunki. Tehtaista muistettakoon Marsinkin pumpuli-, werka«,
liina-, paperi-ja lvillankehruutehtaat. Oppilaitoksista mainittakoon:
suomenkielinen neliluokkaincn realikoulu, yksityislyseo ja naiskoulu.
Täällä on yksi Suomen innokkaimpia kansanmalistusseuran haara
osastoja.

Lahti, kauppala ja rautatien pysäyspaikka, Wesijärwen etelä»
päässä. — Furssll, pumpulitehdas. — folioinen, rautaruukki Tam-
melassa. — Teitvlllosli, Janakkalassa ja VZllllcakllsli Sääksmäellä
paperitehtaita. — Knut ajatan, lasitehdas Urjalan pitäjäässä. —Mus-
tiala, maamme korkein maanlviljelysopisto, Tammelassa. — Ewl!, met«
säopisto, Lammin pitäjäässä.

Viipurin lääni.
Tähän lääniin kuuluu eteläinen ja kaakkoinen Karjala, osa

eteläistä Salvoa sekä hiukan kaakkoista Hämettä ja itäistä Uutta-
maata. Läänin pinta-ala on 780 neliopeninkulmaa (= 43 tuh. ne-
liökilom,). Sitä rajoittaa pohjaisessa Mikkelin ja Kuopion lää-
nit, idässä Venäjän Valtakunta ja Laatokka, etelässä Laatokka ja
Suomenlahti sekä lännessä Uudenmaan lääni.

Maanlaatu on yleensä nmorista ja laweampia tasankoja löytyy ai-
noastaan Laatokan läntisellä rantamaalla Käkisalmen kaupungin seuduilla.
Kun tähän lääniin kuuluu osa Saimaan »vesistöä, ei luonnon-ihanuuksista
ole puutetta. Tähän katsoen mainittakoon erittäin Saimaankanaman seu-
dut ja mainio Imatran putous Wuoksenjoessa. Viimemainittua käymät
ulkomaalllisetkin ihmettelemässä. Omituinen miehätysmoima on myöskin
Laatokan luoteisrannikon synnllä, jyrkkäin ja paljaiden kallioiden »alisilla
lahbilla ja ivihertäivilla laaksoilla. Maanmiljelykseen katsoen on maan-
laatu yleensä kimikkoa ja someroperäistä, mutta paikoin löytyy myös
jokseenkin hywää sarvimaata. Viimemainittua tapaa enimmän Laatokan
rantamilta j» Kymenjoen seuduilla. Muuten ei maaniviljelys, Marsinkaan
Kaijalanpuolisessa läänin osassa, siedä kehumista. Siljaa ei ta»allifi=
nataan wuosin» saada edes omaksi tarpeeksi, maan sitä tuodaan suurissa
määrin Venäjältä. Maanlaadun huonouden, suurten soiden ja rämeiden
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aikoihin asti olleet suuremmat jo pienemmät, lahjoitusmaat, joit» Wc»
najän hallitus täällä aikoinaan jakeli. Nyt on kuitenkin Suomen hal-
litus »vähitellen ostanut nämä maat entisiltä omistajiltaan, joten
maanmiljclt)s, kuu talonpojat saamat hallitukselta ostaa maatilkkunsa
omikseen, alkaa mähitellen parantua. Karjanhoito on myös samoista
syistä tässä läänissä kenties huonommalla kannalla kuin missään toi-
sessa maamme läänissä. Hemoisia hoidetaan kuitenkin paikottain hy-
määri. Kalastus on tuottoisa» sekä sisämaan pienemmissä mesissä että
etenkin Laatokassa, Saimaassa, Suomenlahdessa ja Kymen- sekä Nuok-
senjo'issa. Erinomaisen tärkeänä elinkeinona pidetään rahdinteko», jo-
hon etenkin Viipurin ja Sortamalan seutujen talonpojat omat
luiki taipuneita. Kaupunki» sekä maakauppiaiden tamaroita kuljettamat
he maisin mielellään paikasta toiseen, maikka rahtipalkka useinkin on niin
niukka, ettei se riitä miehen ja hemoisen elatukseksi edes rahti-aikana. Tä-
ten jääpi hynnnkin paljon »välttämättömimpiä maanmiljelystöitä teke-
mättä, puhumattakaan siitä hyödystä, mitä mies möisi kotonaan ollen
konnullensa tehdä. Mutta rahdinteko on isäin tapa ja isäin lamoista ei
kansa mielellään luonm, maikkapa ne olisimatkin mahingollisia. Parem«
paan päin pyritään tässäkin kohdin. — Joltinenkin luku Miipurin läänin
kaakkoisen puolen marakkaammista talonpojista kulkee syksy- ja talmisai-
kvina ympäri Suomea maantamaran, niinkuin hemoisten, raamaiden, w«in,
lintujen, nahkojen y. m. ostossa, joita sitte kuljettamat Miipuriin ja
etenkin Pietariin hywällä moitolla myödäksensä. Köyhemmät kaup»n-in-
toifet miehet kulkemat sami ja posliini-astiain sekä rautapatain kaupalla
ostaen sen ohessa talonpojilta manhoj» maatteita, n. s. ~rättiä", joita
n>iewät joko Suomen tai Pietarin paperitehtaisin. Nämä elinkeinot es-
täwät jossakin määrin kotiteollisuuden maurastumista, joka onkin tässä
läänissä mielä nykyään melkein huonolla kannalla. Miehet, mutta eten-
kin naiset, käymät enimmäkseen ostetuissa »aatteissa; ainoastaan liina-
»aatteita malmistetaan jonkun merran kotona. Tehtaita, Marsinkin sa-
hoja ja rautaruukkeja, löytyy sitä mastoin runsaasti; Suomen suurimmat
sahat omat tässä läänissä ja täältä miedäänkin ulkomaille enemmän puu-
tamaroita tuin mistään toisesta Suomen läänistä. Rautamalmia saa-
daan runsaasti jännien pohjasta. Kuparia ja hiukan tinaakin nialmiste-
taan Pitkärannan ruukissa Laatokan pohjaisrannikolla. Muista finnfun*
nan tuotteista mainittakoon marmori ja kalkki.

Wiipurin läänissä on yleensä kuusi kaupunkia, joista kolnie
sijaitsee Suomenlahden, kaksi Laatokan ja yksi Saimaan rannalla.
Kaupunkien nimet omat: Niipuri, Hamina, Kotka, Käkisalmi,
Scrtatöata ja Lappeenranta.

1) Wiipuri (15 tul), asukasta), Viipurin lahden rannalla,
.-«amme suurin tawaran lvientikcmpunki, sillä täältä kantta
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miedääu ulkomaille enimpäin — kenties kaikkien — niiden moni-
lukuisten sahuin lvalmistamat puutamarat, jotka owat sijoitetut
©aimaafeu laskewain metten rannoille Kuopion, Mikkelin ja
Viipurin lääneissä. Tässä kaupungissa on yomioikeus ja läänin-
hallitus. Oppilaitoksista mainittakoon.- ruotsinkielinen seitsenluot-
kuinen lyseo, suomenkielinen yksityislyseo, neliluotkaincn realikoulu,
2 naiskoulua, merikoulu y. m. Viipurin kirjallisuusseura tun-
netaan innokkaista isänmaallisista harrastuksistansa. Täällä sijaitsee
Pohjaismaiden osakepankin pääkonttoori. Tehtaita on useampia,
niinkuiu konepaja, sikuritehdas, tupakkatehtaita, tulitikkutehtaita,
kynttilätehdas y. m. ~Wiipurin rinkelit" o»at kuuluisat. Kau»
pungin lähistöllä on myös useampia tehtaita ja sahalaitoksia.
Puoli peninkulmaa Viipurista merelle päin on Uuras, suuri lau«
tain lastauspaikka ja Viipurin ulkosatama. Lähellä kaupunkia on
erinomaisen ihana Monrepssn puisto, jossa sijaitsee Väinämöi-
sen kmvapatsas. Kun Viipurissa asuu paljon ulkomaalaisia kauppa-
afioitfijoita y. m., niin puhutaan siellä useampia kieliä, jonka täh-
den tätä kaupunkia on sanottu ~Suomen Baabeliksi".

2) Hamina (2,700 asukasta). Suomenlahden rannalla Un-
dellllmlllllla, on melkoinen kauppakaupunki ja nykyään muistettama
siitä, että siinä sijaitsee maamme kadettikoulu, jossa «valmistetaan
sotawäen upseereja. Kaupungissa on myös ruotsinkielinen tyttö-
koulu. Haminassa on innokas kansanmalistusseuran haara-osasto.

3) Kotka (noin 600 asukasta), meren saarella, Kymcnjoeu
itäisen suuhaaran kohdalla, on uusi kaupunki, muistettama suurista
sahalaitoksistaan, joissa lankuiksi ja laudoiksi tehdään enin osa
niistä miljoonista tukkipölkyistä, joita sinne muosittain rnobaan

Kymenjokea myöten Hämeen sisämaista.
4) Käkisalmi (1,200 asukasta), Laatokan rannalla Vuoksen

pohjaisten suuhaarain »välillä olemalla saarella, on tvanha kau»
punki ja tekee jommoistakin kauppaa Pietarin kanssa. Pietariin
wiedään enimmäkseen parkkia sekä moita ja sieltä tuodaan jauhoja.

5) Sortawala (800 asukasta) on tärkeä kauppakaupunki
Laatokan pohjaisessa päässä. Kauppaa tehdään samoilla tamaroilla
kuin Käkisalmessakin. Sortamalan markkinoissa myödään paljon
Suomen yelvoisia Menäjalle. Lähellä kaupunkia, Kzmölässi, on
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täydellinen suomenkielinen feminään tansakouluu mies« ja nais-
opettajien malmistamista niarten. Kaupungin lähistöllä sijaitse-
myös suurenlainen nahkatehdas. @ortaroa(aßta on säännöllinen
höyrylaimaknltu Käkisalmeen ja Pietariin.

6) lappeenranta (1,300 asukasta), sijaitsee Saimaan eteläc
rannalla puoli peninkulmaa länteen päin ©atmaanlanaroan ylä-
päästä. Täällä on kuntuslaitos nais-pahantekijoitä lvarten ja
kylpylaitos. Kaupungissa on suomenkielinen yksityislyseo.

Pitläinnt», kylä Impilahdella, kupari- ja tinakaimos. — Nus-
ktlllltssa on marmorilouhos ja suurenlainen kalkin polttimo. — @HOt=
niemi, posliinitehdas Räisälän pitcijäässä. — Pytellllbti, kraniitti-
louhos Virolahdella. — Turpa, ruutitehdas Sippolassa. — LllUlit-
sllla, lastauspaikka Saimaankanaman pohjaispäässä. — Suo j älw i,
rautatehdas Suojärmen pitäjäässä. —SHn i to O la,rautatehdas Kimenn»-
walla. — Sitltf(infi, paperitehdas Walke»!an pttäjäääfii.

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

sekä Sawo°Karjalan että Keski-Suomen »vesistöihin luutumat jäv-
luet. Koko läänin pinta-ala tekee noin 415 neliöpeninkulmaa
..= lähes 23 tul), neliökilom.). Mikkelinlääniinkuuluu Salvon
kunnan teskimäineu osa ja osa itäisestä Hämeestä. Pohjaisessa
ja idässä on tämän läänin rajana Kuopion lääni, etelässä Wii-
purin ja Uudenmaan läänit sekä lännessä Hameen ja Vaasan läänit.

Luonnon ihanuuden ja näky-alojen waihtelewaisuuden puolesta on
Mikkelin lääni täydellisesti Hämeen läänin »vertainen. 3Rannlaatu on
mäkistä ja hiekansekaist», jonka tähden maanmiljelys ei root täällä mene»»
ty» niin hyivasti kuin etelä- ja lounais»Suomessa. Kaskenpoltolla j«
luonmiljelyksellä — peltolviljelyksen ohessa — saadaan kuitenkin useimpina
mnosina »iljaa omaksi tarpeeksi. Kaskimaista otetaan tawallisesti kaksi,
joskus kolmekin miljaa, jonka tähden maa sittemmin muutamina wuo-
iina heinää kastvettuaan, ei kymmeniin rouofitn sen perästä kykene met-
sittymään, maan jääpi autioksi, hyödyttömäksi ahoksi. Soiden rviljelys toi»
mitetaan kuitenkin jiirjeHifemmäUä lamalla. Niissä pidetään taivallisest
ainoastaan yksi milja, jonka jälkeen ne jätetään heinänkasmulle. Heinä
menestyykin marsin hymin semmoisissa soissa, joissa on paljon mutaa ja
se hymäksi mädännyttä. Paitsi tamallisimpia miljanlajia, ruista, ohraa
ja kauraa, kylmetään Kuopion ja Viipurin läänin rajaseuduilla myöskin



40

tattaria, Karjanhoito on jommoisellakin kannalla. Erittiin hemoisia ruo-
kitaan ja kasmatetaan hywä§ti, joten ne melkein metämät mertoja Karja-
lan hewoisille. Kotiteollisuus on tyydyttämällä kannalla. Kaikki työmaat-
reet tehtaan «massa maassa kasmaneesta liinasta japcllaivasta sekä oman
maan lampaiden milleistä. Maamiesten malmistamat maanmiljelyska-
pineet owat myös Samossa tarkoituksensa mukaisempia kuin monessa
muussa maakunnassa. Kalastus on hnmin tärkeä sinm-elinkeino. Ufcart=
laatuisia järnii- ja jokikaloja saadaan paikoin jotenkin runsaasti. Suurin:»
missä Saimaan mesistöön kuulumissa järnnssä löytyy myöskin pieniä
mustia hylkeitä. Tehdasliikettä harjoitetaan lanieasti; »varsinkin owat
sahat ja rautatehtaat tsrteät. Kaupankäynti on myöskin »vilkkaanpuc»
lista etenkin sentähden, kun tämän läänin »vesistöt omat Saimaankaim-
»van kautta yhteydessä meren kanssa.

Tässä läänissä, Purumeden ja Pihlajameden malilla on luonnon»
ihanuudestaan maan mainioksi tullut Pliulllhllrj», ruuniin puisto, jossa
»vuosittain käypi paljon matkustamaisia ihailemassa»verrattomia näky-aloj«.

Mikkelin läänin kaupungit omat Mikkeli, Sanionlinna jo
Heinola.

1) Niikkeli (1,400 asukasta), erään pitkän jakaltaisen Sai-
maanlcchden rannalla on pienehkö kauppakaupunki. Täällä sijait-
see lääninhallitus ja ruotsinkielinen seitsenluokkaineu lyseo sekä
kaksi yksityistä tyttökoulua. Lähellä kaupunkia on suurenlaincn
nahkatehdas ja Otawan maanwiljelyskoulu.

2) «aluanlinna (1,200 asukasta) on vaiennettu Haukilvedcn
ja Pihlaja meden Maliselle saarelle Säämingin pitäjäässä. Lähellä
kaupunkia, toisella Haapasalmessa olemalla saarella, on manya
linna, OlaUiinlinnll. Kaupungin kaupankäynti ei ole kehutta-
malla kannalla. Oppilaitoksista muistettakoon suomenkielinen neli»
luokkainen realikonlu. Lähiseudulla on muutamia sahalaitoksia.

3) Heinola (1,100 asukasta), Iyrängonkoskcn rannalla Hä-
meessä, oli ennen Mikkelin läänin hallituksen asunto. Nykyään
kuljetetaan sen kautta paljon Pölkkyjä alas Kymenjokea myöten
Kotkaan. Kaupungissa on suomenkielinen neliluokkainen realikoulu.

£fa B i, suuri maapuuni ja malsilaitos Rantasalmella. — On-
|«dfaart, lasitehdas Kerimäen pitäjäässä. — Hilllt»lusti, rauta»
ruukki Joroisissa, — •?a(tsttfof!t, lautatehdas Pieksämäellä.
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Kuopion lääni.
Kuopion lääni sisältää pohjaisen Karjalan, pohjaisen Salvon

ja pohjaisen osan itäisestä Hämeestä. Sen rajoina otoat: pohjai-
sessa Oulun lääni, idässä Wenäjä ja Viipurin lääni, etelässä
Wiipuriu ja Mikkelin läänit sekä lääncssä Waasan lääni. 3ää-
niu piuta-ala tekee noin 790 maantieteellistä neliöpcuintulmal:
(= yli 43 tul), neliökilom.).

Tässä läänissä on samoin kuin Mikkelinkin läänissä paljon suuria
ia pieniä jämiä, jotka kuulumat Samo-Karjalaan ja Keski-2uomen me»
natoihin. Senpätählen tarvotaan täälläkin warsin kauniita luonnon muo-
dostamia näky-aloja. Kuitenkin löytyy täällä, etenkin läänin itä' japoh-
jais-osissa, meteliä soita ja autioita kankaita, joissa ihmiset kuljeksimat ai-
noastaan tukkipuita uittaessa»» tai karhuja ja muita petoja metsästäes-
sään. Maanlaatu on enimmäkseen muorista ja kimiperäistä, mutta pai-
koin lamataan myöskin hymänlaatuista saniiperäistä miljelysmaata. Sen
mukaan menestyy maanmiljelyskin paikoittain paremmin, paikoittain huo-
nommin. Tässä sekä Niipurin läänissä »viljellään tattaria enemmän kuin
maamme toisissa lääneissä ja hyminä niuosina — s. o. Vallattomina kesinä
— saadaan siitä erinomaisen hywä sato, mutta, mutta kun tattari on
erittäin arka kylmälle, niin panee sen halla useampina muosin», josta syystä
sen miljelys on sangen epämakaincn elinkeino kylmässä maassamme. Muu-
ten eilvat täkäläiset talonpojat tee niin paljon työtä peltojensa paranta-
miseksi kuin kaskien miljelemiseksi. Läänin itäisissä ja pohjaisissa osissa
saadaankin kaskista muosittain yhtä paljon Miljaa kuin pelloistakin. Met-
sämaat omat kuitenkin muutamissa paikoin niin hyötyisiä, että ne n>oi°
taan kaskeksi kaataa pari, jopa kolmekin kertaa mies-iässä. Siinä taka-
uksessa ei kuitenkaan saa myötäänsä kasmattaa enempää kuin kaksi mil-
jaa. Suo- ja niittymiljelykset omat edistymään päin. Tamallisina wuo-
sina saadaankin miljaa omaksi tarpeeksi, mutta katomuosina on näillä seu-
duin maatamme useinkin suurempi hätä kuin muissa paikkakunnissa. Tä-
hän syynä käynee pitäminen maanmiljelijäin jokseenkin yleistä mähäma-
raisuutta. Karjanhoito on sangen hyödyttämää. Täältä roiebSän muont-
tain paljon raaivas-eläimiä, luotta ja hemoisia äßenäjälle. Enin osa kar-
janruoasta saadaan miljellyistä soista ja jokimarsi-niityistä. Heinää kas-
maa myös paljon äsken-miljellyillä puuttomilla kaskimailla eli n. s. ahoilla,
mutta niitä on kimisyytensä muoksi hankala niittää. Kaloja pyydetään
ja saadaan runsaasti suurista järmistn ja joista. Etenkin erämain ja
metsälintujen metsästystä harjoitetaan yleisesti ja niiden tuotteet micdääu
enimmäkseen Wenäjälle. Sanomattoman suurta etua omat näihin aikoi-
hin saakka antaneet suuret metsät, joista pölkkyjä uitetaan lukuisiin sa-
hoihin lankuiksi ja laudoiksi malmistettamaksi ja sitte Viipurin kautta ulko-
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maille [ä&etcttiinxifti. Wiclä nykyäänkin löytyy tämän (äänin itäisessä
osassa sangen suuria tukkimetsiä. 'Kotiteollisuus on mennyt ripeillä aske-
lilla eteenpäin. Talonpoikaiset naiset walmistawat ilse kaikki sekä omama
crtä miesten pitolvaatteet; ainoastaan juhlapukuina käytetään ostokan-
taita. Miesten kätemyyttä ei yleensä kannata kehua;kuitenkin roalmistetaait
kiperin pitäjääpä hywi» ajokärryjä. Suurempia tehtaita löytyy useam-
pia. Tähän katsoen ow«t erittäin muistoon pantaniat sahat ja rautatch»
laat. Kuopion läänin järwet omat rautamalmista rikkaimpia Suomessa.

Kuopion läänin kaupungit olvat: Kuopio {o Joensuu.
1) Kuopio (6,800 asukasta), luonnon-ihanalla paikatta Kal-

lawcdcn rannalla, on tämän läänin pääkaupunki. Siellä asun
lääninhallitus ja Kuopion hiippakunnan piispa. Oppilaitoksia on:
suomenkielinen seitsenluokkainen lyseo, ruotsinkielinen yksityiölysco,
kaksi naiskoulna, suomenkielinen ncliluokkaiucn rcalitoulu, kuuro-
u'.ykkäinkoulu, sokeain oppilaitos y, m. Niinkuin kaikissa muissa-
kin läänin pääkaupungeissa, on täälläkin mankcuslaitos. Kaupan-
käynti on »vilkas. Ulkomaille »viedään eäittäinkin moita jaKuopion
markkinoilla myödäan '.venäläisille paljon hymiä Karjalan ja Sa-
:von hemoisia. Tehtaista mainittakoou tulitikkutehtaat. Kaupuu-
,'in rakennuksista huomattakoon tuomiokirkko ja alkeisopiston kar»
raito. Lähellä kaupunkia on iielväsen maauwiljclyskoulu ja for»
tea Pnijonmäli, jolta on awara ja kaunis näty-ala.

2) Joensuu (1,800 asukasta), Pielisjoen suulla Kontiolah-
den pitäjäässä, on pohjats-Karjalan ainoa ja scntähdcn hyminkin
lärkea kauppakaupuuki. Kauppaa tehdään »varsinkin puutalvaroilla,
joita kaupuugin lähistöllä olemat suuret sahat walmista»vat toti»
tuiksi, ja laudoiksi. Paljon tvicdään myokin woita, nahkoja l). m.
maantalvllrllll Pietariin ja ulkomaille. Oppilaitoksia löytyy: suo-
menkielinen nelilnokkaincn lyseo, uaiskoulu ja kansakouluja. Teh-
daslaitoksia on tupakkatehdas.

lisalmi, tärkeä kauppala Haukiniemella Porometen rannalla.—
Wartll!ls, kauppala ja suuri konepaja Leppamirran pitäjääpä.—N»r-
mc?, kauppala Pielisjärmcn pohjaispäässä. —Utlassll, puoli penin*
kulmaa pohjaiseen päin Joensuun kaupungista, on pari suurenmoista sahan
ia putelitehdas. — Värtsilä, suuri rautatehdas Tohmajärwellä. —
'Köbtö, Panlatusli, Ku»tt«istcnl»eti, luwanlosti y. m.
ewat kaikki isoja rautatehtaita.



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

eteläinen Pohjanmaa, luoteinen Häme ja koillinen Satakunta.
Sitä rajoittaa pohjaisessa Oulun lääni, idässä Kuopion ja Mik-
kelin läänit, etelässä Hämeen ja Turun ja Porin läänit sekä län-
nessä Pohjanlahti. Läänin suuruus on 755 maantieteellistä neliö-
peninkulmaa (— 41,500 ncliökilom.).

Paitsi Keski-Suoincn ja Lounaiseen mesistöihin kuulumia jämnä,
on tässä läänissä paljon jokia, jotka laskemat Pohjanlahteen. Maanlaatu
on Pohjanmaalla tasaista. Siiman läänin keskisellä rantamaalla onkin
maamme lamein tasanko. Pohjanlahden rannikko on matalaa ja saare-
fasta. Suurin saariryhmä on Nitolainkaupungin luoteispuolella Meren-
rurkussa. Maanmiljelys luonnistuu, Marsinkin eteläisellä Pohjanmaalla,
dnmästi, sillä miijelysmaa on samiperäistä, kimitöntä ja paksumultaista.
Täällä, Kyrönjoen rantamilla, löytymät nuo mainiot peltomaat, joiden
laajuus on tullut sananlaskuksi *). Suonmiljelyksellä, jota innokkaasti
harrastetaan, saadaan erinomaisia niittymaita. Näillä seuduin käyttämät
•s talonpojatkin uudemman-aikaisia maanmiljelystyökaluja, ja heinänkas-
tvua koetetaan edistää kylmysiemenillä. Niljanlajeista kasmatetaan täällä
enimmän maan mainioksi tullutta ~3Baafan ruista". Tämän ohessa mil-
icllaän tietysti muitakin maassamme tamallisia miljanlajeja. Karja»
hoidetaan huolellisesti. Sek» tarme= että polttopuista on ' Pohjan-
maan tässä osassa puute, jota »astoin Suomenselällä ja sen takaisissa
läänin maakunnissa on ivielä nykyäänkin tarpeeksi metsää, maikka sitä on
siellä hirmeästi haaskattu. Meren rannikoilla!harjoitetaan hyödyttämää
hailin kalastusta ja hylkeenpyyntiä. 3Öaafan läänin rantamaiden asuk»
faat, pohjalaiset, «wat erittäin nerokkaita kaikenlaatuisissa kirmestöissä,
ionta tähden he, kun kotiseuduillaan ei alituisesti työtä riitä, matkustamat
muissa lääneissä laimoja, kartanoita y. m. rakentamassa. Tästä syystä
pr»at myöskin pohjalaisten omat talot kauniita, melkeinpä komeasti ra»
fennettuja. Naisten kotiteollisuuden tuotteita ci myöskään somi yleensä
moittia. Tehdasliikettä harjoitetaan suurenlaisessa määrässä. Marsin-
kin löytyy tässä läänissä rauta-, merka-, pumpuli-, lasi- ja nahkatehtaita
seka sahoja ja laimauiivcistämöitä. Kaupankäynti, etenkin Ruotsin kanssa,
ja merenkulku omat tärkeitä elinkeinoja. Usealla tämän läänin kaupun-
gilla on jommoinenkin kauppalaimasto.

Naasan lääniin kuulumat Hämeen ja TlltlllUUNllll osat, jotka Suo»
niensclkä eroittaa Pohjanmaasta, omat hallanarkoja, epätasaisia ja sen»
lähden maanmiljelykseen mähemmän sopimia maakuntia. Täällä harjoite-
taan paikoin kaski-viljelystä. Härmistä ja soista saadaan runsaasti rau

) ~)>o!,!hrön pelto ia Limingan niitty, niertoja n«ille ei »(e tietty'."
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tamalmia. Täältä, näiden maakuntain aniaraista ja kaukaisista metsistä
tuottamat Pohjanlahden rantakaupungit latt»antai:ennuä«tarpeenfa.

Iksi ainoa Vaasan läänin kaupungeista on sisämaassa,
nutut, limultansa kuusi, sijaitsemat kaikki Pohjanlahden rannatta.

Kaupunkien nimet omat: Nikolaiukaupunki, Uusikaarlepyy, Pietar»
saari, Kokkola, Kristiina, Kaskinen ja Iymäskylä.

1) Nilolainlaupunli eli entinen Waasa (6,300 asukasta).
Mustasaaren pitajäassä meren lahden rannalla, on Waasau lää-
nin suurin kauppakaupunki. Täällä on Vaasan osakepankin pää-
konttoon ja johtokunta. Kauppaa tehdään enimmäkseen Miljalla ja
tehtaiden tuotteilla. Kaupungissa sijaitsee Vaasan howioikcus ja
läänin hallitus. Oppilaitoksia on: kaksi lyseota, ruotsinkielinen neli-
luokkaincn rcalikoulu, merikoulu, naiskoulu y. m. Tehtaita löylyn
kaupungissa ja sen lähistöllä useampia, niinkuin pnumillatchdas,
pellamatehdas, paperitehdas, lasitehdas y. m. Kaupungin ulkosa-
tamaa kutsutaan Vrandöötsi.

2) Uusikaarlepyy (1,200 asukasta), Lapuanjoen suussa, on
wähäiucn tauppakaupunti. Täällä sijaitsee ruotsiukiclinen semi-
naarikansakoulujen miesopettajain malmistamista»varten. Kaupungin
lähistöllä on useampia tehtaita, joista mainittakoon tulitukku-,
nahka- ja lasitehtaat sekä muutamia sahoja ja rautaruukkeja.

3) Pietarsaari (2,100 asukasta), pienoisen meren lahden
rannalla Pietarsaaren pitäjäässä, on hywä kauppakaupunki, Ma-
nistettu soweliaalla satamalla. Tehtaista mainittakoon luujauho-
ja tupakkatehtaat. Pietarsaaren pitäjäässä on kuuromykkäin koulu.

4) Kokkola (2/200 asukasta), Vaasan läänin pohjaisin kau-
punki, on meren lahden rannalla hiukan eteläpuolella Perhonjoen
suuta. Tällä, niinkuin useammilla muillakin Pohjanlahden ran-
takaupungeilla, on melkoinen kauppalaimasto. Kaupungissa sijait-
see ruotsinkielinen ueliluokkaincn lyseo. Tehtaista muistettatoo::
suntupakkll-, tulitikku- ja ncchiatehtaat.

5) Kristiina (2,700 asukasta), Vaasan läänin eteläisin
kaupunki, on Pohjanlahden rannalla Lapluäärtin pitäjäässä. Sei',
asukkaat harjoittamat suurta merikanppaa. Lähellä kaupunkia ou
nahkatehdas.
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6) Kaskinen (800 asukasta) on meren saarella Närpiön pi-
täjäässä, pohjaiseen päin Kristiinasta. Talla kaupungilla on erin-
omaisen sopima laimasatama. Osa asukkaista harjoittaa hailin,
pyyntiä.

7) Iylväskylä (2 tuhatta asukasta) on ainoa sisämaan kau-
punki tässä läänissä. Se sijaitsee Hämeen maakunnassa Päijän-
teen pohjaispäähän laskeman IymäSjärmcn rannalla. Suuren
merkityksen tälle kaupungille antamat ne monet koululaitokset, joita
tänne on sijoitettu. Täällä on Suomen suurin seminarilaitos
kansakoulujen mies- ja naisopettajien malmistamista Marten mo-
lempine mllllikouluiuem, suomenkielinen seitscnluotkainen lyseo,
uaistonln y, m. Kaupungin rakennuksista omat mainittamimmat
uudet, uljaat seminarin kartanot. Kaupan suhteen on Iymäslylä
Kesti-Suomen tutkiliiklccn keskuksena ja täällä löytyy yksi maamme
suurimpia kirja- ja koulutarpeiden kauppoja. Höyrylaimat kulkema:
säännöllisesti kaupungin ja kahden kauppalan mälillä. Muutamia
tehtaita löytyy kaupungissa ja sev lähistöllä. Niistä mainittakoon
tupakka- ja paperitehtaat sekä useammat sahat ja myllyt.

ÖstcrmUyra, rnutitehoas Ilmajoen pitäjäässä. — Kimiuli,
rautatehdas Karstulassa. — Oli sm ala, rautaruukki Isossakyrössä. —
Gl»unwiiiti, lasitehdas Mustasaaressa. — Lohikoski, paperiteh-
das lähellä Iymäskylän kaupunkia.

Oulun lääni.
Tämä Tuomen pohjaisin ja suurin laain on alaltaan yli

3 tuh. neliöpcninkulmaa (= 165 tuh. ncliökilom.) eli lähes puo-
let koko maamme pinta-alasta, mutta se on samalla har-
lvimmiu asuttu. Oulun lääni sisältää koko pohjaisen Pohjanmaan
ja Suomelle kuulumat osat Länsipohjasta sekä Lapinmaasta, Sitä
rajoittaa pohjaisessa Norja, idässä Norja ja Wenäjä, etelässä
Kuopion ja Waasau läänit sekä lännessä Pohjanlahti ja Ruotsi.

PolMUMllllii rantamaisemat omat alhaista tasankoa noin s—lo pe-
ninkulmaa Pohjanlahden rannasta sisämaahan päin, jota mastoin tämän
maakunnan sisä-osat oi»at täynnä korkeita muoria sekä äärettömiä soita
ja rämeitä. Säällä, Dulujarmeen laskemain mesijaksojen ympärillä ja
Kiivaloselän setä Kainunselän Malisilla seuduilla löytnniät maamme suu»
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limmat ja parhaasti säilyneet tukkimetsät. Muuten on maanlaatu enim-
miten hietapohjaista ja raakaperäistä, jonka tähden maanmiljelys Pohjan-
maan fisä-osissa on wähcmmän tuottamaa. Maakunnan ylhäinen pohjainen
asema tekee sen myöskin hallaisemmaksi kuin maamme ctcläifemmät seu-
dut. Mutta tässä kohden on I)uomattan>a suuri eroitua sisämaan ja mc-
ien rannikon malilla, sillä maa meren seuduilla on hymästi miljeltyä.
siikajoen ja Oulujoen malilla omat mainiot Limingan niityt, jotka kuu-
luisuudessa metämat niertoja Isonkyrön pelloille, Karjanhoitoa harjoite-
täänkin näillä seuduin hymällä menestyksellä ja on se elinkeino tässä lää-
nissä ylimalkain yhtä tärkeä kuin maanmiljelyskin. Kalastus on myös»
fin marsin tuottoisaa sisämaiden jännissä sekä etenkin noissa suurissa ja
koskisissa mirroissa, joista saadaan paljon lohia. Kemin ja Sulun lo-
het omat kuuluisat. Noista äärettömistä metsistä poltetaan paljon ter»
maa, mikä työ tuottaa elatuksen tuhansille ihmisille. Pohjaisen Pohjan-
maan metsät omat riistasta rikkaimpia Suomessa ja scntähdcn ei met-
lästys tässä Sulun läänin osassa suinkaan ole wähäarwoinen elinkeino.
Metsälintuja sekä oraman y. m. metsäeiäinten nahkoja myölään täältä
paljon joka muosi. Tehdasteollisuus ei tässä läänissä siedä mertaamista
maamme toisten läänien teollisuuteen, mutta muutamiarautatehtaita, lau-
tasahoja ja laimainmeistämöita löytyy kuitenkin siellä täällä. Kansan ylei-
nen kätemyys ei ole kehuttamalla kannalla. — Torniojoen ja Dunasse-
län malista maata sanotaan Bällfi)Jß|iulfi ja se on Pohjanmaan sisa-osien
kaltainen.

Lapinmaa jaetaan seitsemään osaan, joit» nimitetään Lapeiksi. Ne
omat: Gnontekiäisten, Muonionniskan, Kittilän, Sodankylän, Kuolajär-
n>en, Inarin ja Utsjoen Lapit. Siellä menestyy maanmiljelys ainoastaan
Harmoina muosina ja sen perimäifisfa osissa, Inarijärmcn pohjaispnolella,
et maanwi!jelystä laisinkaan harjoiteta, sillä jäämerellä tulemat kylmät
pohjatuulet, jotka täällä pääsemät mapaasti riehumaan, estämät sekä kaik-
kien miljakasmien menestymisen että myöskin suurempaiu puiden !aswa-
misen. Sentähden omatkin näiden seutujen muoret paljaita kolkkoja kal-
iioita ja laaksojen pohjissa sekä matalammilla tuntureilla kasmaa ainoas-
taan peuransammalta ja maimaiskoimuja. Asukkaat saamat niukan ela»
»uksensa porojen paimentamisella ja kalastamisella, jota nmmematntttua
elinkeinoa harjoitetaan sekä sisämaaan trtrroisfa ja jännissä että Norjan
ia Nenäjänpuolisissa jäämeren lahdissa. Ihmisten ja eläinten suuren»
kiusauksena Lapissa omat lukemattomat itikka» ja! makärHpanvet, joit»
kiellä kesäaikoina sikiää äärettömästi. Sapintunturin ja Suolasclän ete-
läpuolella hoitamat asukkaat porojen ohessa myöskin muutamia nau-
la-eläimiä ja lampaita sekä miljelemat ohraa ja »arfinfin nauriita.
Hleensä moidaan sanoa, että Lapinmaa, noita Imalojoen muutamia
kullanmuruja lukuun ottamatta, on luonnollisista sysiä maamme köyhin
maahiirtä.



47

Oulun läänin kaupungit omat Pohjanmaalla Pohjanlahden
rannalla; ainoastaan ytsi on sisämaassa. Niiden nimet omat:
Oulu, Raahe, Kemi, Tornio ja Kajaani.

1) Oulu (9,700 asukasta), Oulujoen suulla, on suurin ter-
!t>ann>ienttpaiffa Suomessa. Se on muutenkin suurin kauppakau-
punki pohjaisella Pohjanmaalla. Kaupungissa sijaitsee lääninhal-
(ituS, kaksi scitsenluokkaista lyseota, kaksi naiskoulua, neliluokkai-
nen rcalikoulu y. m. Tehtaista mainittakoon erittäin suuri uahla-
ichdas. Ouluun on pystytetty mainion runoilijan Franzen'in
kuivapatfas.

2) Maatie (3 tuhatta asukasta) on wilkas mcrikauppakau-
runki Pohjanlahden rannalla Salon pitäjäässä. Tällä kaupun-
gilla on hylvä salama ja suuri kauppalaimasto. Raahessa on
kauppaopisto.

3) Kemi (340 asukasta), Kemijoen suulla, on äskettäin pe-
rustettu pienoinen kaupunki. Se harjoittaa jemmoistakin lohen
kauppaa. Lähellä kaupunkia on muutamia sahoja.

4) Tornio (970 asukasta), Suomen pohjaisin kaupunki, on
rakennettu eräälle Torniojoen saarelle lähellä saman joen suuta.
Tämä kaupunki harjoittaa kauppaa lohilla ja Sopin tamaroilla,
niinkuin peuran lihalla, nahkoilla y. m.

5) Kajaani (900 asukasta), on »äkäinen kauppakaupunki
Koimukoskeu marrella Paltamon pitäjäässä. Täällä pidetään wuc>-
sittain kuuluisat markkinat, joihin matkustaa laajalta ihmisiä os-
tamaan mctsälintuja, nahkoja, woita y. ra., joita Pohjanmaan sisä-
maiden asukkaat silloin tänne kuljettamat.

Hailuoto, suurenlainen saari Pohjanlahdessakiilun kaupungista
länteen päin. — KuliMll, rautatehdas Kiiminainjoen ivarrella. — W t
iilosli, rautaruukki Pyhäjärmen Pitäjäässä. — Laaiitosli, rauta
ruukki Ontojälivcn rannalla. — Älli mä, rautatehdas Kicmt»jäiwen lou°
naisella rannalla.
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C. Historiallinen maantiede.
Asukkaat ja niiden sukuperä. Enin osa (noin 1

miljoona 800 tuhatta) Suomenmaan asukkaista kuuluu Suomalais-
ugrilaiseen kansakuutaan. Tämä kansakunta on aikain kuluessa ja-
kaantunut useampiin sekä kielensä että kansallisten tapainsa puolesta
hynunkin erilaisiin kansoihin, jotka asuivat osaksi pohjais-, koillis-
ja keski-Euroopassa osaksi tautisessa Aasiassa. Nykyisten maa-
miestemme esi-isät asnnvat muinoin Wolgawirran keskitien oilla
Niitä on kaksi päähcimoa Karjalaiset ja Hämäläiset, mutta yhtei-
sellä »imellä kutsuttiin heitä Suomalaisiksi, Milloin Suomalaiset
tähän maahan tulilvat ei ole warmaan tunnettu. Länteen päin
siirtyessään poikkesi osa Hämäläisiä Suomenlahden eteläpuolelle ja
elämät siellä nyt Virolaisten sekä Liiruiläisten nimillä.

Niiden Suomalaisten heimokuntain, Karjalaisten ja Hämä-
läisten, jotka nykyään Suomessa asuwat, oli tänne tnllessaan maa
wlllloitettawll sen entisiltä asukkailta »Pohjolan mäettä", »Hiiden-
kansalta" ja Lappalaisilta. Nämä tuiimeinainitut Suomalaisteu
heimolaiset omat nimittäin aikoinaan afuneet] myöskin maamme
ctcläisemmissä osissa, joista heidän täytyi »vähitellen siirtyä yhä
pohjaisemmaksi jäämeren rannikoille.

Suurimmassa osassa Suomea asuu Karjlllaijill, joiden asuma-ala
ulottuu Lapintunturien etelä-rinteiltä Suomenlahteen ja Nenäjän raj»!t«
Uudellemaalle, keski-Hämeesen, Satakuntaan ja eteläisen Pohjanmaan
itäiselle sekä luoteiselle rajalle saakka. Niinkuin helposti huomataan, kuu-
luu tähän piiriin muun muassa koto Samonmaa ja siis Samolaisetkin,
mutta nämä miimemainitut omatkin sukuperältään Karjalaisia, maikka
maakunnan nimi on annettu sen asukkaille. Mitään suurempaa eroamai-
»uutta ei olekaan karjalaisten ja samolaisten luonteiden, kielen ja tapojen
mälillä. Asuen Suomenlahlen, Laatokan ja Saimaan mesijakson ranta-
milla on karjalainen tullut hymin taipuisaksi kauppaan ja neumottelemi-
seen. Mielellään liikkuu hän kauppa-asioissaan lameammillakin aloilla,
eikä tyydy yksinomaisesti raakaperäisen maansa miljemiseen. Karjalaisten
kaupan-intoa on kenties »tela kiihoittanut lvenäläisten naapuruus, sillä
viimemainituthan omat tähän elinkeinoon marsin harjaantuneita. Lu?n-
noitaan on karjalainen milkkaampi, suNelampi j» toimeliaampi kuin hi-



rtfliciincn. Hän et ole umpimielinen, maan puhelias ja iloinen; »arcm
min taipuivainen uusiin yrityksiin, mutta »vähemmän sitkeä ja tiimat,mä»
hemmän syivämietteinen ja ajattelema, mutta ystämällisempi, kohteliaampi
ja amittiaampi kuin hämäläinen. Kooltaan on hän hämäläistä isompi,
'laloiyhtinen ja täytökseltään micllyttämä. Kauniita meihiä ja naisi» näh-
dään usein karjalaisten oukossa; tamataanpa heitän seassaan joskus
marfinaiffa kaunottariakin.

Hämäläiset asumat maamme luonaisessa osassa Warsinais-T»o«
nieäfa, satakunnassa, lounais» ja etelä-Hämeessä, pohjaisella Uudella-
maalla ja eteläisen Pohjanmaan sisäisissä osissa. He omat »aiemman
kaupan-intoisi» kuin karjalaiset, mutta miljelemät maatansa suuremmalla
huolella ja uutteruudella kuin miimemainitut. Kaikessa yksipäisyydessään
jo hitaisuudcssaan on hämäläinen erinomaisen kestämä työmies. Hän on
nlimalkain umpirehellinen, jonka tähden häneen moi aina luottaa. Hän
.»viljelee peltoansa »vanhalla isiltä perityllä laivallaan. Jos herrasmies
sattuu asumaan hänen naapurinansa ja uudenaikaisia »viljelystapoja käyt-
tämällä saa pellostansa suuremmat tulot, niin ci se äkkiä kehoita hämä>
laista ryhtymään samaan »viljelystapaan. Tätä hämäläisen »vanhallansa
olemista on kestänyt monta sataa muotta, maan nyt koittaa Hämeessäkin
toinen aika. Kansallistunto on herännyt! kouluja rakennellaan, tirjalli-
sulitta miljellään. Monessa kohden nähdään talonpoikain käyttämän her-
ra tn kanssa kilmassa uusia maanmiljelystcipoja.

Muodoltansa on hämäläinen lyhyenlainen ja tukemahartioinen
Harmoin heidän seassansa lamataan henkilöitä, joita yleisen käsitystama!!
mukaan möisi kauniiksi sanoa. Mutta maikka tämä hämäläinen heimo ei
ole »varustettu millään erinomaisella ulkonaisella kauneudella, on sillä kui-
tenkin kestämäisyydessään, rehellisyydessään ja uutteruudessaan omai-
suuksia, jotka asettamat sen täydelliseen tasa-armoon mniden ihmisheimo-
ien rinnalle.

Paitsi näitä suomalaisia heimokuntia, asuu maassamme lvielä
joukko Ruotsalaisia (noin "260 tuhatta), Venäläisiä (noin 7 in-
hatta), Saksalaisia (noin 1,400), Lappalaisia (600) ja Mustalai-
[ia (noin 1000 henkeä) sekä muutamia satoja muita ulkomaalaisia
ihmisiä. Tärkeimmät Suomessa asumista gcrmamlaisista kan-
soista omat Ruotsalaiset, jotka omat tässä maassa olleet mallit-
scwana säätynä lähes seitsemän niuosisataa. Suurin joukko maamc
tähän-astisista »virkamiehistä on ruotsalaisista saanut alkunsa.
Huomata kuitenkin tulee, että enimmät snvistynett perheet omat

alkuansa maan suomalaisesta »väestöstä, mutta aikain kuluessa
ruotsalaistunect sekä kielensä että tapainsa puolesta. WarsinaiZta
ruotsalaista »väestöä löytyy Uudenmaan ja Varsinais Suomen
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eteläisissä osissa, Ahmenan saaristossa ja läntisellä sekä luoteisella
etelä-Pohjanmaalla. Ruotsinkieli on tosin mielä hallituksen wir-
kakiclenä Suomessa, mutta kohdakkoin asetetaan suomenkieli täh-
delliseen tasa-armoon sen rinnalle.

Wtl!lllllis!ll asuu maanmiljelijöinä enimmän Viipurin läänin faa f»
koisess» osassa ja paikoin muissakin lääneissä kaupunkien kauppamiehinä.
— Sfllflllatfia kauppa-asioitsijoita j» teollisuuden harjoittajia löytyy eten-
kin Viipurissa ja Helsingissä. — Lappalaiset asuwat maamme pohjai.
limmassa osassa. — Mustalaiset kuljeskelemat kerjääjinä ja henioisten
maihtajina ympäri maata markkinoista toisiin. Muutamat heistä asu-
mat enimmäkseen yksissä paikoin ja omat ryhtyneet maanmiljelykseen.

Uskonto. Suomenmaan »valtiokirkko on emankelis-luthe-
rilanien, johon kirkkokuntaan enin osa tämän maan asukkaista kuu»
luu. Se kristinusko, joka Suomeen kolmella eri ristiretkellä (muo-
sina 1157, 1249 ja 1293) Ruotsista tuotiin oli roomalaiska-
toolisen kirkon oppia. Tämä oppi pääsi ainoastaan jossakin mää»
rin kansaamme juurtumaan, silläkansaa opetettiin ainoastaan -itu*
den uskontonsa ulkonaisia sääntöjä noudattamaan, waan ei sen si-
sältöä käsittämään. Sitä paitsi tekimät alituiset sodat ja rajarii-
dat Venäjän kanssa mahdottomaksi, minkään makamamman kris»
tillisyydcn perustamisen Karjalaan, sillä tämän maakunnan asuk-
kaita kastoimat wäliin ruotsalaiset roomalaiskatoliseen, Maliin
Venäläiset fretffatai§fatoolifeen uskoon. Sentähden ei kansassamme
ilmaantunutkaan sanottamaa mastustusta, kun Lutherin puhdista-
maa oppia rumettiin sen sekaan lemittämään, mikä tapahtui muo-
den 1523 tienoilla. Puhdistetun opin päämääränä oli tehdä us-
konto kansalliseksi, saattamalla kansaa omalla kielellään ymmärtä-
mään uskontonsa perusteita. Sentähden makaantui Suomessa Lu-
therin oppi, joka on tehnyt kansamme henkisen waurastmnisen
mahdolliseksi. Kuitenkin on jäänyt osaksi mcnälaisten edellä mai-
nituiden käännytystointen osaksi myöhempain maltiollisten tapah-
tumain tähden, joukko maamme karjalaisia kreikan uskon tunnus-
tajiksi. Näitä kreikan-uskoisia karjalaisia, marsinaisia »venäläisiä
lukuun ottamatta, on Suomessa nykyään noin 40 tuhatta.

Paitsi lutherilaisia ja krelkkalaiskatoolilaisi» löytyy maassamme
joukko roomalaiskatoolisen uskon tunnustajia, joista enimmät asumat

Helsingissä, Turussa ja Wiipuriss». Myöskin muutamia satoja «for-
meerattuja, juutalaisia ja muhammedilaisia asuu siellä täällä, enimmiten
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suuremmissa kaupungeissa. Luterilaisessa seurakunnassa »n syntynyt
eräitä »ähemmän tärkeitä uskonlahkoja, joista merkittämin on n. s. hih.
{(ulien lahko.

Maan historiallinenjako. ©itä Suomenmaan osaa.
joka »vuodesta 1743 »vuoteen 1811 kuului Wenäjän lvaltakuntaan
eli Viipurin lääni ja eteläinen osa Mikkelin läänistä, kutsutaan
Nauhaksi Suomeksi. Muuten jaetaan Suomi historiallisessa kat-
sannossa yhdeksään maakuntaan, jotka omat: Narsinais-Suomi,
Ahmcnanmaa, Satakunta, Uusimaa, Häme, Sawo, Karjala, Poh-
janmaa ja Lapinmaa.

1) Waisinais-Suomi on Suomen lounaisin osa, jossa omat tapat,'
tunect maamme manhimmat tarkemmin tunnetut historialliset tapahtu-
mat, sillä tämän osan Suomea walloittiwat ruotsalaiset ensin ja tänne
tuotiin ensin kristin-usko. Täällä «wat myös eläneet enimmät niistä
historiallisista henkilöistä, jotka suuremmassa määrässä omat muikutta-
neet maamme yhteiskunnallisiin ja «valtiollisiin oloihin. Sentähden on
Narsinais-Suomi historiallisista muistoista rikkain Suomen maakunnista.
Tärkeimmät historiallisesti muistettamista paikoista o»at: Tullu, jonta
lähellä olema TiMlll linna «n perustettu t». 1157. Sen perusti Ruotsin
kuningas Eerikki IX pyhä ja piispa Henrik kastoi ensimäiset suomalaiset
kristin-uskoon lähellä kaupunkia olemassa Kupittaan lähteessä. Turun
linnassa asui muutamia muosi» Suomen herttua, sittemmin Ruotsin ku»
ningas, Juhana 111. Täällä tehtiin rauha ~pikkuwihan" perästä m. 1743.
Lähellä Turun kaupunkia on Lcmunniemi, jossa oli sotatappelu xv. 1808.— Naantali on muistettama siitä, että siellä oli kesti-aitana maamme
kuuluisin ja rikkain naisluostari. — UudesslllalchUNgissll tehtiin rauha
Ruotsin ja Nenäjän roolilla ~isonwihan" perästä ro. 1721. — Kuusiston
linna, Piikliön pitäjäässä, oli aikoinaan Suomen katoolisten piispain
asunto. (©e Ijärottettitn ro. 1528.) — Nousiaisissa mainitaan olleen
maamme »vanhimman kirkon ja täällä asuimat Suomen ensimäiset katoo-
liset piispat. — Rantamäellä asuiwat myös muutamat Suomen fatooli»
sista piispoista, kunnes piispan-istuin muutettiin Turkuun. — Marttilassa
moitti Kaarle herttua Akseli Kurjen ro. 1598.

2) AlMenllNMllllll saaristo, Suomen ja Ruotsin malilla Pohjan-
lahden suussa, joutui asemansa tähden jo aikaiseen pysähdyspaikaksi Ruot-
sista Suomeen ja päinmastoin kulkemille laimoille. Mitään suurempaa
historiallista tehtämää ei täällä kuitenkaan ole koskaan suoritettu. Pari
paikkaa on kuitenkin muistettawaa: Kastelholma, erään keski-aikana pe-
rustetun linnan jäännöksiä Sundin pitäjäässä, jaSllllpans,itäänpäin Kas-
telholmasta, oli sekin linna, jonka englantilaiset hämittimät m. 1854.

3) Satakunta, Turun ja Porin läänin pohjainen sekä Hämeen läänin
luoteinen osa, on historiallisistamuistoista hiukanrikkaampi. S teitä tapah



luircat muun muassa cnsimäiset tappelut siinä talonpoikaiskapinassa,
j»fn historiassa on saanut ~Nuijasolan" nimen. Seuraamat paikat omat

historiallisessa katsannossa merkillisimmät: Uitotta, jonka lähellä sijaitsee
nykyinen Pori, oli aikoinaan kaupunkina. Tämän lähellä moitti Klaus
Fleming'in alapäällikkö Akseli Kurki Pentti joutuu johtamat »nuijamie-
het" ro. 1588. — N»lian kartanossa Pirkkalassa oli tappelu Klaus M-
minc>'in ja talonpoikain roälillä m. 1597. — Kolcmäcu pitaillässll on
wanha lato, jossa Suomen ensimäisen piispan, Henrikin, sa»otaan saarnan»
neen. Sen ympärille on rakennettu kimitys. — KöyliöjllMen jäällä sa°
nolaan Lalli-nimisen talonpojan murhanneen edellä mainitun Henrik-piis-
pan.— 3aullo, mainion Kurkisumun perintökartano Vesilahden pitäjäässä.

4) Itnftntaa on luultamasti saanut nimensä niiltä ruotsalaisilta
uudisasukkailta, jotka Birger Jaarlin aikana sinne Ruotsista mm:ttin>at.
Se on kapeahko maakaistale Suomenlahden rannalla ja ulottuu Hanko-
niemen länsipuolelta Haminan seuduille sekä Salpausselästä Suomenlah-
teen saakka. Tärkeimmät historiallisesti merkilliset paikat omat: Anilllll,
kartano Elimäellä, jossa tehtiin Anjalan liitto m. 1788. — Haminassa
tehtiin rauha Ruotsin ja Mcnäjän niälillä m. 1809, jolloin Nuotsi lopul-
lisesti luopui Suomesta. — Helsinki, muistettania muun muassa fiitci
aseiden heittämisestä, jonka Ruotsin ja Suomen sotawäki siellä teki ~Hcn°
tujen sodan" aikana ra. 1742. — Pomoossll pidettiin maltiopäimät ir.
1809, jolloin Uleksanteri I Suomen kansan,,korotti kansakuntien joukkoon".
— Naasepllli, manhan linnan jäännöksiä Karjan Pitäjäässä. Siinä asni
wähän aikaa Kaarle Knuutinpoika Bonde. — Rnotiinsalmi, Knmenjoen
itäisen suuhaaran luona lähellä Kotkan kaupunkia, on muistettama meri-
tappeluista m. 1789 ja 1790. — Sumsallleil lähellä oli mcritappelu m.
1788. — SwartholMN, hämitetty linnoitus lähellä ?omiifan kaupunkia.— SötOJpOlt, perustettu m. 174!), on merkillinen sen antaumifen johdosta
«Venäläisille m. 1808. ©itä pommittimat ranskalaiset ja englantilaiset
itämaisen sodan aikana ro. 1855. — 26ätfl(Ö,kylä Elimäellä, jossa tehtiin
rauha kolmi-muotisen sodan perästä ro. 1790.

5) Hallittu maakunta on Pohjanmaan, ©aroon, Uudenmaan, War-
«inais-Suomen ja Satakunnan mälissä. Luonnollisen asemansa muoksi ei
tässä maakunnassa ole niin paljon historiallisesti muistettamia paikkoja
fuin meren rantamaatuunissa. Kuitenkin löytyy täällä sangen roanljoja
merkillisyyksiä, sillä tähän maakuntaan tekimät ruotsalaiset toisen risti-
retkensä. Historian suhteen merkittämimmät paikat omat: Hameenlinna,
jonka Nirger Jaarli perusti r». 1249, on Turku» lähinnä manljin Suo-
men linnoista. — Klllstlllllssll oli kiimas sotatappelu w. 1808. — Bfatf«
sialll» muinainen kuninkaankartano Kangasalan pitäjäässä. Siinä asui
(Seriffi XIV leski Katariina Maunutar. — Padasjoki, tappelu nuijasodan
aikana ro. 1597.— Pältane, muiStettaroa sotatappelusta m. 1713.— 1tt!!!=
'fiunag äSalfeafasfa, tunnettu tappelusta ro. 1789.
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6) SuUW »n samoin kuin Hämekin sisämaa, jonka ympärillä oivat
Pohjanmaa, Karjala, Uusimaa ja Häme. Mutta maikka tämän maakun-
nan rajat eimät missään kohdassa ulotu mereen saakka, on Samo kuiten-
kin historiallisista muistoista Suomen rikkaimpia maakuntia, johon syynä
lienee ollut sen läheisempi asema Wenäjän suhteen. Täällä olemista mer-
killisistä paikoista mainittakoon: Sanmnlimia (= Dlaminlinn»), perus-
tettu ro. 1475 rajalinnaksi Wenäjää »ahtaan. — Haapaniemi, Rantasal-
mella, oli muinoin Suomen sotakoulun aseman». — PllllllMllti, myös
Rantasalmen pitäjäässä, on muistettama sotatappelusta m. 1789. Por-
rassalmi, ahdas muorensola lähellä Mikkelin kaupunkia: tappelu m. 1789.— Toiwllla, lähellä Kuopion kaupunki» ja — KoljoiMirta, lisalmella,
omat mainiolta 1808 nntoben sodasta. — Lappeenrannassa oli aikoinaan
linnoitus. Sen lähistöllä taisteltiin ensimäinen tappelu Hattujen sodan
aikana m. 1741. — Kärnälosli, Samitaipaleella, sotatappelu m. 1790.

7) Karjala, rajamaakunta Venäjää mastaan, on luonnollisen ase-
maansa muoksi useammin kuin maamme muut maakunnat ollut taistelu-
tantereena ja riidan aiheen» Ruotsin ja Venäjän »älillä. Se on kuulu-
nut maliinRuotsille, mätiin Wenäj»lle ja sentähden ei tämä maakuntaole woi°
nut henkisissä eikä aineellisissa pyrinnöissä edistyä muun Suomen rin-
nalla. Paljon löytyy täällä historiallisesti merkillisiä paikkoja. Tärkeim-
mät niistä omat: Wiipurinlinna, jonka Torkel Knuutinpoika perusti w.
1293 tuodessaan kristin-uskoa Karjalaan. Se on monta kerta» ollut tais-
telun esineenä Nenäjän ja Ruotsin malilla ja siellä mietti jonkun aikaa
komeat» elämää Ruotsin »valtionhoitaja sittemmin kuningas Kaarle Knuu-
linpoika ©onbe. Tässä linnass» ja sen lähistöllä tapahtuneista tappe-
luista muistettakoon: Viipurin pamaus m. 1495 ja Mipurin lujan-
juotsu m. 1790. — ©äffijärMH, kuuluisa Bewenhaupt'm retkesta m. 1741.
— Klllislllmi, tärkein kaupunki entisessä Käkisalmen läänissä. Likellä kau-
punkia ollut ikiivanh» linna rakennettiin uudestaan m. 1295. Se oli mil-
loin ruotsalaisten milloin menäläisten mullassa. — WlllllMo, manha ja
rikas kreikkalainen luostari eräässä ihanassa Laatokan saaressa. — Kunc-
Witsll, myöskin kreikkalainen luostari Kononsaaressa lähempänä Käkisal-
mea. — Rautun kirkolla löi ömersti Vurmeister menäläiset m. 1656.

8) Pohjanmaalla omat tapahtuneet suurimmat j» tärkeimmät tap-
pelut Ison mihan »ilan» seka Suomen sodassa muosin» 1808 j» 1809,
jonka jälkeen Suomi Ruotsista kokonaisuudessaan eroitettitn. Se on juuri
tämä maakunta, joka enimmän sai kärsiä mihollisten mäkimaltaa tuona
hirmuisena aikana, jota Suomen historiassa nimitetään isoksi mihaksi.
Mljellyt maat ja »väkirikkaat seudut muuttuimat muutamissa »vuosissa
kammottamiksi erämaiksi. Ihmisiä surmattiin jakidutettiin julmimmalla
tamalla. Esimerkkinä mainittakoon, että ainoastaan Limingan pitäjäässä
teki tänä aikana surmattujen luku yli 2 tuhatta henkeä. Ne, jotka ker°
kifiivät, pakenimat korpiin ja saloihin, joissa elättimät itseään petäjän kuo-
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rella, jäkälillä y. m. Naan (Suomen kansa ei tuitenkan sortunut. Tär-
keimmät tämän maakunnan historiallisesti muistcttamistapaikoista oivat:
Oulunlimia, linnan jäännöksiä lähellä Sulun kaupunkia, perustettu w.
1570. — SontaiDllorclltt, Ilmajoen pitäjääpä, löi Klaus Fleming talon»
pojat rv. 1597 ja kukisti siten nuijasodan. — Napueu kylässä, Isonkyrön
pitäjäassä oli werinen tappelu m. 1714. Siinä moittimat nienäläiset. —
Kajaaninlinna, lähellä Kajaanin kaupunkia. Viimemainittu on muistet-
tawa ~sarkasodasta" rv. 1712. Linnan häwittiwät »venäläiset rv. 1717. —Stifajoft, — Rewonlahti, ja — Pulllila, Siikajoen marrella, — Juutas,
Uutenkaarlepyyn pitäjääpä, — Dillwaincn, Wöyrin pitäjäässä,— Lapua,
— Nuonllnsilta— Salmi ja — Alaums, kaikki muistettamia 1808 wuo-
den tappeluista. — £!lfttofi, kylä Salon pitäjäässä, m»inittawa 1808
suoden sominnon johdosta. — Korsholma, entinen linna lähellä Niko-
lainkaupunkia.

9) Lapinmaassa ei syrjäisen asemansa ja muiden luonnollisten han-
kaluuksien tähden ole tapahtunut mitään merkillisempää historiallista ta.'
pahtumaa.
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