Aleksanteri III,
Wenäjän Keisari, Suomen

Suuriruhtinas.

Kansanwalistus-Seuran

Kalenteri
1882.
Hsinen »vuosikerta.

Sisältää kartan

ja 19 luwaa.

Hesmgisft,

1881,

KansanwaNstuz-seuran^tztstllnnukjella.

Helsingissä,
I. C.

Frenckell'inMll

Pojan kirjapainossa, 1881.

Merkkien ja lyhennysten selityksiä.
O Uusitun. H Ensimmäinen neljännes. O TäysiWiimeinen neljännes. S. lihawalla kirjaim. merkitsee pyhapäiwää. 25 liljatoalla painettu numero merkitsee Wenäjau kruunun
9,49 a. on luettllwa:
pyhää. a. cillmupäiwällä, e. chtoopäiwallä.
tuu syntyy kello yhdeksän ja neljäkymrncntäyhdeksän minuuttia
9,4—8,8: aurinko nousee kello yhdeksän ja neljä minamulla.
nuuttia ja laskee kello kolme ja kahdeksan minuuttia. Auringon
ja laskn on ilmoitettu ainoastaan keskimatkoina ja laitan»
nousn
taina, silloinkin, jolloin merkki joskns tilan ahtanden wuoksi on

kuu.

(I Aurinko.

§_

siirretty maljan syrjälle. Ajat omat jota paikassa määrätyt Helsingin ajan routaan.
Numerot «muistiinpanojen", edellä merkitsemät päiwämäärää.
Nimipäiwätiedoissa wiiwan alla merkitsee e. ennen.

Lainat, joista on muistiinpanoissa ilmoitettu, milloin niiden
oblinationit attuotaan ja kortolipnt lunastetaan.
Suomat hmlttott kotimaiset lainat lahjoi- Korko: Lyhennys:
tnsmaidcn lunastamiseksi tulo. 1872,
1873, 1875, 1880, joista on 100, 500
ja 1,000 m. suuruiset obliaatiouit
4| % Kot. lahj. l.
Suomen waltion M. A. U. Rotschildiu
kanssa tehty laina w. 1862, ja on
100—200—500—1,000 Thalcrin obl. 4; % Rotsch. 1862 l.
Suomen waltion M. 31. U. Rotschildiu
kaussa tehty laina w. 1874, josta on
300—600—1,500—3,000 Saksau martan obl
H % Rotsch. 1874
Suomen waltion laina tuista 1881 samoilla
ehdoilla tuin edellinenkin
4J % Rotsch. 1881 l.
Suomen waltion (s'rlanger j» Poikain
.

.

.

.

.

tehty pllltiiitolaina w. 1868,
josta on 10 Thaleriu obl
Suomen hyPotcelti-yhtiVn kotimainen laina,
josta on 500—1,000—5000 @:n mar-

kanssa

0

%

Walt. pait. l.

fan 0b1.
5 % Hyp. totini, l.
Suomen hypoteekti-yhtiön M. A. o. Notschilbin kanssa tehty laina w. 1865, josta
on 100—200—500—1,000 Xl), obl.
4z % Hyp. Rotsch. l.
Helsingin kaupungin kotimainen laina wesijohdon rakentamista warten w. 1876,
josta on 200—500-1,000 m. obl.
5 % L>els. wesij. l.
...........

.

.
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31 päiwää

Muistiinpanoja:

IS. Uuden w. P. 1881 loutul. 20 Hirwi ja majaiiia owllt rau2 TO. Aabel, Set
21
hoitetut toto wuoden.
3 S. ©enot
22 Suom. kirjallisuuden seuran
4;SL Tiitus ©9,5—3,6 ©0,41 e. 23 määräaikaiset kokoukset pi24
sjg. Siimcon
detään lukukausien aitana
U. 60:1-6. Matt. 2:1-12. ] ensimmäisenä kcskiwiikkona

25 kussakin kuussa.
jäsenG 9,2--3^llÄi, Kcmsanwalistus-seuran
kootaan wuoden alusrahat
Ro°m.l2:l— s. Luuk?2:42— s2. ;| sa.
27,
8!S. 1 Sunn. loppiaisesta
Notsck. 18L2 1. obl. avio. Tani28, mit. alussa.
9!W.Weikto (Julian)
29 I. Rotsch. 1862 w. lain. korkoioj£. Niko

"6is.

Loppiainen
August

i

!

TD.

1l!K. Hyginus12 T. Äitadius

13 P.Nuutti
14 L. Feliks
12:6-16,

08,58—3,20 80 liput lunastetaan.
Iywäskylässä.
C 5,29 e. 3l! 11.
1882Tammik. I 11.
Kemijärwcllä.
8,53-3,20 2 15. Kewätlukukausi alfaa yli„

„

;

Ioh.2:1— 11.
15! S. 2 Smm. loppiaisesta Mauri 3'l

opistossa ja

kouluissa.

Muutamia tietoja
Waftaht. ympärileikkauksen juhla; wasta noin in. 600 alfasiwat kristityt tätä päiwää iuiettämään; enne» pakanallinen juhla.
Abel, Set, Aaoamin lapset.
Enok, Patriarkka; otettiin eläwänä taiwaasen.
Titus, npost. Panwalin opetuslapsi. Toinen Titus Jerusalemin »valloittaja, sitten Rooman keisari -j- 81; ennen Netlln8lll«n,
Simeon; ennen Telesforus Rooman piispa, sääsi 7 Wiik. paastoa ennen pääsiäistä, niartt. in. 131.
Loppiainen, joulua wanhemfti jnhla, myös Herran ilmestyksen päivä.
August, w:3ta 1840, e. Lucianus martt. Syriasta 1° tu. 312
aikaisemmin Isidoruß t). 14 Joulut.
Erlnird, piispa Saksassa noin 750, (w:sta 1739; e. Gudula).
Julianus, espauj. piispa; taisteli kirjallisesti Areiolaisia wastacin.
Nikanor, dilltonns Icrnslllcmissa, tuoli marttyrinci Approssa.
Hyginus, Rooman piispa, asett. kummit kasteessa, martt. in. 142.
Jesus,

Arkadius, Piispa Aftiknssa kun. Genscrikin aikana; marttyri.

kuutti Lllward, Schlesvigin herttua, soti Wenoiläisiä tungt. -s-1131.
Feliks, oli 44 innotta Abderan piispana Tratiassa; ajctt. maanpakoon.
Maurus, Mainzin arkkipiispa, saarnasi saksan kielellä 1- 856.
Marcellus. Rooman piispa, marttyri k. Diocl. aik.
Antonius pyhä, eräkäs Egyptissä, luostarilaitoksen perustaja f 356.

Januarws.

to. 1882
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Muistiinpanoja:

'

4;: 15. Sf. asewelwollisuus kalen16M. Ilmari (3Kctrcellug)
5 teria.
17|SC, Anton
8,47-8,86 (i 19. Markkinat Kuopiossa.
18 K. Prista
6,17
19 T. Henrik (Heitti) O
e. 7' 19.
Turussa.
8 25. Toripäiwä Porwoossa.
20 P. Fabian
2ljL. Aunetta
Q 8,41-3,43 9 26. Markk. Hämeenlinnassa.
Toripäiwä Heinolassa.
R00m.12:16— 21. Matt.B:l-13. ;■;31.
Tanunikuun lopulla: Turun
10] haaraosaston »vuosikokous.
22 S. 3 Sunn. loppiaisesta
11, Tammikuun lopulla lähettä23 M. Lmma
21 T. Gerit Transl,
12 mät Kanscmwalistus-scnran
25 K. Pciciwali
(I 8,38—8,53 13 haaraosastot wuosikerto26 T. Wiljo (Polykarpns) }9,27 a.14; mutsensa toimikunnalle Hel!

!

„

27 P. Krysostomus
28L. Kaarle

15
(I 9,26—4,116

sinkiin.

,j

!

;

Sananlasku:
Nooni.18:8-l0.Matt.8:23-27. ) Kun on «små nunna wuouna,
29!
4 Smm. loppiaisesta
17? silloin halla Heinäkuussa,
30 M. Gunilla
18! totot
keskellä kesää.
19.1
3I!T. Alli

pyhä- ja nimiplliwistii:
Priska, Roomalainen tyttö kidutettiin kuoliaksi noin 269. (Cathedra
Petri Romana fat. juhlll).
Henrik pyhä, ens. kristinuskon saarnaaja ja piispa Suomessa.
ja Ruotsissa.
Murhattiin 1158. Suuri juhlap. fat. «k. SuomessaSebastian
Fabian, Rooman piispa, murhattiin 251
ennen
sotciftäällikö Ranskasta, martt. k. Diocl. aik.
Agneta, Room. neiti, martt. tapettiin tänä p. ro. 306.
Wincentius, espanjalainen martt. n. 300; kidutettiin hirwensti.
Emerentia, ylhäinen room. nainen, martt.
Erik translatus. Tänä päiwänä w. 1273 muutettiin Grik pyhän
luut Wanh. Upsalan kirkosta Ups. tuomiokirkkoon. Wrt. Toukok. 18.
Paavali, pakanain apostoli
n. m. 66. Wietettiin kirkollisena jnhlapäiwäna wuoteen 1773 asti Spaaroalin kääntymisen muistoksi.
Polykarpns, op. Johanneksen oppilas, Smyrnan piispa; martt. ro. 169.
Krysostonius Inh., eräkäs, sitten Konstantinopolin piispa, mainio
saarnamies, 407 maanpakolaisuudessa,
Kaarle suuri, mainio Ranskan ja Rooman keisari
814.
Walerius kuului Kr.7o opetuslapsen lukuun, saarnasi Galliassa.
Gunilla w:sta 1787; e. Adelgunda, neiti, rakensi luost. Ranskaan.
Alfhild w:sta 1865, e. Vigilius Tridentin piispa, murhattiin 470.

-s-

-s-
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28 päiwää

Muistiinpanoja:

1. Sotiin. lo6j. I. obl. art».
Q 8,17- 20
[-4,12 21 1. Walt. palk. l. sarjat arw.
213:. Wax. kirk. käy.
7,40 a. 22: 1. Rotsch. 1.881 l. koit. lunast.
M.Huugo
_4|£._an§floriitS 08,10-4,2023 1. öpp. kot. l. kork. litnaSt.
1. Markkinat Wiipnrissa.
4.Luuk.2:22-32.
Kynttilänp. jättää pois
5! S. Kynttiläin. P.
24 2. muuttawa
laniftnoti puolet
25
«,M. Laina (Dorotea)
26, huoneista jälkeensä tulijalle.
7i S. Rikard
2.
©B,O-4,30 27 7. Toripäiwä Lowiisassa.
8 ff. Malakias
28 15. Markkinat Sortawalassa.
9,2:. Naciui
Naautaalissn.
10!P. Miia -4,38 C 10,16a.] 29 21.
Kajaanissa.
11>L. Gufrosyne (Opri) Q7,52-30 22.
Nowllnuicmcssä.
2'itor. li: 19-81. Luut. 8:4-15. 23.
Sawonlinnassa.
12!©. Setsngesiinll
Elma 81 28. Tästä patinasta hnhtik.
päiioääit
1
1
on pnolctsi wiwfcclmif.
13Mi.AaabuB
14!T. Vnlcntiu
2^ detsi pestattu palkollinen oi-

:

I K. Viinittä (Riitta)

!

;

_

,

„

;

„

<

„

!

„

Muutamia tietoja
Birgitta, Skottlllnnista, taitama noituudessa, eli sitten eräässä luostarissa, t 518 pyhän maineessa.
Marian kirkkoon ottaminen, wietettiin kat. aitana juhlana; silloin
wihittiin kirttokynttilät, josta toinen nimi Kynttilänpäivä.
Hugo, w:sta 1872 (torr. tzuht. 1) ennen Blasius, piispa Wahässä

Aasiassa, martt. 283. Kat. aikana

saarnattiin

tänä p. kirkoissa.

Ansgarius, ensim. kristinopin saarnaaja Ruotsissa -j- 865.
Agata, nainen Sisiliasta martt. 252. Norjalaiset kertoivat, että hiiret oliwat syöneet hänestä nenän ja korwat, ja olisiwat syöneet
hänet kokonansa, jos hän ei olisi rnkoillnt Jumalan apua ja
liimannut pitää tätä päiroää pyhänä.
Dorotea, p(I), neiti Egyptistä, martt. 287.
Kikard leijonamieli, ©ngt. kuningas. Teki ristiretken
1199.
Malakias profeetta, cli luultawasti Neheniian aitana, Ennen Oyrus, egypt. martt. 252.
Naemi, w:sta 1867; ennen Apollonia, neiti Egyptistä, martt. 252.
Elina, w:sta 1870; ennen Skolastika, Veuedikton (Maal. 21) sisar,
tuoli luostarissa 535.
Eufrosyne, neiti Aleksandriasta, meni luostariin, päästäksensä isänsä
käskyn mukaan menemästä wcistenmielisiin naimisiin.
Eulalia, trist, neiti Gspcmiassa, martt. ro. 800.

-s-

lebruanus.
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Muistiinpanoja:

M.

!

15K. Sipi(Sia,frid)(l 7,41—4,49
keutettu pyytämään pääs10 T. luliaanll
4 tötodistuksensa, jos mielii
(Polykrou) 4,32 a.] 5 muuttaa.
17A Wäinö
Monforbia Q 7,32—4,57 # 6| 28. Katso asemelm. kalenteria.
!

13. Suitt. 18:31-

19 2. Lnsklnissunnuntlli
20,371. Mieluisa Wutariuo»

212:. 'Uo «»Ilarina»

22 S!

.

Pietari

Kausanwalistus-seuranwuositotous tzelsinaissll t. k. loUmot»
8 pulla sanomalehdissä
7

9

G 7,21-10

tcttawanll päiwänä.
Sananlaskuja:

!

!

!-5,7 11 Kyutteli fotoin tysyypi,
23 X. Tcrtulliau
24P. Mattias
f 11,13 e. 12 wali pajattclcepi: jokoPaa-on
25& Wiktoria
(D 7,13-5,1513^ kankaita
kudottu, aloitettu
2 S llr.6:l—lo.Matt.4:l- I!,
aiminoitll?
261®. 1"S. Paasi.
9teBtorl4 Kuu härkä kynttelinä räystään
27!M.Leander
15 aito juo, silloin Maariana
10 knkko janoon kuolee.
28:2. Cmti (lliafariitS)

pyhä- ja

nimiraitoina:

Agabus, yksi Kr. 70 opetuslapsesta (»rt. tkl. 11: 28).
Walentin, ptisp. Italiassa, martt. 362.
Sigfrid, Ruotsiu toinen apostoli, -j- 1067.
Juliana, neiti Wahästä Siamista, martt. 290.
I'olvliwn, Vllbylonin piispa, kimitettiin w. 251.
Koncordia, Ital. Inaimo, Hippolyten (Elo. 13) imettäjä, martt. 259.
Gabinus, Dtoomalaiuen opettaja, marttyri t. SDiocl, ait.
Eukarius, Lydian piispa noin 700 luwnlla.
Hilarius, Rooman paatui, -j- noin 850.
Petrus kathedratus (Pietari tuolissa). Ap. Pietarin sanotaan tänä
p.
Antiokian piispan istuimelle. Kirkoll. juhlcip. wiclä
joku aita nstonpuhdist. jälkeen.
Tertullianus, kuuluisa opettaja Karthagossa,
320.
Mattias, roolitta apostoliksi 3ubas Ist. sijaau. W:cu 1773 Kr!.
jiiljlapäitoä.
Viktorinus, martt. Egyptissä noin 257; ennen in, 1773 Victoria.
Nestor, Pernan piispa Wäh. Aasiassa; martt. 251.
Leander, piisp. Espanjassa, käänsi Länsi-Göötiläiset oikeaan oppiin,
eli noin 600.
Makarius, eriitäs, pnfjän Antonion (Tamm. 17) oppilas, eli 400 luit).

nousseen

-s-
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31 päiwää

Muistiinpanoja:

Albin ©7,1-5,21 Helmit. 17 1. Hyyryläisten tawallincn
'

I K.
2 T.
8 P.
4£,

Fanny

18

ylössanomispäiwä kaupun-

:

,

<

<

'

'

19 gissa.
Aura (KlMMnda)
6,52,5,88 20 1. Rotsch. 1874 l. kort. luuast.
Adrian
lainan arpomisaika
"]jftntt.3:B. Serent.4:l. Luut.ls:lB. Saman
Maaliskuun alussa.
5 S. 1 Rulouspäiwä ©2,22 a. 21. 2. Torip:wa Lappeenrannassa.
22 7. Markkinat Torniossa.
6 M. Fulgentius
28 8. Toriplliwä Kuopiossa.
7 T. Perpetua
BK. Mim (Filemon) 06,-10-21: 14. Toripäiwä.Kalajoella.
[-5,43 25 14. Lähtöpäiwä lampuodilla.
<)JSE. 40 Marttyria
2N 14. Markkinat Zllitorniossa.
IN P. Aurora (Koitar)
06,31-5,5127. 15.
11 !L. Windician
Mikkelissä.
j 15. §t))3. Rotsch. l. tork. lu@fej.s:l £mtf.ll:l4—2B.
nastetaan.
121573 S. Panstossll 0 11,10 e. 28' 15. Nanhoitnsaitn alfaa haahMaalisk. 1 kan, isoknrpan, joutsenen, jä13 M. Nikeforus
-6,0] 2;
14 T. Matilda (Tilta)
niksen, metson, metsähanhen,
15K. Kristofer (Risto) ©6,19- 3 kottaraisen, kyntölinnun, pel16 T. Heribert
4_
„

Muutllmia tietoja

-s-

Albinus, piispa Ranskassa,
540.
Fanny, w:sta 1872; e. Simphcius, Rooman paawi, toimitti kirkoille
ja opettajille tuloja, eli 100-luwulla.
XuuiFuuäll, Sats. teis. Henrik II:n puoliso, ueitsy eliukant. 1- 1010.
Adrian, roomalainen sotilas, martt. 802.
Konon, martt. Kyprossa teis.Tecion aik. (Gerasimus 1700-luw. alunsa).
Fulgcntius, piispa, opetti KaräjagöSfa, -j- 528.
Perpetua (ja Felicitas) niarttyria Afrikan Mauritaniassa to. 200.
Filemon, waussiuwartia Aleksandriassa. Martt. yhdessä toal;bitta=

toaufa pappi Apollouiou kaussa.

10 marttyria kärsimät tantit mittaan kuoleman to. 820 Armeniassa.
Aurora, to:gta 1827; ennen Apollonius room. senaattori, martt. 180.
Vindician, piispa Vuglaunissa, 1' 695.
Gregorius suuri, S)}oontait paatui, koulujen snojclnspyhä,
601.
Nikeforus, Konstllntiuopoliu piispa, wastusti ftnuaiit palwelusta ja
ja
kirkkojen
tontitta,
827.
saattoi siten aikaan eron room. treikk.
Mathilda (Mechtild), Tats, keis. Henrit I:n puoliso, antelias papistolle, f 973.
Kristofer, martt. noin 250 Wähässä Aasiassa.
Heribert, Kölnin arkkipiispa Saksassa, 1' 1021.

-s-

-s-

Martins.
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MulstiinPlMVja:
5 toteutan, peuran, pM)it,iuov^
Edward
<16,10-6,8 6 fan suwun, riekon, suokukon
Gal. 4: 22—81. luh. 6:1—15. j ja teiren.
pentueista ei saa käyttää
19!©. PuoliPaast.lnusoGl,s9e. ?! Tästä
muuta kuin karhun,
20 M. Jaakkima 6,49e.kewäp.tas. 8! koiraa
sudeu,ilweksen ja ahmaujah21 JS. Pentti (Benedikt)
9 tiin.
22 S. Viktor
05-58-6,1810 16. Suoin, kirjallisuuden
seu28 T. Aksel
11! ran
wuosikotous ©elj!tt=
24 P. Gabriel (Kaappo)
12
G 7: 10—15. Lunk. 1:26—38. j 16.Lissä.
Toripälwä lisalmessa.
Kurkijoella.
25>L. Mar.llm.P. (I 5,48-6,25 13!! 22.
Ebr.9:ll— ls. Kih.B: 46-59. ! Maalisk. lopulla:,tzyp.Notsch.
obl. arwotacm.
26;©. 5 S. paastossa J 3,15 e. 14 81.l. Lainmukainen
hlössauo27M. Soini (Rupert)
15 mispäiwä hyyryläisillä
kau28; 2;. Kauftpo (Malkus)
16, pungissa.
17
5,36—6,35
29 K. Joonas
O
30 T. Guido
18'! Sf. afcroeto. kalenteria.
31 133. Amos
19]
17133. Kerttu

i

18>L.

i

„

Pyhä- ja nimipäivistä:
Gertrud, aatel. neiti Belainssa, kuoli luostarissa 664.
Edward, Englannin kuningas, murhattiin 978.
Josef, neitsyt Marian mies; ppljäp. kat. kirkossa w:sta 1408.
Joachim (Jaakkima) uritin Marian isä.
Benediktus, Itlll., Benediitolllismnntkikuuuau perustaja, -s' 548.
Viktor, room. sotilas, martt. k. Antonini» ai!.
Aksel, w:stal766; ennen?iäeB, tyttö Roomassa, martt. (Ks. 15 Tony.
ilmestyi Marialle.
Gabriel, yli-enkc!i
Marian ilm. päivä, pphftp. jo 600-lnwulla. Tänä päiwänä (liotiiii!
maailma, ajettiin esiwanhcmmat paratiisista, läksi Noai ailiSta,
ristittiin Vapahtaja h. tapahtui muuktitarujcu mutaan muitakin

merkillisiä tapauksia.

Immanuel, martt. Smyrunsta.
Rupert, Naustasta, Baijerin apostoli, t 780.
Malkus, nnorukaincn (s»sarcasta, martt. noin 258.
Joonas, profeetta. loinen Joonas, martt. Persiassa,
343.
Guido, w:sta 1865 (ja myöskin 1600-luwnlla) ennen Qvirinus, room.
sotapäällikkö, martt. 131.
Amos, profeetta,
noin 800 ennen Kr. synt.

-s-

-s-
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30 päiwaä

Muistiinpanoja:

!

IL. Harald Q 5,27-6,42 M.k. 20 1. Puoleksi wuodeksi pestatulle
palkolliselle (kaupungeissa)
M, 2:5-11. 1Koi. 11: 23-29.
on Minneistään tänä ftäi2!S. SPalmitfititn.
TeodosinsÄ wänä annettawll päästö7,29
3 2ft. Ferdinand
©
e. 22 kirja, joll'ei isäntä häntä
1 T. Kalerwo (Ambrosius)
23 enää tahdo pitää palwelut5,15-6,52 24
5 K. Irene
6 T. Wilho
25 1. sessaan.
Tähänftäiwään asti kestää
puoleksi wuodeksi pestatun
Tit.2:s-11. guuf.23:32—43.

oikeus pyytää
7 P. Pitkäperjantai
26 palkollisen
päästötodistusta, kun hä2?
Bi.'. Pcrftctuns
JDö/i-z?^
nen palwelusaitcmsll päät1 t 0.5:7,8. Mark.l6:l-8.
tyy Toukokuun 1 päiwäuä.
toimitetaan
9, 5. Plläsiliispliiwä
Otto 28 Henkikirjoitus
Maaliskuun 15 ja HeinäAp.tckor.lo:34-43.Luuk.24:13-85.
kuun 15 päiwän toaltlla.
29 29. Suomen tiedeseuran wuo109K.2 Pääsiäisplliwä
C8,12 a. 30 sipäiwä.
lIT. Antipas
4,54-7,9 31
12 S. Julius
13|SL lustinus
Huhtit. I
2j
14!P. Kyllikki (Tiburtius)

Muutamia tietoja
Harald, w:stll 1752, e. Hugo, pyhä cräkäs Ranskassa, + 1132.
Teodosius, w:stll 1791, e. Theodosia, tyttö, martt. k. Maksimiuon aik.
Ferdinand V, (w:3ta 1739) ©gpaitjau kuningas perusti inc,wis!tioui-

uomiot, -s-1516; e. Agape.

Ambrosius, Milanon piispa Italiassa, edisti kirkkolaulua, t noin 400.
Irene, lrist. tyttö Afrikassa, martt. k. Diocl. aik. (1740-1749 Jovianus).
Wilho, piispa TllNskllu Noeskildessä, f, 1076. „SEtrt Tuorstai" wic°
tettiin wuoteen 1778 asti juhlapäiwänä.
Hegesippus, eli Roomassa noin w. 160, tirj. tirkonhistorian.
?orpotuuB, piisft. Ranskassa, rakensi kirkou noin w. 480.
Otto, toista 1780, ennen Proehorus Autiokiiasta, martt. enf. wuosis.
Hesekiel, profeetta, eli Babylonian wankeuden aik.
B:tta ja 4:tta paft=
Antipas, martt. mainitaan 3lm. raam. 2:13.
siälspäiwäa wietettiin pyhänä wuoteen 1773 asti.
Julius, Rooman piispa, taisteli Areiolaisia sijastaan, f 351.
Justinus Philosophus, tiedemies Roomassa, kääntyi kristinuskoon ja
mestattiin to. 163.

Tiburtius, Roomassa, martt. k. Severin aitana.

HlprMs.

to. 1882

r 34

jf]

15 L. Linda (Olymp.) ©4,45-7,46
11uh.5:4— 10. 1uh.20:19—31.
16 S. IS. Piiäs. jälf. Patrik
11,20 e.
17 M. Eljas
18 T. Valerian
19K.
(I 4,83-7,26
20 T. Stinatta
«i m
21 P. An clnto

Bernhard

22L.
Slitna
I
-

—--r—;

1 Piet.2: 2l

Suli. 10:11-16.

24M.Älbcrtiiua

Mnistiinpllnoja:

betonein kuluessa antamat f

sauwalistns-seurau asiamic-

4 het wuotuiset tilit heidän
5 luonaan mitatonta ole.
6 r MÄa kirjoista.
7 K,, afetoelto. kalenteria.
8
n „„„f„?.*„>
WananlllZiu:
n
_
0
,
,",

©4,25-7,3410

23!©. 8 S. Pääs. M.

11

talos,a waraMa tallella
wiclä
wihko Walpunlle;
innnpi,
„,;

„

-.

„

UrpannsErkkikin
Yrjö 11' kin niknttaapi.
12 Mikä »(aariana «talolta,
5 8,38 a. 13 Wappuua waolla.

se

25 T. Markus
<14,13—7,4414 Kun kiurusta kesään, puoli
26Sf. Klctus
27 T. Wcrua (Antinius)
15! luuta peipposesta, wiitto16 kausikiwc,iwiasta,yksipaiwä
28*6. Suure
4,5—7,5117 päästyscsta, wästäräkista
29». Tyko
ei m )tm
Pj.55:23. IPiet.l:l3.
43:5.
80 S. 2 Rulousp.
Mariana 16j
'

.

pyhä- ja nimiplliwistä:
Olympias, inartt. Esftaujassa to. 253.
Patrik
Irlantilaisten apostoli ja suojeluspyhä, -f- noin 435.
Elias, profeetta.
Valerian, Piispa Afrikassa, martt. kuningas Gcnseritin aik.
Bernhard, (slairwauxilainen, mnnkki, joitta yllytyksistä
ristiretki
pääasiallisesti sai alkunsa, -s 1158, julist. pyhäksi 1174; e. Timon
Amalia, w:sta 1779; e. Sulpitius, room. marttyri kcis. Trajanin aif.
Anselmo, Cauterbyryn piispa Englannissa, 1' 1109, kirjailija.
Aliina, w:sta 1872; e. Soterius Room. piispa noin 170.
Yrjö, ritari lohikäärniccn tappaja; toin.V, sotapäällikkö martt. to. 295.
Albertina, to. 1755; e. Adalbertus, myös Sabas, roomalainen martt.
Markus, ewankelisti, Paawalin ja Pietarin mattatowcri, marttyr
noin to. 64.
Kletus tai Anacletus, piisft. Roomassa, martt. to. 91.
Antimus, piispa Nikomediassa, martt. to. 800.
Thure, to:gta 1776; e. Theodora, room. martt. Diocl. aif.
Tyko t. Tychicus, apost. Paawalin matkatoweri.

ens.

Mariana, to:§ta 1824; e. Marianas, opett. Numidiassa, marttyri k. De
cion ail.

Toukokuu

12

ffiappu
1 M. Ataullsius

2

BK.'2;. Ristinpäiwä
4
5
6

$

Noosa
Aleksandra

U

M»istiinplln»ja:
wuosi alkaa.

19 1. Pappien

Huhtik. 20

1» Muuttopattva puoleksi wno-

©3,54-8,121

010,13a.122

23 1-

L.' Jenny
O 3,46-8,8 24
-<>7^r"iri7~oio„rV"iATx
_3aat._l: 17-21. pop.
7,5. 4S. Piins. j.

31 peittoaa

16:

Stanislllus 25

detsi pestatuilla palkollisilla
(muoastaau kaupunycissa).

Jos asianhaarat mm tvåa,

saa

titoat,
kansakoulujen lnfutau|t taita pniwanä paat=
t fi/
opett j;ja Dn

welwolliuen pitämään pienten lasten toulna 15 p. Ke9!T.
Munta
I' **««««« (krapujen) tan.
hoitusaika alfaa.
io é* «V? i
iM'
29 .8 25 kontot 1 1- Notsch. 1«s1 l. obl. arw.
18!«. Äo
arw.
Saat. 1:22-27. 1uh.16: 23-33. 1. ft o t. f rt f)j. t. fort. Ittitagt.
14 S. Nulllnssmm.
Helmi 2 1. Hels. wesij. l. tork. lunast.
15 M.Sofia
3; 11. Haminan haaraosaston
4,
16 T. Ester
wuosijuhla.
17 K. Slinta <13,19-8,8509,15a.
11. Gläinniaikkiuat Turussa.
8:9B.

Strateg

Timoteus (Simo)
30-8 18^2
'

'

:

111 IlälS

26
27

tt

Muutamia tietoja
Vappu, (Sngl. kuninkaan tytär
w:sta 1870; e. Filip. 38:teen1773
imetettiin t. p. pyhänä apost. Filippuffen jaJakobuffen muistoksi.
Atanasius, Aletsaudrian patriarkka ja kunlnisa opettaja, 1' 373.
Ristinpäivä (pienempi): Tänä p. to. 325 löysi keisarinua Helena

Jerusalemista Kristuksen kadonnutta ristiä;

piiiwcin nimi Aleksandra.

toto.

1827—51 oli

Roosa, w:sta 1885; e.Monica, piispa Augustiuon (28 Elot.) hurskas äiti, 389.
Aleksandra, w:stalBs2; e. Gotthard (Godardus) satsal. piispa ja kirtoit rateutllja.
Sigismund, Ruotsin ja Puolan kuningas, -j- 1632 (w:sta 1789); e.
Johannes anto portain latinani t. toät). luh. päimä.
Stanislaus, piispa Puolassa; riiteli kuninkaan kanssa, murhattiin 1989.
Akatius, sotapäällikkö Konstantinopolissa, martt. Diocl. aik.
to:3 1771; e. Prochorus
Timoteus, Paawalin oppilas, martt. 96.
(ff. Huht.), aikaisemmin Timotheus.
Aino, w:sta 1872; e. Epimakus, Aleksandriasta, ntartt. Decion aik.
Mamertus, piispa Nllnsk. noin to. 452, kehitti tirk. juhlamenot,
Charlotta, w:stal772; e. Pankratius, room.nuoruk., martt. to. 809.
Flora, to:gta 1840; e. Servatius, piispa Alllnkomllissll, f 370.

-s-

Korona, sotilaan waimo Italiassa, martt. keis. Ant. aikana.

Majus.

ro. 1882
S,

Mark.
AP. tlr. 1:1-11.
ys!

13

P

h „..!..
n»„;«+si„
H!iN!stlinp!Nl»jll:

1«. 14—

islSTSeööttiiiilär
19 P. Einiilia

20,2. Karoliina

Fauna et Flora
wuosiftäiwä.

6 13.

-

7:

3,18-8,41 8

seuran

muutettu
18.Tnleetawallisesti
aikataulu käytäntöön

roal=
tion rautateillä.
16. Eläiuniartk. Kausalassa.
-T„. .rL
U Anriugou pimeneminen
alkaa
SE' 5 S' Pan,, ,nftmt
10 8/2 6 a., on parhaiuimalAM.Leimmnti
11 lausa 9,2 ja loppuu 9,89.
23 SE. SMjbja
(13,!,-8,c,0 12 25. Gläinmarktinat Tammi24g. Alarik
20.2:. Urlmnus (Urpo) J2,23cr.13 saarela
Wilhelmina (Wilma Mii,,a)l4 31.
aufipäätti plt=
2M15
27|£ SBeba
Q 2,r>9—
opistossa.
Ap.ttr.2:
3u1).14:23-31. 31. Lähtösiäiwä hyyryläisillä
4* 7—ll

i^-?«y^

—

I

+
"sMet

-.,_„_,

1

..

I«

JcSSfflSfßwtu Mäntä..

Ap.tkr. 10:42-4;, 1uh.8:16-21.
haaraosasto wuosipäiw.
29 Ät, 2 .öcluutaipiiiniii
17 Sananlasku:
30 T. Basilius
-9,1] 18 Kosta Urpo turtti päättä,
3I!K. Petronella (Elli) (1)2,52- 19 Silloin kesä paita päällä.

Pyhä- ja liimipäiwistä:
Sofia, ptfj. room. nainen, -s 130 snrnsta haudattuausa kolme tytärtään, gibeg, Sftes, Caritas, jotka oliwat marttyrituolenia» kärsineet.
Ester, W:stalB7l, e. Peregrinus, piispa Ranskassa, martt. tzadr. aif.
Rebecka, w:stll 1777; e. Torpes, Room. keis. howivalwelija, martt.
Eero, t. Eerikki pyhä Ruots. kuningas, tett
ristiretken Tuomeen,
1' lito. Suuri juhlapäiwä kat. aikana. Helatuorstain aikana
Helka tai Watkuecu juhla, pak. Suomalaisten kewätjuhla.
Emilia, w:sta 1864; e. Potentia, roui... tyttö, martt. Aur. att.
Karolina, in:gta 1783; e. leiliä (Aasilla), room. tyttö, martt. 257.
Konstantin, w:sta 1773; emien Konstantia.
Hemminki, Turun piispa, 1' 1367, pyhitetty 1513.
Lyydia, w:sta 1871; ennen Desiderius, piispa Ranskassa, martt. 411.
Alarik, w:sta 1872; ennen Eogatius, martt. Englannista noin to. 400.
puolipyhä tat. aitana.
Urbanas, Rooman piispa, martt. 232
Wilhelmina, W:stal799; ennen Eleuthcrius,9ioomau piispa martt.l9o.
Zsäu,,, engl. munkki ja kirjailija,
785.

ens.

-s-

Germanus, Pariisin piispa, suuri saarnamies, 's' 578.
Maksiminus, Trierin piispa Sats., pnolnsti tr. nskoa, -j- 350.
Basilius suuri, Saefarean piispa, oppinut, -s- 878.

Petronella, aft. Pietarin tytär, Maltti kuolemalla naimisiin joutumisen, -j- 65. 3:s ja 4:8 Heluntaipäiwä kirl. juhlasi. w:een 1773 asti.

AesäKuu
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12
'i T.

1

I

J-

30 päiwää

Muistiinpanoja:

Nikodemus(Teemu)OT.k. 20 1. Hyyryläisten wuost alkaa.
[10,15 e. 21 1. Useanlaatuiset palowakuu2 35. Wenla
02,48-9,9 22 tukstt uudistettawat.
3£ Wiolll
'

raudoitus»
KoiraZhaahkan
N00m.11: 33—36. 10h.3:1—15. 1. aita
loppuu.
4S. P.Kolm. p.
Toiwo23 1. Eläinniarkt. Pieksämäessä.
24 1.
5 M. Vonifacius
Länkipohjassa.
6 T. Kustaa
25 5. Kustantajayhtiön wuosiko2,43-9,15 26 kous Helsingissä.
7 K. Robert
8 T. Salomo
T 6,52 e. 27 8. Elämmarkkinat Akaaii Toi„

9 P. Primus
10 L. Swautc

28
jalassa.
2,41-9,19 29 14. Lähetysseuran wuosijuhla

imetetään tämän tuitit toi11uh.4:16-21. Luuk.l6:l9-31
keskiwiikkona Helsin111®. IS. K«lm. P. ä3ctrnaöa§3o sena
gissä.
12 M. (Mo
31
päättyy
13 3. Oedla
Kesät. 1 15. Kewätlukukausi
14K. Eelis
©2,38—9,22 2 kouluissa.
15 SE. SSiettt
O 8,15 e. 3
\

,

■

16 P.

Justiina

4!

Muutamia tietoja
Nikodemus, rovin, pappi, mcirtt. kosta tielsi uhrata epäjumalille.
Wenla, w:sta 1816, e. Erasmus, piispa Italiassa, martt. to, 303.
Viola, to: Sta 1867, e. Marcellinus, pappi Roomassa, martt. to. 800.
Optatus, piispa Afrikan Numidiassa, taisteli DoimtiZtia wastaan,
eli 4:llä wnosiscidalla.
Bonifacius,

Satsan apostoli, synt. Englandissa,

-j- 755.

Kustaa, to: Sta 1774; e. Candida, frist, nainen; martt. Diocl. nit.
Robert, ranstalainci,, Eisterciläiz-munkkitunnan perustaja, 1' 1159.
Salomo, w:sta 1785; e. Medardus, piisp. Nanskassa, toiiititarljojeit
suojelusftyhä.

Primus ja toclj. Pelicianus, Roomalaiset martt, 256.
Svante, w:sta 1782, ennen Basilidcs, martt. Roomassa to. 61.
Barnabas, yksi Kristuks. 70 opetuslapsesta, syut.KyPrissä,mainitaa>l
usein ap. Paawaliu seuraalaisena.
Esko t. Eskil Englannista, lähetyssaarnaaja Ruotsissa, martt. 1129;
Eskon p. wietettiin fat. at!., pyhänä.
Edla to:Sta 1828, ennen Aqvilina, fr. neiti, martt.;
1780-luwnlla
Antonius, oppinut muutti Italiassa, -s- 1231.
Elisa, profeetta, synt. Namasknssa;
w:sta 1750, e. Elisäus.
Vitu», t. Wietti, poika Sisiliasta, martt. k. Diocl. aik.

Jumus.

1882

».

15

Muistiinpanoja:

~&
_,

Botolf

!

17 L.

«I 2,37—9.24 5 15. Yliopiston kirjasto sulje-

sftÄÄttfagfa.

Sttifl,l<bl6-24. ;
Tapio 6 20, Kewätlukutausi päättyy
18!©. 2
P.
7 kansakouluissa ja seminaa19M. Siiri
8! reissä.
20 T. Florentin
21 K. Albnnus 02,37-9,265e= 9 29. Toripäiwä Porwoossa.
22 T. Paulina
s)'äft.seis.3,6e.lo
Sananlasknia:
, H 7,43e. 11
'
235. Aadolf

S. Solut,

_

,

_

.

Käki kukkuu: halloiksi haukeen,
letnoffl leseen, lviljawuo241L.
fae£fi warftuun.
1 Piet. 5: 6—11. Lunk. 15:1—10. | Stö, kesän istuttaa, länsituuli
25573"5. K«lm. P. Tllllwettil3, lämmittää.
26 M. Jeremias (lermo)
14
15,
27 T. Onerwa (Krescens)
© 2,41—9,25 16,
28 K. Leo
17
29 T. Pietari
18
80 p Martialis
(M
'

in-1

°

«....t 1-W-80
Luut.
1:57-80.

V 7
Inh.Kast.p.
02,38-9,2612

pyhä- ja nimipäivistä:
Justiina, nuori tyttö Saksassa; tzunnillliset tllppoiwllt hänen nrat=
ticsslllln pyhää ehtoollista.
Botolf, Skottlllnnin piinssi, meni luostariin, -s- 650.
Leontius, sotamies Foinikiasta, marttyri k. §abr, aik.
Sigrid, w:sta 1862, e. Gervasius, Italiasta, martt. 169.
Plorenfcin, ennen Florentia, jumalinen neiti Espanjassa, f 680; aikaisemmin Plavius, tnartt.
Albanus, äHatngin piispa, tapettiin kirkossa 425.
Paulinus, Piispa Italiassa, niin antelias, että itse köyhtyi, 1- 433.
Aadolf, w:Zta 1750, e. Ediltrud, ©ngl. kuningatar, 1' luostarissa 685.
Juliana kastajanp.; trist, seurakunta mieltää ainoastaan kaksi syntymapättoajttylaa: tämän ja joulun.
Taavetti, Westmanlannin apostoli, Ruotsin tärkeimpiä pyhimyksiä,

1' 1082.
Jeremias, profeetta noin 600 e. kr.
Crescens, ap. Paawalin oppilas, saarnasi RanstllNMllalla, martt.
Leo 1 juuri, Rooman paatui,
Pietari, apostoli, ristiimillulattiin ro. 67 Roomassa; katolilaiset sanomat häntä ensimmäiseksi Paawiksi. Kirkkopyhä w:teen 1773 „Pietarin ja Paavalin päivä".

Martialis, saarnasi ap.

Pietarin lähettiläänä Ranskanmaalla.

Heinäkuu

16

Kesät,

~
-

Muistiinpanoja:

r',

1 L. Aaro ©2,44- 9,2307,50a.19

31 päiwää

Heinäkuun alussa Rotsch.

1862

!

!

!

!

>

l. obl. arw.
Room. 8: 18—23. Luut.
1. Rotsch. 1862 l. kork. litu.
!
S: 86—42.
4. Markkinat Sortawalassa.
2;©. 4 S. Kolm.P. Mar.cts.ft.2o! 14. Rauhoitusaika lopft.: jout21 senen, naarashllahkau, met=
3M.Anatolius
4 T. Ulriitkll
22 sähauhcn, tyntölinuun, kaik©2,48-9,19 23! kien suorsnlajieu, isoturpa»
Melter
24! ja„suotukon.
N!T. Esaias
€ 11,34c. 25^ 13. Äyriäisten
Klaus
7!P.
rauhoitusaika
Q 2,53-9,16 26! loppuu.
8!«. tittan
' 1 Pkt. 3:"B
Lillikö:!-11. ! 15. Luwalliseeu metsästykseeu
9,675 S. Kolm. f. '"KyrilluZ27! saa käyttää koiran järwien
10 M. totutus (Solmu)
28! rannoilla yunäwcsiftcräisillci
11 T. Gleonoora
29.1 mailla.
2,59-9,10 30; 22. Mätäkuu alfaa.
12 SL Herman
1>
13,2;. Joel
Heinät.
8,43 a.] 2 i
14 P, Alisa
15 S. Styogtjaf. (23,5-9,5 » 3!

Muutamia tietoja
Aaro, ylimmäinen pappi, Mooseksen roeli,
Marian etsikko päivä (Heinä-Maaria), määrättiin juhlaksi 1380,
muutettiin 1773
snnunntaiksi.
Anatolius, piispa Syriassa noin 285, kirjailija,
Ulrika, nusta 1727, e. Hulderius (Ulrik), Augsburgin piispa
973

ens.

puolusti paatoia wastaan pappien oikeutta

naimiseen.

-s-

Melker, w:sta 1778, e, Arilla, krist. neiti, martt. Diocl. aikana.
Esaias, profeetta, (Gustaf 1750—1773).
Klaus, Wäh. Aasiasta, martt. (Claudius w:teeu 1768).
Kilian, lähetyssaarnaaja Saksassa, murhattiin 697.
Kyrillus, saarnasi Bulgariassa, Böömissä y. m., -s- Roomassa 800
lnwnlla.
Kanutus, Kuut suuri, Tanskan ja Englannin kuningas, -f- 1086.
Eleonora, w:sta 1763, e. Pius, Olooni, piispa, martt. Anr. aif.
lierinen, w:sta 1767, e. Hermagoras, ital. Markuksen oppilas, martt.
Joel, profeetta, noin 770 e. kr.
Fokas, piispa Wahässä Aasiassa, ntarttpri k. Tmjanon aik.
Apostolien jako, jolloin lähtiwät eri haaroille ewcmk. saarnamaau.
Reinhold, w:sta 1767; e. Raeneldes, neiti Galliassa, martt. 680.
aleksin», Roomalainen, antautui Maikka korkeasutuinen wapaaehtoisesti kerjäläiseksi, f 398.

W. 1882

U!

Julius.

17

Pl

Filipp.2:2,3. Ps. 85:9-14
Muistiinpanoja:
2 Piet. 3:13.
r-l
Rukonsp.
Reinhold 4:! 28. Marraskuussa poismuut16!S. 3
5' taloa palkollinen
tästä
17M.Aleksins
6;
päiwästä altaeit (Syyskuun
1812:. Fredrik
?!
pm
saakka)
19K. Saara
8
pyytää pääs03,13—8,58
20 T. Margareta (Markc)
8
tötodistusta.
21$. .Hanna
03,19-8,52 9 Jos suostuntaweron alainen
W
22«. Magdaleena (Atleena)
kuolee cnuen tämän Emut
päiwää, ei häueu puo1 Piet. 1: 16—18. Matt. 17:1-8.
Olga 11 lesta tarwitse weroa suorit23 S. 7 Kolm. p.
24 M. Kristiina (Kirsti) H o,oc. 12 taa.
25 T. Jaakko
13! Ks. asewelw. kalenteria.
26,K. Martta
«23,28-8,4314! Sananlaskuja:
27 T. 7 Unikekoa
15 Suin otrait
hiukset uätptoät,
16.i
28$. Botwid
3,35-8,3617! warta silloin wiikattecsi.
29 L. Uoti
Kyllä silloin papuja tulee, kuu
Room. 8:12-17. Matt. 7:15—21 :} papumaa on Marken pät=

g|

,

saa

)

ij

:

ens.

i

®rlita©3,44e.lB

wänä marjametsän wäärti.

I

19;

_

il

80M. BS. Kolm P.
31>M. Helena

Pyhä- ja nimipiiiwistii:
Fredrik, piispa Hollannissa, snututti nuhteillaan keisarin ja tapettiin to. 838; e. Lukuun,
Saara, Abrahamin waimo.
Margareta, epäjumalan papin tytär, joka kääntyi Kr. uskoon, marttyri 152.
Johanna w:Zta 1756; enne» Praxedes, jumalinen neiti Roomassa.-s-167.
Magdaleena, josta seitsemän perkelettä ajettiin ulos.
UIM, w:sta 1868, c. Constantia, w:sta 1860; Apollina, Apollonia
w:3ta 1761, aikaisemmin Apollonaris, piispa Nawennnssa, martt. 72.
Kristiina, Italialaiucu tyttö, martt. 300.
Jaakko wanhcnifti, apostoli, saarnaasi SubcaSfa, mestattiin w. 44.
Kirl. pyhäp. Uuteen 1773.
Martta, JöctfianiaSta, Marian ja Latsarutsen sisar.
Seitsemän unikekoa, paeten wainoa nnkkuiwat 7 kristittyä luolassa
Gfeson lähellä w. 249 ja hcräsiwät eloon taas 451.
Botvid, ruots. läh. saarnaaja, murhattiin to. 1100.
Olavi pyhä, Norjan kuningas, kuoli sodassa 1030; tapit aitaan wiettiwät pakan, aitana Suomalaiset Willnwuouan juhlaa,
Erika w:3ta 1836; ennen Abdon, «llj. Persialainen, martt. 2LO.
Helena, Ruots. tyttö, kllwi Pyhällä maalla, tapettiin 1140 wiattomana ja julistettiin Pyhäksi paljon myöhemmin 1634.

EloKnn
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31 päiwää

Muistiinpanoja:

,tzeiuäk. 2o 1. Kot. lafjj. l. M. arw.
(D 8,44-8,26 21 i, Walt. Valt. l. sarjat arw.
22 1.
Notich. 1881 l. kork. lim.
23 i. s?yft. totini. l. tork. luit.
4s. Aristarkus (Tärkki)
SL. Salme ___
Q 8,51—8,1924 9. Rauhoitusaika loppuu niibclt!in hyödyllisten otusten
1K0r.10:5—13. Lnnk.lU: 1-9.
suhteen, joidenka ampumi7
~6
S. K°w>. pl (p,55T25 „e,! ei wielä wiiuic kuussa
7
20
ollut sallittu, (paitsi pelto=
Lahja (Soitatit?)
27
pyyu).
B.X. Äyrinkns
9 Sf. »toutainta
V 4,1—8,8 28 9. Metsästys koirilla wapan.
10 T. Lauri
29 11. Tähän aitaan nähdään
30 rnnsaasti lentotähtiä.
11A Susanna
Q 4,8—8,0 31

IT. Piet. wcmk.

i

2 K. Katri
3 S. Maria

IK°r.l2^2-11.

19:41-47.

i"3©7lO WSMtttJfT''

14M.Nusebius
IM. läll. Mar, p.

®Wotl
10,52

e. 2j
3;

Muutamia tietoja
Pietarin vankeus, pyhäpäiwä katolisella ajalla.
Katariina, Pyhän Birgitan (7 Lokal.) tytär, f 1381.
Maria w:Zta 1816, ennen Stefanus, Ruotsin Helsinkiläisten suojeluspyhä.

Aristarkus, Tcssalonikcista mainittu ap. Paawaliu mattatuuippanina
Dominicus, ©spaniasta Nominikolais-mnnkkikunuan perustaja, wainofi julmuudella mhkolaisia, -j- 1221.
Sikstus, Room. piispa, synt. Ateenassa, martt. 259.

I)ooÄtuL,piißP.ltlll.,me3tattiinnsk.tähden362,(6uiiillul7Bojal749).
Kyriakus, tirkonplllwelia, martt. Nioclet. aitan.
Romanus, sotilas, martt. k. Walerianin aitana.
Laurentius, paalut Sikstin palwelnkscssa (ff. ylempänä), martt.
Susanna, room. neiti, martt. Diocl. aitana.
Klaara, italialainen tyttö, perusti nunnaluostarin,
1253.
Hippolytos, wcmkcin wartia Rooiuasta, martt. 259.
1^,!!,!,,N8, Clesarean piispa, kirkkohistorian isä,
f 340.
Jälk. Marianpäivä (wrt. 2 Heinät.) muntkitarnjcn
mutaan otettiin
48'
t.
p.
taiwaasen;
neits. M. tn.
tat. aik., pyhäpäiwä,
elämissä
Brynolf, ©faaran piispa Ruotsissa, -j- 1317.
Werner w:Bta 1778, ennen Veronica, tyttö Jerusalemissa, nähdään
usein ruinattuna hikiliina kädessä, jossa on Kristuksen tnwa; fen
olisi hän tarun mutaan saanut palkinnoksi hurskaudestansa.

-s-

Mugustus.

19

W. 1882

Muistiinpanoja

:

16|t. Brynolf
4,18-7,49 4! 20. Syyslukukausi alkaa fmt=
5 satouluttaja seminaareissa.
Werner
17>T.
18:3}. Armas (Agapetus)
N 28. Mätäkuun loppu.
4,25—7,40 7; 81. Peltopyyn rauhoitusaika
19,£ Mauno
loppuu.
|:
1 Kor.ls:l— lo."£"uitf.lB:
20;©. 11 S. K»lm7p. Samnli 8 Katso ascwelwollisuus-ialcutevia.
9
21'M. Anastasius
22£. liwar
H 2,87 n. 10 Sananlaskuja:
(D 4,85-7,2811
28 K. Sakens
12 Joka taajaan kylwää, se laa24 T.Pärttyli
jaan leikkaa.
25
-7,20113:

P. Lowiisa
hiljan kylwäuecllc,uälkä
26 £. Ilma (Sefyrin.) © 4,42- 14 Halla
syöneelle.
siemenen
'
2 Kor. 3: 4—181 Mark. 7:81
Kcwätsllteet kaswattaci, syyssa271©. 18 S. Kolm. P. Nufus 15! teet kadottaa.
28!M. Auqustinus (Tauno) ©l6 Kun on puola puolittaa, niin
2912;. Inh.Kast.k.leiN. [ll,l e. 17 on pelto kokokypsci.
30.5. Gemil
31]%. Arwid

4,51-7,818,!

19,1

pyhä- ja nimipmwlstä:
Italialainen marttyri. Toinen samanniminen oli piispa
Roomassa, -f- noin 530.
Magnus, toinen piispa Italiassa, marttyri.
Samuli, tuomari Israelissa; ennen Bernhard, roert, tzuht. 19.
Anastasius, sotilas Dalmatiasta, marttyri Aur. aik.
liv»- ro;gta 1825, ennen Symphorion, martt. Roomassa Neron ajalla.
1787 urta; aitaisenmun Timoteus, apostoli, mestattu ro, 96.
Sakeus, publikaanien päämies Jerikossa.
Pärttyli t. Nathanael, Krist, opetuslapsi, lähti Intiaan ja ArmeeAgapetus,

nilllln, kuoli marttyrina. Siri, Pyhäp. anteen 1773.
Loviisa w:sta 1750; e. Ludvik pyhä, Ranskan kuningas, teki

kaksi

ristiretkeä, 1- 1270.
Sefyrinus, Rooman paatui, marttyri 10. 220.
Eufus, room. ritari, marttyri Diocl. aikana.
Augustinus, mainio tirkonisä Afrikasta, kääntyi kr. uskoon 83 W.Wssä
luettuansa Paawalin epistolat, kuoli piispana §ipogfa älfrit. ro. 408.
Juhana kastajan kaulanleikkauspäivä; tänäft. Iltuiiroat kristityt löytäneensä hänen päänsä lernsalemissa 4:lla wnosisadalla; tat.att,
Eemil w:sta 1863; ennen Adauctns (lisätty), nimeltään tuntematon,
martt. Diocl. aitana.
Arvid ro;gta 1781, ennen Aristides Ateenassa, jota tzadr. aik. puolusti kristin uskoa sanalla ja kirjoituksilla.

ZyysKuu
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30 päiwää

Muistiinpllnoja

:

@fof.2o Rotsch. 1874 l. M. artö. täIP. SligibiitS
4,59-6,59 21
2 S. Justus
män kuun alussa.
Gal. 3: 16—22. fiuuf.lO; 23-37. 1. Notsch. 1874 l. kork. luuast.
Syyslukukausi alfaa yli'3 @. I S. Kolm. P. Serafina 22 1. opistossa
ja kouluissa.
4 M. Mooses
£ 3,8 e. 23
Eläinm, ÉiurutöebeUa.
5 T. Vuoolsns
24 5.
5,8-6,47 25 6. Markkinat Tampereella.
6K. Safari
SBtimciitcn päiwä, jolloin
7 T. Neauna
26 8. palkollinen
27 tötodistustasaa pyytää pääsMar. njut. ft.
Bs.
Saisännältä.
9g. (Setoert
Q 5,15-6,88 28 moin wiimciueu
päiwä, jo©ai. 3:16-24. Luuk.l7:ll—l9.
na isäntä on oikeutettu an10 S. 14 S. Kolm. V.
29 tamaan päästökirjaa pal30 kolliselle, jota häu et aio
11 M. Aleksanteri
2,41 e. 81 pitää [euraatocma loitonna.
12 £. Kynis
13 M. Amntus (I 5,25-6,25 S.k. 1 14. Eläinm. Lcppäwirroilln.
14 T. lida
2 14. Eläium. Mouhijärw. tzäi15 P. Nitetas
3

Muutamia tietoja
Aegidius, Rouenin arkkipiispa Ranskassa, + 715.
Justus, piispa Lyonissa Ranskassa noin 375, eli loppu-ikänsä eräkkäänä Egyptissä.
Serafia, room. neiti ja marttyri, k. Haor. aik.
Moose, Israelin kansan lainsäätäjä ja johtaja Egyptin maalta.
Eudoksus, sotilas, martttjri, Nioclet. ajalta.
Sakarias, profeetta, noin 418 e. Kr.
Rcgiina, raugf. neiti, marttyri toisen wuosisadan lopulla.
Marian syntymisen juhla, Raatoi SergiuZ kuuli t. p. cukelien iloitja fat tietää syyksi, että nyt oli neitsyt Marian syntymiipäiwä ia määräsi fen johdosta t. p. jutjlapftitoäffi.
Evert, toista 1820, ennen Eventius, toista 1791, nikasemmiu Gorgonius, marttyri t. Diocl. aif.
Teodard, piispa Alantonmissa, waati kuninkaalta takaisin muntamia kirkon tiluksia, josta syystä murhattiin noin 680.
Aleksanteri, toista 1816, wrt. Soul. 12, ennen Probus, marttyri Roo-

seman

massa

264.

Kyrus, saarnasi tristin uskoa Italiassa.
(30.
kinata», ransk. piispa,
lida, toista 1865, e. Ristinpyhä; tänäp. Moitti keisari tzeratlius Per»
sian kuninkaalta to. 617 takaisin Kristuksen poisryöstctyn ristin;
pyhänä yli koko kristikunnan.
muistoksi unetettiin päitoä

-s-

sen

suurena

September.

to. 1882

21

Muistiinpanoja:

16H. Mielikki
Q 5,32-6,16 4
_©oLs: 2s-6:10. Matt. 6: 24—34.
17 S. 15 ©. Kolm. p.
Elisabet 5
6
18 M. Metodius
19 T. Fredrika
T-20 S. Aunusta 05,41-6,4 H8,10e.8
!21 T. Matteus
9

15. tzyft. Rotsch. l. kork. luucist.
19. Markkinat Turussa.
19.
Kemissä.
19. ToripäiwaKuopiossa, Ka„

lajoella, tzinmnaossa.
19. Lläinm. Länkchohjassa.

19.

„

Kausalassa.

20.
Sysmässa.
Syysft. tasaus 10 21.
Vläimu. Ickylässä, Lap5,48—5,5511
Tekla
peeuranu,,Akllau Toijalassa.
3: 13-211 Luut. 7: 11-17. ' 27.Maitkiullt Raumalla, Käki_ Efest
24 S. 16"©. Sotut. P.
Gerhard 12 salmessa, Oulussa, Mariaii18 haiuiunssn, tzämecnlinuassa.
25M.Kleofas
26 T. Sttjprtamtg
14 27. Eläinm. Huittist. Lautta27 K. Namiauus ©5,58—5,93 © 15 kylässä.
6,52 a. 16 28. Toripäiwa Mikkelissä.
28 T. Leonard
17 28. Nläinm. Tammisaaressa.
29>4.J5. Mikko
18^ 28. tzyp. Rotsch. l. M. aito.
ML. Hieronymus
22 P. Maurits

„

pyhä- ja mmipiiiwistii:
Nikctas, Göötilainen, poltettiin uskontonsa tähden 4:Ea wuosisadalla.
Eufemia, senaattorin tytär Konstantinopolissa, heitettiin pedoille t.

Niocl. aikana.
Elisabet, w:stll 1816 (ff. 19 Marr.), ennen Lambert. ransk. piispa.
Metodius, Tyron piispa, marttyri it). 260.
Fredrika, w:sta 1/99; e. Januarius, Italialainen piispa, nmrttyr!
Tiocl. aik.
Augusta, w:sta 1871, c. Pausta, trist, tyttö Konstantinopolissa,
niartt. tu. 808.
Matteus, apostoli ja Ewankclista, niartt. Vthiopiassa noin tu. 60.
Pyhäpäiwä wnotccii 1773.
Mauritsius, sotapäällikkö ja marttyri, k. Maksimianin aitatta.
Tekla, neiti, kääntyi ap. Paawalin saarnasta, kidutettiin tanhcasti

nslontonsa tabben.

Gerhard, Unkarin apostoli, niartt. noin 1020.
Cleofas, Kristuksen 70 opetuslapsia, niartt.
Kyprianus, saarnaaja ja piispa Carthagossa, mestattiin 258.
Daniianus, lääkäri Slrapiagra, marttyri Diocletianin ajalla.
Leonard, w:sta 1754, ennen Venceslaus, Böömin herttua, hurskas

mies, murhattiin 970.

Mikael, yli-enkeli; pphapäiloa wuoteen 1773.
Hieronymus, wanhan kirkon oppineimpia kirjailijoita,

1- 420.

FoKaKuu
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Muistiinpanoja:

18: 1-11.
-1!©. Mittelinp. ©6~,7— 5,80 5.k.19
2'M. Ludwik
20
3iT. Gluald
21
4K. Frans ©6,15-5,2
22

:

:

:

Ks. nscwelw. kalenteria.
3. Markkinat Kelsingissä.
8.
Wiiftuiissa.
5. Glllimnciikk. Turussa.
5,.
Hilja
S!T.
28
Markk. Heinolassa.
(Placidius)
(m, Aruno
21 5.
Uskelassa.
Birgitta
_7\2.
©0,22—5,12 25 10.
Uudessa kanpung.
f ltövI l^i^8 1 Matti 22: 34-467 10.
Porwoossa.
10.
Raahessa.
"B@7lB T.Kolm.P.
3hfcri2fi
12.
Lowiisassa.
9 M. Nionysius
27.:
Tammisaaressa.
10 T. loscfiina
28 12.
17.
Haniinllssa.
11 K.
© 6,32—5,0 29
St. Probus
17. Toripäiw.Sawonlinnassa.
12 X.
2:. Wlllfrid
7,44
a.
80
O
18 P. Teofilus (Teppo) Lotat. 1 Ote palkkaussäännöstä:
14 L. Klllitstus
©5,39—4,52 2
pitää palkolliselle,
~5eFr.T3:15716; Job. 36: 22-24. Isännän
tuin se palmclutsesta lähtee,
11m.t.4:11.
antaa päästötirja, joka to»
i

„

'

i

i

„

„

:

„

:

„

„

:

„

.

:

„

_

z
3l
;

15 ,S. 4 Rukousp.

s)eta

tuuben ja oikeuden mntaan

Muutamia tietoja
Lomitin?, kastoi Ranskalaisten ensimmäisen kuninkaan
kutsutaan Frankilaisten apostoliksi, t 545.

Slobbigin ja

Ludvik, w:ta 1771, ennen Leodogarius, piispa Ranskassa, martt. 686.
Evald, (SnglanbiSta saarnasi kristinuskoa Frieslandissa ja Saksassa, martt. to. 700.
Frans t. Pranciskus, ssranciskclais-n>unkkiknnnan perustaja, -j- 1226.
Plaoidius, munkki Messinassa Italiassa, martt. 540.
Bruno (Sten 1710—49) Italialainen munkki, perusti Chartnsialaisuninkkitunnan (w:sta 1738); e. Eschillus, 1,01.
Birgitta, Ruotsista, Pohjoismaiden snuriu phhimys. Perusti uuunnlnostariknnnan (Viigittaiaisluostarit), tuoli Roomassa 1372.
Demetrius, Tcssalonitasta tnartt, t. Älntsiminianin ajalla.
Dionysins Areopagita, Ateenasta, täänt. ap. Paawalin kantta kristinuskoon, saarnasi Ranskassa, ntartt. 119.
■loseliua w:sta 1838, e. Gereon sotapäällikkö, martt. Colnissa Sakt. Maks. ajalla.
Probus, martt. k. Dioclet. ajalla.
Walfrid, piispa Englannissa, lähetyssaarnaaja Friesicn maalla, 1- 709.
Teofilus, piispa Antiochiassa.
I<Hlil<BtuB, Piispa Roomassa, määräsi 4 rnkouspäiwää wnodcssa

-s-

sassa

»uicteitäwäksi, f 224.
t. Hedvig, Sats. keisarinna, hurskas, perusti luostarin, f 1243.

Heta

Gctolier.

to. 1882

I"

"

Muistiinpanoja:

16 M. Gallus

4;

5:!
17i3:. Hellin (Luciua)
©0,49-4,40 6
l&M. Luukas
7

19 T. qjtolemcug

Hl,B7c>. 8:

20$. Sfärer

ii._ Urfuia
Vfcs. 5:15—21.

21

24:2;. (swcrgistiis
25Ä. .tzilda
20 2;. Ämauda

2715. Saima
28[«._@_itno

9;;

nimen,
sisältää: 1)palkollisen
päästökir-

2) palluelusajan
jan antajan luona, 3) miten
palkollinen on itseänsä käyttänyt ja plllwelnkseusa toimittanut, 4) ajan miltä pal-

kollinen on wapna toiseen
palwelnkscen rupeamaan, 5)
SctomrélO; päästökirjau wuosi- ja vai11 wäluwuu,6) isännän omatä12,
tiscn nimikirjoituksen, taikka
07,7-4,2013' hänen pnnmcrkkinsä ja kir©4,10c. 14' jnntekijän nimen.

m ntt1 22:J-14 1

22! 5. 20 S. Koli»,

28M.Scwerin

23

\

15,^

07,15-4,1210; Sananlaskuja:
ämmät pirttiin,
10h^4:46—58. ""| Mikkelistä
nauriit kuoppaan.
29 5. 21 ©.Solitt, pr Narcissusl?
30,M. Gustawa
18,! Kowuudetsi lumi lehteen.
191
3112:. Artur

pyhä- ja nimiplliwistä:
6°r!!u», Skotlannista, lähetyssaarnaaja Saksassa, f 640.
Lucina, hurskas room. nainen, hautasi martt. runmiita, 1- 287.
Luukas, ewank., tenticsi läntäri, niartt. to. 96; maalarien suojelnspyhä,
Ptolomeus, Room. käänsi monta fr, uskoon, martt. Anr. ait.
Kasper, w:sta 1766, c. Caprasius, martt. Ranskassa, 800 luwnlla,
Ursula, (t. 11,000 neitosen päiwa 1730—85), itiitt monta citat.
tyttöä kärsi ylidesm martt. kuoleman w. 238; kat. aikana
nattiin t. p. Matt. 25 luwusta.
Sevorus, hurskas piispa Italiassa, noin 480.
Severin, hurskas piispa Saksassa, -f- 400.
Evergistus, cdcll. seuraaja piisft. istuimella, mnrh. rosmoilta to. 410,
Krispinas, rooni. aatelinen patein turhaan wainoa.martt.Niocl.lljan,

saar-

Amanda, w:sta 1832; ennen Amandus, piispa Saksassa, 1' 661.
Sabina, room. nainen, marttyri Hadr. aik.
Simon Zelotcs ja, Judas Thaddeus, Krist, apostolia. Molemmat kärsimät martt. tnol. Persiassa M. 71. Pyhäp. anteen 1778.
Narcissus, Jerusalemin 30$ piispa, kärsi wainoa, kuoli kuitenkin piispana 117 to. ijässä.
Gustava, to:gta 1827, e. Zenobia, w:sta 1780; Zenobius, piispa Siciliassa, martt. Diocl. ait.
Artur, w:stll 1871, e. yvintinu», ylh. Roomalainen, saarnasi Ronstanmaalla, martt. k. Matsimianin ajalta.

Marraskuu

24

30 päiwäa

Muistiinpanoja
20
1.
It. SBl)I). ttttegt.p.
Lotat.
O
Palkollisten muuttoaika.
T. Topias f 8,40n.[7,25—4,121 1. Rotsch. 1881 I. obl. cirw.
8 P. Erland
r> 1. Walt. pait l. M. nutit.
:

J ii.

Hcrtta(s,uiat.)(l7,B3-8,58 28

arto.

Sim, r. 7: 2—12: Matt. 5:1—12, 1. Kot. lnhj. l. kork. luitasi.
1. Hels. toefij. l. tork. (uit.
s©. Pyh. miest. P. Äialatias 21 1.Rautatien
it=of)jc

14 T. Sljpatutg
15,St.

Leopold

08,2-3,27

2
8

tawal-

liscsti muuictaau.
Historiallisen scurau tuuo=
sipäiwä.
13.Lentotähtiätawallistarunlaannuin unkywissä.

9.

14. Peltopyyn
alkaa.

rauhoitusaika

Jos palkollinen muuttaa toisesta seurakunnasta, niin
antakoon kohta muuttotir-

sansa

isännälle, jola wii-

>

2,',
«M.Kustaa Aadolf
7%. (Sngelbert
26
8 K. Willchad
<17,44-3,43 27
i) T. Tcodor
28
10 P. Mart. Lntcrus @1,20.]29
111'. Mart. piispa G 7/,1--8,80 30
ffi1.3: 17- 4:3. Matt. 15-22.
12 S. 23 S. Kolm. V.
Konrad 31
13 M. Kristian
Marrast. 1

Muutamia tietoja
Pyhäinniiesten päivä tai Setri; kun ei paiwiä riittänyt kuittien pyhimysten wicttou wartcu ja tet unohduksestakin jonknn muisto olisi
woiunt jäädä »viettämättä, keksittiin to. 885 keino Mieltää erityistä
paitoää suurella juhlallisuudella kaikkien pyhäin innistotsi. Pyhäpanoa Snouiessa wicla to:teeit 1773 asti.
Topias, uinrtt. neljännen wuosisadan alussa; tätä päiwää toictettiiit
ninö'ö ennen taittieu waiuaiain muistoksi. „.<hentieu päiwä", oli
mtbeutoiiDbcn juhla tähän aikaan pakanallisilla Suomalaisilla.
Erland w:sta 1823, e. Eustaldus, room. sotilas, martt. to. 120.
Amatius, hurskas piispa Rauskussa, (Otto 1730—36).
Malakias, profeetta.
Kustaa Aadolf. flfnotfiu sunri kuniugas, -f- 1632 Sumenin kentällä
puolustaen antenn uskontoa.
Engelbert, Kölnin arkkipiispa Saksassa, marttyri
Willehad, enssl. muutti, lähetyssaarnaaja Saksala, f 790.
Teodor,

rom. sotilas, martt. 800.

Martti Lutherus, uskon suuri puhdistaja syut. t.p. i483, ->- 18§elnttf.l 546.
Martti, Unkarista, sitten piispa Ranskassa, -f- 400, ensimmäiueu pyhimys, jota tatoolilaiset julkisesti paltoelitoat.
Konrad, w:sta 1781, e. Cunibertus, piispa Saksassa, -f- 683.
Kristian, toista 1780, ». Briccius, piispa Ranskassa noin 400.
Hypatius, Wähästä Aasiasta, kimitettiin 325.

Mvember.

10. 1882

i!

P

«i

25
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Muistiinpanoja:

tuetetaan 14 päiwässä an-'

4
16! T. Aarne (Edmund)
10,24a.] 5
17 P. Eino (Anian)

taa sen kirkkoherralle.
18|£ Mllksimus Q 8,9-3,21 s_6
Sananlaskuja:
" J?or,l: 9 -ll7Matt. 9:18
f
tekee, Martti
Simo
19 S. 24 S. Kulin. p.
"Elsa 7 maatasiltoja
wahwistaapi, Antti
(

~

2112:. s?eliodorns

22't.

Siljn

23 ! T. Klemens

2l! P. KristocMus

25JS.

Katariina

8
9

aisoja panee, Nikolaus uiwoopi kiinni.

(18,19-3,13 10

11
3,45 a.j 12
08,26-3,8© 13

'

20 M. Hjalmar

jolla», kekrinä kellaki, kuten pääty pääsiäisna.

Jouluna

2 Tess. 1:3-10. Ätatt.2s:3l—46. , Ottaisin minäkin orjan, pitäi26©. Tuomiosunnuntlli
14 sin minäkin piian, kun
Vitalis
15 syömättä eläisi, tarkenisi
28! T. Sten
16 wllllttehitta.

se

29'K. Saturninus

30 T. Antero

8,85-3,117'
18

pyhä- ja mmiplliwistä:

-s-

Itäwallan markkreiwi, papiston ystäwä, 1136.
Edmund, piispa Englannissa, -j- 1204 maanpakolaisuudessa.
Anian, hurskas piispa Ranskassa,
458.
Maksimus,' piispa Saksassa, kärsi wainoa Areiolaisten puolelta ja
kuoli 878.
Lambert w:sta 1816 (ff. 17 ©ppgrV); e. Elisabet, kuninkaantytär
Unkarista, -j- 1281.

Leopold,

-s-

Pontus,rö:gtal7Bl;e.Pontianus,room.piigpa,ajctt.ntaanp.,martt.l23l.
Heliodorus, Wäh. Aasiasta, martt. k. Aurelinnin ajalla.
Cecilia, nti;, roomalainen neiti, martt. 230; soitantotaiteen suojel. pyhä.

Klemens, Room. piispa, marttyri 102.
Kristogonus, hurskas ja luja Roomalainen, martt. 300.
Katariina, neiti Aleksandriassa, martt. 307.
Dagmar, w:sta 1870, e. Linus, np. Paawalin pStärofi, piispa Roo-

massa, martt. 79.
Vitalis, Italialainen, martt. Diocletianm ajalta.
Sten, nxgta 1781, e. Sostenes, ap. «pääroolin oppilas, entinen syncigoogan hoitaja, marttyri.
Satuminus, marttyri Roomassa k. Maksimianin ajalla.
Antero t. Andreas apostoli, saarnasi Juutalaisille Scytiassa (2Be=
näjällä) ja Kreikassa, martt. w. 88. Tänä päiwänN
tiin Suomessa wuoteen 1773 asti.

saarnaa

Joulukuu
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31 päiwää
Muistiinpanoja:

Marrast. 19 3. Uusi kirkkowuosi alkaa.
2|S. S3eataQB,42-2,57C4,39e,20 5. Toripäiwä Kajaanissa.
Room. 13:11-14. Matt. 21:1-9. 6 Wenus tähti kulkee aurin»
fl° n terän editse (ei M)
Snomesia).
22;
Barbara
i\Tl.
5 T. Selma
23! 7. Toripäiwä Korftiselässä.
6<K. Niilo
Q 8,49-2,53 24! 12 Markkinat Kolarissa.
26!! 12 Toripäiwä Nurmeksessa.
8U
14.
9Jg.' Anua
8,54-2,5127
lisalmella.
Q
Syyslukukausi päättyy yli15.
Luut.
R°0m.15:4-13.
opistossa.
21:25—8619 Markkinat Kittilässä.
29 19- TonpaNva Joensuussa.
1l!M. Taneli
12!T. 'Adalbert
30 20. Syyslukukausi päättyy
13K. Lucia ©9,0-2,49 louluk. 1 sakouluttaja seminaareissa
! fm r „J lV ,
14 T. Isidorus
2
15 23. Suw° (Ireneus)
3! 1° koulms,a.

IP. Gligius

I

-

Na°rja"

'

»

~

«

=

,

|lg

9,3-2,49 4!

Muutamia tietoja

-s-

665.
Eligius, ensin kultaseppä, sitten piispa Hollannissa,
Beata t. Babiana, room. neiti, martt. t. lulianou ajalla.
Sefanias, profeetta, eli kun. Sofian aikana noin 656 e. Kr.
Barbara, hurskas neiti Nitomediastn, martt. 210.
Selma, W:stlllB77, e.Krispina, aatelinen neiti Afrikassa, martt. 306.
Nikolaus, krci! kalainen, piispa Wähästä Aasiasta. Sarwikarjan
suojeluspyhä, 1' 343.
Agaton, sotilas, marttpri Tecion ajalla.
Marian sikiäminen (määrättiin pyhäksi kat. maissa 1145) w:3ta 1750;
e. Lena. hurskas, oppinut piispa Weronassa Italiassa, 1-260. Gns.
t. p. Krist, snkutaulnsta.
aik. nskonpnhd. jäll.
Anna, neitfp Marian äiti; imetetään jnhlapäiwänä fat. maissa

saarnattiin

w:sta

1,20.

Judit, -j- 105 wuoden wanhana, ff. luditau kirja Wanh. test.
Taneli, profeetta, 600 e. Kr. syntymistä,
Adalbert, w:sta 1870; ennen Protus, w:sta 1816 (wertaa Syysk.il);
aikaisemmin Aleksander, marttyri, poltettu ®ecion aitana,
Lucia, neiti Siciliastll, marttyri 310.
Isidorus, munkki Egyptissä 1- 449. Toinen I. piispa Sewillassal-636; ennen Nikasias, piispa Ranskan maalla, martt. 451.

December.

tu. 1882
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Muistiinpanoja:
~;1Kor. 4: 1-5. Matt. 11:2-10.r^'
6,21
e.
5
(Tuomaanpäiwä).
17 S. 3S. Adwent.
21.
Ennen
H
18 M. Abraham
6 tatu päiwää pitää lampuo19,T. Isak
7 din,wuottaenneukuinwuok20 S. lakoft
©9,6-2,49 8: ra-aita loppuu, jos hän tah21 1£. Tuomas aftost.
9
toomuokraamastatilastaM
22iS|i. loosep
Talwip. seisaus
sen »viljelemisestä itseänsä
9,8-2,5111 ylössanoa, tätä ylössauo23|i>. Israel
F11.'4:4-7. luh.'l:l9-28. t '«'Sta toimittaa.
yldskautopäl;Ji""
u>a maalla.

21

—©s723l7l2

2T^@."4®r«bÄsrt:
_j.

E,.9: 2. Luut. 2:1-20.

21. Markkinat Kuusamossa.
13 27.
25M.IouluP»iwä
Inarissa.
Sto. G: 8-257 Mcitt.23:B4-89. ' loulukuussawalitsewatuseimmat Kansan Wal!stu3°scntoi,uik'un„

ewänk!" 09,8-2,531.t>
I 8l
©9,8-2,5315' ran
SKA'*
"e' jotka eiwätkirjaaoletuloistottu!?
V
Pitämään
wS%
80Z'
8-2
5818du.x.
a }a
a tefes
Ga 1.4:1-7. Luut.
27
29

31]©. S.jälk.Joulun

458 is
2:83-40. f

"°"

tcn

ntenoigtan

-

m{

wiisaasti, jos aloitta-

19! 'ont tästä päiwästä.

pyhä- ja nimiplliwistä:
.

bensens, piispa ja tirtonopcttajll Ranskassa, martt. W 210.
Latsarns, ff. Stift, cw. 11, 12.
Ignatius, op. Johanneksen oppilas, kirkonopcttaja ja Antiokian

piispa, marttyri to. 111.

Abraham, patriarkka, knoli to. 1846 e. Kr. Nikolai toto. 1827—1868.
Isaak, patriarkka, Abrahamin poika.

Jakop, patriarkka, Isaakin poitn.
Tuomas kaksoincn, apostoli, saarnasi Mesopotamiassa, kenties Intiassakin, jossa knoli martt. luhlap. toteen 1773.
Joosep, lakopin poika Rakelin kanssa
Israel, wista 1766, ennen Viktoria, room. neiti, martt. Dcc. aif,
Mätäin, Eeva, ihmisknnnan csiwanhemmat, Jouluaatto.
Joulupäivä, otettiin yleisesti wietettäwäksi illasta noin to. 380.
Tapaninpäivä, cnsimnillisen marttyrin kunniaksi.
Johannes, ewankelista ja apostoli, kuoli
Yliloow. wanhaua.
Efesossalasten,
wiattomain lasten päivä, muistoksi niiden
joita Herodes
Betlehemissä tapatti. Tämä ja edell.ft. wietettiin pyhinä !mteenl773.
Tuomas, piispa Englannissa, surmattiin kirkossa 1171
David, Israelin tnningas, -f- 1015 e. Kr.
Sylvester, Rooman piispa, kastoi keisari Konstantinin, f 334.
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Maailman Esiwaltiaat Ruhtinaat.
Kuningas Wilhelm 111 synt.
Kuningas Leopold II
Brasilia:
Keisari Ton Petro II
b'c>vania:
Kuningas Alfons XII
Kuningas Viktoria
Britannia:
Iso
Kuningas Umberto I
Italia:
It«walta-Unkari: Keisari
Frans loosep,,
Saajjniii:
Mikado Mouts-Hito
Kiina:
Keisari Kuangsn
Kreikka:
Kuningas Yrjö I
Liechtenstein: Nnhtinas Juhana II
alankomaat:

Belgia:

„

„

„

„

„

„

„

1844

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

,

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

1871.
1868.

„

„

1863.

„

„

1880
1853
18

„

1845
1840
1818

„

1840

„

1829

„

1831

„

Wilhelm I
Kuningas Milan IV
Kuningas Kristian IX
Sulttaani Slbbitl §amib

„

„

1819

„

Keisari

„

„

„

„

©erinä:
Tanska:
Xitrlimnaa:

„

„

1857

„

Saksa:

„

„

„

Monaco:
Nnhtinas Kaarle 111
Montenegro:
Ruhtinas Nikolaus I
Norja jaRuotsi: Kuningas Oskar II
Persia:
Schahi Nasr Eddin
Kuningas Don Louis I
Portukali:
ilhtmauia:
Kuningas Kaarle I

1817ast.walt.ist. 1849.
1833
1865.
1825
1831.

1838

„

1839
1797

„

„

1852

„

1818

„

„

1842,,

„

1874.

1837.
1878.
1848.
1867.
1875.
1863.
1858.
1856.
1860.
1872.
1848.
1861.
1866.

1876.

Tärkeimpien gafatvaftatn presidentit.

„

„

bantut Roomassa: Leo

XIII synt. 1810, walittu 1878.

„

„

,

Pohj. Amerit, hhdhsw.: C. A. Arthur walittu 1881 4:ksi wuodctsi,
Ranska
Jules Grewy
1879 7:!ft
K.
1880 I:ksi
Sweitsi
Burckhart
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Keisarillinen Perhe.
ALEKSANTERI
AletslllldrowitS foto WenäjllNMllan Keisari
ja itsewaltias, Puolan kuningas, Suonen suuri-ruhtinas y.
m. syntynyt 10 p, Maaliskuuta 1845, noussut walta-istuimette 13 p. Maaliskuuta 1881.
MARIA FEODOROWNA Tanskan kuninkaan tytär syntynyt 26
ft. Marraskuuta 1847, mennyt naimisiin 9 Maaliskuuta 1866.
Nikolai Alctsaudrowits perintornhtinas syntynyt 18 p. Touko111

kuuta 1868.

Aleksandrowits syntynyt 9 p, Tontoknnta 1871.
Ksenia Ulctsaudrowua syutynyt 6 p, Huhtikuuta 1875.
Mikael Alclsaudrowits syntynyt 4 p. Joulukuuta 1878.
Yrjö

§. M. Keisarin weljet ja sisar.
Wladimir Nletsaudrowits syntynyt 22 o. Huhtikuuta 1847, nainut
1874 Maria Pawlowuan Mecklenburg Schwerinin prinsessan
syutynyt 14 p, Toukokuuta 1854.
Kolme poikaa.
Aleksei Alcksandrowits syntynyt 14 p. Tammikuuta 1850.
Maria Aletsandrowua syntynyt 17 p, Lokakuuta 1853, naimisissa
S. Britannian prinssin Ndinburgin herttuan Alfredin kanssa,
jota on syntynyt 6 p. Elokuuta 1844.
Sergei Alerandrowits syntynyt 11 p. Toutuuta 1857,
Pnwcl Alexandrowits syntynyt 8 p. Lokakuuta 1860.

§.

M. Keisarin sedät ja tädit:

Konstantin

Nikolnjewits syntynyt 21 Syyskuuta 1827, nainut 1848

Aleksandra losefownan, Sntsi-Altcubnrgin prinsessan syntynyt 8 p. Heinäkuuta 1880.
Kolme poikaa, kaksi tytärtä.
Nikolai Nilolajewits syntynyt 8 p. Elokuuta 1881, nainut 1856
Aleksandra Pctrownan Holstein-Oldenburgin prinsessan syntynyt 2 p, Kesäkuuta 1838.
Kaksi poikaa.

Mikael Nikolnjewits syntynyt 25 p. Selatuitta 1832, nainut 1857
Olga Feodoromnan Vadin prinsessan syut. 20 Syyst. 1889.

Kuusi poika, yksi tytär.
Olga Nikolajewna syntynyt 11 p, Syyskuuta 1822 naimisissa Wur»
tenbergin kuninkaan Kaarlen I kanssa.
jo kuolleen tädin lapsia owat keisarilliseen perheesen myös
Toisen luetut
Leuchtenbergin herttuat ja herttuattaret.
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Suomenmaan korkeimmat Wirkamiehet.
Korkein hallitus.
ilcnvalllikuwernööli: Kreiwi Fcodor öerjbcn, kenraali h. m.
Ministeri waltiosihtccri: Teodor Snutit, salanenwos y. ni.
Keisarillinen Suomen senaatti: Puheenjohtaja: Kenraaliko
wernööri.
Oikeusosasto: Inhana Philip Palmen, ftnheenjohtnjan si
jäinen.

Inhana Daniel Dahl, senaattori.
Viktor Wasastjerna, senaattori.
Aleksanteri August SÖrutioit, senaattori.
Fredrik Gcjtcl, senaattori.
Lauri Teodor U. Hellens, senaattori.
S|3aatoati Gemil Forsman, senaattori.
Kaarle liutaa (Öhrström, scuaattori. •
Sune Birger Juhana Björksten, senaattori.
Kaarle August Nybergh, senaattori.
Talousosasto: Wph. Juhana Maurits Nordeustam,puheenjohtajan sijainen.
Siwiilitoimikunta: Albert Werner Nykopp, senaattori.
Henrik Juhana Wilho Zilliacus, senaattori.
Waltiowarain toimikunta: Klans Herman Molander, salaneuwos.
Viktor von Haartman, senaattori.
Kamciritoimikunta: Teodor Thilen, kenraaliluutnantti.
@ota=aftain toimikunta: Knut Furnhielm, salanenwos.
Kirkollisasiain toimikunta: Henrik Aadolf Mcchelin, tod,
waltionenwos.

Maanwiljelyn toimikunta: Oskar Norrmeu,

senaattori.

Wph. Edward af Forsclles kcuraaliluutnantti.
Wph. Bernhard Indrenius, kenraali.

Prokuraattori:

Kaarle Aadolf Teodor Sederholm.

Howioikcudet.
howioileus Presidentti: Kustaa Fredrik Rotkirch.
SBaofojt howioileus Presidentti: Selim Vtbom.
Wiipurin
Gemil Lönnblad.
Turun

howioileus Presidentti:
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Hallinto.
Kenraalikuwernöörin kanslia: Tirehtori: Fredrik Lerche, tod. waltionenwos.
Knwernöörit: Uudenmaan lääni: Irjö Don Alfthan, kenraaliluutnantti.
Hämeen lääni: Gdward b, Ammondt, kenraalimajuri.
Kuopion lääni: Kaarle v. Kramer.
Mikkeli,! lääni: Hjalmar Nordenstreng, kenraalimajuri.
Oulun lääni: Kaarle Inhana lägerhorn, waltioneuwos.
Surun lääni: Kreiwi Kaarle Mauuu Creutz.
Waasau lääni: Waftaah. Kaarle Kustaa Fabian Wrede.
Wiipuriu lääni: Kristian Teodor Oter-Blom, tenrnnlilnntnautti.

Keskus-Wirastot.
Suomen Pankki: Säätyjen edusmiehet:
Robert August Montgomery, prowessori
Frans Wilho Kustaa öjelt, rowasti.
Leopold Henrik Stanislaus Mechclin, prowessori.
M-jö Sakari Koskinen, prowessori.
johtoknnnllssa: Wph. Kustaa Aksel Samuel b. Troil.
Gsimies»valtiokonttori:
Suomen
Mitirehtori: Sikstus Viktor Calamnius.
Lääkintöhallitus: Päätirehtori: to, t. Knut Feliks U. Willebrand,
tod. waltioneuwos.
Postin johtokunta: Postitirehtori: Fredrik Andersin, tob. waltio-

neuwos.

Yleisten rakennusten
ström.

ylihallitus:

Mitirehtori: Aksel Hampus Dcil-

Paino-asian, ylihallitus: Puheenjohtaja: Ludmik £eimbiirger, tansliancnwos.
Tilastollinen wirasto: Tirehtori: Kaarle Eemil Ferdinand Ignatius, f. tohtori.
Tullin ylijohtokunta: Mitirehtori: awoinna.
Maamittllutsen ylihallitus: Mitirehtori: Bernt Otto Somalin.
Tie- ja Vesiyhdistysten ylihallitus: Mitirehtori: Julius o. Mink-

witz, kenraalimajuri.

Waltion rautatiet: Mitirehtori: Mjö Strömberg, waltioneuwos.

Wetsänhoitohllllitus: Mitirehtori: Aleksanteri af Forselles.

Kalastusten kaitsin: Antero Juhana Malmgren, prowessori.
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Kirkko- ja opetuslaitos.
Dliopisto: Kansleri: h. k. k. perintöruhtinas.
Kanslerin sijainen: Inhana Philip Palmen.

Rehtori: Jaakko Juhana Wilho Laaus, kanslianeuwos.
Hiippakunnat: Tnrnn: Edward Beraenhcim, arkkipiispa.
Porwoon: Antero John Hornborg, piispa.
Knopion: Robert Walentin Frostcrus, piispa.
Ksuluylihallitus: Mlitirehtori: Lorentz Leonard Lindelöf, wnltioneuwos,
Kansakonlujen ylitarkastaja: Uno dyqmtnig, f.
Polytelnillinen »Pisto: Tirchtori: Ernst Edward Qwist,

tohtori.
tohtori.

Sotatoäft.
Komentaja päällikkö : Kcnraalitnwernööri.
Komentaja: Wph. S))rjö Edward Ramsay, kenraalimajuri.
Luotsi- ja majallalaitos: Tirehtori: Justus Eriksson, tontreamirciali.
Suomen kadettiloulu: Tirehtori: Fritiof Ncowius, lenraalimajnri.

Asewelwollisuus-Kalenteri.
FammiKuu. 15 p. Ennen tätä päiwä: 1) tulee sinä wuonua
llNvcucheiton alaisten asewelwollisten, jotta haluawat täyttää asewelwollisuntensa wapnaehtoisina, ilmoittaa tämä halunsa kutsumatoimiston tykönä,
2) tulee papiston antaman tutsuntatoiniistolle luettelo asewelwollisnudm itään tulleista henkilöistä,
3) tulee henkikirjoittajien antaa kntsimtatoimistollc heidän suoritettawat luettelonsa asewclwollisnuden itään tulleista,
4) on hakemus helpoitutsesta asewelwollisuudeu täyttämisessä
jatettäwll

asianomaiselle kutsuntatoimistolle tahi sen puheenjohtajalle.

Helmikuu. ©unen tämän kuun loppua pitää ascwelwollisuuslllissa mainittuin kutsuntatoimistoin tehtawät kutsunta- ja täydennysluettelot olla walmiilsi laitettuina ja otteet niistä asianomaisille kunnallishallituksille lähetettyinä.
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IRrtrttisfiMtt. Tämän kuun edellisen puoliskon kuluessa owat
kunnallishalliasewelwollisuuslaissa mainittuni kutsuntatoimistoin
tuksille lähettämät otteet kutsunta- ja täydennysluetteloista kunnallishallituksen huolesta kirkoissa kuulutettawat kahtena sunnuntaina
perätysten. Samoina sunnuntaina pitää myöskin kuulutettciman
näiden otteiden tarkastamista warten.

kutsumus kuntakokoukseen
Otteet omat sitten ynnä kuntakokouksessa laaditun pöytäkirjan kanssa
Wetettawät takaisin kutsuntatoimistolle ennen tämän kuun loppua.

MchtiKuu. 15 p. Tämän pahnan ja Kesäkuun 24 päiwän
Malisena aitana tapahtuu yleinen kutsunta ascwelwollisuuden täyttämiseen ja cirmcinheittoon astumiseen.
S. p, ©imen tätä päiwää tnlec asewelwollisuuslaissa mainittnin läänitoimistojeu toimittaa asianomaisille kutsuntatoimistoille
määrätyt luettelot asewelwollisuuden ijässä,olemista, jotka rikoksista
pidetään wankeudessa.
heinäkuu. 1 p. Ennen tätä päiwää pitää asewelwollisuuslaissll maiitittuiit kutsuntatoimistoin lähettää läänintoimiötoille
kutsuilta- ja täydennysluettelot ynnä niihin kunlnwain asiakirjaiu
kanssa.
Ennen tämän luun loppua oroat nsewelwollisuuslaissa mainittuin läänintoimistoin tehtäwät Yhteenwedot kutsunta- ja täydennyslnetteloistll lähetettawät senaattiin.
MsKnu. Viimeistään ennen tämän tunn loppua on ilmoitus, miten keis. senaatti kenraalikuwernöörin kanssa on jakanut
welwollisten lukumäärän eri läänien kesken, asianomaisille lääuiutoimistoille annettaiua.

asc-

Syyskuu.

15 o.

Viimeistään ennen tätä päiwää on tieto

nsewelwollisunslaissa mainittuin läänintoimistoin tekemästä jaosta,
jota koskee kuntien asetettawieu sotamiesteu lukumäärää, toimitettaloa asiauomaisille kutsuutatoimistoillc.

öten tämä» tnnn lomita tulee nsewelwollisuuslaissa mainittuin kutsuntatoimistoin määrätä, kutka sotapalwelutsecn kutsutuista oroat Mäkinaiseen palroelutfeen käskettäwät.

folioihin. Tämän kunn edellisenä pnoliskona oroat luettelot
Mäkinaiseen sotaftalwelukseeu walituista henkilöistä kustakin kunnasta asianomaisten kunnallishallitusten toimesta saarnastuoleista
tuulutettllwllt kahtena sunnuntaina perätysten. Niinikään omat
itämät luettelot Lokakuun edellisenä puoliskona pidettäwät jokaisen
saatawillll tuntatuwassa tahi raastuwassa tahi muussa ilmoitetussa
paikassa.
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Tietoja postisäännöistä.
omat:
paina yli luodin, maksetaan 20 p:iä. Jos se pai
naa yli 1 maan ei 4 luotia 40, seka yli 4 toaan ci 8 luotia
60 p:ä. 8 luotia raskaammista kirjeistä maksetaan 1 markka
kultakin naulalta eli sen osalta. Kirjeestä, joka matkallaan
käy ainoastaan yhdessä postikonttorissa, maksetaan sen painosta huolimatta 10 p:iä.
Paketista maksetaan matkan pituutta katsomatta 40 p:iä ensimäiseltä ja 20 p:tä jokaiselta seuraamalta naulalta eli sen osalta.
Pakettia, jota ei koskaan saa olla 20 nautaa raskaampi,
täytyy aina seurata pcikettiadressikortti, joka sisältää »vas-

Postimaksut Suomessa

Kirjeestä, joka

et

taanottajan adressin, paketin armon, painon ja sisällyksen
ostaa postitoisekä lähettäjän adressin. Adressitortin
mistosta 2 p:illä.
Jos paketin eli kirjeen lähettää maksamattomana (portolla)
eli »vaillinaisesti maksettuna,on »vastaanottajan (adressaatin),
jos hän tahtoo lähetyksen saada, snoritettaiua paketista paitsi
puuttuma portto myös lisämaksua 35 p:iä koto lähetykseltä,
jos
painaa 10 S
ei paina pii 10 N, ja 70 p:tä tun
yli. Kirjeestä tulee hänen suorittaa puuttuma portto kak-

saa

se

se

sinkertaisesti.

Postikorteista maksetaan yksinkertaisesta 10 p:iä
20

p:iä.

ja

kaksinkertaisesta

cli awonaisissa päällyksissä ja koteloissa, jotta sisälRistisiteissä
lystä helposti saattaa tarkastaa, moi, jos paino ci nousc yli

4 « 22J luotia, lähettää:
o
t uo Itei t a nidottuja ja sidottuja irjoja, soittowihkoja kahmiiil
Pa
,

ja adressikortteja, korrehtuuricirkkeja

joko myötäscnraawalla

Mllnnstrifttillä eli ilman sitä, piirustuksia ja walotnwia,
kirja- ja kitvipllinolla tahi mnulla helposti tunncttawalla
koneellisella menettelyllä tehtyjä maakarttoja, luetteloja, ilmoituksia ja prospekteja, jäljennöksiä ja tnontgteluja, paitsi joita
on topioimiskoneella, heltografilla tai kromografilla walmis-

tettu,
Tllwaranäytteitä liikkumissa'päällyksissä/Pusseissa ja rasioissa,
kun eiivät paina pii 20 luotia,
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oikendencäyntikirjoja annetut jul
niistä setä pöytäkirjoista tehtyjä jäljen
nöksiä ja otteita joko kartoitetulle eli kartoittamattomalle
paperille, jos eiwät ole toiraltifia, rahtijctelejä, fattuuioja, fon=
nässementtejä, watuutusyhtiöitte» asiapaperia, mannskriptejä,
kirjoitettuja partituureja, nnottilehtiä y. m. s.
;)iic'tifibelafjeti)tjct eiwät saa sisältää mitään kädellä kirjoitettua, jolla olisi persoonallisen tirjewaihdon ominaisuus,
eikä painotuotteet ja taMaranäytteet muuta kädellä kirjoitettua luin lähettäjän, firman tai ammatin nimen, lähetyksen
syntypaikan ja päimämäärän, tuiimoja tai merkkejä huomion
kunnittämiscksi tekstissä, numeron ja hiuuau ilmoituksia, sekä
torrehtuuri arkkiin tehtyjä muistutuksia ja oikaisuja työn toi-

asia- ja
KaikenlaisiaMirastoilta,
tisilta

mittamista Manen.
Maksu ristisidelähetyksiltä on 5 p:iä kultakin 4 luodin painolta eli

sen

osalta, kuitenkin niin että wähin makso painotuotteista on

5 pnä, tatoaraitäpttcigtä 10 pnä ja asiakirjoilta 20 pnä.
Kirjeitä ja ristisiteitä tuot, jos tahtoo, joko Makuuttaa (assureerata)
tahi sisääntirjoittaa (rekommendccrata). Postikortteja, tuot sisääntirjoittcia sekä paketteja ja etnanti-lähctyksiä watnuttaa
avtoott

ilmoittamalla.

Sisääntirjoitettuja ja Makuutettuja lähetyksiä

sekä

posti-

osoitutsia ulosanuetcillu ainoastaan adiessaatm eli hänen
waltuutettuusa antamaa kuittia wastaau.

SiflläntirjVitusmatsu on kaikista lähetyksistä 25 pnä.
Waluutetnistll lähetyksistä maksetaan paitsi porttoa ja sisäänkirjoitusnilltsull myös wllluutusmllksua 20 pnä, jos lähetyksen
arwo on 200 markkaa (50 ruplaa) tahi sitä mähempi, ja
10 pnä jokaiselta fen pii menemättä 100 markalta (25 ruplalta).

Ellei lähettäjällä itsellään Makuutettua lähetystä lähettäessään ole lakkaa ja sitä postitoimistolta on täytetty, maksetaan siitä 5 penniä.
Postiusoituksestll, jolla ymmärretään sellaista rapin »välitystä
että adressciatti woi toisesta postitoimistosta nostaa yhtä
fnuren summan rahaa, kuin lähettäjä johonkin toiseen postitoimistoon on jättänyt, maksetaan postiosoitusmaksua 50 pnä
sekä plonketistci siihen 2 p:iä.
Postiosoitusta, jota ei saa asettaa korkeammalle kuin 100
markalle ja ainoastaan Suomen rahassa, wllifti myös postitoimiston »välityksellä antaa fäpölennättimellä, maksamalla
sllhlölennätinmllksut.
Postietuanti on lähetys ehdolla, että lähetetty paketti tai kirje nlos-

annetaan

maksua

tetaan

adressnatille

ivastaan, joka
lähettäjän käsiin.

ainoastaan lähettäjän määräämää

maksu postikonttorin toimesta

saa-
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Postietuanti-lähetykseen, jonka armo et saa olla 500
markkaa suurempi, on sisäänjättäessä lähettäjää nimi ja adressi
kirjoitettawll, ja jos lähetyksenä on paketti pitää adressikorttiin
olla merkittynä „Postietuanti
mkaa
pnä".
Gtuanti-lähetytsestä maksetaan aina sen mukaan, jos lähetyksenä
pakettion joko paketti tai kirje, paitsi tawallista
eli kirjeporttoa myös etullntimllksull 50 ft:iä tultakin 100 markalta
lähetyksen armosta.
Vastaanottotodistus postiosoitnksesta, sisäänkirjoitetusta tahi Makuutetusta lähetyksestä maksaa 25 pnä.
sisäankirjoittaPalnnkortti eli adressaatin ilmoitus yksinkertaisen
mattoman ja wllkuuttllmattoman lähetyksen wastaanottami-

sesta maksaa

10 ft:iä.
jotta jostakin postitoimistosta kysytään lähetyksen
perille tulosta ja onko adiessaatti
saanut, maksaa 40

Inoksulippn,

sen

pnä.
Postimerkkejä on 2, 5, 10, 20 ja 25 pennin sekä 1 markan armoif ia, sitä paitsi löytyy 20 ja 25 pennin merkillä leimattuja
kirjekoteloita, joista maksetaan paitsi leiman armo 2 p:iä itse
kotelosta.
Ulkomaille ja WennMe on postimaksu:
Kirjeistä 25 pnä joka luodilta tai fett
Postikortista 10 pnä,
5 pnä jota 4 luodin painolta, kuitenkin niin, että maksu
Ristisiteistä
asia-kirjoista on Mähintääntin 25 pnä; muut määräykset niin-

osatta.

tuin Suomessa.

Sisäantirjoitetuistn lähetyksistä maksetaan paitsi porttoa myös 25
pnä sisäänkirjoitusmaksull, ja
Makuutetuista lähetyksistä maksetaan paitsi porttoa ja sisääntirjoitusmllksua myös Mllkuutusmlltsull Z prosenttia aina 2,400
markkaan (600 ruplaan) asti menemästä lähetyksen armosta.
Suuremmasta summasta aina 6,400 markkaan (1,600 ruplaan) asti prosenttia 6 markan lisäyksellä koko lähetykseltä
sekä sitä suiiremmnsta suunnasta prosenttia ynnä 14 markan lisäyksellä toto lähetykseltä.

z

z

Vastaanottotodistus makuutetusta ja sisäänkirjoitetusta lähetyksestä maksaa 25 p:iii.
Maksamattomasta eli mnilliuaiscsti maksetusta kirjeestä suoritetaan puuttuma portto kaksinkertaisesti.

Huomaa: Nämä määräykset ulkomaisesta firjetoaifjbogta
eiwät koske aiman kaikkia maita,' jos kohta useimpia. Täydellinen
luettelo tähän yhdistykseen kuulumista maista luetaan muun muassa tämän muoden almanakassa.

Maria Feodorowna.
Wenäjän

Keisarinna.
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Aleksanteri III Aleksandrowits

ja

Maria Feodorowna.

Muoiueu nykyinen Suuriruhtinas Aleksanteri 111 Alekfotlbrotoitg on syntynyt 10 maaliskunta 1845.
G Wanhemman »veljensä Nikolain kuoltua 24 p, huhtikuuta 1865 julistettiin hänet perintöruhtinaaksi. Wuonna
1866 marraskuun 9 p. nai hän Tanskan kuninkaan Kristian IXm tyttären Maria TagMllrin, joka on syntynyt
26 marraskuuta 1847, ja ensin oli ollut kihloissa wanjemman weljen Nikolai mahtajan kanssa. Naimisensa
jälkeen otti hän puolisonsa uskonnon, ja siitä lähtien

M

kutsutaan häntä Maria Feodorowmtsi. Naimisessa on
hänellä ollut »viisi lasta, joista neljä on elossa.
Ruhtinaallinen pariskunta oli ollnt yhdessä neljätoista ontotta, kuu kauhea tapaus wiime Maaliskuun 13
päiwänä, aikaisemmin kuin oli odotettu, uosti heidät walta-istnimclle. Se päimä oli snrupäiwä ei ainoastaan siinä

se

perheessä, jota
likcmmiu koski, ei pienessä suljetussa
mallan, niideu
ystäwäiu piirissä, waau yli koko scu
laweain alojen ja lukuisnin kmisakuutien, joidenkayli Aleksanteri toisen maltilla oli ulottunut! - Mutta ciwät
sentääu päiwän tapaukset tarwiuueet epäilystä syunyttää. Waikta entinen hallitsija oli manalle mennyt,
ei walta-istuin tyhjäksi jäänyt. Toiwolla ja tuottamus

suureu
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feGa otettiin uusi ruhtinas triastaan, ja joskin pidämme
ainoastaan omaa pientä isänmaatamme silmällä, saatamme sanoa, että ne toiwcet eiwät ole pettäneet. Aika
tosin ei ole pitkä siitä, knn hän waltiaana rnpesi maamme
asioita johtamaan. Skutta mitä hän tällä ajalla on tehnyt on herättänyt iloa ja tyydytystä hänen suomalaisissa
alamaisissaan.
Suomenmaan olot eiwät saata olla Suuriruhtiuaallcmine tuiki wicraat. Wuodesta 1865 on hän ollut
Alelscmteriu yliopistomme kauslerina ja eri tilaisuuksissa
on hän käynyt maassamme. Niistä saatamme mainita
käynnin 1863, jolloin hänen korkea isäwaiuajansa aroafi
Helsingissä Suomen waltiopäiwät. (Samaten käwi
hän puolisonsa seurassa Suomen yleisessä teollisuusuäyttelyssä rouonna 1876 ja samana wuonna tekiwät
molemmat yhdessä pitkän matknstuksen pitkin Suonten

rannikkoja. -—Suomen kansa on oppinut pitämää» Aleksanterin
nimeä rakkaana ja kalliina. Suokoon Jumala kolmannelle Aleksanterille ikää ja tilaisnntta lisätä ja täydentää, mitä ensimmäinen ja toinen niin jalosti ja kunnialla oroat aloittaneet!

Puhe,
Kansanvalistus-seuran
18 päiwänä

juhlassa Jywäskylässä

Kesäkuuta

1881,

kerran kokoontuu Kansanwalistus-seura tänne
Iywäskylän kaupunkiin imettämään juhlakokoustansa.
Että se on asetettu tänne ja yhteyteen kcmsakouluttaja-seminaarin wuositutkinnon kanssa, ei ole mitään satunnaista.
Kansanwalistus-seura, on sillä tahtonut mitä selwimmin osoittaa, että tahtoo työskennellä samalla pohjatta ja perustuksella kuin julkinen kansakonlutoimi maahamme, yhteydessä
kansakoulun ja kansakoulun opettajien kanssa, ilman siwutarkoituksia ja puoluekantaa.
Mä pitäen silmällä seuran tarkoitusta, joka on isänmaallisen mielen ja siweellisen innon edistäminen jäsenissään,
»vaikuttaen sen lautta myös ulkona otetoiin, on
johtokuuta koettanut johonkin määrin lawentaa juhlakokouksen tähän saattaa käytettyä odelmaa, muodostamalla siitä yleisen
laulu- ja soittojuhlan. Tietysti ei sowi toiwoakaan, että
tällainen ensimmäinen yritys woist olla täydellisesti onnistunut. Tämän juhlakokouksen merkitys on se, että alku on
tehty. Jo owat muutamat lauluseurat hywäntahtoisesti ottaneet myötäwsikuttaaksensa täällä, jo on hywällä taimella

Molmannen

(m|
®*i

se

seuran
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istutus, torwisoitwkunnat, joista tosin täällä et ote
tällä kertaa monta. Mutta monelta haaralta on tullut tietoja, että soittokunnat, maitta eiwät ole »vielä tätsi kertaa
»valmistuneet, kuitenkin toiwowat saapuwansa wasta pidettä»ään kokoukseen. Kausanwalistus-seuran toimikunta ja jäse-

ihan uusi

net

siis

saawat sentähden iloita,

että

on hywällä alulla, että työ

heidän harrastamansa asia
kansan siwistyttämiseksi yhä

»virkistyy, ja kenties saattaa seura hywäillä sitä ajatusta,
synnyttämiettei sen oma työ tässä yleisessä riennossa ja
sessä ole ollut warsin mitätön.
Mutta woittaaksensa yhä lalveampaa »vaikutusalaa, ja
ett'et kukaan estyisi liittämästä woimiansa
harrastuksiin, tahi ett'ei kukaan katsoisi pettywänsä antautuessaan
raan, on Seuran welwollisuus, miten mahdollista, yleisemmin
ja selwemmin tehdä selloa niistä periaatteista, jotla owat
sen toimia johtamassa. Kiertokirjeessä
asiamiehille
on toimikunta sanonut, että juhlakokouksissa oroat määrättäwät
tarkoitus selwitettäwä ja
wastaiset toimet,
Näyttää
»vaikutustapa
sentähden warsin
sen
kehitettäwä".
luonnolliselta, että
tahtoo käyttää tätä tilaisuutta, niin
sanoakseni, tehdäksensä julkisen uskontunuustuksensa kaiken
kansan edessä, esittääksensä, minkä periaatteiden nojassa fe
pyytää toimia, ja mitenkä se Pyytää toimia, ja mitenkä

sen

seuran

seu-

seuran

sen

seuran

seura

se

käsittää terweellisen kansanwalistulsen.

Sillä walistus, mato, se on kaikkialla nykyisen ajan
et suinkaan käsitetä samalla
tunnussana. Mutta sitä
lailla kaikkialla. Tieto on waltaa, se on tosi, mutta matta
on mitä »vaikeimpia aseita ihmisen käyttää niin, ett'ei
turja
niitä,
paisutmele häntä itseään
mihin se ulottuu. Tieto
taa, luemme pyhässä raamatussa, eikä fotot kieltää, että sellainen tiedon paisuttaminen on meidän aikamme omituinen

sanaa

se
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tuntomerkki. Oppia, tuttia, saada matoa ja »valistusta, sitä
harrastetaan, mutta usein ainoastaan sitä warten, että
duitta päästäisiin ihmisten ja luonnon hallitsijaksi. Kun luonnon pyhät salaisuudet oivat itmifaatuiua, tun mninaiscu loihtijan tawalla f
fattat omat löhdetthinä, ja mahtawat tuon*
nonwoimat saatettuina uuftett tietäjien »ohriksi palmctijotfft,
silloin ei ihminen enää tahdo tunnustaa mitään luontoa korkeampaa. hurmaantuneena ivoitoistausa huutaa ihminen luon*
non herralle: Jumala, jos sinua on, niin on sinut mattats*
luimeltasi työstämä! Sillä Jumala yksin ci ole suonut tytt*
tysanaansa ihmisjärjelle, ja sentähdcn ei moi ihmisjärki häntä
ainoata hallita, mutta matta, määrin täytettynä, muuttuu
hirmuivallaksi, jota ei siedä mitään »vertaistansa eitä itseänsä
ylempää. Sieto, mato, niin täytettynä, on ainoastaan
rempi tyty patjaan, ja aikakautemme tapaukset todistamat
fen yllin kyllin. Jumalan kanssa omat hänen säätämät
yhteiskuuuallisct laitokset kutistettawat, »valtio ja perhe, oikean ja toden edustajat maan päättä, omat murrettavat,
loska ne omat siteinä hurjalle itsenäisyydelle, jota etsii tyydytystänsä ihmisyyden olemnsehtojen raunioitta. Pfin isänmaafin fät? supistamaksi rajoitukseksi. Ia mitä woitaan isänmaa olla sille, jota ei tunnusta mitään maallista letoin*
woiutia torieampaa. Oma tausa on sisällystä puuttuma
sille, joka ei tahto tuntea omaa perhettä.
Mc tnnnemme laitti nämät f aukeat alkamille epäsmmnat, me näemme nykyisissä yhteiekuumillisissa liitteissä tämän maton, jota kajastaa punaisena tuin kamala malfeamaara
ihmishengen pimeässä yössä. Mutta teoitta nämät pimeyden
mattat ottamatkin walon nimen werhoksensa, ei ole mitään keinoa
heitä wastaan taistella muuta luin todellinen Ivalo, se mato
joka nöyryyttää ihmismieltä, kosla
lähtee tunnustetusta ja

seu-

suu-

sana

se
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ihmistä korkeammalla olemasta, ijankaikkisesta ja puhtaasta
walon alkajasta.
Siinä walossa lakkaa ihmisen työ ja Pyrintö olemasta
keinona itfeKäifen onnellisnuden faaumttamifeffi, päinwastoin
on se snurimmalsi osaksi alttiiksi antamnsta, uhrausta. Asuuhan ihmisen powessa aina, tuo itsekäs, kapinallinen henki, jota
pyytää muodostaa olot omien oiktujeusa ja satunnaisten mielipiteidensä mukaan, ja kenties uskoo hän itse todellakin, että
hän niiden toteuttamisella Moi luoda mitta, parempaa maailman järjestystä. Olkoon anteeksi annettu, jos nuorukaisen
paifutoat Moimat purkamat yltäkylläisyyttänsä sellaisten epämääräisten ideaalien puolesta' taistellessaan. Mutta nuorutaineniin, jos hänen tahtonsa on rehellinen, jos hän ei toimi
omaa etuansa, Maan oikean ja toden Moittoa, Marten, on
pian huomaama, että ne omat omantakeisia maltoja maailmassa, joiden palwelulsessa hänen tulee käyttää Monniansa,
hän on tunnustama siweellisen maailmanjärjestyksen yksityisiä
oikkuja ja haluja korkeammaksi, hau on huomaama Jumalan
hallintoa kaikissa ja kaikessa. Että täällä kaikki olemme
korkeamman Mallan palmelulsessa, että inhimillinen onni on
Melmollisuuksieu täyttäminen, on usein enemmin kestämistä
ja kärsimistä kuin itsekkäitä nautinnolta,
on todellinen si«
Mistys, se kansanwalistns, jota puolestansa pyytää edistää
seura, joka tänään on kutsunut jäseniänsä ja muita kansalaisia juhlakokoustansa Mieltämään.
(St ole kenties ollut liikaa osoittaa tässä, kuinka ihan
päinwastaisella tawalla sopii käsittää
Sillä
ääniä,
tykkänään
jotka
puuttunut
eihän ole
tahtowat pitää
sitä työtä, mitä tässä
tehdään kansanwalistuksen edistämiseksi, jollakin lailla kuuluwana noihin kumoowiin liikkeisin
tässä maailmassa. On puhuttu kansaa yllyttämistä waati-

se
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muijista, joitta koetetaan hankkia fenfotttatSta yhtäläisyyttä,
jonka edessä latoo ky'ystä, kaswatuksesta, siwistyksestä ja
warallisuudesta syntynyt erilaisuus, ja että kaikki ihmiset on
painettansa
alimman pinnan tasalle, mitä on yhteiskunnallisissa oloissa. Me emme tiedä, missä senlaatuinen toimi
on olemassa, ja ketä sillä tarkoitetaan. Mitä kansanwalistns-senraan tulee, on sen tarkoitus ihan päimvastnincn. Se
koettaa nostaa kansaa, sen alempia kerroksiakin, se koettaa
awata samanlaisen mahdollisuuden jokaiselle fanfan jäsenelle
astumaan siwistyksen ja opin pottuja niiden korkeimmille kuktuloille, mutta
koettaa
ohessa istuttaa sitä mieltä,
ett'ei mikään
ole
itsestänsä toistaan ala-arwoisempi, että
täyttäminen,
mielenlaatu se määrää ihmisen
welwollisuuden
artoon ja siwistyksen, että, niinkuin Luterus sanoo, piika laattiaa laastensa tekee Jumalalle Yhtä otollisen työn kuin mikä
tntkiwa oppinut ikänsä.
©e perustus, jolle kansanwalistus-senra poikkeuksetta tahtoo rakentaa, on siis Jumalan
ja pelko, ja wielä likemniin, että
min woi
määrätä
käsittää ne meidän
ewantelis-luterilaisen kirkon kannalta. Se onkin sentähden
ollut niin onnellinen, että fe on saanut kannatusta maan
kunnianarwoiselta papistolta, ja pyytää yhdessä
kanssa
wast'edes ja aina toimia.
Mutta Jumalan waltaknnta on jokaiselle ensimmäinen ja
tärkein, et ainoastaan sentähden, että ihmisen tulee elää siellä
kansalaisena ijankaittisesti, waan senkin tähden, että Jumalan, ihmisen menestykselle ja onnelle säätämät laitokset eiwä
teot tässä maailmassa pysyä ja tarkoituksensa mukaan waikuttaa, joll'ei niitä hoideta säätäjän hengessä ja totuudessa. Inhimillinen waitutns maailmassa, perustettuna uskontoon, esiintyy siis siweellisenä toimena. Sen siweellisyyden pohjana,
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jota kansaumalistus-seura tunnustaa, on yksinomaisesti se, jota
Jumalan ilmoitettu
opettaa, ja seutähdcn on seura yhä
julistanut toimensa tartoittawan kristillissiweellistä »valis-

sana

tusta.

Mutta silla ei seura ole uneta otteillaan määrännyt,
mitä
siis eroittaa muista kristillisten hartauden kirjoja antamista seuroista. Ihmisellä, etten kansalaisena Jumalan »oaltatuuuassa ja maallisessa isänmaassa, on »velmollisnntsia kumpaakin kohden. Ne welwollisuudet eiwät woi
koslaan joutua ristiriitaan, ja molemmat owat täytettävät.
>iansan»valistus-scura on, lainiinlyömättä warsinaiscsti hengellisiä tarkoituksia, kuitenkin ottanut päätehtäväksensä »valistuksen
levittämisen, jota tarkoittaa kansalaisen »velmollisuuksia »uaalliseösa isänmaassa. Meille on annettu käsky rukoilla: „lä*
heslytöön sinun »valtakuntasi", ja mc käsitämme sen niin,
että Jumalan aikomukset owat tässä maallisessakin elämässä
toteutettavat, Kauniiksi ja »vaihtelemaksi on Suutala luonut
maailman ja häu on pannut ihmisen sydämeen fett tunteen,
että kaikista kaunein ja suloisin on itsekutlekin, jota ei ole
kuihtunut itsenäisyyden tuimaan erämaahan, hänen oma kallis isänmaansa. Sen palmeluksessa oppii kansalainen uhraamaan omat etnnsa yleisen menestyksen tähden, rakastamaa»
lähimmäistänsä niinkuin itseänsä, panemaan henkensä alttiiksi,
jos niin on Jumalan tahto. Hän tietää, sitä tehdessään,
käymänsä korkeimman asioita, sillä niin on säädetty, että ihkautta
minen, patoefleSfanfa isänmaata ja kansalaisiansa,
palwelee ihmiskuntaa. Jumalan »valitsema oma kansa on
kansallisesti suljetuin kansa, mitä historia tuntee, mutta kuitenkin on sama kansa atouittaufa ja crehdytsillänsa elänyt
koko maailmaa »varten, enemmän kuin yksikään muu kansa, ja se
pysyy yhä wielä, Maikka ilman isänmaata, Rajoitettuna ym-

seuran
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ole koskaan luopunut uspari maailmaa, sentähden ett'ei
ja
konnostansa kansallisuudestansa. Että molempien suhteen on piittynyt kuoreen eikä ole woinut ymmärtää omaa
henkeänsä, siinä st kurjuus, johon on joutunut, kirous,
jonka alla
yhä wielä kärsii. Mutta me opimme siitä
kuitenkin, missä oivat kansojen elämän juuret. Ia sentähden kokee kansanwalistus-seura clähyttää kansallista mieltä ja
intoa, halua isänmaalliseen toimeen kaikilla aloilla, pitämättä
mitään liian alhaisena tahi liian ylhäisenä.
Kansanwalistus-seura ei luule sen kirjallisissa toimissa
olewan mitään, joka [otit näitä peri-aatteita wastaan. Mntta
seuran ohjelmaan ei kuulu ainoastaan kirjain kustantaminen
ja leivittäminen. Isänmaallisen mielen ivirkistyttämiseksi on
luullut kansan juhlien toimeenpanoa sopimaksi ja sallituksi. Saattaa olla mielipiteitä, jotka eiwät hyivälsy niitä,
arwellen, ett'eiwät ne sowellu siihen kristillisis-silveelliseen
suuntaan, jota
omaksensa tunnustaa. Seura ei ajattele niin. Se luulee, että ihminen on oikeutettu iloitsemaan maallisissakin toimissaan, että oikeutetun ilon kieltäminen päinwastoin wiepi salaisiin tahi saastaisiin huivittelemisiin. Kansawalistus'seuran harras toiwo onkin opettaa kanhuwittelemaan taivalla, joka ylentää mieltä, Maaksensa
sitä wajoomasta siihen törkeyteen, joka usein on saanut kanhuivit huonoon maineefen. Sentähden kuuluu
toimittamiin huiveihin soitelmat, laulut ja sitvisthttätvät esitelmät. Seura tosin ei pidä kaikkea kaunista Jumalasta
lähteneenä, mutta -se uskoo, että kaikki, mitä Jumalasta lähtee, on kaunista, ja sentähden, ottaen kauneuden palivelukfeenfa, luulee kohottatvansa mielet Jumalaan ja niin yhä
kehoittaivansa isänmaan ja ihmiskunnan palwelukscen.
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Seuran alituisena toiminnon tarkoituksena on sentähMä karttukoon Suomessa kristillisyyteen perustuwa todellinen lansansiwistys, yhä warttukoou senkautta armas
isänmaamme onnellisemmaksi, kauuiimmaksi kristillisyyden ja
isänmaallisuuden urostöissä. Leivittäköön isäimmc Jumala,
niinkuin hän tähän saakka on tehnyt, suojelewan kätensä tietämätöntä tulcwaisuutta tohti wacltawa», pienen lansamine
ylitse.
Eläköön lempemme esine, armas isänmaa Snomi!
ben:

A. M.

Suomalaisen

Kirjallisuuden Seuran wiisikymmenwuotisen toimen muistoksi.

6

ÉI

ÄWyrskyisenä aikana tunnustettiin

©noitten

asukkaat

tan*

saksi, Suomi »valtioksi. Mpeä Napoleon oli kätensä wiit-

ztiW tauksella määrännyt pohjan raukoille rajoille uudeu kohtalon, ja Aleksanteri I riensi hywäksensä käyttämään hetken tarjoamia etuja. Wenäjä oli jo ennen, 1721 ja 1743 wuosien
rauhantekojen kautta saanut osia Suomenmaasta omakseen.
Silminuähtäwästi oli sama kohtalo muullekin Suomelle tulosfa; epätietoista oli waan, milloin ja millä lailla muutos oli
tapahtuwa. Wuonna 1808 näkyikin jo ratlasewa hetki olewan käsissä. Suuren walloittajan luwalla tulwasi wenäläisia sotajoukkoja Suomeen. Mitähän olisi sotajoukkojen urheuskaan silloin enää auttanut, kun kuninkaan ja päällikköjen kclwottomnuden tähden „toitoot murtui ja tappion toi
koitto myös". Rnotsin ja Suomen kansojen täytyi erota
toisistaan, ikimuistoisista ajoista asti yhteistä elämää elettyänsä. Eiwätpä tosin waiwa -ja kuuma entisinä aikoina olleet tasan jaettuina towerikansojen wälillä: kunniasta oli
enimmiten suurin
tullut Ruotsin, waiwoistn raskaimmat
Suomen osaksi. Mutta katkera oli kuitenkin kummallekin
hetki, kun wuosisatojen folmiamat siteetratkesiwat. Tiesihän
yksin Jumala, menikö maamme asukkaineen toisen herran kä-

osa
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teen muulla lailla kuiu ryöstökaupassa talo elulkoineen päiteineen.
Mutta monesti oli Suomen kansa ennenkin saanut kärkowia
koetuksia, ja aina sittenkin Pysynyt welwollismiden
siä
uralla, luottaen niinkuin Saarijärwen Paawo siihen, että

„waikka tokce, eipä hylkää Herra". Ahteinen oli kaikilla isänmaa, niinpä myös yhteinen wahwa welwollismiden tunto.
Ihmeellisen yhtäpitäwästi, jos kohta eri taivalla, työskenteliwät maamme pojat rakkaan Suomemme hywäksi. ©ota*
joukot taisteliwat walansa mukaan maan anastajia toaStaau,
eiwätkä maistaneet askeltakaan muuten kuin pakosta. Kansa
ei ollut taiputoainen antautumaan; Calonius wanhus julkasi
ikäänkuin koko kansan nimessä kuuluisan yliopisto-ohjelmansa,
lausuen muinaisroomalaisellg järkähtämättömyydellä, ett'ei
Suomen kansa suinkaan kewytmielisen ilolla odotellut tulewia aikoja, toaiffa niitä olikin kuivailtu mitä kauneimmiksi.
Wanhat Anjalanliiton miehet, ennen muita Sprengtporten,
tefitoät Pietarissa, mitä waan woiwat, saadakseen Suomen
itsenäisyyden tunnustetuksi. Hurmautumatta hetken tarjoomista eduista menetteli Suomen deputatiooni Pietarissa fa*
moin, woidakseen ikuisiksi ajoiksi suojella kansamme kalleimmat oikeudet.
Valloittaja näki edessänsä kansan, „mi kunnian edestä
kaikki koetti". Hän kunnioitti sitä kansaa, wahwist!
uskonnon, lait ja asetukset, kutsui waltiopäiwät kokoon Porwoo1809, ja laillisessa järjestyksessä tunnustettiin hänet
hallitsijaksi. Hän teki wielä enemmän. Suomenmaan kaakkoisosa, joka-oli ennen joutunut SBenäjän waltikan alle, yhdistettiin to. 1811 sekin jalomielisesti maan pääosaan, ja
Aleksanteria tertoetsittiin siitä lähtien kaksinkertaisella rakkan-

sen

sen
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hallitsijaksi ci ainoastaan
Bella Suomen suuriruhtinaaksi,
myöskin
sydämen.
aseiden oikeudella, to acm
Mikä äsken oli waan himmeä aawistus, se näytti todenteolta; tunnustettuna oli Suomen kansa Euroopan kansakuntain riwissä. Mutta eipä uudella waltiolla wiclä ollut
walmis
Ulkonaisesti jo tarwitsi kehitystä, waan sisälpuuttui
wielä enemmän. Vuosisatojen tapaukset
lisesti siltä
oliwat sysänneet Suomen kielen yhä syrjemmälle; uudessa
Suomi-nimisessä waltiossa oliwat umpisuomalaiset kielensä
kautta suljetut siwislykseu, osaksi kansalaisoikcuttcntin osallisuudesta. Ruotsalaistuneeu siwistyneen luokan asiaksi jät
yksin kannattaa sekä yhteiskunnallista että henkistä elämäämme. Mutta mitä apua oli ajan pitkään tuosta pienestä joukosta, joka loietäfin oli erittään kansan (tiloista riweistä?
Ia toiselta puolen, mitä rakkautta, mitä uhraawaisuutta oli
edes oikeuskaan loaatia yhteiseltä kansalta, jota waltiolaitos
tuskin tunnusti muuksi tuin äänettömäksi, kärsiwälliseksi toe*
ron maksajaksi?
Suonien kansalla, jos se todellakin tahtoi elää ja edis'
tyä, ei ollut muuta kuin yksi tie awoiuua: Porthanin ja 1809
Kmoden miesten »viitoittamaa tietä myöten täytyi pyrkiä edespäin. Kansallisuusaate oli tunnustettu todellisuudeksi ulkopuolltse muiden kansojen suhteen; fett tuli sisällisestikin, Suomen omassa yhteiskunnallisessa elämässä olla jotakin parempaa kuin paljas aate eli teoreettinen waatimns. Wahwa
kansallinen kokonaisuus oli luotawa maamme eri säädyistä
ja luokista, jos »valtiollisella itsenäisyydellämme tarkoitettiin
parempaa kuin sydämyksetöntä kuorta.
Siitä alkaa taistelu wanhan ja uuden wcilillä. „Fennomaniia" eli suomikiihko syntyi ja tuli pian peljätyksikin.
Sen ensimmäiset edustajat, 31. I. Arwidsson ja E. G. Ehr-

asema.
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Ström waatiwat Suomen kielen hywäksi muutoksia, joita emsaaneet läheskään toteutetuiksi. Tietysti sattuiwat
niin rohkeat kehoitukset kuuroihin fortoiin; pianoa hajosilin
waltiollism suoniimielisyyden lipunkantajaiu pienoinen perusjoukko. Mutta suomalaisen kirjallisuuden alalla tctnvät
uuden ajatussuunnan miehet työtä sitä suuremmalla menestyksellä. Ihan hiljaa ja »verrattomalla tärsiwällisyydellä
liitettiin kiwi tiwecn siihen rakennukseen, jonka suomiliihkon
ensimmäiset edustajat oliwat tahtoneet saada silmänräpäyksessä
»valmiiksi harjahirteen saakka. Ia tmi [nominitko uudestaan
me wielä ole

astui taistelukentälle, oli se järkähtämätön, »voittamaton.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, jonka wiisikymmentvuotifen toimen juhlaa nykyään ilolla unetimme, on
niitten rientojen »varsinainen edustaja, jotka meillä oivat
saattaneet ja yhä faattatuat suomalaisuuden »voittoon. Maitoimi ei aa olla kellekään kansamme »valisnitun
tuksen totoa'lie »vieras.

seuran

Muistakaamme ensin niitä miehiä, jotka, perustamalla
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja tehokkaasti edistämällä sen rientoja, oivat ansainneet itselleen sijan Suomen
fanfan aikakirjoissa.
Kaikkein ensiksi muistuu silloin mieleemme jalo tolmiluku, joka yksinkin mitä kauneimmin edustaa «Suomen kansan poraat riennot »vuosina 1831—1881. Missä se suomalainen, jota rakastaa isänmaataan ja siwistyksen asiaa,
eikä olisi oppinut kunnioittamaan (Slia3 Lönnrotia, Juhana
Ludwik Runebergin ja Juhana Wilhelm Snellmania?
Lönnrot, matalan motin »vähäiseen tyytyivä, luja-uskoinen, lannistumattoman ahkera poika, Kalelvalan, Kanteletta-
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ren, Loitsurunojen ty. m. mainehikas kokoilija ja järjestäjä,
elää wielä ja toimii meidän keskuudessamme, kansansa hartaimman kunnioituksen esineenä. Mutta Runeberg, .Maamme" laulaja, Suomen wiimeism taistelun nerokas kuwailija,
Hirvenhiihtäjien, Fjalarin ja Salaminin kuninkaitten runoilija, lepää sen maan helmoissa, jota hän opetti meitä rakastamaan „wail'k' onni mikä tultohon". Snellman, rautaliljan
tahdon, taipumattoman welwollisundm tunnon edustaja, hänkin erosi meistä nykyään, waan jätti kansalleen ikuiseksi perinnöksi esimerkkinsä, oppinsa ja muistonsa. SoS mattiotli*
sen wapauden ja yhteiskunnallisen yhtäwertaisuuden aatteet
nykyään omat meillä hywässä tnrwassa, niin se oli hänen

ansionsa.

Lähinnä näitä miehiä muistelemme heidän jaloja tyg*
täwiöän. Ensiksi mainittakoon tarkka ja kuuluisa kielentutkija Mattias Aleksanteri Castren, joka isänmaan palweluksessa uhrasi henkensä, saamatta Suomelta muuta kuin
ikuisen kiitollisuuden ja siunatun haudan. Hänen rinnallaan,
Yhtä jalolla innolla työskenteliwät »vilpitön historioitsija Gabriel Rein, „Suomen muistojen suosija, waiheitteu ttmlafija", ahkera ja waatimaton tutkija Mattias Akiander,
Fabian Collan, Kaarle Collan, Herman Kellgren
ja moni muu. Ruotsin Helin, mutta
mielin opettiloat jalot runoilijat Fredrik Cygnaeus, Lauri Stenbäck ja Sakari Topelius kaswawan polwen rakastamaan jakamatonta suomalaista isänmaataan; Ahlqwist,
Hannikainen, Tikkanen, Koskinen, Krohn, Bergbom ty. m. astunnat tienraivaajina, johtajina esiin luomaan
siwistykjellemme suomalaisen muodon. Joka ainoa niistä
miehistä on lämpimältä innolla harrastanut Suomalaisen Kir-

suomen
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jallisnudcn Seuran

korkean

tarkoituksen

ja on lylynsä mukaan edistänyt
toteuttamista.

asiaa

fen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran historia jakaanluonnollisesti kolmeen ajanjaksoon, jotka onnit toijotensakin
sistaan
eriäwäisiä.
Ensiuunäincn jakso käsittää wuodet 1831—1850 ja oli

tuu aiwan

herätykseu ja . epämääräisten toiweitten aika. Seuran jäsenet pikemmin aatotöttoat kuin tiesiwät täsmälleen, mitä Seuran oli tekeminen; joslns toiwottiiu mahdottomia; euimmiten kuitenkin erehdyttiin liiallisesta kainoudesta. Sillä »verrattomia kykyjä oli työssä kansallisen asian hywäksi ja werrattomia saatiin aikaan. Elias Lönnrot kokoeli suomalaisen
kansanrunouden iki-ihailtawia helmiä: Kalewala ilmestyi
w. 1835, ja 1849 toisena, paljon laweampana laitoksena;
Kanteletar ilmestyi 1840, Sananlaskut 1842, Arwoitulsct
kaikki yhden miehen toimesta. Sitä paitsi oli
1844,
Kirjallisuuden Seura ehtinyt painattaa pari arwokasta fan»
sankirjaa, oli ryhtynyt tieteelle snuriarwoisen Snomilirjan
toimittamiseen, julaissut Kajaanin tekemän Suomen historian, joka oli ensimmäinen suomeksi kirjoitettu esitys kan-

samme »vaiheista.

Samaan aikaan oli Suomessa tapahtunut mahtawia
herätyksiä ulkopuolella Kirjallisuuden Seuran waikntusalaa,
jotka netin
määrin edistiwät seuran tarkoitusta.
Wakoja kynnettiin, joissa tuletoain aikojen taidot saiwat itää.
Runeberg kuivaili kansamme elämää ihmeteltävällä taidolla
ja antoi Maamme laulussaan sanamuodon tuhansien polvessa
elämälle isänmaanrakkaudelle. Saima-lchdessään selwitti Snellman ajattelijan feltoppbettä, isänmaanystäwän koko taipu-

suuressa
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mattomatta rohkeudella, miten olojemme piti muuttua, ennenkuin Suonien kansa pääsisi elämään omaa elämäänsä, wapaana
kansana kansakuntain joukossa. Niin kutsutun herännäisyyden
tantta lewisi uutta ja »virkeää elämää kansamme sywiintiu
riweihiu. Kausalliueu itfetieto ja itsetunto edistyiwät kahdessa
»vuositymnicnessä enemmän tuin ennen »vuosisadoissa, Nuovia »voimia astui isänmaan ja kansallisten rientojen palwclnkseen, muiden etupäässä Castren, »voittaen lyhyen aja»
kuluessa eurooppalaistu maineen. Suurilla tonveilla katsot'
tiiit

tutetoatfuutta kohti.

Luottamusta löytyi, »uutta sitä tanvittiinkin. Alussa
Seuran toista ajanjaksoa 1850—1865 oli mitä toioimtnat
koetukset kcslettäwät, »uoitettalvat. Keski-Euroopan »vallankuinousten seurauksia tuli laukaisen Pohjolankin osaksi; taantumisen maininki uhkasi tulvallaan tukahuttaa suomalaisuuden taimella oleivan uuden elämän. Käskykirje »vuodelta
1850 kielsi suomeksi painamasta kaikkia, minkä sisällys ei ollut
hengellistä tai taloudellista. Kirjallisuuden Seuran »vaikutusalaa supistettiin samaan aikaan uusilla ja ahdasmielisillä
asetuksilla. Henkinen uupumus ja epätoiwo oliwat kansassa
»voitolle pää|emäifillääu; Castrenin ryösti liian aikainen
kuolema pois isänmaan palweluksesta; Snellmanin täytyi
toistaiseksi luopua sauomakirjallisesta toimestansa j. n. e.
Waan niiniin »vaikeissa oloissa jatkoiwat suomalaisen
kirjallisuuden urhoolliset, palkitsemattomat kauuattajat työtänsä.
Kansanrunouden aarteita koottiin Yhä innolla ja menestyksellä, ja »vasten kieltoakin »viljeltiin tieteellistä ja muuta kirjallisuutta, kunnes luonnottomat säännökset joutuiwat unohduksiin. Suomen kieltä rumettiin lakikielenäkin »viljelemään;
jopa nostettiin kysymys siitä, että äitinkielemme pääsisi oikeuksiinsa »valtioclämän eri aloilla. ©Hellmanin neuiuoSta
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antoi wihdoin Aleksanteri II to. 1863 tunnetun käskykirjeensä,
jossa luwattiin Suomen kielelle täydet oikeudet; waltiopäimät pääsiwät uudestaan waiknttamaan, joten wapaau kansallisen kehitykse,! pääehto tuli täytetyksi. Itsetietoon herännyt kansa pystytti Kirjallisuuden Seuran toinien kautta kuwapatsaau historiamme ja kansallisten rieutojcmme oppi*
isälle, Henrik Gabriel Porthanille. Moni tonvoi, että seura
„wiettäessänsä wiidcttätymmeutä wuosijnhlaausa myös tooifi
loieltää ilojuhlaa Suomen kielen täydellisestä woitosta Suo-

nienniaassa."
Mutta tulipa uudestaan taantumuksen hyökylaiueita.
Alussa ajanjaksoa 1865—1881 käwi Suomessa kauhea kato:
tuhannet kuihtuiwat ruoan puutteesta, sadat tuhannet woitoat ainoastaan suurimmassa kurjuudessa Pysyä hengissä.
Kumma tosiaan, että semmoisten olojen »vallitessa henkiset
rientomme eiwät kokonaan laimentuneet. Kohta sen jälleen
talot myös halla waltiolliseu ja henkisen elämämme waiitiöttä. Kansallisten rientojen ylenkatse ja wiha pääsiwät
uudestaan waltaan, mitä tuntuwimmaksi wahingoksi, et ainoastaan Suomen kielen edistystä tarkoittawille pyrinnöille,
toaan myöskin niihin läheisesti yhdistyneen yhteiskunnallisen
wapaudcn asialle. Mutta sillä kertaa woiwat waötustajat
toiclä wähemniäu tuin ennen estää kirjallisuutta kehittymästä, warttnmasta. Kirjallisuuden seura jatkoi työtään,
milloin kustantaen uusia kausauruuoudeu kokoelmia, milloin
painattaen suurianvoisia sanakirjoja »välittäjiksi Suomen ja
muun Euroopan henkiselle yhteydelle. Tieteellinen kirjallisuus rupesi »versoillaan; kouln- ja kaunokirjallisuus ■fainatett.
Tehokasta apua sai Seura muilta isänmaallisilta yhdistyksiltä ja yksityisiltä. Waltiopaiwäin anomuksen johdosta autot
hallituskin 1878 wuotuisella raha-awulla seuralle jonkun-
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taisille yrityksille.
malaisesta

sen

»vastyöstä ja tuen
II
1858
Jo wuodesta
oli Aleksanteri
käsikassastaan antanut seuralle »vuotuisesti 1,200

motfen korwauksen fen edellisestä

suo-

markkaa.
Ia suomalaisen kirjallisuuden rinnalla wcrsoiwat kansakoulut, oppikoulut, sanomalehdet, tcaatteri, enimmiteu yksityisten ripeästä toimesta. Kaikilla heukisen edistyksen aloitta edistyi
suomalaisuus ja sai tuoittoja. ©ett ystäwilla et ollut helppo
taistelu taisteltavana, rakentaessaan uutta melkein kaikilla
aloilla. Mutta kun rakennetaan kansallisen mielen, »vapauden ja »valistuksen hywäksi, rakennetaan ääretöntä tulevaisuutta Varten, ©etoa asia ja rehellinen työ oivat paraat
liittolaiset, mitkä maailmassa Voi saada avtttfeett.
Syystä fe siis oli riemuhetki koko kansallemme, kun
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kesän keskipalkoilla »viet-

ti »viidenkymmenen »vuoden toiminnan muistoa juhlalla,
jonka alvaus tässä on tutkailtuna. Kaikki maamme ete^
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»vimmat yhdistykset yhtyiwät silloin toitottamaan onnea sille
seuralle, joka meillä on ollut kansallisten rientojen, isänmaallisten harrastusten »varsinaisena ahjona. Joka
maatamme muisteltiin hartaalla mielin, mitä »viidenkymmenen
»vuoden kuluessa oli saatu aikaan suomalaisuuden hywäksi.
Heikko on yhteiskunnallinen elämä ja koko »valtiollinen
mamme, joll'ei sitä kannata henkiset perinnöt, ©itä looi
henkisten pyrintöjen alustaksi saada muuta kestäwää perustusta tuin isänmaan rakkauden lujan taltion. Ainoastaan
fiwistynyt, sopusointuisa, suomalainen Suomi, jossa oikeus
kansaa ol;jclewi, »vapautta laki »vartioiwi, woipi
säilyttää.
Waau älläämme niin ihastuko saawutcttuihiu »voittoihimme, että unhottaisimme, mitä »vielä on tekemättä. Paljon on meillä »vielä »vasta alulla, joskin paljon on saatu
aikaan.
Viidenkymmenen wuoden aikana on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimesta ilmestynyt 63 numeroa Toimiuseampia ofta), fen lisäksi Snomitirja
tuksia (joista
yhteensä enemmän knin puolitoista
ja Nowellikirjasto,
joukossa
useampia kausallis-kirjallisuujoitten
nidosta,
sataa
paratta
temme
teoksia. Siitä jo »voipi anvata, kuinka tärkeä Seurau »vaikutus on ollut. Varoistaan, jotta nsein o»vat
olleet liioin niukat, on fe puolen »vuosisadau kuluessa malsanut koto 467,807 markkaa 26 penniä kirjojen kustantamiseen, tetijäpaltkoihin l;. m., myöden toimitntsiaan »verrattain
helpolla hinnalla. Seura on sen ohessa tanvinnnt muihin
menoihinsa 27,530 markkaa 93 penniä.
Mainitut summat, itsessään suuret, oivat »vähäpätöisiä, jos niitä wertaa siihen, mitä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ou saanut aikaan (josta saapi tarkemmat tiedot

osassa

ase-

asemansa

monessa
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kirjasta:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran »viisikymmeu-

»vuotinen toimi ynnä suomalaisuuden edistys 1831 1881).
Mutta jos tahdomme tietää, mistä kansallisten rientojemme
oikea turtua wast'edestin on etsittäwa, niin tarkastelkaamme
»vieläkin, mitä tuloja Seuralla on ollut.
Lahjojen ja testamenttien kautta owat yksityiset
malaiset, suurimmaksi osaksi tuntemattomat miehet, antaneet
—

suo-

seurau haltuun 225,839 markkaa 33 penniä; 103,424 markkaa 27 penniä on
lisäksi tullut kassaan talletetun, huopääoman
korkoina. Myydyistä kirjoistaan
lellisesti hoidetun
on Seura saanut 219,122 markkaa 15 penniä tuloa, jonka
myymättömän kirjalisäksi on laskuun otettawa, että
waraston nimellisarwo
noin 200,000 markkaan.
läsenrahoja on tullut Seuran käytettäwäksi yhteensä 37,366
markkaa 26 penniä. Keisarin suomalaisesta käsi-kassasta on
Aleksanteri II:n päätöksen mukaan tullut 32,652 markkaa
70 penniä; Suomen »aitiolta on Seura saauut 66,700

sen

nousee

seuran

markkaa.

Nämä laskut omat sekä lohduttamat että teloittamat*
kin. Lohduttamaa on, että Suomen kansa tarwittaessa hm*
paaehtoisesti on maksanut jäsenrahoina ja lahjoina kolme,
neljä kertaa niin paljon kuin Suomen »valtio on suonut
seuralle. Vallanpitäjäin suosio »voipi olla edullinen, mutta
ainoastaan kansan kannatus on Kirjallisuuden Seuralle malttamaton. ecutta toiselta puolen onpi muistettava, että lahjat ia jäsenrahat wiime aikoina owat suuresti supistuneet.
Puolen »vuosisadan kuluessa on yhteensä ainoastaan 1687
Suomen kansalaista pyrkinyt seuraan jäseneksi. Se on kolvin
»vähän seuralle, joka ei pane jäseneksi pääsemisen ehdoksi
muuta kuin 24 markan kerran suoritettawau jäsenmaksun ja
wuo-°
kansallisten rientojen harrastamisen. Pyrkiköön

seuraan
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sittain

pari

sataa henkeä,

ja yksistään

tuhatta markkaa wuosituloa! Wielä

sekin tuottaa jo Viisienemmän
tietysti huo-

se

jentaisi Seuran johtajien nykyään kyllä raskaat

taloudelliset

huolet, joS ne, joilta »aroja liikenee, tahtoisi (ahjoitta ra-

kentaa itselleen kiweä kestäwämpiä muistomerkkejä muistamalla Kirjallisuuden Seuraa. Paremmin tuskin nykyään
»oi panna Varojaan talteen koko kansamme hywälsi.
Äärettömän paljon, niinkuin jo sanoimme, on wielä
tekemättä suomalaisuuden ja »valistuksen palweluksessa. Waan
älkäämme tuskistuko, mitta ulkonaiset kohdat useiu näyttänytkin maileilta kestää ja woittaa. Niinkuin jalo Snellman »aittoja on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kokouksissa lausunut: ei ole maailmassa sitä »ottaa, joka woisi
tukahuttaa kaswut hengen alalta. Isänmaan rakkauden lät)*
teesen tuottaen jatkakoon erittäinkin Kirjallisuuden Seura
edeskinpäin tointansa; wakaasti luottakoon e siihen, että
työltä, joka tarkoittaa »aion leweämistä, ei ole puuttuwa
Jumalan siunausta, jonka [ana on: tulkoon walkeus!
E. G. P.

Kansanvalistus-seuran

tuomen

lässä
kansanwalistns-senra

juhla Jywäsky-

1881.
eroaa muista meille tunne-

M tuista samauluontoisista seuroista etupäässä kahdessa kohV den. Toinen niistä on fe, että seurau toimitusten lukijakun-

suotu jotensakin suuri suoranainen »vaikutus seuasiain johtamiseen. Enin osa lukijakunnasta on seuran jäseniä ja raitilta jäsenillä on oikeus seuran kokouksissa
äänestää ja päättää, »valita toimikuntaa p. m. Wastaawissa
seuroissa meidän läntisissä naapurimaissamme omat kaikki ne
toimet sääntöjen kautta siirretyt harwalukuisen »valiokunnan
käsiin. Toinen omituisuus meidän seurassamme on, että, waikka
nalle on

rau

sen

päätoimi, kuten luonnollista, on kirjojen painattaminen
ja niiden leivittäminen,
järjestys on sille kannalle asetettu, että seura, luopumatta ohjelmastaan, saattaa muullakin tamoiit woimatlaasti waikuttaa tarkoitusperänsä saawuttamiscksi. Siitä enemmän senran toimet wakaautuwat ja
yleinen kannatus myöten antaa, sitä täydellisemmin tooimat
tulla näkymiin ne apukeinot, joita
sisällinen järjestys
tarjoo.
siihen suuntaan
Haaraosastot oicat jo osaksi toinäyttäneet
toteen, että ne hywin johdettuina woiwat
millansa
siwistyksen
wälittäjiksi. Wiime kesällä »viekohota tärkeiksi
tetty juhla on toisella tawalla osoittanut, mitä
»välityksellä woi saada aikaan.
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sen
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Kewäällä 1880 tehtiin toimikunnassa ehdotus, että
yhdessä tulewan juhlakokouksensa kanssa toimittaisi
laulajaiset, joihin laulu- ja soittokuntia ympäri maata keottamaan, ja annettiin sihteerille toimeksi
hotettaisiin
kesän kuluessa asiata walmistella. ©enraatoaSfa syyskuun
kokouksessa päätettiin soitantoa tuntemien miesten kautta toimittaa ohjelma ehkä pidettäwiä laulajaisia loarteu ja että
tarpeellinen lauluwihko olisi
waroilla kustanuettawa.
Asian lopullinen rartafeminen ei kuiteukaan riippunut toimikunnasta Helsingissä. Ensiksi oli »välttämätöntä tiedustella
Iywäskylästä, jossa kokous sääntöjen mutaan oli pidettä'
wä, olisiko mahdollista saada aidottua juhlaa siellä toimeen.
Lokakuun alussa täydessänsä Iywäskylässä oli seuran sih<
teerillä tilaisuus kuulla mielipiteitä ja iloksensa hän huomasi,
että ehdotuksen toteuttamien ei siellä kohdannut mitään roaB*
tueta; waitka tuuma oli ihan uusi, saawutti se kaikkialla
suosiota ja seuran jäsenet kaupungissa, joidenka tykö tuon*
nollisesti etupäässä käännyttiin, oliwat kaikki walmiit fan»

seura

osaa

seurau

uattamaan tehtyä

ehdotusta.
Asian siten selwittyä, saattoi

seuran

toimikunta ryhtyä tehokkaampiin hantteisin. Ohjelman ai'ottnja juhlalaulajaisia warten tekiwät yliopiston laulu-opettaja tirehtori

F. Faltiu yhdessä maisteri 21. Boreuiuksen kanssa ja »va-

litut kappaleet painettiin syksyn kuluessa wihloou, joka oli
aiottu lewitettäwäkst niille, jotka lupaisiwat tulla juhlaan
osaa ottamaan. Sen ohessa leivitettiin kaikille
asiaaimiehille erinäinen kiertokirje, jossa ilmoitettiin
keesta tulemaan juhlakokoukseen nähden.
Johtajaksi itse laulajaisiin pyydettiin laulua warten
seminaarin lehtori toht. Hagfors ja soittoa warten Iywäsky-

seuran
seuran
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olewa kapellimestari G. Koch, jotka mustin molemheille tarjottuun toimeen.
Niiden »valmistuksien kestäessä kului syksy; kiertokirje
teloitettiin asiamiehille marraskuussa, ja nuottiwihto Valmistui lewitettäwälsi joulun aikana. Tammikuun alussa tuli
ilmoitus Iywäskylästä, että siellä oli muodostunut juhlawaliokunta, joka oli ottanut huolekseen kaikki tarpeelliset walmistukset, niiden muassa myöskin »varojen hankkimisen juhlamenojen suorittamiseksi. Wiimetsi mainittu kohta oli hywin
tärkeä. Tuskin olisi seuran toimikunta woinut katsoa itseään
oikeutetuksi käyttämään mitään sanottamaa summaa
»varoista siihen tarkoitukseen ja muutenkin oli luonnollisinta
juhlan järjestäminen semmoiselle lannalle, että kaikki juhlamenot
tulisiwat eri tulojen kautta suoritetuiksi. Seuran toimikunta
ei ollut oikeutettu tuhlaamaan muita tarkoituksia wartcn
hankittuja waroja juhlien mieltämiseen. Että Iywäskylän
»valiokunta myöskin katsoi asiat siltä lannalta, on sille kunmies, kirkkoherra
niaksi. Waliokunnan etupäässä olikin
lärwinen, jonka innostuttaivat sanat wuosia sitten oliwat
etu ja turtvallisuus
eloon herättäneet. Mitä
luaati, ei
perustajalta ollut salassa. Niinpä pidettiiukin
Iywäskylässä kerran iltahuwit ja olisi pidetty useammatkin,
jos ei odottamaton keisarin
olisi tehnyt kaikkia sellaisia
toimia mahdottomiksi.
Asiat edisiyiwät sitten »vähitellen kewään kuluessa. Aiottu
juhlakokous oli, kuten tunnettu, pidettäwä yhteydessä seminaarin »vuositutlinnon kanssa. Täytyi odottaa asianomaista
päätöstä tuttintopäiwista. Kun »vihdoin tuli tieto siitä, että
tuttintopäiwitsi Iywäskylän seminaarille oliwat määrätyt kesäkuun 10—15p. ja että seuraamat 16—18 p. oliwat määrä*
tyt Iywäskylässä pibettämää kansakoulukokousta warten, joten
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mat lupasiwat ryhtyä

seuran

seuran

sama
seuran

sen

suru

62

tutkinto ja kansakonlukokous kestiwät yhteensä kokonaisen
»viikon, maanantaista lauantaihin, tuli seuran toimikunnan
ja Iywäskylän juhlawaliokunnan »vaikeiksi tehtawiksi
juhlan sowittaminen niin, että se, tekemättä häiriötä edellä
mainituille kokouksille ja juhlallisuuksille, kuitenkin säilyttäisi
omintakeisen juntan luonteen. Siitä tehtiin eri haaroilta
ihan eri ehdotuksia ja wasta molemminpuolisilla myönnytyksillä saatiin
ohjelma »valmiiksi, jota sitten juhlapailoilta seurattiin.
Paitsi jo mainitun kiertokirjeen lautta
asiannehille ilmoitettiin aiotusta juhlasta latteasti seuran »vuosikertomuksessa helmikuussa ja jnlaistiin yleinen kutsumus toukokuun 15 p. juhlaan useoissa maamme sanomalehdissä. luhlapäiwiksi oliwat määrätyt kesäkuun ] 8 ja 20 päiwät, jolloin
edellisenä oli pidettäwä kauan »valmistetut juhlalaulajaiset ja jälkimäisenä seuran keskustelut ja »vaalit sekä niitä
seuraawat juhlapäilvälliset. Täydellinen ohjelma lewitettiin
»vasta pari päiwciä ennen juhlaa Iywäslylässä, siitä syystä
että wielä wiimeisinä jettinä katsottiin tarpeelliseksi tehdä
siinä muutamia muutoksia.
Suuren »vaikeuden ohjelman laatimisessa teli
epä»varmuus, jossa kauan oltiin juhlaan osaa ottawien suhteen.
Alussa oli yhteen aikaan syytä toiwoa, että ainakin kolme tai
neljä täydellistä lauluknntaa saapuisi muualta juhlaan, »uutta
ottawia muualta
»vähitellen sclweni kuitenkin asia niin, että
toiwoa
ainoastaan
niistä
toiwotuista
tuli Vieläja
»vähän
sai
kin »vähemmän. Asia olisi fentiefi »vaatinut, että sanomalehdissä ja muillakin aloilla olisi pidetty enemmän melua,
silloin kentiesi olisi »väkeä tullut muutamalta haaralta, josta
nyt jäiwät pois ja osanotto olisi siten näyttänyt yleisemmältä. Mutta toiselta puolen tiesi toimikunta Helsingissä,
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jonla toiwotusteu mutaan olisi tullut pitää totretttä kaikkien
huomio, totoin Näljän, mitä takeita oli juhlan onnistumisesta. ©e suorastaan ei uskaltanut herättää yleisön huomiota asiaan enempää, kuin oli tehnyt. Myöskin oli wastenmielistci
kilwoitella suomalaisen kirjallisuuden seuran
juhlan kanssa; ja jos kansanwalistus-seura olisi kewään kuluessa pitänyt enemmän, kuin se teki, suurta puhetta ai'otusta
juhlastansa, olisi se ainakin näyttänyt kilpailemiselta. Eila
warowaisuus tuottanutkaan yritykselle mitään loat/infoa,
mutta oli kenties Pikemmin sille woitoksi.

seuran

sen

Kauan odotetut juhlapäiwcit läheniwät lähenemistään.
Wiikou alussa oli kolkot, sateiset päiwät, ja huolissansa puuhasi juhlawaliokunta laulupaikkaa ulkona taiwasalla; jos
sellainen ilma kestäisi, saattaisi se pilata koko jnhlan. Mutta
surut Uimat tarpeettomat, pian muuttui ilma ihan, tail»a§ selkeni ja lempeä aurinko lähetti maahan tuumia
säteitään, jotta luiwattiwat maan ja kirkastuttiwat ihmisten
mielet, haihduttiwat niistä kauas kaikki synkät ajatukset tulevaan juhlaan

nähden.

Perjantaiksi 17 p. kesäk. oliwat kaikki laulajat ja soittajat kutsutut yleiseen harjoitukseen. Kello kuudelta kokoonnuttiin miessemiuaarin pihalle, jossa annettiin yksinkertaiset
juhlamerkit. Pääosana oli seminaarin mies- ja naispuoliset
laulukunnat feta Iywäskylän kaupungin lauluseuran jäsenet.
Niiden ohessa weti huomion puoleensa ainoa lauluseura,
joka muualta oli juhlaan saapunut, kymmenkunta oppilasta
Turun lukkarikoulusta innokkaan opettajansa tirehtori Waseniuksen johdannolla. Heidän tulonsa oli käynyt mahdolliseksi siten, että Turun haaraosasto oli ottanut osaksi
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matkatulungeistansa. Muita warsinai[ia lanluku»tia et tullut sieltäkään, josta warmuudella oli
toiwottu, mutta monelta eri haaralta oli saapunut pari,
kolme jopa neljäkin yksityistä harjaantunutta laulajaa, jotta
kaikkien laulajain yhteenlaskettu lukumäärä nousi knitenkin yli
kolmen sadan. Iywäskyläläisiä laulajoita yksin oli missä
ehkä kahdensadan neljänkymmenen paikkeella.
Tormeusoittajia ei juhlaan tällä kertaa saapunut mouelta eri haaralta. Pääosana oli Iywäskylän oma, kolme
Untotta sitten perustettu, herra Hoettu johtama torwisoittokunta, jossa juhlan aitana oli neljätoista miestä. Sen ohessa
oli juhlawaliokunnan kutsumuksesta saapunut Helsingistä seitsemän harjaantunutta soittajaa ja Jämsästä oli tullut yksi
jäsen siellä nykyään perustetusta torwisoittokunnasta. Siis
kaikkiansa 22 miestä.
Seuraamana aamuna koitti ensimmäinen juhlapäiwä;
aurinko nousi kirkkaalle taiwaalle ja kello seitsemän kuului yli
kaupungin torwisoiton säweleet terwehtien aloitettua patoaa,
Iywäskylä on rakennettu kapealle tasaisesti wiettäwälle kentälle korkean, mäntyjä kaswawan harjun ja pienen Iywäsjänven mätitte, ja kaupungista wie leweä tie
harjun
jyrkkää rinnettä myöten ylös sen kukkulalle. Sen tien testipaifteette oli torwisoittokunta asettunut ja sieltä soitto myöskin hywin kuului yli kaupungin, jonka asujamet säwelien
kuultua heti tuliwat liikkeelle ja kerääntyi lukuisissa joukoissa
soittajien ympärille, jossa he istahtiwat kanerwikkoon mantujen atte nauttimaan lauuiiua aamuhetkeuä setä luounon ihanuutta että soiton mieltä hurmaamia säweleitä. Tunnin
aikaa kesti pieni alkujuhla, kunnes kansakoulukokouksen keskustelut taas kello 8 alkoiwat, jolloin kaikki erisiwät, yhtyäk-

wastataksensa heidän

suoraan

65

fenfä taas wasta puolenpäivän jälteen, mainitun kokouksen
pääteltyä, juhlaansa jatkamaan.
Kello 4 i. p. kokoontumat laulajat

miesseminaarin

pi-

halle, josta he sitten puoliwiiden ailana vilutin asetettnina,

soittajat etupäässä, astuiwat wanhan kirkon ohitse Waasau
tulliin päin, josta mnkawin tie käy ylös harjun kukkulalle.
Astuessa wuoroiu soitettiin ja wnoroin laulettiin ja jota haavalta tnlwasi wäkeä lisää, niin että harjnlle päästyä cliwat
epäilemättä ainakin puolet Iywäslylässä olewista koossa
laulajien ynipärillä. Eräässä kohden on harjuu pohjoispuolinen rinne Paljas, kaswaeu ainoastaan kancrwia ja pieniä
männyntaimia. Sinne seisahtui mattat. pi;äältä oli aukea
näköala Iywästyläu takana oiennen Tuomio- ja Palollijanuien sekä niiden lulnisien niemien ja lahtien Ylitse; jos
kääntyi taaksepäin, lewisi harjun juurella pieni
Iywäslylän kaupunki katuineen, puistoineen ja
takana aaltoili hiljaisesti Iywäsjärwi, jonka toisella puolella Moitti
kappale suuresta Päijänteestäkin.
Alhaalle rinteen alle metsän rajaan oli puhujalle rakennettu, katettu istuin koristettu lipulla ja hawuköynnötsillä.
Kuulijat asettuiwat pitkin rinnettä ja alas puhujan istuimen Ympäri, (antajat ja soittajat pysyiwät ylhäällä harjun
kukkulalla. Kun oli torwien säestäessä laulettu wirsi 75 uuden
»virsikirja ehdoitukscn mukaan, astui kirkkoherra lärwinen esiin
jäseniä ja
ja terwehti seuran puolesta sydämellisesti
ystäwiä. Hänen sanojansa kerromme Suomettaren mukaan

sen

soma

seura»

seuraawaösa:

Leikillisellä tawallacm huomautti puhuja, mitenkä waitea oli
sellaisesta kuusihöttelistä, jossa hän oli. Olisipa hän edes
seisonut ylhäällä harjulla, niin ehta olisi paremmin woinut sanoa,
miksi siellä oltiin koossa, miksi sinne kaikkialta oli juostu ; hänen olisi
puhua
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roaait

sanoa: „katsotaa wiehättäwää
siellä suloisena, ihanana, »valoi-

tarwinnut wiitata kädellään ja

Tuomiojärwea, Suomi myhäilee

sana!" „Tämä on walistusseurau juhlakokous, seuran, joka tahtoo
Malisina ihmisiä näkemään rakastettunsa ihcmnuttll, sitä huomaamanit ja sen arwoa suurena pitämään; näkemään luontoa semmoisena, tuin se täällä saarinensa, wnorineusa, wesinensä puljun Suomen salossa syntyneille; eitä ainoastaan luontoa semmoisenaan,
maan myöskin maamme wiljelystä ja sitä alaa, minkä esi-isämme
owat sille illiwanncet näillä Pohjolan perillä, Sariolan saloilla,
Wäinölän mainioilta, Nyt kun kansallisuuden henki on ikäänkuin
pistänyt kätensä powecn ja kysynyt: mikä on siunn cntisyytcs, mikä
nykyisyytcs ja mitä tehtäwäsi on tnlcwaisuudessa kansallisuutena, yksilönä, olepa sitten Hottentotti, Pescheräh tai Suomatäinen, tarjoaa itsensä walistusseura lieljtariffi , tuomaan entisyydestä esiin todistuksia siiheu, että Herra on Suomen kansan työn
siunannut scu Mainioilla, sen pelloilla, sen kansallisissa, yhteiskunnallisissa ja Valtiollisissa oloissa, jotta silmämme tirkastuisiwat
näkemään Suomen kansalla oleman toiweita wielä tulewaisuudestllkin. Kansat oroat tahtoneet itsehensä palata, puhua omista kotimaisista elämän oloista, omassa hengessä, mielessä ja kielessä. Ia
mitä kirjallisuuden tuotteissa on sen hengen ja elämän ilmiöinä,
ne kaikki omat meille uusia puolia siinä lemmittymme, Suomemme,
ihanuuden, somuuden ja arloon seppeleessä, jota me kaikki sydämessämme suosimme ja kaikilla pyrinnöillämme katsomme suojeltamaksemme. Mitä eläwämmin hcräjää Suomen miehissä ja naisissa
henki Suomen luontoa, (Suomen historiaa, (Suomen nykyisyyttä ja
tuteioaifuutta sylihinsä ja sydämehensä sulkemaan, sitä enemmän
rualistuisen työtä toimitetaan maassamme. Mutta kaiken tämän
ohessa on huomaaminen tuota sydämen pohjukasta tyttimää ääntä,
mitä on omantunnon. Sekin on walistusta, fun huomataan, että
omantunnon ijllnkllikkincn ääni on ijcmkaitkinen oikeus, totuus ja
ihanuus. Eiwät ole esi-isämmekään Herran sinimusta toimissaan
saaneet muitta ehdoilla, kuin että owat ennen kaikkea pyhänä roel=
wollisuuden tunnossa tutin työskennelleet alallansa, harrastaen
ja tiiwaellen sen ijcmkciikkisen totnuden eteen, katsomatta omaa
iloansa ja nautintoansa. Siitä se tuli Suomen ukkojen rehellisyys,
siitä se lujuus ja jäykkyys, jota historia niin ihailee ja meille esit-
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telee. Mikä halajaa kansan »valistusta, sc halajaa omantunnon
herättämistä". „Koto maailma iloittohon", laulettiin äsken, jatkoi
puhuja, ja tuskin löytyy joukossamme monta, jotka ciwät sydämessään ole tunteneet sellaista wetoa, wiehätystä ja omituista mielen
hartautta ja ylcwyyttä, jota käski hänen unohtaa kaiken tämän
maailman ihanuuden ja lnoda silmänsä ylös korkeampaan, wiclä
maan aaiuk-tcttuuu, mutta yhä itawöittyyn maahan. Taiwas ja
maa, yhdessä ne omat täällä ihmisessä, mutta maa latoo ja kaikki
häucu lhcimiuteusa, mutta joka tekee Suutalan tahdon, pysyy ijankaiktisesti. Jos on mitään omituista kansalle, kieli, koto, työ ja
toimi, se on indiwidualismou elämää ja sitä ei saa jättää, sitä pitää luotllman ja omistcttaman, mutta siinä hcnacssä, jota ei ole
indiwidiu, maan on ijaukaikkisen oikeuden, on ijautaikkiscsta lähteestä tullutta, ja muuttuman elämäksi persoucillisuudeks!, joka omassa
olossaan toteuttaa taikti yksityiset olot, joihiu on kntsnttn, mutta
pysyy lujana suomalaisena rehellisyydessä ja mikä hywä on, kysymättä muuta kuin omantunnon ja Jumalan ääntä. Kansanwalistus-sema tahtoo siis myöskin herättää sydämen sywimpiä tunteita
tunnustamaan taiwaan Jumalan, sen, jonka kädessä sekä kcmsojen
että yksityisten onni ja elämä on, jossa me kaikki liitumme, elämme
ja olemme, jossa kaikki elämämme harrastukset tulemat pyhitetyiksi
ja kirkastetuiksi. Kun olen saanut kunnian terwehtiä tätä joukkoa
wlllistussenrcm juhlaan, niin päätän tämän terwehdyksen sillä, että
pysykäämme rehellisinä suomalaisina myöskin wilpittömässä jnmalisundessa. Joka fjäpee Jumalaa, se kansa, se yksilö fimalletaan
pois, sillä ci ole oikeutta olla, tnu Jumala tuomitsee maan piirin
maiihurskandclla ja totuudella, mutta joka siihen määrään tulee
wakawaksi, että hän nöyryyttää itsensä eitä uinuta kysy, hiin mitä
ijankaittiscsti pysyy, sitä ei helwetin woimat moi kukistaa. Suokoon
Jumala, ett'ei tämä juhla tulisi turhuuden pnlwcluksecn joutuneeksi,
toaan saisi siunauksen Herralta ja pysywäiseu woiton tulemissa toimissaan taistellessaan maailman turhuutta magtaau, että totinen
kansan siwistys syntyisi maassamme kaikissa kansatcrrotsissa, ett'emme häpeisi kansan tieltä ja mieltä, ett'emme tyäpeifi tunnustaa itsiämme palroelijoiffi fen kansan riweissä, jossa olemme syntyneet, ett'emme häpeisi olla kastetut kristityiksi, katoomcittoman, kan!iiimman totoinaan perillisiksi, kuin mitä meidän sulo Suomemme
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p.

Jkesäuta uhlajisetywäk18 .

(i!)

on; että nätit emme wanhasta suomalaisesta rehellisyydestä ja jumalisuudesta poistuisi miukääu turhan kiillon tähden, siihen Ju-

mala meille suokoon siunauksen".

Puheen jälkeen laulettiin ja soitettiin wielä unden wirsikirjaehdotuksen »unkaan »virsi 304 „Nyt Herraa kiittäkää"; molemmat »virret tarjottiin painettuina kaikille tilaisuudessa läsnäolewille.
Wäliajau päästä, jonka tarwitsiivat useimmat kansakoulun opettajista kantaakseusa Reille waltiolta määrättyä matkaapua, jatkettiin juhlaa k:lo 7 illalta, Silloin alkoiwat taulajaiset puistossa kaupungin eteläreunalla uusien seminaarirakennusten ja järweu rannan wälillä.
Pitkin aitausta
kaswoi kaksinkertainen ritoi nuoria loimuja, kuten kerrottiin
aikanaan seminaarilaisten istuttamia, mutta keskeltä oli se
melkein awoiu, peitetty wihantawalla nurmella. Maa mietti
tasaisesti järwelle päin ja lähelle aitauksen alempaa päätä oli
rakennettu latoa laulajille ja soittajille. Runsaasti ja hywällä aistilla somistettuna wiheriöillä köynnöksillä, lipuilla
ja muilla koristeilla, todisti se, että juhlatoimikunta ei ollut
säästänyt aikaa eikä huolenpitoa juhlaa walmistaesscmsa.
Myöskin puutarhan ympäri oli pitkin
aitausta wähä
roolia" moniwärisiä lippuja, jotka liehuen »vienosta tuuleit Minnasta ikäänkuin kaukaa toiittafitoat terwetuloa mille
lukuisille »väkijoukoille, jotka pitkin kaupungin katuja lakkaamatta tulwasiwat sinne. Kello ummelleen seitsemän nähtiin
laulajain ja soittajaiu yhdessä astuwan kokouspaikastansa
puistoon päin, jossa ne heti astuiwat ylös lamalle.
luhlalaulajaiset alkoiwat soittimilla suoritetulla Porilaisten
marssilla, jonka jälkeen yhdessä laulettiin ja soitettiin Bethowenin hymni: .Maailman ääriin soikoon am' Herran korkea nimi!" ja Franzenin tunnettu laulu ruhtinaalle. Se oli ensi-
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mainen ohjelman »viidestä osastosta. Seuraawa osasto alkoi ytsin soittimille sowitetulla kolmenkymmenen »vuoden sodan
marssilla, jonka jälteen seurasi miesäänin laulettuna Salvolaisen
laulu, Hyljätyn »valitus, Wienan rannalla ja Oksasen Suomen
laulu, jota paitsi ohjelman ulkopuolella laulettiin eräs »vilkas »virolainen nuotti myöskin »virolaisilla Hermannin tekemillä sanoilla, joka kuulijoissa herätti paljon mieltymystä.
Sen jälkeen seurasi puhe, jonka kuuuallisueuwos Meurmau oli seuran toimikunnan pyynnöstä ottanut pitääksensä.

Puhe

on

kokonansa

painettuna tämän kirjan

alussa. Pu-

hujan astuessa esiin kaikui käsien taputuksia, ja kuu hän lopetti, seurasi »vilkkaita cläköön-huutoja isänmaalle.
Puheen jälkeen jatkettiin ohjelmaa. Ensin soitettiin tor»villa Paciuksen säweltämä „Suomen laulu" ja sen jälkeen
mieskööri lauloi yhden suomalaisen, kaksi »virolaista ja kaksi
unkarilaista laulua, joista useimmat oliwat ennen tuntemattomia. Vähäisen »väliajan päästä seurasi »viimeinen
osasto, jonka kappaleet oliwat kaikki seka-äänisiä lauluja soittimien kaussa. Ensiksi tuli Vortnianslyn kaunis rukous:
~Israelin Jumala", sitten Maamme ja »viimeiseksi wirsi 51:
„lumllla ompi linnamme", jonka fän)eleet aamulla olimat ensimmäiset, jotka harjulla soitettiin ja joka mahtaivasti
nyt laulettuna ja soitettuna päätti seuran ei yksistään huiviksi pidetyt jnhlalaulajaisct.
Laulajat astuiwat pois loivatta; ei kuitenkaan aiivait
kaikki »vielä ollut lopussa. Toimikunnan nimessä aStui kirkkoherra lärwinen esiin ja kiitti juhlapuhujaa Ynnä laulun
ja soitou johtajia herroja, Hagforsia ja Äochia sekä juhlan
muualta saapuneita osanottajia heidän suuriarwoisesta awustansa ja samaten niitä kaupunkilaisia, naisia ja herroja, jotka
oliwat juhlaa »valmistelleet. Kaikuivilla eläköön-huudoilla
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wastasi siihen yleisö puolestansa täydestä sydämestä, yhdistyen puhujan lauseisiu. Sitte wasta erottiin.
luhlalaulajaisct oliwat päättyneet
mutta et jäljeltä,
ei »vaikuttamatta. Siitä saatiin todistus jo seuraciwaua
maanantaina, jolloin
kokouksessa yksimielisesti ja im
että
päätettiin,
nolla
kolmen »vuoden päästä taaS yhteydessä
kokouksen kanssa yleinen suomalainen laulujuhla olisi
wietcttäwa. Nyt kerrotut laulajaiset oliwat ai'otnt »valmistustoimeksi, uiideu kantta toimoi kansauwalistus-seuran toimituitta

seuran

seuran

woiwausa herättää mieltymystä asiaan, tehdä yleiset

sun-

remmatkin laulujuhlat mahdollisiksi, tahtoi niille raiwata tien.
Irityksellä näytti ole»uankiu toiwottu inenestys. Iy»väskylässä

ei epäillyt liilaan näiden laulajaistcn jälleen laulujuhlien
tulewaisnudesta Suomessa. Samaa todistaa myöskin ne
kertouttitset, jotka juhlasta owat painetut Suonien sanomalehdissä. Kaikista niistä huomataan iloa ja tt; ro tft)L)tta ja
wahlvaa tulewaisunden luottamusta. Laulujuhla ei ole enää
mikään outo epämääräinen käsite, me tiedämme jo, mitä sillä
sanalla tarkoitetaan, ja tiedämme, että sellainen ei meillä ole
mahdoton saada toimeen, Siinä »viime kesäisten juhlalau
lajaiSten merkitys.
Hywin epäilyttämättä näytti alusta, miten sellaiueu
yritys »voisi aineellisesti menestyä pienessä maaseutukaupungissa; petsattiin että, jos se mnntenkin käwisi onnellisesti, rahascikat wast'cdes ehkä tekisiwät juhlat aiuatin
siinä paikkakunnassa mahdottomiksi, »uutta siinä kohden onnistui juhla ihmeellisesti. Wailka ainoastaan »verraten
oli jaatit koloon »varaksi jo mainittujen ilpieni
tahuwieu kautta ja kaikki riippui juhlapäiwien tuloista,
tiin sitä tietä »varoja kotoon enemmän kuin tarivittiinkaan,
eiwätkä Iywäskylän naiset, jotka rohkeasti ja jalomielisesti oli-

summa

saa-
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loat ottaneet wastatatsensa mahdollisesti syntywästä »vailingista, tarwinneet sitä warten olla huolissaan. Kuitenkin oli*
loat juhlaioalmistukset werraten komeat ja menoja oli paljon; tulolähde oli pääsömaksu laulajaisiin eikä sekään
päiwäu kansaulanlasuuri. ©en lisäksi tulot
jaisiöta, jotka torwisoittokunuat ja laulajat yhdessä autoiwat jnhlakaSsan hywäksi. Meillä ei tällä kertaa ole tilaisuutta tuoda esiin mitään numeroita, mutta tiedämme kuitenkin, että siewä •
on säästössä käytettäjuhlaa
tulewata
wartcu.
wätsi
Kansauwalistus-seuran omista
waroista ei ole käytetty muuta kuin nuottien ja liertotirjeitten painattamiseen ynnä wähän postimaksuihin, wähän kolmatta sataa markkaa.
Tähän saatamme lopettaa kertomuksemme kansauwalistus-seuran juhlasta. Seuran kokouksesta maanantaina tulee toisessa paikassa kertomus. Jäljellä olisi ainoastaan päi*
wälliset, joilla juhla maan tatoan mukaan päätettiin. Emme
kuitenkaan tahdo pitentää tätä muutenkin kyllin latteata kirjoitusta kertomuksilla puheista, jotka niissä pidettiin. Juhlan pääasia oliwat laulajaiset ja niiden kantta
ansaitsee
sijansa tässä kirjassa. Niiden tarkoituksena oli harrastuksen
herättäminen yleisössä tällaisten, mutta yleisempien juhlien
aikaansaamista warten ja tulewaisuus on näyttämä, että

suuren

seuraaman
summa

se

se

tarkoitus osoitettiin, Sen todistaa päätös kokouksessa maa*
nantaina, josta jo on kerrottu ja jonka nojalla uskallamme
sanoa Mhywäisiksi lukijoillemme: Terwetulleet Iywäskyläau
kesällä 1884 Suomen ensimmäiseen yleiseen laulujuhlaan.
A. Gt.

Waiwais-Aapo.

m

/Aetäjistössä taittajalta
Waiwaincu on hökkeli wain,
Ia wieläkin wniwnisempi
©en hökkelin on asujaiu.
"

Kyll' on riklls ollut

hänkin,

Nuor' ollut on aikoinaan,

Nujo nyt on, pettua syöpi,
Tytär ainoa riemunaan.
Syys-ilt' oli myöhä terran,

Pesäwaltea leimuaa,

„MM liike ulkona tuolla?
Ken yöksi nyt tänne saa?"

Matlllast' owest' astuu mökkiin
Mies röyhkeä liikkeiltään.

Putimestcicin hohtawi tulta
Ia irstaus silmistään.
„tzerran rauha!
Mitä möttihiu treiwin toi?"
„Dlet köyhä, ma tuon aroun fulle,
Jota puuttehes poistaa woi."
„§»io' ilta!"

(jän piwon täyden
Nyt ftöydällen teloittaa,

Ia tuitta

111 ne waltean hohtchcssa
Niin ihmeesti wälähtää.
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„Ia sun tattares kaunokaisen
Komeaan minä Wien howihin,
Puetan hauet tultiin, silkkiin

Ia kalleihin kimihin".

Näin lansuwi, fullat hohtaa,

Ia

immyt tuo pnnattaa,

Ia hän ricutämi tuo, kädellänsä
Sen poskea koskettaa.
Mut polttllwa lietti lensi
Ukon silmähän ranteesen,
Ia hän nonsi ja leiniuwa» katseen

Hän wistasi wieraasen.

„Pois, röyhkeä!" niin hän hnusi

Tuen ottaen sauwastaan,
„Pois, röyhkeä: pois kätes riettaat!
Impi

oltohon rauhassaan.

„Weren kansastas olet juonut,
Hien, työn olet ryöstänyt,
Ia tahdotko kunnian Mielä
Malluaiselta riistää nyt!
„©e kallis on kullall' ostaa.
Pois, pois tuo lahjas wie!
Häpiäll' en liikkunut toielä,
©i tarpehen nytkään lie.
„Los niin sen tahtomi iinoja,
Woin kuolla ma uäljissäi,!,
Mut lapseni tunnin myydä,
©i, herra, se ei käy päin'-.

Hän istui, kullan

pyyhkäs
Tytöään, f uni polttamat' ote;
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Mut

toierag toait, puhumatta

Nahat otti

ja hiipi pois.

Ia riemastuin tytär juoksi
Ijän helmahan herttaiseen,
Ia hiilotsek?' tuli riutui,
Pois hiipuen (liljalleen.

Leena.

Da

Leena istutut kankaallaan
morsinssepftel on tuimiltaan.

Ia

Lyö pirtaa,

niisiä helskyttää,
Ia oudosti silmä se Mätkähtää.

„Oi lllps, mikä kiire full' on työ?
Käy, raukka, maata, jo pääll' on yö".
„©n, en, mua wartowi armadan',

Ma morsiuswaatetta walmistcin".
„Oi rankka, fim rnnmiis rankee pois".
„Oi, jospa se wicläki rankeemp' ois".

filmas tuike fe tummenee"
„No, tummetkoon, se ei haittaa tee".

„Sm>

„Sun poStettaS puna pois putoaa".
„Mun tultani lempitoi kalpeaa".
„£>t, turha on toiwosi, onneton,
Sun petti hän, häitä jo toinen on".

„©t pettää moi minun kaiwattuu',
Ens' sunnuntaina hän noutaa mun".

P. C.
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Käy pirta ja niidet ne

Ia oudosti silmä

helstähtää
wältähtää.

se

*

*
*

Pyhä aamu on, tyynt' yli wetten, maan,

Ia huomcutcllo
„£apg,

nouse,

Ia kellot

jo

se kaikuu

maan.

päiwä jo kirkas on,

tutsuwi tirttohon".

Mut Leena hän työnsä on päättänyt
Ia wlliwoistansa hän huotnll nyt.
,<hän tyynenä nnktuwi wuotecllann,
Ia moisius seppel on kulmillaan.

Ia hääpuku wlllkca yllähän,
Ia wlllkellmp' entistään on hän.
„Io kirkonkellot ne yhteen soi.
Oi, lapsi raukka, mi!' on sun, oi?"

Hän kättä sen koskewi kalpeaa,
Mut wllstauksets likistyst' ei saa.
Hän suutelon pllinnwi huulillen,
Oi tuumi henkeys lämpöinen.
hän posken postellen lähentää,
Mut kylmä ja walju

se

on htm jää.

Ia hetken wiipywi, katsoo wait.
„Di, tuoni, nyt morsion kauniin fait".

P. C.

F. M.

Franzenin muistopatsas Oulussa.

Maniana pänuänä luin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
M mietti Helsingissä wiisikymmeuwuotista muistoa kansamme kehitykseen niin tehokkaasti »vaikuttaneen yhdistyksen

perustammesta, pidettiin Oulussa komea ja kaunis juhla,
etenkin merkillinen mainitulle kaupungille, waan myöskin
suuresti Suomen kaikkien kotimaisen kirjallisuuden ystäwäin
huomiota herättämä. Puheena olewana päiwänä, 30 p:nä
kesäkuuta 1881, paljastettiin nimittäin Oulussa kaupungin
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Kirkkotorille pystytetty, pronssista »valettu rintakuva runoilija
Frans Mikael Franzenista, joka 9 pmä helmikuuta
kaupungissa.
1772 syntyi
Sekä isän että äidin puolelta oli ssrauzön suomalaista
sukua. Hänen äidinkielensä sanotaan myöskin olleen suome», jota kieltä Franzenin lapsuudessa, niinkuin kenties toie=
äkiu on asian laita, jokainen synnynnäinen Oululainen puhui
la ymmärsi, teoilla korteamman siwistytscu kieli oli ruotsi.
Koulussa ja yliopistossa, johon Franzöu jo kolmentoista
wuodcn iässä kirjoitettiin ylioppilaaksi, nautti hän opetukruotsin kielellä, jolla hän sitten sepitti ihanat, lempeät
ja puhtaat laulunsa, jotka pian tekiwcit hänet rakastetuksi
ja kuuuioitetuksi mainiotta runoilijana, wieläpä parhaina,
jotka ikinä ruotsiksi oroat runoilleet.
Nuori oululainen runoilija' joka siten tuotti maallemme
kunniaa, ei kuitenkaan kauan ollut Suomen omana olema.
Kun isänmaamme sodan jälkeen wuosina 1808 ja 1809 eroilettiin Rnotsista ja joutui Wencijän keisariwaltikan alle, oli
Franzön parhaassa miehuuden iässään; hän oli täyttantat 3? touotta ja oli prowcssorina Turun yliopistossa.
Silloin ei kukaan maamme toimikykyiuen poika saanut kadottaa rohkeutta, waau jokaisen tuli tarmonsa mukaan »vaikuttaa syunyinmaan hywätsi sillä uudella, epätietoisella ra*
dalla, jolle Luoja oli nähnyt hywätsi asettaa Suomen ja
kansan. Franzsnin koko mieliala oli tilitettiin taipuwcii»en rauhaan eikä taisteluun, ja uudet olot kotimaassa
uäyttiwät hänen runolliselta mielestänsä liianrastailta ja masmtawilta, jonka »vuoksi hän kaksi touotta rauhanteon jälleen
muutti Suomesta Ruotsiin, mistä hänen »vaimonsa oli kotoisin ja minne hänet oli kirkkoherraksi kutsuttu.
sanottuna aikana ei Ruotsi, jonka kanssa Suomi oli

samassa

sensa

sen
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kuusisataa touotta yhdistettynä, ollut läheskään niin »vieras suomalaiselle, kuin miksi se nyt eläwälle miespolwelle ott
ennättänyt tulla ajan kulun ja Suomen

tantta

omaksi kansakunnaksi.

tahdo moittia rafaStcttatoaa, rauhamielistä

kehityksen
kukaan nyt

kansan

Senpä wuoksi

et

runoilijaa siitä,

hän ylenantoi maansa, koska hänellä oli paljonkin syytä
pitää Ruotsia ikäänkuin toisena isänmaanansa. ©teliä eleli
hän sitten rakastettuna ja kunnioitettuna, sepitteli monta uutta
laulua, fititettfaan ei yhtään niin kaunista kuin ne, joita hän
nuoruudessaan kotiseudun laaksoissa oli laulellut, ja kuoli
wiimein wuonna 1847 76 wuoden iässä ja piispana pohjoisessa Hernösandin kaupungissa.
Sanoimme, että Franzsnin aikaisimmat laulut oliwat
ihanimmat hänen runoelmistansa. Niissä tuntuu ikäänkuin
heimolaisuutta yksinkertaisen, puhtaan sulon kanssa
laisissa - kansan runoissa, jonka wuoksi ne meille Suomalaisille owat lätsin kerroin rakkaat ja muuttumattomat. Kun
sen wuoksi 9 p:nä helmikuuta wuonna 1872 Ruotsissa kunnioitettiin Franzsnin syntymisen muistoa, yhdyttiin monin
paikoin Snomessakin juhlallisesti wiettämään sitä muiston
päiwää, joka oli omistettu hurskaalle, »vaatimattomalle ja
puhdassydämiselle runoilijalle, jonka kehto oli seisonut
meidän pohjolassamme ja jonka paras työaika oli omistettu
meidän isänmaallemme. Siten wietti Suomen yliopisto Franzenin muistoa kauniilla juhlallisuudella, jossa wähän aikaa sitten
edesmennyt suuri puhujamme Fredr. Cygulvus kertoili runoilijan elämänwaihcita ja siten wirkisti hänen muistoansa
meillä,
Sydämellinen muistojuhla FraNzsnin kunniaksi
pänuänä myöskin hänen synnyinkaupungispidettiin
sansa, Oulussa, ja päätettiin silloin perustaa stipendi kaupungin yleisen lyseon oppilaille, joka stipendi oli kantawa gran*
että

suoma-

samana
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jenin nimeä, jota paitsi siellä wuosi myöheminin päätettiin
Oulun kaupunkiin pystyttää kunniapatsas hänelle, kaupungin

suurelle

pojalle.

Se päätös on nyt toteutettu. Sitä warten keräeltiin
Oulussa ja yli koko Suomen tarpeellisia »aroja, ja kun
siten oli saatu kokoon 12,000 markkaa, woitiin ryhtyä toimeen. Suomalaiselle kuwanweistäjälle Erland Stenbergille
annettiin toimeksi kaawaella wiiden jalan korkuinen rintakuwa
jalosta runoilijasta, jonka jälkeen futoa teetettiin pronssista
Parisissa ja asetettiin kauniille jalkakiwclle mustasta siloitetusta graniitista, jonka walmisti tiwenhakkaaja Stigell Helsingissä. Walmis pronssituwa on maksanut 8,000 markkaa,
ja jalkakiwi, jonka korkeus on BV2 jalkaa, oli 3,800 marfan
hintainen. Wähäiset tähteet keräilyistä »aroista menitoät
paikan tasoitukseen y. m. kirkkotorilla Oulussa, missä
kaunis muistopatsas nyt sijaitsee, kaunistukseksi kaupungille ja
muistopatsaan pystyttäkunniaksi kaikille niille, jotka
misellä otoat tahtoneet kunnioittaa rikaslahjaista, rakkautta ja
kunnioitusta anfaitfetoaa maamme poikaa.
Frcmzsnin kuwapatsas on toinen julkinen kunniapatsas
tässä maassa; Porthanin, hänen ja Suomen fanfan opettajan,
oli ensimmäinen. Kenen on kolmas olema?
Itse juhlallisuus, millä Franz«niu kuwapatsas 30p:nä
wiimcluluuutta kesäkuuta Oulussa paljastettiin, on niin nykyään ollut kerrottuna sanomalehdissämme, että tässä woimme
jättää kertomatta. Omituisena sattumuksena olkoon kuitenkin mainittu, että, niinkuin jo sanottiin, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, jonka suuret toimet suomalaisen korkeamman siwistykseu eteen Suomessa omat katoamattomammat
kuin ihanin pronssipatsas, mietti wiidenkymmenen wuoden
juhlaansa
päitoänä, kuin Oulussa kunnioitettiin sen

sen

sen

samana
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ruotsinkielisen

wähän päälle sata
Wanha ja uusi aika

runoilijan muistoa, joka

touotta takaperin

siellä

oli syntynyt.

ojensiwat toisilleen kättä kunnioittamaan eri aikain muistettawimpia töitä yhteisen kalliin isänmaan- eteen. Jos Frans
Mikael Franzen olisi syntynyt 50 touotta myöhemmin, luin
hän syntyi, ei jaloa runoilijaa suinkaan olisi puuttunut siitä
isänmaallisten miesten piiristä, jotka nyt toisen ajantarpeen
mukaan tekewät työtä Suomenmaan ja Suomen kansan par»
haaksi. Juurensa oli hauellakin synnyinmaassa, wcnkka hänen kukoistusaikausa ei sattunut meidän paitoihimme; jos
niin olisi sattunut, olisi hän kenties ensimmäisellä äidinkielellänsä laulellut useampia kuin sen ainoan laulun, jonka hän
suomeksi on sepittänyt. Se on meille kaikille hywin tuttu
kansallislaulu: „Eläköön armias" j. n. e.
X.

Suomen pankki.

Morwoon waltiopäiwille antoi H. K. M. armollisen esityksen

f*|Jl

maan raha-asian järjestämisestä/ jossa sanotaan, että
ffr Suomen raha-asiat, kiinteästi yhdistettyinä maan waltiolliseen asemaan, roaatitoat useiden waikenlsien poistamista.
§. K. M. lykkää sen tärkeän asian Säätyjen nemrotclta'
waksi, ja toiwoo heiltä saatuansa ehdotuksia, millä keinoin
waikeutsista havaiten päästäisiin, luwaten asiassa olla uskollisille Suomen alamaisillensa awullinen, mitali heidän
tarpeensa suuruus ja wastaawat warat sietäwät.
Esitys annettiin walmistettawaksi raha-asiaiu waliokuunalle, joka mietinnössään lausuu ei tietäwänsä muuta
keinoa, kuin asettaa Kansallinen waihto- ja lainapankki nimellä «Suomen Säätyjen pankki. Pohjaraha pankille oli
hankittawa lainaamalla 2 miljoonaa hopearuplaa, jotka §,
k. M:tin armosta toiwottiin saada kaswutta kahdeksikymmeneksi wuodeksi ja sitten 3°/ intressillä, kunnes toelfa
snoritetaan. Sifemmät määräykset ja ohjesääntö pankille tuli

u
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sitä toavten uudestaan kolooulutsuitaivieu Säätyjen tahi Säätyjen »valiokunnan »valmistaa, ja oli pankki jätettäwä tyk-

känään Säätyjen hallittavaksi heidän nimittämiensä »virkaja toaftitttSmteStett kautta. Sen ohessa oli oma rahapaja
laitettawa ja oma hopearaha leimat tawa, johon toiselle puotelia oli pantawa Suomen waakuna ja toiselle Keisari Aleksanterin muotokuwa latinalaisella veuuafivjoituffetla. Semmoiset oliloat toiwcet.
Näin ne toteutuivat: 12 p. joulukuuta 1811 ilmaantui
K.
H. Majesteettinsa armollinen ohjesääntö 3?3ait/to, laina- ja
talletns-konttorille Suomen Suuriruhtinaan
Siinä
säädetään, että konttorin pohjarahasto on olewa Yksi miljoona
ruplaa, lasktttu maan wahwiotctun vaparannan mukaan ja otettansa säästöön jääneistä n>a(tioluaroi«ta kahdella miljoonalla
pankkoruplalla, mukaan kuin säästökassaan waroja ilmaantuu.
Se rahasto on sitte wast'edes suotuisampien aikojen tullessa
muutettava hopeaksi. Rahaliikkeen helpottamiseksi
konttori
antaa 20, 50, 75 kopeekan seteleitä tarpeen mukaan. Niitä
tulee pyydettäissä maistaa suurempiin »venäläisiin paukkoseteleihin. Konttori, joka asetetaan sinne, missä hallitusneuvosto sijaitsee, on tämän neuvoston katsannoi» alla, joka
saa antaa lifempiä ohjeita ja säännöksiä konttorin järjestyksestä, »vakuudesta, pysymisestä ja »vaurastumisesta. Konttorin
»virkamiehet olivat 2 paukinkommissariota, jotka Keisari niniittää, sihteeri, 2 kassööriä ja 2 kirjanpitäjää, jotka hallitusncnwosto nimittää kommissarioiden ehdotuksesta.
Konttorin lainaliikkeestä säädettiin, että se saa antaa
alkuperäisestä »varastosta maatilojen kiinnitystä Maastaan
»viidellä prosentilla lainoja, joiden kuoletukseksi »vuotuisesti
maksetaan niinikään 5 prosenttia ja hypoteekkilainoja kuudeksi
kuukaudeksi tahi korkeiutaan vttobefft »viidellä prosentilla, myymättömien teoksien panttausta tahi hywäksyttyä takausta

maassa.

sen

saa

vastaan.

Sillä kannalla pysyi laitos, kunnes se julistuksella
huhtikuuta 1840 ja ohjesäännöllä marraskuun 18
päiwältä 1840 tuntuwasti muutettiin ja lavennettiin. Laitos sai silloin nimekseen suomen pankki, ja koska l^tei21 p.
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n

nen rajanmuutos oli »vähää ennen määrätty tehtäwäkst,
niin että hopearupla oli säädetty maan lailliseksi maksuaineeksi, niin annettiin Suomen pankille semmoisen muutoksen toimeenpano. Ennen mainitut pienet setelit oli liikkeestä poistettapa, niin että niitä »vaihdettiin pieneen hopeaan, laskien hopearupla kolmeksi ja Puoleksi paperirup*
latsi. Pankin tuli sitä warten hankkia itselleen hopeawaroja siten, että hypoteekliwarastossa olctuat rahat, sen mukaan kuin yllä sanotut lainat saatiin sisään, muutetaan
hopeaksi. Pankille annettiin oikeus päästää liitteesen 3, 5,
10 ja 25 hopearuplan paperirahoja, jotta pantti oli to et
teollinen »vaadittaessa »vaihtamaan hopeaan. ©itä paitsi
sai pankki luwan yksityisiltä ottaa lainoja aina seitsemän
sataa tuhatta hopearuplaa 4 prosenttia tuotawia 3(X):n ja 900:
ruplan »velkakirjoja »vastaan, ja yleisön eduksi laitettiin konttorit Turkuun, Waasaan ja Kuopioon. Vastaiseksi jätettiin
kysymys konttorien asettamisesta Ouluun ja Wiipuriin ratkaisematta. Pankkia hoiti Senaatin raha-asiain toimiston tat*
sannon alaisina kolme tirehtoria, joista yksi puheenjohtajatta.
Tilintarkastus oli toimitettapa kerta »vuodessa yhden senaatin jäsenen walwonnan alla ja neljän edusmieheu läsnä-ollesfa, jotta Keis. Senaatti, määräsi, yhden kustakin säädystä.
Tarkastuksen menosta oli tieto annettawa Finlands Allmänna
Tidmng'issä.
Tärkeimmät muutokset entisistä oli, että hopearaha
pantiin rahakannan perustukseksi Suomessa, ja että pankki
joutui tawallansa yleisön ja Säätyjen walwonnan alaiseksi.
Seteliarwou pysywäisyyttä saattoi siis pitää taattuna, mutta
pankin ohjesäännössä oli määräys, että pankin tulee »varojensa mutaan waihtaa keisarikunnassa ulosannettawia
ja käypiä seteliä hopeaan tahi omiin seteleihinsä. Se säännös ei tuottanut mitään haittaa, niin kauan litin Venäjän
seteliä antawat laitokset waihtoiwat seteliänsä niiden nimellisarvosta hopeaan, mutta kun ne siitä lakkasiwat, pakotti
waihtowelwollisuus Suomen pankkia alentamaan omia fete*
liänsä saman »verran, kosla muutoin, esim. Wenäjän 25 ruplan seteli, jotta Wenäjällä saaliin esiin. 20 ruplaa hopeassa,
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«Suomen paulin 25 ruplaan, jotta olisi saatu
Siinä syy, miksi 1853—1855
pankin setelit noudattiwat
Suomen
sodan
Wenäjän setelien arwoa, tunnes uusi rajanmuutos 1865
asetti asiat järjellisemmälle ja wakaammalle kannalle.
pantin lainaliike järjestettiin niin, että
I:tsi alkuperäisestä warastosta annettiin maatilojen kiinnitystä »pastaan
korkeintaan 10,000 ruplan lainoja 4 prosentin taswulla ja 2
prof. kuoletuksella; 2:tsi 1,500 ruplan suuruisia lamoja tahdeksitoista tottobefft 2 prof. taswulla soiden, newain ja muun
tarumaan »viljelemistä »varten; 3:tsi teollisuuslainoja korkeintaan 4,500 ruplaa samoilla ehdoilla knin edelliset tehtaiden rakentamista »varten; 4cksi hypoteekkilainoja, »vekseliä
tahi arwopaperia ja osakkeita »vakuutena, 4 prof, kaswulla ja
korkeintaan kahdeksi »vuodeksi.
Kohta pankkia perustaessa määrättiin, että kaikki waltiotnlot oliwat senttereistä pankkiin jätettäwät, kun rentterit olitoat niistä ensin ottaneet jaolfetoat tarpeensa. Niin
ikään hoiti pankki laitti waltion pysywäiset rahastot, esim.
Waiwais- ja Työhuonerahaston, joista myös annettiin lainoja säädettyjen ehtojen mukaan.
Semmoisen järjestelmän mittaan toimi Suomen pankki
ilman suuria muutoksia, paitsi että »vuodesta 1852 saakka
saatiin myös kassatreditiwi-tilillä rahalainoja, aina »vuoteen
1859. Asioimistoimi oli maaosa suuresti karttunut eikä pantti
entisessä supistuneessa muodossa raskaine muotoineen »voinut
tyydyttää liikkeen tarpeita. Sitä paitsi otitoat pankin pitkäksi ajaksi annetut kuoletuslainat pantin omalle liikkeelle hankalat, jopa
»vakuudella »vaaralliset. Pantti on laitos, jota
ottaa ja antaa lainoja. Jokainen pankkiseteli on »velkakirja,
joka on »vaadittaessa maksettawa. hiiltä »velkakirjoilla saa
pantti rahaa, ja niitä niin saatuja rahoja lainaa taas
nlos. Mutta tnn lainaksi annetut rahat tulewat takaisin
ainoastaan »vähitellen ja joskus wasta 50 wuoden kuluessa,
waitta omat toelat oivat »vaadittaessa suoritettawat, niin
saattaa tapahtua, että pankki, toailfa sillä kyllä on »varoja,
ci »voitaan täyttää matfutoeltootltfuuttaau. Sentähden lat;

olisi »vaihdettu

toerratt hopearuplia.
saman
jälkeen
wuoden

sen

se
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tulitettiin lainojen antaminen maamviljclys- ja teollisuuspitkiksi ajoiksi ja alkuperäisen rahaston lainojen
aita lyhennettiin 33 »vuodeksi, kunnes niitä wuonna 1869
tykkänään herjettiin antamasta. Mutta että kuitenkin »voitaisiin pitkäaikaisiakin lainoja antaa, muodostettiin pankin
hoidettawaksi n. s. kuoletusrahasto, jolle annettiin entiset
maamviljclys- ja teollisuusrahastot, se miljoona paperiruplaa,
joka »oaltiowaroisla oli annettu pankin pohjarahastoksi (siksi
supistuiwat ne 1811 tulpatut taksi miljoonaa) sekä muutamia
erityisiä waltiotuloja, esim. tulot Saimaan kanalvan liikkeestä,
ja siitä »varastosta saatiin >vast'edestin pitemmäksikin ajaksi
kuoletuslainoja yleisiä ja kunnallisia tarpeita, kaupungintalojen
rakennusta, maanwiljelystä ja tehtaita »varten. Paras turwa
lainoja tarwitsewille inaanwiljelijöille on kuitenkin tätä nykyä
hypoteeltiyhtiö. Muut lainaussäännöt jäiwät jotensakin entiselleen. Diskonttiliike,
tahtoo sanoa, että pankki antaa
rahaa yksityisten kesken asetettujen »vekseliä »vastaan, lawennettiin. Tärkeimpiä säännöksiä oli, että pankki »velwoitettiin
kellarissansa pitämään metallirahana V,5 liikkeessä otoaSta
setelimäärästänsä. Uusia konttoria laitettiin Kuopioon, Ouluun, Viipuriin ja Pietariin. Keisarillisessa Julistuksessa
9 marraskuuta 1849 suotiin yksityisille oikeus pitää juo!»
selvaa tiliä pantin kanssa, jolloin sisällä otoista »varoista
suoritettiin 3 °/a, ja talletustilillä maksettiin 3 °/o. Jälkeenpäin lakkautettiin kaikki koronmaksu.
Huhtikuun 4 p. 1860 säädettiin keisarillisessa manifestissa Suomenmaalle oma rahayksikkö „markau" niinellä,
siiliä oli alku 1865 »vuoden rahamuutokselle, mutta koska
pankin »velwollisuus »vaihtaa omia seteliänsä Wenäjän seteleihin niiden nimellisarwoon yhä »vielä oli »voimassa, ei
ruplarahan muutos markkarahaan tuottanut mitään toai=
tutusta markkarahau ar»voon, joka yhä »vaihteli Wenäjän
paperiruplan artoon mukaan, eikä sentähden »voitu antaa
hopeata Suomen pankin seteleistä, »vaikka
»vuoden
kesäkuun 12 p. myönnettiin oikeus myntätä omaa suomalaista hopea- ja kuparirahaa. Wuonna 1861 avattiin konttori Porissa ja asioimisto Tampereetta.
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suu-

Mutta paperirahan waihtelewa arwo tuotti yhä
rempia »vaikeuksia asioimisliikkeelle ja tappioita maan »varallisuudelle. I. 338. Snellman pani senaattoriisi päästyänsä
koko neronsa ja pontewuutensa sen epäkohdan korjamiseen. 1863
oli jo säädetty, että niin pian kuin Hypoteekkiyhtiö, siitä uloli sallittu ottaa, oli pankkiin
komaan lainasta, joka
laskenut 8 milj. markkaa hopeassa, niin oli metalliraha olewa
laillinen maksuwälikappale Suomessa. Hypoteekkiyhtiö oli kyllä
laskenut määrätyt miljoonat panttiin, mutta metallirahan määräämistä maksuwälikappaleetsi ei kuulunut, f. o. pantin
täytyi yhä waihtaa Wenäjän paperiruplia. Wihdoin 8 p.
marraskuuta 1865 julaistiin tuo mainio asetus rahanmuutoksesta, joka teki hopearahan ainoaksi lailliseksi Suomessa,
ja siis welwoitti pankin lunastamaan fetelhtfä hopealla, mutta
päästi
samassa
waihtamasta Wcnäjän setelirahaa muuta
tuin kurssin mukaan.
Warsin tärkeä muutos Suomen pankin waiheissa oli,
kun Hallitus 1867 »vuoden waltiopäiwillä esitti ja Säädyt
hylväksyiwät, että ne ottawat hoitaaksensa ja wastataksensa
pankissa olewista alkuperäisistä ja hypoteetkirahastoista, jotta
senjälkeen yhteensä ja yksin kantawat Suomen pankin nimen.
Sen pantin hoitoa warten tuli Säätyjen walita 4 waltuusmiestä, yksi kustakin säädystä; mutta pankkijohtokunnan hoidettavina olewat waltio- ja sotilasrahastot tulitvat »vastakin
olemaan Senaatin walwonuan alla. Pankin puheenjohtaja
oli waöt'edeskin Keisarin nitnitettätoä, mutta muut pantti*
tirehtorit nimitti Keisari hakemnlsen ja »valtuusmiesten tekemän »virkaehdotuksen mukaan. Pankin »vuotuista tarkastusta »varten »valitaan jokaisilla waltiopäiwillä ylsi tarkastaja kustakin Säädystä. Siitä on annettu arin. asetus 9
p:uä joulukuuta 1867 ja 7 p. tammikuuta 1868 ottitoat
säätyjen »valtuusmiehet senaattori Snellmanilta »vastaan
Suonien pankin hallinnon.
Kirjoitnlsessa H. K. Majesteetillensa anoiwat 1872
»vuoden säädyt, että se toimi, joka Suomen Pankin johtokunnalla on ollut waltio- ja sotilasrahastojen hoidon kanssa
lakkautettaisiin, jossa tapauksessa Säädyt suostuiwat ivasta-
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mainittujen hoitokustannusten suorittamiseksi osoittamaan
tarpeellisen rahanmääräykscn, aina 70,000 markkaan asti
»vuosittain, sekä »virkahuoneet lämpimineen. Sen johdosta
asetettiin erityinen wirasto, Suomen »valtiokonttori, mainittuja rahastoja hoitamaan, eiwättä ne siis enää ole Suonien
pantin huostasta.
Pankin seteliannosta muutettiin säännökset siten, että
koko määrä liikkeessä oiennet pankin seteleitä saa olla 20 mit»
jonaa markkaa suurempi kuin Pankin omistamat metalliset
arrooainect yhteensä, joihin ei ainoastaan lueta pankin metallikassaa, »aan myöskin pankin wastaan sanomattomat saamiset sen ulkomalaisilta asiamiehiltä ja ulkomaan rahassa
olewain obligationien ja waltiou arwopaperien armo.
Pankin kantarahastosta määrättiin, että on teteroä 6
miljoonaa markkaa ja että sen ohessa on peruStettaroa erityinen
»vararahasto, jota pankin wuotisista tuloista lisätään, kunnes
rahasto nousee 9 miljoonaan. Sitten saa pankin woittoa
käyttää pantin »vaikutukselle wieraisiu tarkoituksiin.
Samoilla lvaltiopäiwillä tarkastettiin 1867 rouoben
Säätyjen käskystä toimitettu pantin oman huoneuksen piirros,
johon myös oli laitettapa tila Suomen »valtiokonttorille.
Kustannusehdotns nousi noin 700,000 markkaan, jota Säädyt
pitilvät liikanaisena, luullen noin 500,000 marttaa riittä*
»väksi, ja käskilvat pankin »valtuusmiehiä, kohta kun oli saatu
piirros Säätyjen antamien ohjeiden mukaan muutetuksi, ryhtymään työhön.
1865 »vuoden rahanmuutoksen jälkeen oli Suomen
pankki, puolimatta kamalista katownosista ja siitä taloudellisesta ahdingosta, joka rasitti koko Eurooppaa 1867 rouoben
»vaiheella, »voinut pitää sctclinsä niiden täydessä arrooSfa
ja estecttömästi toimittaa hopeawaihtoa. Suutta »vuosikymmenen keskipalkoilla rupcfi itse fe perustus, johon oli turhauduttu, hopea-arwo, horjumaan. Useat »valtakunnat oliloat muuttaneet rahakantansa kullaksi, ja möitvat fentäfyben
hopeata haukkiaksensa kultaa. Sen tähden tapahtui kulta- ja
hopeametallin »välisessä arwosuhteessa »varsin suuria ja ätit*
lisiä muutoksia. Koska oli luultawaa, ett'ei hopeapinnan alen*
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tummen ollut ainoastaan satunnaista, ja että siis hopealle
perustettua rahalaitosta ei enää saattanut pitää tarkoitustansa wastaawana, niin esitti H, K. M. kultarahan panemista Suomessa tooimaan. Niin annettiin 9 päiwä elokuuta 1877 asetus, joka säätää, että Suomenmaan rahalaitoksen lantana on kulta ainoana arwon mittaajana. Rahan

i

laskuyksilkönä on markka. Rahapainon yksikkönä on Ranskan grammi. Kymmenen markan rahassa pitää oleman
2 2s/:m graniittia ja kahdenkymmenen marfan rahassa 5 " 25/3
grammia puhdasta kultaa. Myuttäämistä warten sekoitetaan
yhdeksän paino-osaa puhdasta kultaa ja yksi paiuo-osa kuparia, jonka tälten 10 markan raha painaa 3 '/»i ja 80 markan raha 6 u/3i grammia. Niiden painomääräysten kautta
tuli fnttamarffa hiukan korotetuksi hinnassa, »verrattuna entiseen hopeamarlkaan. .
Aikojen kuluessa on Suomen pankin liike tietysti suuressa määrässä latoentuitut. Käwisi kuitenkin liian pitkäksi
tähän panna numeroita, jotka osoittawat pankin lainaliikkeen
suuruutta eri aikoina. Jonakin oswiittana on kuitenkin pantin
liikkeessä oletpa setelimäärä, jonka tähden otamme tähän seuraawat tiedot:

tt

1845

4,230./;

;/

Ulkona olewien setelien määrä:
515,000 hopearuplaa.
loitonna 1840
1845 4,233,000
1855 4,735,000
1865 26,076,000 markkaa hopeassa
tt
1875 57,477,000
rt
tt
1880 48,611,000
kullassa.
tl
4,735,000'
1855

„

„

„

Suomeu pankin tila

waroja

sctelinantoa

»arten:

heinälunn

31 p. 1881

Metallikassa
Kultaa

Hopeata

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18,401,262: 03
8,520,918: 08

osoittaa
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Waltiopaperia ja Wekseliä ulkomaan rahassa
13,284,642: 14.
Saatawia ulkomaan asia21,889,821: 61. 62,096,643:
miehiltä
Muita waroja:
160,441: 62.
Waskirahaa
Waltiopaperia Suomen
.

■

86,

452:

rahassa

14,717: 09.
Ennakkomaksuja
802,432: 66.
Pauttihnonem rakennus
259,420: 04.
(Säinäifiltä lastuilla
Protestceratuita ulko- ja
935,869: 07. 2,173,332:
kotimaan wekseliä.
Ulkona olewia saatawia.
9,149,044: 54.
Vekseliä
5,036,279: 97.
Hypoteekkilainoja.
2,251,547: 92.
Alkuperäisiä lainoja
ulkona.
05.
2,541,858:
Kassakreditiwillä
Wekseliä ulkomaan ra1,973,789: 82.
hassa
3,242: 82.
Saamisia »venäjän rahassa
189,301: 63. 21,145,064:
Seteliä ja kupongeja
Summa 85,415,041:
Welkoja.
Liikkeessä olewia seteliä 44,532,812:
Talletuksia, poStitocffeliä
■ 13,273,526: 09.
57,800,338:
Y. m. '
aina Suomen waltiowa3,600,000:
voista
6,000,000:
Kantarahasto
9,000,000:
Vararahasto
Käyttämättömiä »voittora9,008,703:
hoja
24,008,703:
Summa 85,415,041:
....

.

.

.

.

.

.

45

.

.

.

.

75.
09.

.

09.

-

-

09.
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tammikuussa 1868 ottitoat pankin halja »vararahastot yhteensä 11,685,373: 56.
Koska ne nyt »voittorahojen kanssa tefetoat päälle 24 miljoonaa, on pantti siis 12 »vuoden kuluessa »vaurastunut noin
12 miljoonaa tahi miljoonan »vuodessa, paitsi että' paulista
on maksettu »vuosircchoja houruhoidon ylläpitämiseksi ja tekKun Säädyt

tuunsa tefhoät kanta-

nillisiin reaalikonlnihin.

»voitto teki »vnonna 1867 673,285: 56; to.
1,231,430: 93; to. 1877 990,447: 41; »v. 1880
1,394,382: 31.
1872

Pantin

Kirjoituksemme alussa otetoa kuwa näyttää lukijalle
joka nyt on 1872 »vuoden »valtio»valmistumaisillaan. Niinkuin edellä
on kerrottu, autoiwat Säädyt Pantki-edusmiesten toimeni
ryhtyä pankkihuoueen rakennukseen. Mutta »valmistushantkeet >venyi»vät pitkiksi. Tontiksi pyydettiin alaa »vanhan
»venäläisen kirkon itäpuolelta, mutta [itä »varten oli ensin
saatawa muutos kaupungin asein af awassa.
Sitä odottaen päättiwat pankki-ednsmiehet panna kil>pailnlle mainitun rakennuksen piirustuksen tekcinisen. Mutta
kun se työ riippui paikasta, »nihin huoneus oli rakennettawa, eitä siitä saatu tietoa, ennenkuin lokakuin 12 p.
1875, niin julaistiin kilpailusuunnitelma »vasta sainan
»vuoden joulukuussa. Satoi niinkuin meillä täwallista on.
Oman maan artitehtit, »vaikka ei niitäkään sowi liiasta itaruudesta soimata, koettiwat kuitenkin johonkin määrin Pysyä
tnstannusehdotuksen, 500,000 markan, rajojen sisällä. Mutta
ulkomaalaisia eiwät sellaiset mitättömyydet pidättäneet, ja
niiden piirustukset otitoat tietysti sentähden uljaammat. Ensimmäisen palkinnon, 5,000 in., sai prowessori L. Bohnstedt
Gothasta, toisen, 2,500 m., arkitehti Lindströin Tukholmasta.
Edellisen piirustuksen »unkaan päätettiin rakentaa, fitteufuiu
hra B. oli siinä tehnyt muutamia muutoksia ja »valmistanut
tarpeelliset osaispiirustukset, joista hän sai 25,000 m.
Huoneus sijaitsee siis nyt Kirkko-, Nikolain- ja Nauhankatujen »varsilla. Sen ulkomuotoa osoittaa kuiva. Leiveän
nnden paukkihuoneen,
sen
päitoieu määräyksestä
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tammipuisen owen kautta tullaan atoaraan etehisecn, jota
ulottuu koko rakennuksen läpi ja jonka »välikattoa kannattaa
10 rautaista pilaria. Alakerroksen oikealla puolella on 4rahakellaria, joiden folioit owat 2 jalkaa Paksut, seinät rauta-

teltoilla wuoratut ja owet 6 tuumaa paksusta raudasta. Sitä
paitsi on samalla puolella yksi huone rahanlukemista, »varten
yksi huone kassöörille ja yksi arkistoksi. Vasemmalla puolella

owat »valtiokonttorin huoneet: yksi istuntosali ynnä tampuuri
ja »vastaanotto-huone, yksi eteläinen, josta tullaan toimi-

tussaliin, inissä on tilaa kahdelle kamreerille, kassöörille ja
kanslialle, yksi huone asiamiestä »varten ja 2 kassaholwia
eteisilleen ja rahanlukemishuoueincen. Pää-etehisen perässä
on kilvinen rappu, joka »vie yläkerrokseen, missä otoat Suomen pankin huoneet. Kolmen owen kautta päästään ensin
toimitussaliin, joka on 26 meetteriä pitkä ja 8 meetteriä leweä,
ja jossa työskentelewät pankin kaikki palwelusmiehet paitsi
asiamiestä ja ylikassööriä. Rauhankadun puolinen rakennuksen
osa sisältää johtokunnan huoneet, tampuurin, etehisen ja istuntosalin, sekä asiamiehen ja ylikassöörin huoneet; Kirkkokadulle
päin owat huoneet Säätyjen »valtuusmiehille, panlfitoalio*
kunnalle, tarkastajille ja pankin kirjojen säilytyshuone. Sitä
paitsi on erityiset kassaholwit panMwaltuusmiehille, johtokunnalle ja ylikassöörille.
Koko huoneusta lämmittää eri rakennuksessa oletoa
höyrykattila/ joka ajaa kuumaa tuetta rantatörmien kautta
kaikkiin huoneisin. Lammityskoneen ott ivalmistannt Tnrutt rautateollisuus-yhtiö 69,300 markan hinnasta. Puuta
ci ole rakennukseen käytetty juuri niineksikään, paitsi muutamia olvia, jotka maksawat 3,169 m. 9?autaotoet ja luukut tekee Osberg ja Bade 35,000 markasta. Ikkunakehät
ja kattotuolit tuodan Englannista ja matfatoat edelliset
65,000 m. ja jälkimäiset 40,200. Wenäjän rautapellista
tehty katto maksaa 15,100 m. Wälikatto on holivattu rautaparruille, jotka maksawat 29,200 m. Lattiat, jotka mat*
sawat 27,000 m., otoat sementtiä, n. s. mettlach-kiweä.
liito* ja sisäpuoliset koristukset toimittaa taiteilija Kaarle
Sjöstrand ja saa siitä kaikesta 27,000 m. Muuraukseen
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tarwittawat 2,000,0C0 tiiliä on saatu keskimäärin „50
m. hinnasta tuhat ja itse muuraustyön on tehnyt hra Ärt,
joka saa 36 m. tuhannesta tiilistä. Sama mies toimittaa 54,500 markasta sekä ulko- että sisäpuolisen putsauksen ja siiwoomisen. Perustuksen laskeminen ja harmaasta kiwestä hakattu kiwijalka maksawat noin 100,000
m. ja tontti 26,675 m. 20. Koko rakennus, joka »valmistunee ensi fuloena, tulee maksamaan noin 1 miljoona, siis
2
/s enemmän kuin 600,000 m., jota summaa Säädyt pitiwät 1872 liian
Mutta oikeuden kannalta ei ole
sentahden poikettu, sillä 1877 wuoden Säätyjen pankki-edusmiehille annetussa kirjeessä »valtuutetaan niitä: rakennuttamaan 1872 wuoden waltiopäiwillä päätetty pankkihuonerakennus professori Bohnstedtin ehdotuksen mutaan, jos kohta
kustannukset tulisiwatlin nousemaan Säätyjen silloin noin
500,000 markaksi rajoittaman
yli.
Olemme siis rehellisesti tehneet walheeksi nuo yhä matkitut janat: „on maamme köyhä, sitsi jää", joll'ei saa pitää
taattuna, että sellaiset toimet, kuin tämä tässä kerrottu, ne

suurena.

summan

juuri

todeksi faatoat.

Rakennustoimiston jäsenet oliwat alussa rowasti Hjelt,
laamanni Jansson ja insinööri O. Bergbom. Janssonin
kuoltua ja Bergbomin rumettua Waasan rautatietä rakentamaan, astuiwat toimistoon arkitehti Sjöström ja insinööri
Gummerus.

Turun tuomiokirkosta.
Kansanvalistus-seuran kalenterista ei
saa puuttua vanhan TuSuomen

run

arvollaan tuomio*

kirkon luwaa, eikä myöslä«nlyhykäistä kertomus-

ta niistä

moninaisista

vaiheista, mitä

Herran

se ihana

temppeli on ku-

luneina Vuosisatoina nähnyt, joutumatta kuin moni muu maallinen rakennus täydellisesti häwiön
omaksi ja kukistumatta

maahan. Lähemmä kuusisataa touotta on Turun

kirkko torjunut ajan ja
»ätitoallan yhdistyneitä
hävityksen puuskia, ja »vielä tänäkin päivänä kohoaa
korkea huippu juhlallisesti ja toalatoaStt taivasta kohti,
viitaten suuntaa ajatuksillemme ja tietä elämällemme, btn
työmme loppuu maan päällä.
Näin kertoo historia ja taru: Silloin lun voimakas
Tuomas oli piispana Suomessa, sai hän paavillisen luvan
muuttaa piispan istuimen Rantamäeltä soveliaampaan pait*
kaan, ja luullaan Turun tuomiokirkon perustuksen arviolta
alkaneen fileen aikaan, tai heti vuoden 1229 jälteen. Sl-

sen
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jaksi sille oli roalittu pietit mäen töyräinä, ~Unikantari", Aurajoen wasemmalle rannalle, lähelle
suuta. Niin rakennettiin tottofifty nimenet toisensa perästä mahtawaa rakennusta,
joka ei kuulluinkaan alkuansa ollut niin laaja tuin nyt.
Wuonna 1258 mainitaan kirkkoa ensikerran; 33 touotta
jälkeen oli rakennus jo niin walmis, etta siiuä tooitiin pitää
silloin, kun Mauuu Tunenpoika Nuskoosta walittiiu
Turuu piispaksi, joka oli ensimmäinen Suomen mies siinä toiWasta 9 touotta fen jätteett tai tououna 1300 toi
hittiin kirkko suurella juhlallisuudella ja pyhitettiin päälle
wnonna
Henrikille, jonka luut 18 pänväuä kesäkuuta
toietiiu Nousiaisten kirkosta, jossa marttyrin jäännökset sii
hen asti olitoat olleet, hopeaisessa lippaassa säilytettyinä to
mealla juhlasaatolla uuteen tuomiokirkkoon.
wanhimpiua aiTurun tuomiokirkon ulkonäöstä
koina on sangen wähän tietoja. Kuitenkin tiedetään, että
on ollut melkoista pienempi ja matalampi luin nykyinen,
että sillä on ollut likipitäin Yhtä korkea torui luin nyttiu
ja että
ympärillä on ollut 12 jalan korkuinen ja 4 jalan paksuinen suojelusmuuri, joka pituudeltaan oli 1340 jal
taa ja joitta sisäpuolelle samoin luin itse kirkkoonkin walmis'
lettiin kuolleitten leposijat.
Semmoinen muuri, ampumaluukuilla warustettn, al
tuaan aiottu suojaksi wihollisteu hyökkäyksiä roastaau, Ympäröi kirkkoa aina 1827 touoben tulipaloon asti, ja silloin
oli joukko asuinhuoneita, liwestä rakennettuja, sekä fen sisäettä ulkopuolella.
SGBuofifqtojen kuluessa on kirkkoa sitten taksi kertaa jatkettu kuoriin päin; samoin on sitä paljon myöskin letoitettt;,
etenkin leskusralennulsen siwuja jälestäpäin rakennetuilla kap-

sen

sen

messua
rassa.

samana

sen

se

sen

peleilla, 18:lla littoultaan, jotka uskonpuhdistuksen ajalla teh-

tiin hllntalammioiksi. Torni on ainakin 4 kertaa rakennettu
uudestaan. Alkuperäisestä sisustuksesta ja kirkon wanhimon
mista koristuksista on nyt enää tuskin mitään jälellä;
monista palowahingoista ja häwityksistä, jotta temppeliä oroat kohdanneet.

seuraus

Historia

se

tietää kertoa, kuinka Turun tuomiokirkkoa
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omat Viholliset,

Weuäläiset

ja Tanskalaiset,

häwittäneet

tai

polttaneet wähintäänkin 3 kertaa, muun muassa ison toihan
aikana, jolloin toenätäiuen sotapäällikkö wei wuonna 1720
mukanaan saaliina kotimaahansa Pyhän Henrikin luut, joita
meidän katoolisella ajotta pidettiin pyhinä esineinä. Kuusi
kertaa on salama iskenyt kirkkoon ja tuottanut silloin joskus
suuriakin palowahingoita. Ia sen lisäksi on walkeanwaara
kymmenen kertaa kohdannut
wanhaa temppeliä, josta
useiden niiden onnettomuuksien jälkeen oliwat ainoastaan pelkät seinät jätettä, niinkuin likipitäin oli laita wiimeisessä
häwityksessä, Turun tulipalossa wuonna 1827, jolloin tuli
raiwosi hautakammioihin asti, toieläpä yksin monissa hauta-

samaa

holweissakin.

Sen jälkeen on uudestaan pantu kuntoon tuo wanha,
kunnioitusta herättämä temppeli ja suuremmalla huolella hoidettu fett paljoin Vahingoittuneita muistomerkkiä, jonka tähden kirkko tuleekin wuosi wuodelta Yhä arwokkaamman ja
ihanamman näköiseksi, toaitfa siinä sentään wielä paljon ja
monta kohtaa onkin walitettawan huonossa kunnossa; niistä
epäkohdista on ennen kaikkia mainittawa kuuntelijaparwet,
jotta rumentawat faunista temppeliä ja joita siinä ei alinansa ole ollut. Kaunistukset, joita kuitenkin on laitettu ja
Yhä wielä tehdään, malsawat paljon, jonka tähden työ ainoastaan hitaasti woi edistyä.
Käykäämme lukijan kanssa sisään Turun tuomiokirkkoon ja tarkastakaamme, mimmoinen sen muoto on meidän
aitoinamme. Me käymme ylös toritta korkeita portaita myöden, joiden yläpuolelta torni kohoaa 322 jalan korkuiseksi.
Astumme sisään isosta owesta kestusralennukscn päästä ja
olemme urfupartoett alla, josta oiwalliöten urkujen ääni wal-

tawasti taituit. Edessämme näkyy tuomiokirkko koko pituudessaan, joka kaikkiaan on 300 jalkaa, toaitfa leweys ei leweimmässäkciän kohdassa ole kuin 127 jalkaa.
Sillä motin kuu

katselemme

ympärillemme, näemme

taaimmalla lestusrakennutsen perällä, joka on raskailla pylwäillä
eroitettu siwurakennutsista, rikkaasti koristetun pääkuorin
alttaritauluineen ja

sen

monet

seinä-

ja kattomaalaukset, jotka
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Turun tuomiokirkko.
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on kalkkipohjalle tehnyt muistettawa suomalainen maalari
N. W. Ekman. Jos luomme silmäyksen siwuille, kohtaa
meitä suloisesti waihettelewa wäriloisto, siwnkappelien kallisarmoisilla, Turussa syntyneen taideniekan 355. Smertschkoffin
anteliaasti lahjoittamilla lasimaalauksilla koristetuista ikkunoista, samalla kun kirkas pciiwän mato wirtaa ylitsemme
toisista keskusrakennnksen ikkunoista, jotka oroat ylhäällä, aina
150 jalan korkuisten Holmien alla.

Maailmassa

joa rikkaammin,

on monta

suurta kirkkoa,

jotka oroat pal-

oiwallisemmin ja ihanammin kaunistetut kuin
Suomen roanhimmassa kaupungissa, waan ei

tuomiokirkko
kuitenkaan yhtään, josta jäisi Makaisempi, juhlallisempi ja
hartaampi naikutus mieleen, kuin juuri meidän kallisarwoisesta roanf/aSta temppelistämme. Kaikessa yksinkertaisuudesja korskeilemattomuudessaan on
kuitenkin Moimakas
ylentämään sorretun ihmisen mielen korkealle maallisen elämän murheiden ja huolien yli. Sen tukemat muurit ja
korkeat, waloisat folioit muodattawat ja waikuttawat sieluun
ihmeellisen tunteen, leroollisuuden ja rauhallisuuden, toiwon
ja luottamuksen, ja rukoukseu hetkeuä tuntee siinä, jos mii»
loinkaan, että lempeä ja hurskas Isä kuuntelee lapsensa
[tyntijurua ja woi osoittaa hänelle tien sydämen ijäiseen

saan

se

rauhaan.

Turun tuomiokirkolla, jola on nähnyt kristillisen aikakauden aamun Suomessa ja joka sittemmin on ympärillään
nähnyt tärkeimpien maamme tapausten tapahtuman, on men»
neiden päiroien muistomerkkien kautta, joita on kaikista häwityksistä hnolimatta kuitenkin wielä jäänyt jälelle, ääret»
tömän paljon kertomista historiallisistakin muistoistamme.
Ne muistot kohtaamat meitä kirkon monissa, wiime ajoitta

ja kaunistetuissa hautakammioissa ja
niiden alla olemissa Holmeissa, joissa useita maamme muistettarota miehiä ja naisia makaa kuolion unta. Niinpä näkee niin sanotussa „Kankasten kammiossa" kallisarwoisen
sarkofaagin mustasta marmorista, joka kätkee onnettoman
kuningas Eerik XlVmen lempeän ja jalon puolison, Kaarina

huolellisesti hoidetuissa

Maunuutyttären

maalliset

jäännökset, joka wuonna 1612
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kuoli Liuksialan kartanossa Kangasalla. Hän onkin ainoa
meidän maassamme hautansa saanut kruunattu henkilö. Siinä
lepää hautakammion holwissa maltatta ja rikas wapaaherra
Jöns Kurki Lempäälän herra ja hänen tyttärensä Kristiina.
Siellä lepääwät myöskin mahtawat soturit (Seroert ja Gabriel
Horn, karoliini Robert Muhl ja monta muuta artooltaau
merkillistä suomalaista miestä ja naista. Sen wastapäätä
alttarin toisella puolella oleman Mottien hautakammion alla
säilytetään kuningas Eerikki XlVmen tyttären, prinssessa
Sigrid Waasan maalliset jäännökset, joka oli naimisissa taa*
manni Henrik Klaunpoika Tottilla. Siellä lepää myös heidän
poikansa, mainio sankari Akatins Tott, ja hänen puolisonsa,
joiden komeat fumapatfaat walkoisesta marmorista näemme
himmeässä kammiossa monien hautojen yläpuolella. Hän
oli se Tott, jota tuo jalo Kustaa Aadolf kutsui lumireetsi,
urhoollisen suomalaisen lähetti kuningas 30-wuotisillä
sodassa useinkin raivaamaan tietä muulle sotajoukolle.
Eräs toinen woimallineu ja Vilpitön soturi samoilta ajoilta
Torsti Stålhandske makaa kuollon unta hänestä nimensä
saaneessa, syroemmällä kirkossa olewassa kammiossa. Vastapäätä wiimeksi mainittua kammiota on waakunakilwillä,

sessa

sen

kallisarwoisilla lasimaalauksilla ja hautapatsailla kaunistettu
Tawastieu kammio, jonka tumman siniset kuwut otoat kultaisilla tähdillä kirjatut. Siellä lepää woimakas piispa,
Maunu Olawinpoika Tamast, sekä hänen jälkeisensä Turun piispan istuimella olleet: Olawi Maunuupoika Tawast, Maunu
Niilonpoika Stjernkors ja Martti Skytte, Siellä talletetaan
urhoollisen Eewert Hornin maalliset jäännökset, joka muonita
1615 kaatui Pihkowan tappelussa, samoin kuin hänen puolisonsa Margareta Finke, jotka kuivattuina esitetään lepääminä muistopatsaalla haudau yläpuolella.
Lähellä Tawastien kammiota on wielä uudestaau kuntoon panema*
ton pieni kammio, jossa mainioiden suomalaisten piispojen
Juhana ©ejeliuS roanhemman ja nuoremman maalliset jään-

nökset

oroat.

Kuka rooi kumminkaan luetella kaikkien niiden merkillisten Suomalaisten nimiä, jotka owat saaneet wiimeisen le-
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yösijansa noissa pimeissä metalli- tai puuarkuissa, mitä on
päällettäin ladottuina synkissä maanalaisissa hautaholweissa.
Jättäkäämme heidät hiljaiseen lepoonsa ja kiittäkäämme Jumalala, että häu on kaikkina aikoina suonut kansallemme ja
maallemme rehellisiä ja uutteroita työmiehiä, joko sitten
taisissa tai rauhan toimissa.
Ia kun hautakammioista tulemme sakaristoon ja kirkon moniin muihin suojiin, joissa sen kallisarwoiset kirkkoastiat, sen juhlapuwut ja wanhat kirjoitukset säilytetään, joita
emme tässä edes ehdi luetella, ja kun sitten lähdemme pois
muistorikkaasta katedraalista, niin lähdemme »varmaankin
tunteella, että olemme käydessämme Surun majesteetillisessa
tuomiokirkossa saaneet luoda silmäyksen merkillisimpäcin ja
jaloimpaan rakennukseen, mitä Suomemme mantereella on.
X.

so-

Kankasten kammio.

Pentti ja Inka.
i.

5

oli Nönkkölän talo Pohjanmaalla. Korkean
å.J&tantta
waaran laelta näkyi se kauwas yli ympäri, näkyi

sen

Uz>

wuolsi, että »vaaran päällystä
sitä kauemmaksi
ja rinteet oliwat raiwatut metsättömiksi, wiljelykselle alttiiksi. Waaran päältä ja rinteiltä oliwat kaikki wiljclyksien
tiellä olemat kiwet wyörytetyt alangon partaalle, johon niistä
oli Ympäri roaatan ladottu waltawa kiwiaita. Ne kaikki
seikat yhteensä tekiwät, että Rönkkölä näytti ikäänkuin jon-

kunmoiselta linnoitukselta.
Talossa oli monta aittaa. Useimmat oliwat wiljaa
täynnä ja itsekunkin nmoben sato niissä sijoiteltu eri paikkoihin ja laareihiu; toisissa aitoissa säilytettiin »vaatteita ja
muuta taivaraa, waau olipa joukossa eräs semmoinenkin, joka
ei sisältänyt mitään muuta kuin Kolotutta
petäjän kuoria. Nönlkölässa, näet, ei ollut koskaan katowuotta, eitä kostaan aiwan kädetöntä. Se kuulunee »vähän knmmallisclta,
mutta miu
kuluminkin oli. Sillä ei niin hywää ja toit;
jawaa touotta koskaan tullut, ett'ci Nönlkölässa olisi läpi
»vuoden pantu pettua leiman sekaan. Kuu taas fatolonofi
jospa »vaikka useampiakin peräkkäin
oli talon
sattui
leipä kuitenkin aina »vaan yhdenlainen, ci parempi, eikä pahempi; sillä heillä oli »viljaa säästössä, jota waaran rinteet
ja metsähalmeet oli pakotettu hywiuä »vuosina antamaan.
©e oli säästäwäisyyttä wanhan Suomen tawan mukaan.

se

-
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Wilppu, Rönkkölcin talon isäntä, oli jo wähän tytt keskiHän oli ahkera mies ja piti tarkan huolen kaikista
taloudellisista toimista. Hän oli ensimmäinen weron maksussa, wiimeinen kapakassa. Hän soi mielellään rotevaan*
waraa: »voimallista vuotaa, selwää leipää ja ruokaryyppyä
ei puuttunut koskaan talosta, jos joku sattui käymään. Kylläpä käwikin usein wieraita Rönkkölässä, jossa ei katsottu ax»
woa eikä rikkautta, maan löyhempi, niinkuin rikaskin, oli
yhtä tervetullut. Talon wieraswaraisuutsia käwiwät välisti
herratkin kokemassa, ja olipa talossa joskus myös nähty itse
kanssa, eikä kenelläkään ollut syytä
maaherrakin
käymistänsä katua.
Wilpulla oli min suuri »vaikutus pitäjässä, että fat*
kissa asioissa kysyttiin hänen neuwoansa. Ia jos hän itse
oli läsnä kokouksissa, niin tuli päätös aina semmoiseksi, join*
ijän.

seurueensa

moiseksi hän oli fen esitellyt.
Tarwitsewaisia auttoi Silppu niin

paljon, luin »vaan
woi, milloin taljalla, milloin nuijalla. Mutta auttaessaan
tutki ja punnitsi hän tarkoin, oliko awun Pyytäjä semmoinen, että hänelle oli awusta hyötyä; »fillä", f anoi Wilppu
useinkin, „koko maailman laiminlyömistä, »velttoutta ja hutiloimista ei woi kukaan yksityinen palkita". Apua antaesoli takaisin maksaan pani hänjos tarkateimäärät, milloin welka
settawa, ja
joku päitoällenfä sitä tehnyt, haki hän heti
saamisensa lain voimalla, ©vään terran tuli Wilpun tykö
joku welkamies ja pyysi, että hänen »velkansa maksua »vielä
odotettaisiin. ,M tiimaakaan, sillä semmoinen tapa »veltostuttaa ja
welkauttaa sinua ja »vihdoin foto kansan",
Waikka siis Rönkkölän isäntä
wastasi Silppu jäykästi.
näytti kotvalta auttajalta, ei hän semmoinen kumminkaan
ollut todella, sillä ei hän ottanut lainoistaan koskaan korkoa.
„Kylläpä", arveli hän, „tarvitfevaifetla on maksamista siinäkin, minkä hän on saanut".
Kun kaiten tämän otamme liituun, eipä ollutkaan kumina, jos Silpulla oli melkein pelottama ja kammottawa
arvo kaikkien silmissä; hän oli todellakin tuin talonpoikai-

samassa

nen

ruhtinas.
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Niin suuressa määrässä oli onnetar Wilpulle suotuisa; ainoasti yhdessä suhteessa ei hän ollut, SBilptm mie-

(estä, ollut kyllätsi antelias, ©ilta waikka

hän eli kaikin
puolin onnellisessa awioliitossa, ei hänellä kuitenkaan ollut useampaa kuin yksi lapsi, ja sitä nurkui Silppu fotoin »vähäksi.
©e hänen lapsensa oli tytär ja Inka oli hänen nimensä.
Sillä ajalla, josta kertomuksemme alkaa, oli Inka jo
aika-ihminen, noin liki pariakymmentänsä. Hän oli kaunis
talonpojan tyttö ja hänen kauneuttaan lisäsi wielä
määrässä hänen kainoutensa, siweytensä, lempeä ja siiwo
käytöksensä ja soma, miellyttäwä ja puhdas pukunsa, josta
hän oli erittäin huolellinen. Kuten tietty, oli hän ainoa talon perillinen tulewaisuudessa; ja kun hän punaposkisena ja
hymyhuulisena, notkeana tuin kesäinen »efa, pienillä, »valkoisilla kätösillään letoitteli wielä »valkoisempia pöytäliinoja
pöydälle, tai kun hän palweli jo pöydässä istuivia ja ruokailemia wieraita, niin eipä totta tosiaan ollut niin kowaa
miehen sydäntä, joka ei olisi tuntenut myötätuntoisuutta häntä,
»viatonta ja hentoa olentoa kohtaan. Siitä kaikesta seurasikin aitvan itsestänsä, että nuoret miehet, läheltä ja kaulaa, loiffiat Inkaan halukkaita silmäyksiä. Kaikkien heiajatus, waikk'eiwät kaikki usdän sydämissään paloi
kaltaneet silmäänsäkään sinne Päin kohottaa. Irittelipä Yksi
ja toinen nuori herrakin kosimaan Nönkkölan tytärtä, mutta
sekä hän itse että isä Silppu hylkäsiwät inholla jälkimäiset kosijat, koska ne tawallisesti oliwat turmiolle tulleita
renttuja.
„Minä en ole tytärtäni kaswattauut herroille, enkä ole
työtä telmit sitä wartcn, että
haaksirikkoon joutuneet
muutamissa päiwissä häwittäisiwät toaitoojeni hien ja saat'

suuressa

sama

onnensa

ainoan lapseni onnettomaksi; tartoitfee talonpoilakin
jotain kelwollista saada. Paitsi sitä latteitaan Rönttölään
mies, joka testaa ja
tehdä työtä", sanoi Silppu eräälle
semmoiselle kosijalle ja siihen täytyi tämän tyytyä, »vaikka

taisiwat

osaa

hän asiansa eduksi kyllä ponnisti kaiken kaunopuheliaisuutensa.
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11.

Likimmäisinä
sä Röntkölcistä

naapureina
puolen peninkulman päasoli pieni, wasta-alkawainen uutistalo.

Sitä sanottiin waau Korweksi. Meidän aikanamme ei niin
kaukana olettaa taloa pidettäisi likimmäisenä naapurina,
mutta huomattawa on, että sillä ajalla, josta me puhumme,
Pohjanmaa rotelä oli

harivaan asuttua.

miespolwena taisteliwat jo Korwen wanhnksct
synkkien halliparta kuusien ja petäjien kanssa, mutta mukka
luonto ja karu maa eiroät imeläkään antaneet riittäwciä elatusta. Perhe ei olluttaan aiwcm pieni talossa, sillä Vanhuksilla oli elossa wiisi lasta, joista kolme poikaa ja kaksi
tytärtä. Wanhin edellisistä, Pentti, oli Nönkkölän Inkaa
hiukan »vanhempi. Jo aikaisin oli Pentissä hawaittu tawaton nero, uljuus ja rohkeus. Hän oli kookas ja täyteläinen kaswannoltaan ja jo kuusitoistawuotiaana täyden miehen mittainen. Wanhempiensa apu oli hän kaikissa ja pienuudesta pitäin tottunut foroimpiutfin töihin. Kun tentti
kaswoi isommaksi, nähtiin hänen yhtä paljon fattniSturoan
ja rooimistttroatt luin warttuwau ko'oukin puolesta. Hiljainen,
siiwo ja lauhkea luonnoltansa, kuin hän sen lisäksi oli,
Moitti hän kaikkien ihmisien suosion, ituusitoistawuotiaana
meni hän jo koskenlaskijan oppiin Oulujoessa olemalle Pyhäkoskelle. Siitä sai hän ajan pitkään paremman palkan kuin
muusta kotvasta työstä. Säästöusä lähetti hän tarkoin kotiinsa, niin että kotimäki Moi hankkia Mähän enemmän
rusta siteeksi petäjäisen sekaan ja siten johonkin määrään
palkita, mitä niukka luonto oli heiltä kieltänyt.
Pian oppi Korwen Pentti uuden ammattinsa temput perinpohjin. Wahwalla kädellä ohjasi hän menneitä
alas, läpi kahta peninkulmaa pitkän kosken putousten ja
korwien. Kun hän uljaana, suorana ja pelotonna seisoi

Toisena

suu-

heikon

ja

rutiseman wenheen

perässä, niin isojen aaltojen,

hyökyjen ja waahtoawain hyrskyjen ympäröimänä, ett'ei rannaita katsoja realisti ollenkaan nähnyt häntä, ei Pentin Makaa
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silmä wärivähtänytkääu, ja lvarowasti johti hän purren kosken alle, »vaikka joka silmänräpäys oli taistelu elämästä ja
kuolemasta, ja »välttämätön surma tarjona, jos laskija olisi
»vähänkin horjahtanut. Siitä kentin uljuudesta seurasi,
että hänelle pian annettiin niin paljon laskettawia wem
heitä, kuin roaan ennätti wieda alas. STaitatouutenfa tähden sai hän useinkin ohjata yhtä »ennettä Oulunjärwen niskasta aina Oulun kaupunkiin saakka.
Kun hän semmoisilta retkillä palasi kotiinsa, silloinkos
oli ilo Korwessa! Soitti Renttu sisarukset kääreentyiwät heti
hänen ympärilleen, syleilemään ja halailemaan, sillä he tiehywältä »veljeltään tuliaisia. Wansiwät aina
hempien ilon syy taas oli se, kun heidän rakas poikansa
oli tullut kotiin terveenä niin »vaaralliselta retkellä, »vieläpä tuonut kanssansa uusia toaroja setä raitista työwoimaa lisäksi.
Semmoinen oli nuorukainen, jonka leikkikumppalina
Rönkkölän Inka oli lapsuutensa aikoina ollut. Waikk'ei
heidän »välimatkansa ollutkaan tpl;impiä, olivat he tummin*
fin usein olleet yksissä. Kun Pentti poikasena latoi jollain
asialla Rönkkölässä, ei hän koskaan tahtonut muistaa lähteä
sieltä pois, sillä Inka to ei hänen heti pienelle talouspaitaltenfa, ja siellä kului aita niin hupaisesti lasten »viattomissa

saawansa

huwituksissa.
Kuu he faStooitoat isommiksi, oli heidän hylkääminen lasten leikit ja leikkikalut. Heidän eteensä aukeni
toisia näköaloja ja toimia, jotta »vaatimat toatatoampaa

ajattelemista ja pontevampaa toimimista, Elämän toar*
sinaisuus niinkuin myös täysikaswnisissa herännyt kainous
pafottivat entiset alinomaiset leiktitumppanit erilleen toi-

sistaan.

Siitä tunsi kumpikin heistä sydämessään outoa kaihe eiwät itsekään tietäneet, mitä se oikeastaan
oli. Mutta ulkonaisen ihmisen faStoaeSfa ja »varttuessa,
»varttui ja faStoot tunnekin yhtärintaa ja kun he oliwat
edellä mainittuun ikäänsä tulleet, tunsiwat he molemmat,
ett'ei»vät he tooift elää toinen ilman toistansa. Heidän tun-

pausta, jota
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teensä cli muuttunut todelliseksi, puhtaaksi rakkaudeksi, »vaikka
he eiwät uskaltaneet sitä oikein itselleentään, saati sitten toi-

sillensa

tunnustaa.

Inka, waikka niin »varakkaiden »vanhempien ainoa

lapsi, ei kumminkaan saanut, aika-ihmiseksi tultuansa, koskaan olla joutilaana. Hänet oli pienuudesta pitäin opetettu
hyödyllisiin töihin ja askareisin, ja niin oli työn ja asian teko
tullut hänen »varsinaiseksi haluksensa. Muun ohessa latoi
hän syksyin ja kewäisin nsein paimentamassa kotitalonsa
haa ja lukuisaa karjaa. ©teliä metsän hiljaisessa ja tyynessä siimeksessä koetti Inka wälisti päitoätaubct itselleen
selittää outoa ikäwää ja kaipausta, jota hän powessaan kätkettynä kantoi, ja wälisti päättyiwät hänen oman sydämensä keskustelut katkeroihin, kuumiin kyyneleihin.

111.
Oli taas kerta tullut syksy. Korwen

Pentti tunsi kum-

mallisen rauhattomuuden mielessään. Hänellä ei ollut lepoa,
ei »viihtymistä missään. Hänen henkensä kaipasi jotain,
ikäwöitsi jotain. Niitä? Sen Pentti kyllä tiesi, mutta myös
samassa, ettei hän saisi koskaan sanoa omakseen häntä, jonka
tähden hänen sydämensä oli raskas ja lelvoton. Hän koetti
aamusta tehdä työtä, mutta se ei häntä hywittänyt. Jälkeen
puolisen otti hän eräänä päiwänä wankan tirwccnsä laapista ja lähti sen kanssa metsään käwelemään, aikoen mennä
ennen wirittämiänsä linnun loukkaita ja ansoja katsomaan.
Mutta hän oli niin hajamielisenä ja ajatuksiinsa »vaipuneena,
että hädin tuskin huomasitaan ottaa satiiniinsa käyneet linnut
haltuunsa. Lauenneiden loukasten ja ansojen uudestaanwi-

rittäminen ei tullut ollenkaan kysymykseen.
Niin tawoin oli Pentti ansateitään kuljeskellen joutu-

nut neljännes-peninkulman päähän kodistansa. Iht'äkkiä tarhän kuuloansa ja kuunteli. Mitä nyt? Kuunneltawa

kisti
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ei ollut

sen

niinkin, oli

parempi luin jokin

kentille jykeän

lehmänkello. Waikla

rautakellon kolisewa ja epätuttu ja mieluinen; olipa niinkuin

sointuinen ääni sangen
hän et olisi koskaan tahtonut

sen

parempaa soitantoa kuulla,

sillä se oli Nönkkölän lehmän kello.
©e ilmiö herätti Pentissä entisen kaihon kahta loInka kenties oli, kuten usein ennenkin, lehmiivemmaksi.keralla,
karjansa
häntä olisi niin haussa tawata, mutta
woi! mitä olisi siitä hywää. „Kunhan ma saisin häntä edes
puiden raostakaan salaa katsella, lohduttaisi setin jo mur*
heellista sydäntäni", ajatteli Pentti; mutta hän päätti kuluminkin lujasti olla menemättä likemmäksi.
Hän lähti taasen kulkemaan ansatietään toiselle suunnalle. Mutta kuinka hän lieneekin ohjannut askeleitaan synkissa ja toiwottomissa ajatuksissaan, niin hän yht'äkkiä huomasi olewansa aiwan likellä Röntkölän karjaa; nättipä jo
laidimmaiset elikot puiden wälitse.

samassa

kuului sieltä kimeä parlaseminen ja
mölisemään ja hyppäämään; siitä parahduksesta luuli Pentti tuntemansa Ingan äänen. Nuolen nopeudella syöksähti hän esille ja mitä näki hän silloin edessänsä? Suuri, ruskea karhu syöksi par'aikaa kellottaan lehmän kimppuun. Pentti ei arwellut hetkeäkään, ivaan kiiruhti niin Paljon, tuin luot, telmiwäin elikkojen luokse.
Juuri kun karhu hyppäsi uhrinsa niskaan, antoi Pentti sille
kirwespohjalla semmoisen paukauksen, että mesikämmen katsoi
parhaaksi heittää saaliinsa rauhaan ja kääntyä päin tuota
uskaliasta, joka aitoon tarpeettomasti oli sekaantunut asiaan.
Hetki oli »vaarallinen, sillä otso nousi, kauheasti karjaisten, kahdelle jalalle ja teloitti kauheat käpälänsä ja kyntensä leweälle. Hän repäsi kauhean kitansa auki, josta hirmuiset hampaat ja teertä janoowa kieli uhkaawana ammottiwat. Pentti käsitti täydellisesti ivciarallisen asemansa, mutta
hän ei horjahtanut. Ennenkuin otso ennättikään tehdä rynnäkköänsä, antoi Pentti kirween terällä sille toisen iskun,
niin että fe kauheasti mörähtäen kaatui selälleen, josta tilasta
se ei enää taipunuttaan ylös; sillä Pentti jakeli hänelle taitaJuuri

karja rupesi
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wasti siwalluksiaan siihen asti, ett'ei otso enää hiewahtanut.
Jo ensimmäisestä otson haawasta tulwasi teeri semmoista
wauhtici, että Pentti, taistellessaan hänen kanssaan elämästä
ja kuolemasta, tuli yltä päältä meriin ; mutta wahinkoa
ei hän kahakassaan saanut, jos ei oteta lukuun pientä raamua

reidessä.

Sitten ttmSta jouti Pentti hakemaan äsköistä litjatkajaa. Kiireesti katseli hän sinne tänne ympärilleen.
Kanwan ei hänen tarwinnutkaan sitä tehdä, ennenkuin hän

huomasi likitienoillmisa maassa makaawan naisen. Hätäisesti ja tykyttäwin sydämin ohjasi hän askeleensa sinne. Kaatuneen luo tultuansa, huomasi Pentti kauhukseen, ett'ei Ingassa ollut hengen helmeäkään uähtäwänä. Nopeasti fil*
mäeli hän, olisiko otso haawoittanut makaajaa, mutta kun
hän et mitään semmoista huomannut, nosti hän Ingan folosta mättäälle, riisui »verisen talin päältään, laittoi sen hänen päänsä alle, juoksi lakillansa kolosta mettä noutamaan
ja sitten rupesi sillä »valelemaan tytön päätä, hieromaan

ja otsaansa. Koska ruumis oli notkea ja
lämmin, toiwoi Pentti hänen oleman maan pyörryksissä.
Sauman ei hänen tarwinnutkaan tehdä wirwoitustyötänsä,
ennenkuin Inka taaS alkoi hengittää. „Kiitos Jumalan!
nähtyänsä. Wihdoin
Hän elää", sanoi Pentti hiljaa
raotti Inka silmänsäkin.
„Pentti!" kuistasi hän hiljaa, mutta painoi taas silmänsä niin rauhallisesti ja turwallisesti umpeen.
„Lewähdä puoletta, sinä olet hywässä turwassa, olet
pelastettu, rakas Inka", sanoi Pentti tuskin luultawasti, ku-

hänen aiweniaan

sen

rottuen

samassa

tytön

Ylitse.

„Sun minä saisin raitista mettä", sanoi Inka totoin
päästä, silmiään raottamatta.
Pentti siwalsi isosta loimusta tuohilewyn, kieräsi
torwelle,
nouti juosten lähellä olemasta lähteestä mettä,
fen
ja toi sen Ingalle, joka siitä wähän mätiä maisteli.
„Sinä olit pahassa waarassa, Inka," sanoi Pentti, kun
näki tytön wirkistywän.
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„©uitveSfa waaraösa, kuoleman

siuun askeleesi johdattanut minua
Pentti", sanoi Inka.
on

Jumala
waarassa.
pelastamaan,
rakas

Sitten rupesiwat kumpikin selittämään, kuinka se kaikki
Inka kertoi, ett'ei hän osannut aawistaakaan mitään waaraa, ennenkuin näki suuren karhuu awoimin kidoin töhtääwän häntä kohden. Peto oli jo aitaan likellä, kun hän päästi hätähuudo»; sitten ei hän muistanut mitään eikä tietänyt mitään. Kun Pentti Medellä
hieroi hänen päätään ja aiweniaan, luuli hän karhun niitä
wielä uuolcskelcwau, eitä uskaltanut heti toinnuttuaan silmiään raottaa. Kun hän wiimein uskalsi
tehdä, fyaiuaitfi
hän Pentin ja hänen pelkonsa kohta loppui. Penttikin sai
Huterostaan Ingalle kertoa, miten hän sattui sinne tulemaan,
mutta sen teki hän päällisin puolin, sillä hän ei saattanut
hauelle sydämensä tuskaa selittää.
Sillä mätin oli karja mennyt kuulumattomiin.
„Woi, miteniä lienee karjan laita? Sitä ei näy, ei
kuulu, kyllä kaiketi karhu on kaatanut heidät kaikki", puhkesi
Inka walitutsiin.
„Karjatin on pelastettu, ainoastaan kellokas lienee saanut wcihäisiä wammoja; läljbepäS katsomaan!" sanoi Pentti
hymyellen.
„Mutta Jumalani! sinähän olet yltä päältä werissä!
Mitä on tapahtunut, Pentti?" sanoi Inka hätäillen, sillä
silloin loasta huomasi hän Pentin rywettyneen puwun.
„Minulla ei ole mitään waaraa, Inka, mutta lähdeniin minä sinnlle jotain näytän", sanoi
katsomaan,
hän
oli tapahtunut.

sen

Pentti.

„Minä en jaksa, minä olen niin »voimaton, auta sinä
minua", pyysi Inka ja ojensi kätensä Pentille.
Pentti otti ilolla wastaan pienen, tarjotun kätöja auttoi Ingan ylös. Oi kuinka mielellään hän olisi
painanut käden huulilleen tahi sydämelleen, mutta hän ei
uskaltanut, sillä hän tunsi, kuinka iso wäli hänet ja Ingan

sen

erotti.
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Pentin Inkaa taluttaen, tuliwat he sille paikalle, jossa
otso makasi kuolleena.
„Katso tuossa se on, joka minun on weriseksi saattanut ja siuun säikäyttänyt", sanoi Pentti.
Kauhean pedon näkö fuollecnatin ollessa kauhistutti

Inkaa niin, että hän rupesi »vapisemaan ja horjumaan,
ja estääkseen kaatumistaan, otti molemmin käsin Penttiin
kiinni; he istuiwat mättäälle.
„Ia sinä olet tämän tehnyt, Pentti!" sanoi Inka lii*
kutettuna.
»Sinun tähtesi. Inka".
»Sinä olet uljain poika maailmassa, ei ole sinun »vertaasi, Pentti", luistasi Inka ja nojaantui liiemmäksi Penttiä.
»Minä rakastan sinua, Inta, rakastan kaikesta sydämestäni
olen jo tauwan rakastanut
olisiko se mahdollista? Tosin tunnen ison wälin meidät erottawan, mutta
sille en woi mitään, kuitenkin sinua rakastan. Olen koettanut tukauttaa sydämeni paloa, mutta se waan yhä yltyy,
jota enemmän sitä tnkeutan", rohkeni Pentti kuiskata.
Eipä Inka säitahtynyt sitä puhetta
kuullessansa. Hän
peitti

kastoonsa käsillänsä

ja nojaantui lähemmäksi Penttiä.
ympärille jo likisti häntä hel-

Pentti kiersi kätensä Ingan

lästi sydäntänsä »vasten.
»Nyt on niin hywä olla, Pentti. Sauman on mi»
nunkin sydämessäni liikkunut sama tunne kuin sinussakin
ijäti olen sinun", kuiskasi Inka.
„Nyt on meidän aika erota, sillä ilta alkaa lähetä;
mutta minä olen woittcmut tänään paljon,
sanomattoman
paljon", muistutti Pentti.
„2Soi, mutta karja?"
„Luultawasti omat ne jo menneet kotiin".
Mutta minä en jaksa enkä tohdi yksin mennä kotiin;
lähde sinä, Pentti, wiemään minua!" pyyteli Inka.
Pentti totteli ja niin lähtiwät he, mutta Pentti heitti
lintukonttinsa kaadetun kontion wiereen, ottaen ainoasti toe*
risen kirroeen mukaansa.
»Mutta mitä isä sanoo, tun hän saa tietää meidän

1

(uttömmer"' arweli tentti, ikäänkuin säikähtäneenä, fun fen
pulinan «luisti.
„Tähän asti olisi kenties ollut mahdoton saada hänen
suostumustansa, mutta tämän kohtauksen perästä ett luule

sen

oleman ensinkään mahdottoman. Isä on jaloluontoinen
mies, kertokaamme hänelle tämä tapaus, ainoasti liittomme
pitäkäämme wielä salassa soweliaasen aikaan; isä ci jätä
hywää työtä palkitsematta", makuutti Inka ja se kewcnti

suuresti Pentin shdäntä.

IV.

Niinkuin Pentti oli ennustanut, oliwat Rönkkölän elikot menneet suoraa päätä kotiinsa, heti kun oliwat päässeet erillensä kontion kuumasta tervehdyksestä; ne oliwat
paljoa ennen kotona kuin Pentti ja Inka. Oitis huomasi
NönMlän Wilpun tarkka silmä, mitä metsässä oli ollut te'
keillä. Kellokas oli haarovissa ja Merissä, mutta karjasta
ei kaiwattu yhtään; kaikki oliwat tallella: sitä toaan ihmetteli Wilppu, kuinka niin wähällä oli päästy. Jos ei kellokas olisi ollut wioitettu ja jos ei paimen poissa, niin ei
olisi ollut mitään aawistusta päiwän tapahtumista; mutta
kellokas oli Merisenä todistajana jostain hirmuisesta tapauksesta ja se nosti suuren tuskan ja ahdistuksen koko talon
wäeu, erittäinkin Wilpun sydämeen. Sltapimeä alkoi lähetä, Wilppu oli jo ison wäkensä laittanut hakujärjestykfeen ja jakeli mäkirinteellä käskyjänsä erijoukoille. Samassa
huusi eräs renki:
„Odottakaa, isäntä, korpitietä tulee mieS ja nainen!
Kukaties nainen on Inka, tahi tietämät he hänestä jotain kertoa".
„Seisahtukaat!" huusi SEilppu ja kaikki seisahtuivat.
Ia tosiaankin tuli Inka, Pentin saattamana, korpitietä.
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.Kiitos Jumalan!" lausui Wilppu

ueesen.Sinne tultua

ja kasti kaikki

huo-

sai Inka ruweta kertomaan, kuinka kaikki
oli käynyt. Hän teki
semmoisella tunnokkaisuuoclla, että
kaikkien kuulisäin, jopa Wilpunkin silmät oliwat wcsissä, ja
ne isän kyyneleet oliwat Ingalle ja Pentille mieluinen tu-

sen

levaisuuden enne.
Kun Inka oli kertomuksensa lopettanut, muodosti Söilppu
näkönsä hywin juhlalliseksi, nousi seisoalleen ja sanoi ml)molla istmvalle Pentille:
„Tule peremmäksi, sinä uljas nuorukainen! Jalosti

olet sinä fptroänpt, mutta jalosti sinä mhös saat niittää. Sinä
olet pelastanut karjani, ja tyttärelläni, ainoalla lapsellani,
olet sinä ollut turwana ja apuna;
ei ole palkitsematta
jääwä. Kellokas on paraS maidon antaja uawetassani; jos
hän entiselleen paranee, on hän taimen muonan kanssa omasi;
jos ei, ota siitä likin. Onpa siinä päittän palkkaa, otso ja
pitäjään paras maituri. laitti eiwät kykenekään niin paljoa ansaitsemaan, sinä olet
ansainnut, oletpa kunnialla
Sinä olet pitäjään uljain ja kunnollisin poika.
ansainnut.
Ole nyt meillä yötä ja mene huomenna otsoasi kotiin saattamaan".
Pentti liitti ujosti ja sanoi tehneensä työnsä welwollisuudesta, josta ei hänelle ollut tulema mitään palkintoa
mutta Wilppu muistutti, että mitä hän kerran oli tuman*
nut, fen täytyi Pysyä ja tulla täytetyksi.
■Sula kuullessaan isänsä Puheen, loi toiwoa täynnä olewan, salaisen silmäyksen Penttiin; mutia woi, kuinka mielellänsä olisi Pentti luopunut molemmista päiwän saaliistansa, otsosta ia Kuvatusta maiturista, jos maan Wilppu
sijaan olisi antanut hänelle edes jotain pientä toiwoa
Ingan saamisesta.

se

sen

sen
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V.

Talwi oli jo tullut. Rönkköjen kellokas oli parannut
entiselleen. Se oli tuotu Korpeen; Wilppu oli sen itse tuonut. Ensitelin aikana oli Wilppu myös rengeillänsä ajattanut

sinne seitsemän häkkiä terniä nurmiheiniä, talwiruoaksi

kellokkaalle.
kummapa

Hän

niinkuin mies
sanansa sanansa
hänen
olisi silloin

oli pitänyt
jos eimät

olisikin ollut,

pitäneet paikkaansa, sillä eipä niiden oltu koskaan ennenkään
nähty pettämän.
Rakastuneet olimat usein lamanneet toisiansa ja heidän liittonsa lujeni lujenemistaan. Heillä oli hymät toimeet
Ingan isänkin puolelta, sillä tuon roiimeifen tapauksen jälkeen puhui Wilppu aina erinomaisella kunnioituksella Pentistä, ja hänen sanansa sitten Inka aina kertoi tarkasti armaalleen. Kaikki Wilpun sensuuntaiset puheet ja lauseet
otettiin lukuuu ja niistä kerittiin kokoon melkein kokonainen
myöntymys. Onpa niin helppo uskoa, mitä haluaisi niin

hartaasti!
Näin elettiin
mässä rakkaudessa.

taimi lujassa toiwossa ja »vilpittöKewät taas tuli ja koko luonto oli
pääsnyt mapaaffi taimen kuolettamasta mallasta, Sormet
ja joet otimat luoneet jääpeitteensä ja iloisesti kohisten hyppimät »esikokoukset putousten yli. Wapaaua oli Pentinkin
elementti, mahtawa Oulunjoki mahlamme putouksilleen.
Sinne hehkui hänen mielensä, sillä mapaana murheen painosta oli hänenkin sydämensä, koska Inka oli
»vapaaksi tehnyt. (Sunen lähtöä piti kuitenkin saada marina
päätös Rönkkölän Wilpulta; Pentti epäili hiukan, mutta Inka

sen

häntä Yhä Mahmisti

ja

rohkasi.

Kaunis oli keMäinen päimä. Aurinko paistoi niin lämpimästi, maa Miheriöitsi ja linnut misertelimät min iloisesti puissa ja rakenteliwat pesiänsä. Silloin puki Pentti
pyhämaatteet ylleeu ja alkoi astella Rönllolää kohden; niin
oli Ingan kanssa päätetty.
Mihinkä Pentti nyt matkustaa, noin pyhäMaatteissa?"
wirkkoi SSifppu Pentin nähtyänsä.
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„En tätä etemmäksi, teille on minulla asiaa", sanoi

Pentti rohkeasti.

„No, mitäpä se olisi?"
„Mi
minä rakastan Inkaa
„Sen minä kyllä uskon".
~Ia Inka rakastaa minua".
„@aattaifipa sekin olla mahdollista".
„Minä olen tullut pyytämään Inkaa teiltä ja suostumustanne sekä siunaustanne tulewaan awioliittoomme".
Silppu nousi seisomaan ja ascttausi hywin juhlalliseen
asemaan, niinkuin hänen tapansa oli päättämissä asioissa.
Niin seisoi hän jonkun aikaa mietiskellen.
„Sinä olet kunnon nuorukainen, sitä ei tuot kieltää,
olen aina sanonut ja wastakin sanon, sillä kunnollisuus
ja uljuus owat aina kunnioitettawat awut. Mutta
minä
myös
ja ujostelematta, ett'ei Inka ole sinun, sillä
suoraan
sinua warten en toki ole häntä kaswattanut, ja nyt olette
kuulleet päätökseni", niin lausui Wilppn wiimein tuomionsa
jäykästi.
„Mutta Jumalan tähden, isäntä! Minähän olen kerran pelastanut Ingan karhun kynsistä", rohkeni Pentti tuskissaan änkyttää.
„Niin,
on sokean rakkauden kuwittelemista. Sinä
et ole Inkaa pelastanut karhun kynsistä,
oli kellokas,
jonka sinä pelastit ja sinä olet pelastettusi jo omaksesi saanut. Tyydy palkintoosi ja hae elämäsi kumppani muualta;
luka et ole syntynyt sinua tvarteu. Kaiten erehdyksen Watt*
tämiseksi saan ilmoittaa, että Inka on aikoja sitten sijoitettu
Möttölään; Möttölän lautamiehen Hannu on hänen faaum.
Nyt olet, Pentti hywä, kaikki tuullut ja siiheu on sinun tyytyminen, toiseksi ei asiasi saata muuttua. Mutta älläämme
erkaantuko totiko Hifinä; entinen ystäwyys ja rakkaus »vallitkoon edelleenkin »välillämme. Minun apuni ja owcni on
aina, kuten ennenkin, sinulle awoinna, ja niinkuin tähänkin
asti, olen minä kunnioittama sinua pitäjään uljaimpana ja
kunniakkaimpana miehenä". Niin lausuttuaan kääntyi Wilppn
"

sen

sen

sanon

se

pois ja

läksi

ulos tuwasta.

se
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Inka ei puhunut mitään; hän ei uskaltanut, sillä hän
tiesi, minkä roerran hänen isänsä faneilla oli arwoa; mutta
palttinaa waljummaksi tahri hän, kuullessansa ankaran pää'
töksen isänsä suusta. Pentti ei myöskään puhunut, ei pyytänyt
sen enempää; sillä
hänkin oiwalsi, ett'et Wilppu ollut
jansa leikillään puhunut.
Toista olhoat rakastawaiset saaneet kuulla, kuin mitä
toiwoiwat. He oliwat rosteina ja iloisina uskaltaneet asiansa
esitellä päätöksen alaiseksi, mutta päätös oli heille melkein
fania kuin kuoleman tuomio. Sanomaton murhe waltasi
molempien heidän sydämensä.
Kuka sitten oli tuo onnellinen Möttölän Hannu? Pari
sen selwityksetsi.
Möttölä oli samaa pitäjästä kuin Rönktöläkin. Se
oli warakas talo, yhtä warakas kuin jälkimäinenkin. Möttölän isännän, Laurin, rinnalla kiilsi iso hopeinen kunnia-raha,
aiwan samoin kuin Wilpunkin, mutta Lauri piti sitä jokaisopiwassa ja sopimattomassa tilassa, sillä hän oli
Wilppua turhamielisempi; päälliseksi oli Lauri kihlakunnan
lautamies.

sano-

sanaa
sessa

VI.

tässä kertomuksessa ennen kerrotut ja wasta kerseikat oroat tapahtuneet seitsemännellätoista »vuosisadalla. ©e ei ollut aina aiwan hauskaa se aika. Huomattarna on, että armas ifäinmaamme silloin kuului Ruotsin waltioon. Valtiolliset olot eiwät olleet ttrielä silloin oikein wakaantuneet. Ankara Vihollisuus toatlitfi Weuäjän
Kaikki

rottawat

Karjalaisten ja Suomen Pohjolaisten wälillä. Toisinaan johtiwat asianomaiset hallitukset noita rajalaisten sotia; mutta

usein raiwosi hirmuinen sota heidän wälillänsä silloinkin, tnn

hallitsijan: kesken oli tyyni rauha. Ne sodat syntyiwät
itse kansasta ja niitä johdattiwat talonpoikais-urhot. Syitä
wihollisuuden ilmileimahtamiseen ei kaiketi ylen paljon tar-
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Vittu, ja kosto seurasi kostoa. Kummaltakin puolen rynnättiin rajan yli ja suitsuawat rauniot, tapetut ja raiskatut
ihmiset osoittiwat jälkiä, mistä wihollinen oli kulkenut. paOlkoon tämä lyhykäisesti sanottu selwitykseksi, että
remmin ymmärtäisimme sen-aituisia oloja.
Semmoinen rajasota oli taasenkin syttynyt ilmituleen.
Tieto Venäläisten maahan-ryntäämisestä saapui heti sen
jäljestä, kun Pentti oli käynyt onnettomalla kosioretkellänsä.
Täynnä toivotonta sydämen tuskaa, meni Pentti maansa
puolustajain riweihin. Siellä urhoollisissa taisteloissa luuli
hän woiwansa edes hetkeksikin unhottaa sydämensä ankaran
tuskan. Urhoollisuutensa, wäkewyytensä ja neuwokkaisuutensa
kohtauksissa pääsi hän aiwan pian
tähden waikeimmissakin
Suomalaisten päälliköksi. Joka paikassa ja joka aika oli
Pentti miehineen Vihollisten niskassa ja tiellä, niin tawoin
tullen heille pahimmaksi hirmuksi ja kauhuksi. IhtähyVin,
Vaikka ylimalkaan Voitolla, eiwät Suomalaiset kuitenkaan woineet estää kaikkia Karjalaisten tuhotöitä. Moni perheen isä
suri poltettua taloaan, ryöstettyä omaisuuttaan ja poiswietyjä lapsiaan ja waimoaan; moni tyttö surmattua sulhoaan.

Inka tuli Pentiu kosioimisen jälkeen aiwan ftynffätnieliseksi. Ei ollut siinä kyllin, että hän et saanut omakseen
sitä, jota hän niin werrattomasti rakasti, waan hänen isänsä
oli sen lisäksi ilmoittanut, kenenkä kanssa hän tahtoi tyttärensä yhdistää, ja juuri sitä määrättyä elämänsä kumppania
oli Inka ilmoisen ikänsä sydämestänsä inhonnut hänen hassumaisuutensa »vuoksi.
Metsä tuli tyttö paralle mieluisimmaksi paikaksi ja lehmipaimeneen riensi hän siitä lähtien »väkisinkin, maikka isä
koetti kaikilla keinoilla jälttä sieltä estää, sillä hän pelkäsi

siitä ammatista Ingalle »vaaraa karhujutun jälkeen. TunPentti olisi jotuisia kuitenkin Wilpun mielestä siltä, kuinpaitsi
tain muutatin pelastanut karhun kynsistä,
kellokasta.
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oli Inka päilväkaudet metsässä, siellä
hywä otto. Usein istui hän haaweksien mättäällä. Oli hänestä, niinkuin suuri, ruskea karhu olisi tullut
awoimin kidoin hänen päällensä ja hän olisi pyörtynyt. Silloin, silloin tuli Pentti ja hieroi tcebetlä hänen otsaansa ja
aiweniansa. Hän ei uskaltanut awata silmiään, sillä hän
pelkäsi Pentin menewän pois. Mutta kun hän ne wiimein
otoafi, ei näkynyt karhua eikä Penttiä
todellisuus oli astunut mielikuwituksen sijaan. Sen toaloäja huomasi hän,
miten asiat oikeastaan oliwat ja hän hyrähti katkeraan itkuun.
Semmoisien tapauksien perästä tuli hän tawallisesti kotiin paljon jäljestä karjan tulon.
oli

Karjan

hänen niin

kanssa

VII.

Vihollisilla oli tieto Rönkköläu isoista rikkauksista; ne
he siis anastaa itselleen. Wiisitoistamiehinen joukko
eroitettiin sitä tehtäwää »varten pääjoukosta. Suurempaa
mieswoimaa ei luultu tarwittawan yksinäisen ja syrjäisen
talon »valloittamiseen, semminkin kun rynnäkkö tehtiin salaa
ja äkkiarvaamatta.
He saapuiwllt Rönkkölan läheistölle aamulla. Varmoina woitostansa, eiwät »viholliset katsoneet sitäkään tarpeelliseksi, että olisiwat odottaneet rynnäköllensä pimeämpää
aikaa. Pääsipä »vielä heidän sotanemvottelussaan, jonka he
metsässä pitiwät, se mielipide »voitolle, että »väki oli marinaankin töilleen Rajannut, jonka »vuoksi ei olisi suurta »vaspäättiwat

tarintaa pelättäwänä.
Mutta Wilppupa oli yhtä »viisas kuin »vanhakin. Suu
hän oli kuullut Karjalaisten lähenemän niitä Paikkoja, oli
hän lähettänyt »vakoojia sille suunnalle. Eräs poikanen oli
siis hywissä ajoin tuonut tiedon »vihollisen Vehkeistä. Oitis
kokosi Rönkkölan isäntä miehiä ja aseita taloonsa niin paljon,
kuin sai, ja kielsi »väkensä munalle liikkumasta. Se »vaan
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oli pahana huolena, että Inka oli lehmiensäkanssa ennättänyt
mennä metsään, ennenkuin sotasanoma oli saatu.
Hätapilaa tukitti SBitppu kiviaidan aukot teitten kohdilla. Talossa ei tosin ollut niin monta miestä kuin Vihollisella, mutta kiwiaita suuressa määrässä palkitsi vähemmyyden; päälliseksi oli Wilpulla tieto wiholliseu wehkeistä,
paljoudesta, rynnälkösuunnasta, mutta vihollisella ei vähintäkään tietoa puolustuksesta.
Sille suunnalle, josta Karjalaisten artvattiin ryntäävän, asettausi Wilppu miehineen odottamaan kiviaidan taakse
ja antoi miehille käskyn, etfeimät ampuisi, ennenkuin vihollinen oli kymmenen askeleen päähän joutunut.
Sauman ei heidän tarvinnuttaan vartoa, niin jo vihollisten nähtiin tulevan metsästä ulos. Aukealle tultua
puumat he kyyrysissään pensaiden suojassa, mutta kun se
turva loppui, kavahtivat he ylös täyteen juoksuun. Noin
kahdenkymmenen askeleen päässä aidasta päästivät he kauhean sotahuudon. Mutta melkein samassa kohtasi heitä pyssyjen laukaus ja kolme vihollista kukistui paikalle. Sen
nähtyään säikähtivät he pahanpäiväisiksi ja seisahtuivat.
Pian tointuivat he kumminkin jälleen ja ryntäsivät aitaa
vasten, sillä he luulivat, ett'ei puolustajia ollut enempää
kuin heidän kaatuneitansakaan. Kaksi vihollisista hyppäsi
oitis aidalle, mutta kumpainenkin heistä sai
iskun
työn
otfaljanfa, niin että he kaatuivat kuolleina takaisin;
olivat Wilpun ja hänen renkinsä nuijat |tefmeet. Outo
turma masensi viimein ryöstäjäin rohkeuden niin, että he
lähtivät täyttä väkeänsä pakoon. Sillä välin olivat pyssymiehet ladanneet pyssynsä uudestaan ja lautasivat juoksevien
jälkeen; mutta ei siitä ollut yhtään vaikutusta, sillä vihollifet juoksivat pajallaan ja syrjään päin.
Onnellisesti oli siis vaara poistettu, verinaarmuakaan
saamatta, ja Nönktölässä oli iso ilo.
Ilta tuli, karja tuli, mutta Inkaa ei kuulunutkaan. Tuli
aamu, ei sittenkään. Oltiin juuri lähdössä häntä metsästä
hakemaan, kun
tuotiin, että joku oli nähnyt tyttöparlaa
vankina.
sidottuna,
vietävän
käsistä

samassa
sen

sana
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SBHjofltfet eiwät uskaltaneet palata samoja teitä; he
Sieltä otimat he tawanneet Ingan mätistumasta.
„2la ni, fette mutsjukka sie olet?" kysyi eräs lvihollinen Ingalta.
„Minä olen Rönkkölän ihmisiä", sanoi Inka, tietämättä, mitä sanoi.
„Aa! hywä saalis! Seat sellän taakse ja mars!"
noi päällikkö ja he töyttiwät heti Ingan nuoriin.
„Päästätaä minut menemään!" rnkoili tyttö parta.
„Suus kiinni, taikka...." ärjäsi »vihollinen,heiluttaen
hirweää murha-asetta Ingan pään päättä, ja sitten
seurasi Inka äänetöinnä julmia ryöstäjiänsä.
Woi sitä kauheaa hätää ja tuskaa, minkä se tieto
lapseni, minun lapseni, woi
Nönkkölässä nosti. „Minun
minun lapseni!" huusi Silppu epätoiwoissaan lakkaamatta ja
Wäänteli käsiänsä.
Juuri kun hän oli parhaaltansa woiwottamassa ja
»vaikeroimassa, tuli Möttölän Hannu taloon. Hän ei tien*
nyt wihollisesta eikä heidän tekemistään tuhotöistä mitään;
hänellä oli puhemies mukana, sillä hän aikoi saattaa kosintansa lopullisesti toimeen.
pelasta lapseni! Woi minun lapseni!" huusi SBitppu,
heti Hannun nähtyänsä.
„Mitä puhutte? Mitä on tapahtunut?" kysyi Hannu
ällistyneenä.
„Wihollisct omat imeneet Ingan »vankina pois; pelasta
lapseni!" huusi SBitppu yhä.
„Wiholliset imeneet Ingan!
miten minä hänen pelastaisin?" änkytti Hannu pelästyneenä,
»totinen rattans woipi paljon yritä, uskalla!" te*
tyoitti Wilppu tuskissaan.
„En minä häntä woi pelastaa; jok' on mennyt, se on
mennyt", soperoitsi Hannu.
„Niin, sinulla ei siis ole täällä mitään tekemistä, eitä
kauan minnllakaan", huusi Wilppu kauhean epätoiwon kä-

liersiwät metsiä.
täältä haaweksien

sa-

samassa

sissä.
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„9tatmtfeBta

et

taida nyt tulla mitään, kun ei ole

morsianta; lähdetään pois", sanoi Hannu puhemiehelle, ja

uit» he meuiwat, jättäen Wilpun ja talonwäen entiseen tuskaan ja neuvottomuuteen, tekemättä edes mitään ehdoitustataan Ingan pelastamiseksi.

VIII.
oli jo pois-menossa. Pohjalaiset oliwat
tappelussa ja senwuoksi oli Karjalaisten pakko peräytyä omaan maahansa.
Pentti oli erkaantunut pääjoukostaan ja lähtenyt vakoamaan »vihollisten vehkeitä ja aikeita. Netkelläusä Poitkesi
hän tilaisuudeu ollessa tervehtimään rakkaita vanhempiaan
ja omaisiaan. Heiltä sai hän heti tiedon Ingan kohtalosta.
Ei salahman isku olisi vaikuttanut häneen kovemmin kuin
(e (anoma, mutta kumminkaan ei Pentti hetkeksikään kadotta-

heidät

nut

Vihollinen
koittaneet

miehuuttansa

monessa

ja

neuvokkaisuuttansa.

„Miuun täytyy pelastaa hänet, maksoi mitä maksoi",

sanoi hän

hämmästyksestään toinnuttuaan eitä käynyt edes

istahtamaan, levähtämään.

„Mitä? Se on mahdotonta, älä anna

itseäsi silminehättivät vanhukset sanomaan.
„Älä, hyvä Pentti, lähde, pysy nyt jo meidän luonamme!" rukoilivat veljet ja sisaret.
„Miuun täytyy, minä en voi toisin tehdä!" Niin
ulos tuvasta ja pian katosi hän syyssanoen syöksi Pentti
kesän synkkään ja pimeään yöhön.
Hän rupesi heti kansalaisiltaan saatujen tietojen avulla
iskemään vihollisen jäiltä, Sitä teki hän (en yön ja osan
seuraavasta päivästä, semmoisella tarkkuudella, että hän
jo iltapäivällä tiesi tarkoin vihollisten aikovan seisahtaa
nähtävään

vaaraan",

Oulujoen niskaan pariksi vuorokaudeksi, levähtämistä, joukon
kokoontumista ja lisävenhettm hankkimista varten. Siitä
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Viti heidän matkustaa »vesiteitä omalle maallensa. Pentti sai
myös tietää, että '»vihollisia oli siinä koossa jo noin neljä'

kymmentä miestä ja että Inka oli tuotu sinne; toisia joukloja odottiwat »viholliset tulewiksi jola hetki.
Mitä oli tehtäwä? Wäkeä ei kerinnyt saada niin
paljoa kokoon, että olisi sopinut toiwoa »voitollista tappelua
sillä »vihollista ahdistelewa suomalainen pääjoukko oli kankana. Ilman sitä et olisi tappelu ollut otollinen keino
»vihollisen »vallassa olewan Ingan hengen pelastnkselsi. Hetki
oli äärettömän tärkeä.

Pian teki Pentti päätöksensä,

meenpanoon.

ja ryhtyi

heti

sen

toi-

Hän hankki kahdeksan kannun ankkurin pafomiiuaa itsellensä ja oiwallisen koskenlaslu-wenheen. Pohjalastiksi pani
hän kaikenlaista ruokatawaraa, jonka sekaan hän kätki
»viina-ankkurin. Illan »varjokkaassa siimeksessä astui hän
»venheesen ja alkoi soudeskella salawihkaa Vihollisten leiripaikan

ympäristöllä, niemien ja saarien suojissa ja salmissa, niinkuin »vakooja ainakin. Wihollineu, joka pelkäsi päällekarkausia, piti aina walppaat »vahdit ymparilläusä. Oitis huomasiwat he »vaarallisen »väijyjän. Mutta he elivät olleet huomaaminansa häntä; he odottiwat häntä likemmäksi,
kokiwat olla hiljaa ja piilossa, ja iloitsiwat sydämessään,
tentti ymmärsi heidän »vehkeensä ja oli »varkain pujahtelc»viuaan aina lähemmäksi. Kun hän oli »vihollisien mielestä
tullut tarpeeksi likelle, nostiwat he hirmuisen riemuhnudou;
heistä kiirehti rautaan; he lyktäsiwät kolme »venhettä
»vesille, joihin jokaiseen astui useampia miehiä. tentti oli
uatewiuään »vaaransa ja lähti täyttä »väkeään pakoon pyrkimään. ©itä heidän mielestään tyhmää yritystä ttauroi»vat »viholliset täyttä kurkkua ja kiirehtiwät monetta airoparilla soutaen hauen jälkeensä. Pian oliwat he saawnttaneet Pentin, joka, paremmin pettäätsensä heitä, »varustihe ankaraan wastarintaan. Hän fitoatfi airon käteensä ja aset-

pariin

tansi uhkaamaan

asemaan.

Viholliset fätoitoät käsiksi, eikä auttanut sekään,
hän kahdelle heistä antoi airolla semmoisen läimäyksen,

kun

että
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he oitis kellistyiwat toenneen Pohjaan; Pentti sortui Yliwoiman alle ja wiholliset sitoiwat hänet köhsiin.
Vihollisille tuli siitä suuri riemu. He tunfitoat wanlinsa Serttien Pentiksi, pahimmaksi ja waarallisimmaksi toi*
hollisekseen

ja

sentähden Pitiwät he

sen

woittonsa suurim-

pana, mitä oliwcit retkellään wielä saaneet.
„2(a ni Korwen Pentti
Pentti Perkele jopa sattu
aa [ie Weuäläisen ruoka", ilkkuiwat wiholliset ja niin wciwät he Pentin sidottuna leiriinsä. Samanlainen ilo nousi
sielläkin, tnn tuotu wanti tuli tuunetutsi.
Nähdessään sen päästi Inka heikon hätähundcihduksen,
mutta Pentti loi häneen ranhoittawan ja wakawau silmäyksen, josta tyttö heti tyyntyi.

„Aa! kuullah mutsukka! He taitat; ollah ystäwiä,

kenties sulho ja morsian; «jaan kyllä myö heat huomenna
pietät), siitä saatte ollah wissit", iltkniwat wiholliset.
Sitten he rupesiwat suurella huolella tutkimaan Pentin
wenhettä. Suureksi iloksensa löysiwät he siitä wiiua-ankkurin. Eräs heistä maistoi wakuubeksi sitä ja kun hän huomasi sisällön olewan todellakin wiinaa, riemastui hän suuresti ja älähti: „aa wiinuskii, hän on tuonut) hyweä kostintfoa tullessah; hän on kelpo briha". Muut wiholliset ilostuimat myös hywin sen kuullessaan, mutta kentin silmät
loistiwat niin kummallisesti.
Jo tuli pimeä. Nuotiot laitettiin leirin keskelle ja
wartiat asetettiin ympärille, mutta ennenkuin he meniroät
siihen koiran uskollisuutta waatiwaa». öiseeu työhönsä, annettiin heillekin moninkertaiset „paukut" lohdutukseksi.
Wiholliset kerääntyiwät nuotion ympärille ja rupesitoat ahkeraan maistelemaan Pentin ankkurista.
,Mkää juoko minun Miinaani", pyyteli Pentti piloillansa.
„Piäk suus liinui, koira.. Oinalle joukolles aiwot tätä
wiijäk, waan tämä peäsöö nyt parempiih suihih", ärjäsiwät
Karjalaiset,
ilolientä maistellessaan, rupesiwat t/e neuwottelemaan,
mitä wangeille olisi tehtäwä. Pitkän, raa'an ja ilwehtiwän
keskustelun perästä tuliwat he wiydoin yksimieliseen päätöt--
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feen, että molemmat wangit tulisiwat päiwän tultua poltetta-

wienolla tulella, toteen sidottuina.
Sen kuultuansa Mahti Inka surkeasti, mutta fäifätjtymättä rupesi Peutti rukoilemaan itselleen »apautta, lima*
ten laittaa heille isot lunnaat.
„Ei koko ©uome§ ote! niin paljoa rahoa, että sinu irti
laskisimma. Saatpa maksoa, koira, kaikki tuhoinasi Venäläisien peät. Soatpa jo nyt alkaa yljäntanssias", sanoi
Inkaa toartioitoa mihollinen ja lyödä napautti samassa paksulla kepillä Penttiä selkään. Viholliset nauraa rähisiwät
sukkeluudelle, mutta Pentti puri hampaansa yhteen, mitään

wiksi

»virkkamatta.

Wiina ja wäsymys alkoiwat jo yksistä nenwoin waiItsi toisensa perästä rupest »notkumaan ja kun
he wielä sittenkin ahkerasti jattoiwat maistelemistansa,
pukkasiwat he wiimein päällensä ja nnkahtiwat; wiimcin ei
ollut yhtäkään heistä enää walweilla.
Rannalle asetettu
loaöti, joka oli likinuä, oli myöskin käynyt ahkerasti nuotiolla,
lisätaraistusta saamassa, niin että hänenkään silmänsä eiwät
enää tahtoneet pysyä auki. Pentin tuuma oli onnistunut.
Kuu wiholliset ottiwat Pentin kiinni ja töyttiwät nuoriin, oliwat he tutkineet joka paikasta, olisiko hänellä muka
aseita. Mutta eiwätpä he siinä otteettaan kylliksi tarttoja,
sillä Pentti oli katkaisnut joitakin tuumia teräwäu wiitakkeeu
kärjestä, sujuttanut sen wäärätsi ja pistänyt
kaksinkertaiseksi käännettynä takkinsa hihan suuhun; sitä kätköä eiwät
olleet wiholliset löytäneet.
Kuu huomasi kaikkien wihollislen nukkuwau, rupesi hä»
sorniieusa nenillä taikamaan wiitatteen kärkeä takkinsa hihan
suusta. Suurella waiwalla saikin hän sen sieltä, waikta
hänen kätensä oliwat selän taaksi köytetyt. Sillä huonolla
aseella alkoi hän hieroa nuoriansa portti. Vähitellen kättesi
ytst ja toinen sää, ja hän sai kätensä irti; eipä aikaakaan,
cnnentun jalatkin oliwat pinnistämistä nuorista päästetyt.
Siitä pääsi Pentti jo wapaaksi. Hän nousi hiljaa ylös
ja tirkisteli warowasti ympärillensä. Hänen oma wcchtinsa
nnktui ja kuorsasi, että waahtoporeet suusta turisiwat; samoin

tnttaa.

sen
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nälyi Ingankin tentti tekcwän, eikä muissakaan wihollisissa
ollut yhtään walweella. Puoliksi sammuneen nuotion t»a*
lossa huomasi Pentti, että Inka hänen hawaitsi; waitiolon

merkiksi

pani

hän

Sitten tyiiföi

rannassa

sormen

Pentti

suullensa.
rantaa

kohden

ia tarkasteli men-

olcwaa ttatytia; sekin nukkui sikeimftää unta.
nessään
oman we,cheensä wesille, toimitti siihen
lykkäsi
hiljaa
Pentti
eheät airot ja kääri niihin, hankasien kohdalle tyuiminfa ja

Sitten tyiitm hän leiriin lataisin.
Aamurusko altot juuri idässä heijastaa ensimmäisiä
maton säteitään synkän ja pimeän taigaan reunalle. Jos
joku olisi ollut kuulemassa, olisi hän luullut Pentin mutiseman „nyt, taikka ei koskaan".
Sormi suullansa tyiinn Pentti finne, jossa Inka oli.
Häntä wartioiwa wiholliuen oli »vakuudeksi käärinyt kätensä
ympärille erään pitkälle jätetyn pään siitä nuorasta, jolla
Inka oli köytetty. Warowasti läheni tentti ja rupesi oitis
kehittämään köyden Päätä toatybin käden ympäriltä. Sepä
heräsi siitä liitteestä puoleksi ja alkoi kömpiä kontalleen.
Mutta samassa tuokiossa antoi Pentti hänelle korwan juureen semmoisen läimäyksen Varustetulla aseella, että wityöllinen heti lysähti takaisin, eitä enää ollenkaan wastustanut nuoran päästöä; hänen kätensä ja jalkansa toaan wielä
munta waatetta.

:

toäriftoät.

Pentti siwalsi Ingan syliinsä

mansa kanssa rannalle. Siellä laski
pohjaan, köytettynä, niinkuin
oli;
hän

ja

hiiwi

hän

rakkaan kuor-

tytön

sillä siinä

wenhccnsa

ei ollut aiwenheen wesille ja

kaa nuoria awata. Sitten lykkäsi ha»
aitoi hiljaa soutaa Oulujoen Niskakoskea kohden. Kun he
pääsiwät wähäu ulommaksi, sanoi Pentti: „lumalan kiitos!
päästi hän Ingan
nyt olemme pelastetut". Niin
kädet ja jalat irti.
waan kuiskasi Inka hiljaa; mutta
„Pentti!"
luiskaus sisälsi sanomattoman paljon tunoallisuutta ja luottamusta.

sanoen

sen sanan

Eräs maan puolella oletca wiholliswahti artoclt sillä
wälin leiristä kuuluwan jotain epäluulon alaista liikuntoa;
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hän oli etemmäffi asetettu, eikä siis ollut saanut mitään muuta
tuin lcihtöryypyt; semvuoksi ei hän ollutkaan nukkunut. Hän
rieusi wiimein leiriin ja näki suureksi kauhukseen -Sugan wahdin hengettömänä ja molempain wankien olewan poissa. Oitis
nosti hän melun ja Karjalaiset tömpiwät niin kiireesti ylös
tuin unen horroksissaan jalsoiwat. Heti sysäsiwät he kolme
wenhettä wesille ja miehittiwät ne, ajaakseen karkureita ta
taa, sillä he huomasiwat heidän menneen toefitietä.
Päi>vä oli jo joleukin waljenuut, ja leirissä syntyneestä
melulta ymmärsi Pentti, että heidän lähtönsä oli huomattu.
Seu »vuoksi souti hän kaikin tuonnin Niskakoskea kohden.
Mutta takaa-ajajilla oli enemmän soutajia ja he joutullvat

jäljestä, niin että juuri ennen koskenniskaa saiwat nähdä
pakenijat.
„Aas Venäläisen ruoka!" kiljasiwat he wimmaisesti.
Mutta Pentti huilasi jo aikawauhtia alas tuosta »vaarallisesta ja hyrskywästä koskesta. Wiholliset kiirehtiwät jälessä, maan Siitarin niemessä meni yksi heidän wenheensä
tuhansiksi pirstoiksi, sen paikan lankatöihin, tcräwiin salaka-

reisin.

Niin mentiin taas joku matta eteenpäin, Pentti edellä
ja eheäksi jääneet wiholliswenheet perässä. Jälkimäiset käytthuät soutamista awuksensa suwanteissa, jouka wuoksi he yhä
alkoiwat saawuttaa. Sen hawaitsi Pentti. Hän siwalsi
kengät pois jaloistaan ja wähensi päällänsä muitakin voaat*
teitä. Sitten annatti hän Ingalla nuoran menneen pohjalta, jolla wiholliset oliwat hänen köyttäneet. Sen sitoi
hän kiireesti myötäisillensä, heittäen siihen sylen pituisen irtaimen Pään.
„Nuot roistot laskewat meidän päällemme ja saattawat meidät ainakin
suuhun. Sitä »välttääksemme
täytyy meidän kenlies jo ennakolta hakea aalloista turhaamme. Niin pian, kun minä sanon: „tartu lujasti nuoraan
kiinni!" tee se heti ja koe pysyä hengittämättä siksi, kun taas
nousemme weden päälle. Kumminkaan en sitä tee, ennenkun
»viimeisessä hädässä. SupaatteS niin tehdä, rakas Inka?"

surman

puheli

Pentti.

126

„Minä luotan sinuun elämässä ja kuolemassa, Pentti.
Waittapa taida saisimmekin hautamme kosken kowiin hyrslyihin, en sitäkään pelkää, sillä kuolemakin sinun kanssasi on
ihana", sanoi Inka tyynellä luottamuksella.
„lumalan nimeen sitten! Sinun tähtesi, Inka, uskallan »vaikka mitä", sanoi Pentti, lyöden wahwat ja suonitloat kätensä teonhan peräsimen ympärille.
Jo tultiin juuri tuohon kahta peninkulmaa pitfääu,
hirmuiseen Pyhäkoskeeu. Toinen takaa-ajawista wihollistcn
wenhcistä oli jo ehtinyt airoon lift; toinen oli jäänyt jäljeminätsi.

Eräässä paikassa Pyhäloskessa on jyrkässä, wiiden sylen korkuisessa kalliorannassa äftimutfa, jota on ikäänkuin
jontnnmoincn pussinperä. Kaikkien alastulijaiu on laskeminen aitoon sen pussinperän kautta, sillä ylempänä oleman
hirmuisen Pällinkorman putouksen Mäkemät, kallioiden rooliin
ahtaalle puristetut pyörteet fpölferoät finne, ©iinä kiidetään

hirmuista wauhtia kauheaa kallioseinää tohti

ja outo mat-

kustaja luulee useuteen menemän tuhansiksi pirstoiksi, mutta
niin ci käy tottuneelle laskijalle, sillä taitawasti hiipsanttaa
hän aluksensa siitä seljemmaksi ja täydessä turmassa keikkuu
taas heikko,

rutisewa

pursi

hirmuisien

aaltojen partioilla, kii-

täen entistä snuntaa eteenpäin.
kappaleen ylempänä Pällinkonuan jyrkkää putousta
silmäili Pentti rannan jyrkälle kalliotörmällc. Siellä seisoi
mies, jota miittoi ja huusi jotain, mutta koskeu kotvan pam
hu» tähden et Pentti luullut hauen sanojansa. Mies oli
törmältä tuntenut Pentin ja oimaltanut »vihollisten ajaman
häntä takaa. Hän esitteli Pentille jotain pelastuksen keinoa,
mutta se jäi kuulematta.
Pentti silmäsi taaksensa. Toinen »vihollisen »venheistä
oli aitoon lastemaisillaan päälle ja »viholliset päästiroät jo

hirmuiseu ilohuudon.

„Tartu kiinni köyteen!" sanoi Pentti älliä Ingalle ja
silmän räpäyksessä oli fe tehty. Samassa tuokiossa pärähti
Pentin »venhe Pällinkorman komissa kuohuissa olemalle sala-

limelle; Pentti laski tahallaan tuolle itupäimäiselle miesten
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syöjälle.

Ihdellä rusauksella meni wenhe moneksi kappaleeksi
ja Inka fmStutmat suin päin kauheoihin aaltoihin.
Wiholliset syöksiwät samalle kiwelle, heidän käwi samoin ja
siellä oliwat siis ivainotut ja »vainoojat yhdessä surman suussa.
„Se siinä oli testarna, munta neuwoa ei ollut. Pentti
kyllä yksinään ollen pelastaisi ternin henkensä; mutta hän
ja

Pentti

näkyy yrittämän myös pelastaa erästä naista, ja minä Pahoin pelkään tuon yrityksen olewan molemmille surmaksi.
saapa nähdä! Venäläiset
Se on sanomattoman uskaliasta
omat tiellä saaneet palkkansa, heistä ei yksikään pelastu",

mutisi

rannalla olija

itsekseen.

Mutta lauman ei Pentti ollutkaan näkymättömissä,
ennenkuin hänen päänsä taas rupesi toitffumaan kuohujen
seasta. Hän koki kaikin tawoin pysytellä Inkaakin meben
päällä. Wäkewä hyöky ja Pyörre wei heidät tuohon kummalliseen
pussinperään ja wäkewä aalto löi heidät kallioseinää toaSten;
mutta siitä takaisin palaama hölkkä esti heidät lonkkaantmnasta.
Wälewillä käsillänsä tarttui Pentti lähellänsä olemaan, terä*
wään kallionsärmään ja alkoi hinata itseänsä sitä lähellä
olemaan kallionhalleeman lomaan, jossa wähan ylempänä
»vedenpintaa oli jalansijaa parille hengelle. Siihen päästyänsä altot hän siihen hinata Inkaakin, jota hölkkä sill'aitaa oli weden päällä pysytellyt. Turwapaikkaan Ingan saatuansa, hawaitsi Pentti suureksi iloksensa kumppalinsa oleman
hengissä ja wieläpä toimeliaankin; tyttö puolestaan puristi
niin turmallifesti itsensä Penttiin kiinni.
Wiimeisen wiholliswenheen wäki oli nähnyt, miten Pentiu ja heidän toweriensa käwi; he arwasiwat senwuoksi kiertää
»vaarallisen limen. Juuri luu Pentti ja Inka olimat pääsneet turwapaitkahansa, tulla huikasiwat Karjalaiset samaa
paikkaa kohden. Viholliset kiroiliwat, he tyrittimät lyömään
karkureita jollain aseella; mutta turhaa, he eiwät ylettyneet
he eimät ennättäneet, sillä heidän wenheensä lensi hirmuista mauria eteenpäin ja parin tai kolmen sylen päässä
jo murtui murskaksi kallioseinään.
Sinne meniwat mii
meisetkin wainoajat; mutta Inka puristi lujemmasti Penttiä
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„©bota, Pentti
odottakaa wähän; minä juoksen hakemaan apua", huusi awulias kansalainen kallion päältä.
Sauman ei hän »viipynytkään, ennenkllin palasi uftideu
miesten kanssa. He laskiwat köysiä alas, tentti sitoi taitawasti niiden Päät Ingan ympärille ja sitten toetitoät auttajat tytön ylös; seujältecu sitoi Pentti itsensä niihin, ja niin
hänkin wedettiiu.
„Pentti!
Pelastetut!" kuiskasi Inka hiljaa, kun he
oliwat maalle pääsneet. Mutta Pentti loi häneen surullisen
silmäyksen ja huokasi raskaasti; jotain lienee silloin muistu-

hänen mieleensä.
„SaS niin, Pentti! niin pitikin käydä. ©itä temppua
ininä juuri huutamalla neuwoin, waikk'et sitä taitanut kuulla.
Aina olen tiennyt sinun oleman oiwa wesilinuun, mutta eu,
heltlaristeu, olisi kuitenkaan uskonut sinua tuommoiseksi koskeloksi! Jos en olisi sitä omin silmin nähnyt, tuskin sen
uskoisin. Itsensä ja samassa toisenkin pelastaminen, se on
asia, jota ei ole imetä" ennen nähty. Mutta saakelin siewä
tyttö hän onkin; hänen tähtensä kannattaakin nuoren miehen
nnt

maljan

No, no
älä punastu, tyttö;
korwicmsa kastella.
huomaan teidän oleman likeisiä ystäwiä. Pentti oukiu
noin oiwa tytön arominen, sillä siitä pulmasta, josta hän
on niin tuumalla pääsnyt, ei suoriakaan joka poika.
Ia
minä

entä sitten wielä niin onvallineu kosto noille roistoille!
Mutta lähtetäästä, nyt
tuimia »aatteita yllenne,
ruokaa ja lepoa", puheli mielihywillään awnlias kansalainen.
Pentti hankki hywän hoidon Ingalle niin lauwatsi, että
hän woimistnisi ja paranisi täydellisesti; päälliseksi toimitti
Pentti niin, että Inka wietciisiin kotiinsa, heti knn hänen terwcytensä sen salli. Sitten otti hän Ingalta surullisen,
mutta sydämellisen Mhywästin.
„Sinun elämässä ja kuolemassa!" kuiskasi Inka ja
kyyneleet nousiwat kummankin silmiin.
Sitten riensi Pentti wäkensä tuo; heti samosiwat he
wihollisen jälkeen, woittiwat hänet wielä useissa tappeluissa
ja ristimät häneltä takaisin paljon wankeja ja tawaroita.
Niin saattoiwat Suomalaiset wihollisen oinain rajojensa taakse.

saamaan
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IX.

On kulunut joku aika. Wihollisuudet oliwat loppuneet
noiden toisiaan tuntemattomien »veljeskansan» »väliltä ja molemmin puolin ryhdyttiin korjaamaan sodan tuottamia surkeita mammoja.
Rönkköläu Inka oli jo aikoja sitten tuotu kotiinsa,
muutaman wuorokaudeu tututtua »viimeisen tapauksen jälkeen.
Suuri oli ollut Silpun ja muidenkin Nönkköläistm ilo siitä,
sillä he oliwat luulleet ikuistu tuhon jo häntä kohdanneen.
Inka sai rumeta kertomaan, kuinka hänen pelastuksensa
oli tapahtunut, Suurella tarkkuudella seurasi Wilppu tapaitétett juoksua, mutta kun Inka tuli kertomuksessaan siihen
kohtaan, jossa Pentti ilmestyi alttiiksi-antaivaisena, »vapaaehtoisena pelastajana näkymölle, waaleni SMtppit palttinaa
»valkeammaksi ja semmoisena pysyi hän kertomuksen loppuun
asti. Isäntä ei puhunut mitään, hän teetätit »vaan Yksinäisyyteen kammariinsa. Näyttipä siltä, kuin hän olisi saanut
jonkun piston.
Rönttölässä oli iso touhu. Useita Päiwiä ott kulkenut
pitäjässä huhuja, että siellä aiottiin pitää isot kestit. Ne
huhut toteentttitcattin pian, sillä pitäjän arlvokkaimmat perheet ja kaikki herraswäki faitoat Wilpulta kutsuu kesteihiu,
niinpä Möttölän Laurikin poikinensa; eikä oltu Korivcn
Pentti riepuakaan unhotettu. Niistä Meloista kesteistä oli
ihmisillä monenlaisia miettimisiä ja artoetuita, mutta kukaan
ei tiennyt, ei omannut, mikä oli niiden oikea tarkoitus.
Määräpänvä tuli. luhlapuwuissaan riensiwät ihmiset
komeata taloa kohden.
Kotiweräjällä tuliwat Pentti ja
Möttölän Hannu yhteen. Kumpikin oli menossa kutsuttuna
Nöntkölään, Hannu, pää täynnä suuria ajatuksia ja sydän
paisulvaua ilosta, Pentti peljäten ladottalvansa »viimeisenkin
toitconfa; sillä olipa salaisia kuiskeita kuulunut, että äöitppu
aikoi pitää Hannun ja Ingan kihlajaiset.
„2D?il?intä sinä luulet meneloäsi?" kysyi Hannu Pentittä »vähän mustasukkaisesti.
,Minua on kutsuttu Rönkkölään", sanoi Pentti nöyrästi,
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„Se

ett

sama,

olit

silloin tekisit wiisaammin,
sanoi Hannu korskeasti.

sinä

suowassa

tahi pensaassa,

kun pyörtäisit korpitielle

ja

takaisin",

„Sinun käskystäsi en ininä ole tässä, enkä aio totella
niitä eleenkään Päin, sillä minä tahdon toielä kerran nähdä
Ingan, waikia olkoonkin se wiimeinen", sanoi Pentti puolilujasti ja puoli-snrullisesti. Näin wähän kierosti haastellen
saapuiwat he taloon.
Rönkkölän suuri, honkainen pirtti oli juhlapuwussa.
Sawusta mustuneet seinät otit»at alkunain päällisiä myöten
höylätyt ja pestyt walkoisiksi. Lattia oli pesty puhtaaksi ja
siihen oli runsaasti pantu kirkkaita ja hakatulta kuusen hawuja. Periseinällä olewa pitkä ja wankta honkainen pöytä
oli katettu ihka walkeilla ja sileöitsi lautatuilla lakanoilla,
Waljuna, mutta notkeana toimi Inka jäntewästi juhlawalmistutsia ja eipä liene yhtään juhlawierasta ollut, joka ei
olisi luonut mieluisaa silmäystä tytön surulliseen nöyryy
teen, kun hän tehtäwiään tehdessään hentona käweli lattialla. Semminkin Möttölän Hannu teki tuota ihailemistaan
niin hartaasti, että hän, suu puoleksi auki, katsoi jokaista
Ingan pienintäkin liikettä.
petuin astuessa huoueesen, olitoat jo kaikki juhlanne;
vaat koossa; he oliwat' jo sijoittaneet itsensä. Kaikki pitäjään tzerraswäki istui pöydän takana, Wilppu itse juhlawaatteissään pöydän päässä. Häntä likimmäisen sijan »vasemmaila oli anastanut Möttölän Lauri, joitta rinnassa loisti
iso hopeinen kunniaraha. Hannu ja Kasperi, hänen poikansa
senrasiwat sitten j. n. e. (Suuri ja wauha petäjäruhmo
oli wieläkin aiwan otoipieleSfä; siihen istui Pentti, huoneesen
tultuansa; siinä oli hän ennenkin istunut ja siitä oli hän
tehnyt onnettoman kosintayritykseusä. Kun Pentti tuli l;uo=
neesen, loi Wilppu häneen tcräwäu silmäyksen. Kaikista
näkyi, että isännällä oli jotain painattaa mielessä; mutta
Pentti ei woinut silmiänsäkään ylöspäin kohottaa.
Siitä nousi Wilppu feifoalleen ja kaikki muut tekiwät
samoin. Möttölän Lauri pullisti rintaansa, että kunniaraha
olisi paremmin näkywissä ja Hannu näpisteli toisen kätensä

131

sormilla hopealla teloitettua piippuaait. Kun Inka huomasi
jotain puhumaan, ei hän woinut seisoa, Maan
laskeutui eafitt wierellä olemalle jakkaralle istumaan. Hän
aawisti jotain, pelkäsi jotain, ja Pentti loi häneen surullisen

isänsä rupeaman
silmäyksen.

„Kunnian-arwoiset kansalaiset!" aloitti Wilppu. „Olen
teidät tänä päiwänä futfunnt tänne tekoni todistajaksi; sillä
olenpa nyt aitonut päättää kauwan aiotun asian. (Hannu
sijoitteli jalkojansa). Elämän pituus on kallistanut pääni
päin ja
raskas paino on saanut hapchaudan partaalle Suurin,
netti harmaiksi.
wiimeinm tehtäwäni on, että malitsen ainoalle tyttärelleni elämän kumppanin, semmoisen
kumppanin, jonka kanssa uskallan suurimman loimotti, ainoan
lapseni, heittää »vaeltamaan elämän myrskyjen läwitsc. (Hannu
sijoitteli jalkojaan miela enemmän ja Sauri pullisti rintaansa
isommaksi). Jämä kuulunee monelta kowalta, mutta sällittätoon Vanhimmalle se oikeus. Tiedän senkin, että minua
pidetään toto ana miehenä, mutta luulen kuitenkin, ett'ei tulema wawyni tule katumaan kauppaansa. Tällä hetkellä minä
hänen Malitsen ja minä tahdon hänen sulkea syliini niinkuin
suurimman toiwoni turwan. Ia sitt
Hannu ei malttanut enää odottaa. Hän lewitti fl;linja lewealle, mennä ryöpsähti Vilpun eteen ja sanoi:
„Rakas appeni! tässä minä tulen".
Mutta äßitppu pisti kätensä eteen ja sanoi:
„Maltappas, poikani, hetkinen wielä!" Hannu meni
paikallensa; mutta Pentti ja Inka waaleniwat
takaisin
siis
aiman kelmeiksi.
„Minä olen pitkin ikääni kokenut etsiä totuutta, ja
tunnustaa täytyy, että sitä olen löytänytkin; mutta olenpa
joskus oiteatt sijaau löytänyt määrääkin ja sitä kaikkiaan
enimmän omasta sydämestäni. Usein on se eksynyt siten,
että on pitänyt oikeaa määränä ja päinwastoin, ja sen totuuden olen Masta myöhään tullut huomaamaan.
Älä istu,
uljas Pentti, enää ruhmolla siellä owipielessä; sillä nyt
yletään.
ainakin täytyy toteentua: joka itsensä alentaa,
Millä olen Määrin sinua ymmärtänyt, määrin tuominnut.

sen

"

se
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Jalona, uljaana

nuorukaisena

olen sinua ainakin pitänyt;

mutta sydämen jaloutta jalompana pidin ajallista rikkautta
oli elämäni [nurin erehdys. Nyt »vasta tunnen, mitä
ja
olet
minulle tehnyt, olet pelastanut ainoan lapseni kahsinä
desta kauheasta toaaraSta ja lahjoittanut hänet terweeuä
tehdä, sillä sinua
minulle takaisin. Sinä tahdoit ja »voit
elähytti puhdas ja jalo welwollisuuden tunto ja rakkaus Sulaan, jonka itse olet minulle tunnustanut. Mikä olisin minä
nyt ilman lapsettani? Kuollut, mätänewä, wesaton kanto, joka
Nouse ylös,
haihtuisi pian alkuperäiseen tyhjyyteensä.
Pentti, kansan tuki ja tur»a! Tule tänne lähemmäksi, että
mä
sulkea sinun syliini! Tule sinäkin, Inka, tänne läantaa teille isällisen siunaukseni ja yhhemmäksi, että

se

sen

saan

saan

distää teidät ikuiseen, pyhään awioliittoon".
Kuumat kyyueleet »alafythoat Pcutiu ja Ingan silmistä.
He eiwät aavistaneetkaan tuulemansa Silpulta semmoista,
sillä Silppu ei ollut Ingallekaan mitään ennakolta ilmoittanut.
Horjuen nousiwat molemmat ylös ja altoiwat käwellä
pöytää kohden. Keskellä lattiaa seisahtui Pentti ikäänkuin
»tela epäilewänä. Silloin kuului äkkiä Möttölän Laurin
ja kummastunut ääni.
suuttunut
„No, mutta Herran tähden! Oletkos tullut pois järjeltäsi, Silppu? Sillä olethan aikoja sitten jo luwannut tyttäresi pojalleni, jannulle", sanoi hän, ja hänen rintansa ci
ollut Helikään enää niin pullollansa luin ennen.- Hannu katnokkaansa, eikä pyöritellyt enää piippuansa.
soi pitkin
„Päinwllstoin olen nyt wasta tullut järjilleni, sillä uyt
näen, että Hannun miehuus riippuu isänsä mahtawuudesta;
hän et kelpaa missään pantawalsi Pentin rinnalle", »vastasi
Silppu jäykästi.
©itiä »alin ollwat Pentti ja Inka jo johonkin määrin
tointuneet ensi hämmästyksestään ja astuiwat suoraan isän

luokse.

Isä sulki heidät

molemmat syliinsä, ja

sitten

laski

hän

Ingan käden Pentin käteen, näin lausuen: „ota »vastaan,
uljas poika, paras palkinto töistäsi, minkä »oin sinulle tarjota! Jumala teitä siunatkoon".
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Pentti ja Inka

nyhtiwät maan ja
oliwat he liikutetut.

eiwät woineet wirkkaa mitään; he itkeä
hywää ukkoa; niin sywästi

halailiwat

„£>itto teillä olkoon, emmekä käy enää teillä loskaan",
Möttölän
Lauri ja koperoitsi lakkiansa.
sanoi „2i(ä
suutu, Lauri; ollaan ystäwät kuten ennenkin ja
käy ivanaan tataari mutaan talossa!" sauoi Wilppu.
„Eu koslaan", sanoi Lauri.
„Siihen en minä sitten taida mitään", sanoi Wilppu,
ja niin läksi Sauri poikinensa totiin.
Sitten laitettiin kaikki wieraat ruoalle ja yksimielisesti
tunnustavat niin ylhäiset kuin alhaisetkin Wilpun teon oikeaksi. Pentti ja inkakin lointuiwat wähitellen, ja ennentuin ateria oli lopussa, rohkeni Inka janoa:
„Woi, isä-kulta, kuinka roaifeat ajat luulin olewan tm
lossa; ensikerran eläessäni olisi minun täytynyt »vastustaa
tahtoanne, jos olisitte minua nyt patoittaneet menemään
Möttölän Hannnlle".
„Se ei kumminkaan tapahtunut, Jumalan kiitos!"
Sauman ja yleisesti kunnioitettuna eliwät letitti ja
Inta sitten Nöutkölässä. Inka katsoi useinkin hymyillen
Penttiä silmiin ja sanoi: „on uyt niin hywä, kun et tartoitfe toiwoa, että karyu tulisi ja säikäyttäisi minun pyörrytsiiu ja että sinä tulisit fitten minua wirwoittamaan", ja
Pentti nauraa tuhautti silloin makeata naurua, SBifypu antoi heti isännyyden wäwylleeu ja suurimman huwinsa sai hän
wäwyusä ja tyttärensä termeistä, fauneista ja ketteröistä ias
sista. Jos joku oudompi »vieras sitteu milloin tuli taloon,
kysyi Wilppu aina kohta, oliko pn tuullut kertomusta Pentistä ja Ingasta, ja jos wieras ei ollut sitä luullut, kertoi isäntä hänelle kolo tapauksen airoon niin, kuin se taljan
on kirjoitettu.
P. Päiwärinta.

Suomalaisten wanhemmasta rakennus-tawasta.
Epäilemättä

oli wanhaan aitaan meikäläisten täytymys

raS rakentaa talojansa,

et

ainoastaan

asumista

Marten,

-SZL waan sm ohessa puolustuksenkin tarkoituksella. Huoneet
asetettiin sen Umoksi umpinaiseen piiriin pihan ympärille jakatetut portti-solat wenvät ulos ja sisään, ikään Intit olisi
asuttu warustetnssa linnassa. Nuijasodan historiassa mainitaan Sawossa olleen senlaisia umpinaisia taloja, joissa talonpojat, milloin paremmatta, milloin huonommalla onnella,

tetiwät Vastarintaa Klaus Flemingin huoweille, ja wielä
nytkin tawataan useissa maamme osissa wanhempia taloja

samaa malliin.

Semmoiseen linnoitusmuotoou kuuluu myöskin omiasuinhuoneiden asento, joitta olen nähnyt wcmhoissa
taloissa sekä Satakunnassa että Hämeessä ja Sawon tai

tuinen

Karjalan puolella. Kaksi jotenkin yhtä isoa rakennusta, joista
toinen on asuiupirttinä, toinen muuna tupana tai leipomahuoneena, omat Yhdessä ruuissa niin kaukaua toisistansa, että
niiden tuoliin jääpi titaioa etehincn eli porstua yhteisen
»vesikaton alle. Porstuasta tietysti tullaan pihaan; mutta
porstuan takana on toinen pienempi rakennus, joka meuee
nutusta huoneriwistä ulospäin ja tawallisesti on jaettu falj*
teen huouekerrokseen, alempana „kellari", ylempänä „kamari".
Ne kolme rakennusta saawat sillä tawoin ikäänkuin apilaanlehden muodon, niinkuin tuloa seuraamalla suvulla osoittaa.
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sen

A on asuinpirtti, B leipomahuone ja kyökki tat
rakennustawan myöhemmissä muodostuksissa joku juhlatupa.
V on eteinen eli porstua, tawallisesti awoinna ja owetouna
pihaa kohden, C on tuo porstuan-takainen lisärakennus, jonka
yliseen kerrokseen wiewät portaat k. A:n ja <I!:n wäli on ummessa; mutta C:n ja Lm wälissä on tawallisesti Pieni olut

eli portti j, josta päästään menemään maantien puolelle. 'Huomattavaa on, että lisärakennuksen kattoharja aina käy
rakulmaista suuutaa päärakennusten suhteen, niin että toinen
pääty on porstuata wastaan. Pirtin päätyä katsellessa, astuu siis lisärakennuksen siwuseinä nälywiin, kuten kuwa tässä

suo-

osoittaa.

Minun ajatukseni on, että

sen
lisärakennuksen tarkoitus on
ollut sama tuin joutuu ctnwa-

eli bastionin. Kammarin
lautasliinasta saatettiin »vihollista ampua nuotilla, jos hän
yritti portille ryntäämään tai tai?*
toi lähestyä pirtin seinustaa.

ruStuffen

Pirtin sisustuksen suhteen arwelen, että wanhin malli
ilmeisesti tuuttaa saunan-kaltaisuuteen. Warsinaisia sawupirttejä en ole nähnyt, enkä tiedä, onko meidän maassamme
milloinkaan ollut senlaisia pirttejä, joiden awonainen tulisija
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seisonut keskellä huonetta. Senlaisia pirttejä mainitaan
Norjalaisilla otteen imetä jotenkin myöhäisinä aikoina. Tawallisimmin lienee Suomen sawuftirteissä ollut uurkkaan
asetettu kiuas niinkuin nykyisissä saunoissa ja riihissä, ja kun
kiukaan sijaau tuli sawutorwella »varustettu muuri, syntyi
uudemman-aikainen pirtti, jossa kuitenkin päreiden polttamisesta fotolta yltäkyllin kokoontui. Semmoinenkin pirtti on
on

toarfin fortea, »välikatto kaarewa aitoon niinkuin saunan. Tarkastakaamme semmoista asumusta »vähäistä likemmältä. Kuivassa nähdään muuri a, jonka editse, noin miehen korkealla,
tappi peräseinästä etuseinään toal;toa hirsi eli ansas, niinkutsuttu „lakohirsi" c-c. Nimi on nähtäivästi syntynyt
siitä, että se jakaa pirtin kahteen osaan: pihan puolella on työaskareiden osa, jossa nähdään perheen pöytä o,
liintiöimet seinäpentit d, d ja lawitsa f; muurin puolella taas
o»vat kaikki »vuoteet b, b, b rinnatusten, jalkopää fitoufeinää'
»vastaan, ja itse muurin kyljessä pankko g'. Luullakseni on se
»vuoteiden osa huonetta ollut jollatiu tatuoin erikseen aidattuna; ainakin olen nähnyt, että jouluksi on rafenttetttt palmikoiduista päreistä erinäinen seinus, joka ulottuu permannosta jakohirteen, ja luultawasti sanottiin juuri sitä aitauksen taustaa „karsinaksi". Sitä nimeä en ole itse kuullut täytettämän, mutta sitä »vastoin olen kuullut »vuoteiden paikkaa jakohirren totona uimitettätoän Lawan-alnstaksi, jota nimi on sen puolesta merkillinen, että se fet»
»västi osoittaa jakohirren alkuperäisen tarkoituksen olleen toit»
nattaa lawaa muurin ja peräseinän »välillä siwnseinää pitkin. Lawaa »voitiin täyttää lahteen tarkoitukseen; luultawasti siinä kylwettiin ja tehtiin maltaita, aimon niinkuin
saunassa, mutta sen ohessa saatettiin sinne asettaa makuusijojakin, jos tartoe »vaati, Wielä kolmatta tarkoitusta tappi
ajatella. Siihen aikaan, jolloin »värttinällä kehrättiin, täytyi
kehrääjän istua korkealla, saavaksensa tarpeellista mittaa tier»
tywälle langalle. Strtoatatfetti hän sitä »varten istuutui laivan reunalle ja päästi »värttinän, johon lanka oli kiinnitetty,
alas permannolle.
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Niissä »vanhemmissa pirteissä, joita ininä olen nähnyt,
oli jo kolme lasi-ilknnaa, nimittäin kaksi pihan puolisessa snvuseinäsfä ja yksi peräseinässä. Mihin aikaan meidän niaassamine yleisemmin ruwettiin lasia käyttämään ikkunoissa, en
tiedä; mutta alkuperäisesti oli tietysti pelkkiä lauta akkunoita,
ja laivan alnstan puolisessa siwuseiuässä on se lanimman
aikaa pysynyt. Omituista on, että ulkomaailmaa kohden ei
ollut kuin yksi ainoa akkuna. Tahdottiin niin wähän tuin
mahdollista aukkoja panna, joista ulkoa päin »voitaisiin tunkeuda sisään.
Siwuseiuässä oli kuukin »vnotecn kohdalla pieniä riippumia kaappeja, joissa jokainen säilytti lukon takana pienet
eritoistaioaranja.

Peräseinää

masten,

isäutäwäen

unioteeu

»vieressä, seisoi isompi kaappi. Muista tarivetapineista eu
tiede uimemomaan mainita muuta kuin pihdin, joka wielä
kolme-, neljätyinmentä »vuotta takaperin, jolloin päreet oliivat
ainoat »valaistus-aineet, epäilemättä oli asumuksen tärkeimpiä kaluja.
Onlo tämä kuivaus Suomalaisten tvauhemmista
muksista oikea, siitä kenties »voitaisiin saada lnotettawia tietoja maamme eri osista, Suuttatoaöti jaattaa muitakin kohtia,
joita en ole tässä maininnut (efm. aittojen ja muiden ulkohuoneiden muodosta, talojen keskinäisestä asemasta kyläkunp. m.), tulla »valaistuiksi, jos huomio kääntyy siihen,
nassa
mitä tässä on lyhyesti esitetty. Kirjoitukseni tarkoitus ei olekaan mikään muu, tuin herättää henkiin itse kysymys: millainen oli Suomalaisten wanheiupi rakennustapa?

asu-

Yrjö

Koskinen.

Kansakoululaitos Suomessa.
Mos

yksityinen lahjoittaa esim. syntymäpitäjällccn jonkun

M
rahamäärän koulun perustamista ja kustantamista toar*
<Oj>) seit, ei luulisi kenenkään woiwan panna sitä pahakseen.
On niitäkin sentään moniaita: toiset semmoiset, jotka sywällc

juurtuneessa epäluulossaan petfäämät siitä sittenkin tuteloan
taas semmoiset, jotka arme»
lewat, että mäkinainen koulu maalla, talonpoikien keskellä ja
heidän lapsiansa Marten, ei ole miksikään siunaukseksi, waan
päin mastoin pahennukseksi latsottawa. Joku osa kuitenkin
on lahjoituksesta iloinenkin ja kiitollinen, suurin
siitä ai»van mätiä pitämätön. *)
Kansakouluja maalla aluksi siis wastustcttaisiin, »vaikka
ne ihan lahjaksi annettaisiin ja olisiwat ihan yksityisinä poitteuksellisina ilmiöinä. Waan paljon suurempi tietysti roas*
tnstus on, jos niitä sen lisäksi täytyy yleisenä »valtiotaito!fena kustantaa ja ylläpitää, sillä silloin tarttuu »vastustajien
joukko, erityisistä syistä, semmoisistakin yhteiskunnan kerroksista, joissa muuten asiaa suosittaisiin. Ia tun siihen fil»

seurakunnalle kustannuksia, toiset

osa

Mieleen muistuu esim. tuo tunnettu tapaus, tun eräälle
lahjaksi tarjottiin kansakoulua »varten suuri
maatila »valmiine muhkeine rakennuksineen ynnä muuta siihen tuuInmata,
maan pitäjä ei tahtonut lahjaa »vastaan ottaa. Se
toki tällä kertaa oli onneksikin paikkakunnalle, sillä kansakoulun sijaan sinne nyt tuli suuri seminaarilaitos, »vaan semmoisia onnen
kiettlluksici ei solui jokaisen odottaa.
*)

pitäjälle

Itäsuomessa

139

osa

loin tulee suurempi
wäliä pitämättömistäkin, jotta aina
ennemmin wastustawat luin eoistäwät jotakin asiaa, näyt-

täisi melkein mahdottomalta saada yleistä kansakoululaitosta

maalla toimeen ilman tatit palloa. Oma kansakoululaitokon kuitenkin esimerkkinä siitä, ett'ei malttamattomasti
niin tarwitse olla asian laidan.
Menkäämme ajassa ainoastaan puolentoista »vuosikymmentä taaksepäin, ja ajatelkaamme silloisia oloja. Viisitoista
wuotta on kansojen elämässä totoin lyhyt aita, ja Kuvallifina tasaisina aitoina semmoisesta jaksosta ou tustiu huomattavaakaan edistystä ferrottatoaua; waan silloin kuu kansa
elpyy, uusien aatteiden sille koittaessa, tooipi tässä lyhyessä
ajanjaksossa paljo tapahtua. Wuonna 1866 sai Suomi tansatoululakinsa, waan nykyajan tapaisia kansakouluja ei silloin
löytynyt toietä tuin kahdenkymmenen paikoilla, ja niistäkin
oliwat enimmät syntyneet 1860-luwulla. Niipurin seuduilla
oli niitä pieni ryhmä, joista kaksi koulua, Terwajoen ja
Uuraan, itsessään Wiipuriu pitäjässä, yksi Virolahdella ja
yksi Sippolassa; Hämeen läänissä oli Urjalan, Janakkalan,
Sääksmäen, Wanajan ja Hausjänven kunnalla.kullakin jo
koulunsa; Pohjanmaalla oli Wahäösä-Kyrössä, Ilmajoella
ja Munasalossa kansakoulu; Uudenmaanläänissä otttoat Peippolan, Muslilan ja Hämeenkylän kartanoiden omistajat perustaneet yhteensä kolme kansakoulua Paitsi niitä oli wielä
Knopion ja Mikkelin läänissä muutamilla tehdas- ja ruukkipaikoilla warsinaisct omat koulunsa, niinkuin Enonkoskella,
Varkaudella, Sorsakoskella ja Juankoskella; olipa eräs talonpoika, Autti Manninen Hmvensalmen Apajalahdella, ©a»
won sywimmässä sopukassa pannut kansakoulun toimeen omaan

semme

taloonsa.

Waan tässä onkin jo jotenkin tarkoin lueteltu kaikki,
mitä sitä lajia silloin oli. Ia seuraama wuosi 1867 oli
kauhein nälkäwuosi, minkä Suomi on faanut miesmuistiin
kokea, ja sitä seurasi moncnwuotinen kituminen; ei näyttänyt
siis tämä aita edulliselta uusien kansakoulujen perustamiselle.
Waan teroäällä samana wuonna 186? lähti maamme
ensimmäisestä neljä touotta ennen perustetusta seminaarista
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ensiuunäincu parwi kansakoulun työntcki>öiksi erittäin walmis-

tettuja nuoria miehiä ja naisia ulos alallensa waikuttamaan,
ja siinäpä käännöskohta, Sota kewät on sittenunin opettajaseminaareista tullut työntekijöitä lisäksi, ja joka syksy on
uusia kansakouluja awattu kaikkialla Suomessa, Keskimäärin on joka kolmessa »vuodessa aina tullut sata uutta kansakoulua lisään, ja siteu on 1867 rouobeu ja lutuwuoden 1879
BO matilta noin neljäsataa kansakoulua perustettu Suo—

men maaseurakunnissa.
Neljä-, wiisi-sataa Mäkinaista kansakonlna maalla ei
ole Suomenkaan asutasluwulle, eitä marsinkaan se» laajalle
alalle paljo, ei ole muuta kuin hywä altu, maan muistaa
täytyy
ensiksi, minimoi
huomautamme uudestaan
sina aitoina nämä koulut omat syntyneet, ja toiseksi, että ne
owat »vapaaehtoisesti, ainoastaan siwistystarpeen waitnln'feSta toimeen pantuina köyhässä, harivaan asutussa maassa.
Jos »vuonna 1867 olisi koettanut Suomenmaan kansakoulukarttaa tehdä, olisi koko maa tullut siltä näyttämään, tuin
olisi se ollut mustaan suruhuntuun »verhottuna; ainoastaan
nuo yllä mainitut janoat paikat otifimat pimeässä pilkoittaneet. Nykyisessä kartassa omat »vaaleat paikat jo »voiton
puolella; parhaan
Suomea on »valo jo »valloittanut;
kukistamattomiakin paikkoja siinä tosin »vielä on monta,
»vaan ne omat kaikki ikäänkuin saarroksessa jo; ainoastaan Lapinmaa ja Oulnnjärwcn kohdat Pohjanlahteen asti omat »vielä
juuren yhtämyötäisen mustan »vyöhykkeen kahleissa, Waan
niidenkin seutujen käypi ennen pikaa »varmasti niinkuin mui

sen

osan

dcukin.

Ia mitenkä muiden siis on käynyt? Jos niissä todella, niinkuin ylempänä koetettiin osoittaa, on aluksi löytynyt enemmän kansakoulnjen »vastustajia tuin edustajia, mitta
tenhowoimalla omat sitte jälkimäiset päässeet woitollc?
Woisimme lyhyesti maStata: sillä tenholla, joka aina asuu
oikeassa ja hywässä asiassa ja joka wähitelleu muuttaa asian
kannattajat, milloin ne omat »vähemmistössä, enemmistöksi.
Waan
mastans et riittäisi, sillä ihmeitä ei kuitenkaan
tapahdu tässä maailmassa, Selittäwäisempää jo olisi toiit=

se
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taus siihen, kuinka siwistylscu harrastajoilla aina, juuri siwistytsen oraan Roiman tähden, on mahdollisuus woittaa lutuisainpiakin »vastustajiaan, waan sekin wastaus olisi liian
tateista laatua. Asian seikkaperäinen selitys on sangen

suu-

reksi osaksi luettawa eräässä oiwcillisessa kausalouluasetuk-

semme pykälässä (§ 9), joka kuuluu näin: „loll'ei kunta
yhdisty pitämään yhtä tahi ttfeampata yhteistä ylhäisempää
kansakoulua, olkoon yhdellä tahi useammalla kylätynnalla sekä
yksityisilläkin tilanomistajilla »valta ruweta omaksi ja erinäiseksi koulupiiriksi, ja nauttikoon semmoinen koulupiiri, yhtäläisillä ehdoilla, samaa etua, kuin 118 tz:ssä on kunnalle
»vakuutettu." Siman sitä pykälää näyttäisi Suomen kansakoulutartta wiclä paljon synkeämmältä kuin nyt, sillä sepä
se on antanut noille harwoille
asiau ystäwillc ja edustajille
ja
toimella
tilaisuuden esimerkillä
osoittaa »vastustajille,
mimmoinen laitos tansakonlu on, mitä roaifuttaa ja kuinka
»vähän kustannuksia ja uhrauksia se todella waatii.
hywin monessa kunnassa on kansakoulun alku näet ollut
tämmöinen: kunnan enemmistö on jyrkästi asettautunut koulua
»vastaan; muutamat asiaa harrastawat oroat silloin panneet
pienet waransa kokoon, »valtio on antanut siihen apunsa lisään,

se

ja niin on tonlu

sittenkin

syntynyt;

tottoittu kuin että muutamat

usein

ci ole muuta

sitte

Joulun »vastustajat fen ensini-

mäisessä »vuositutkiunossa oroat uteliaisuudesta käyneet, niin
harrastus on jo »voittanut uutta alaa; se on wuosi
»vuodelta samoin lewinnyt, ja wihdoin on seurakunta omakfeen ottanut tuon aluksi aiwan ytsiiyiscn koulun ja perustakoulun

toisiakin lisäksi. Usein taas on asian meno ollut päintoisella on kuntaa lokouaisuudcssaau
saatu päättämään kansakoulun perustamista; milloin se on
nut

»vastainen: tawalla tahi

»vastenmielisesti tapahtunut, ci koulu tosin ole pitkään aikaan
saanut oikein yleistä kannatusta; »vaan päästyänsä fen tantta

opin haluun, perustamat koulupaikasta loitommalla olclvat
kyläkunnat omat koulunsa. Kummassakin tapauksessa, joko
yksityiset owat alkaneet ja kunta siihen lopulta yhdistynyt,
tahi kunta alottanut ja yksityiset sitte jatkaneet, lummaSsatin tapauksessa on asian mahdollisuus riippunut siitä, että
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Maltio on suonut,
niin „yhdelle tahi

erotuksetta ja rajoituksetta, awunantiusa
useammalle kyläkunnalle" tahi „ptfitpifitle

tilanomistajille" luin koko kunnille. Ia sepä, niinkuin jo
sanoimme, osaksi selittää miten olewissa maileissa oloissa kuitenkin on niin lyhyessä ajassa »verrattain niin paljo kansa-

kouluja maalla perustettu.

Tässä sekin seikka tulee ilmi, että opin halu on tart*
turoainen, niin pian hm selmilla esimerkillä huomataan, ett'ei
se toie muuhun luin fyptoään; ja samaa tuleeja nähtäwäksi
kansakoulun
suuremmassakin mitassa: samoin kuin opin
perustamisen halu leviää
pitäjässä kyläkunnasta toiseen, samoin myös pitäjästä pitäjään. Tarkemmin karttaa
tutkiessa tulee näet siihen huomioon, että kansakouluilla on
ollut jonkinmoinen taipumus ryhmistymään, niin että paikoin
niitä on joka pitäjässä, paikoin taas ei ensinkään. Sftpötäliite*
tystä tansaloulukartastatiu se uäkyy, maau tämä on liian
pieni Moidllkseen olla tässä suhteessa fotoin tarkka. Siitä
pintapuolisesti päättäen luulisi kansakouluja oleman Suomessa koroin tiheässä, koska noita kansakoulua merkitsemiä
punaisia pilkkuja on Marsinkin maan eteläosissa aiman satoisalta. Sen, jota tässä tahtoo tulla oikeaan päätökseen, pitää kuitenkin karttaa ajatella monta kertaa suuremmaksi, kuin
se nyt on, ja kutakin pilkkua merkitsewätsi, ei itseä koulua,
maan foto sitä piiriä, johon koulu lahimmiten toaituttaa,
ja silloin kyllä huomaa, kuinka harivassa meillä sentään
toielä on kansakoulnja,
Karttaa mainitsimme. ©en päätarkoitus ei olekaan
kansakonlupaittain tarkkaa osoittamista, maan kansakoulujen
tilastollinen walaseminen, näyttämällä, missä suhteessa oppilasluku on koko wäestöön. Kunnat, joissa ei ole ensinkään
kansakoulua eikä siis oppilaitakaan, oivat tummimmalta Ma-

samassa

rilla merkityt.

Niistä olemme jo puhuneet;

tahdomme mielä

maan huomauttaa, kuinka paljon semmoisia paikkoja löytyy
maamme länsiosassa,
että niitä idässä ja sydänmaassa
on, kummastuttaa währmmän. Ia kummallisinta on, että
Suomen eteläisin niemi, missä „Hankoniemen silmä" säteilee
pimeähän yöhön, on aitoon tumma, kun sitä Mastoin kait-

143

kein pohjoissimmassa Utsjoen kansakoulu majakan tapaifeSti
jo lewittää waloa ympärilleen. Ia tuieta kummallisempaa
on, että Suomen wanhimmat siwistyspesät, Turun seudut,
missä pyhä Henrik ensiksi matoa saarnasi, oroat kansakoulujen suhteen yhtä pimeät kuin Lapin maa!
Ne kunnat, joilla kansakoulua on, owat kartassa jaetut
kuuteen wäriasteeseu, kukin meriitti; eri tummuudella aina
fett mukaan, kuiuka monta kansakoulnoppilasta niissä on,
muuhun asukaslukuun merraten. Tummimmat omat ne, joistulee enemmän kuin 160 henkeä yhden kansakonlulapsen
suhteen, eli toisin
missä koulua käywät lapset tetewcit

sa

korkeintaan

sanoen

asukasluwusta. Seuraawassa, wähän
cli asteessa omat ne kunnat, joissa
yhden kansakoulu-oppilaan suhteen löytyy 100—160 asukasta, sitä seuraamassa on suhde 1 80—100 j, n. e. Kaikkein
T g T koto

»vaaleammassa luokassa

:

waloisimmissa paikoissa tulee yksi kansakoulu-oppilas joka neljänkymmenen hengen tahi wähemmäntin wätilnwun suhteen.
Luultawasti montakin lukijaa kummastuttaa, että olot omat
ulinkin hywät meillä, ja siitä kyllä [opit olla kiitollisina ja
toiwollisina; maan että ne wielä suuresti fietämät parantumista, näkyy siitä kun koulu-ikäisiä tai ?—l6 touotta man*
hoja lapsia on tilastollisten tietojen mukaan Suomessa noin
miibeS tai kuudes osa koto henkiluwusta; jos olettaisimmekin,
että ainoastaan puolet noista lapsista omat »varsinaisessa,
meillä tawallisessa tansatouluijässä, pitäisi kumminkin joka
10—12 hengen snhteeu tulla yksi kansakoululapsi,
siis
meillä wielä on pitkät matkat täyteen „ideaalisuuteeu"!
Koska moni lienee utelias tarkemmin, luin kartasta
woipi saada selkoa, tietämään, missä tunnissa enin lapsia
käy kansakoulussa, tahdomme lopuksi siitä antaa muutamia
tietoja. Yksi kansakoulu-oppilas 30—40 hengelle oli Alastarossa, Ingossa Degerby'» tappelin kanssa, Karjalohjalla
Sammatin tappelin lanssa, Kemiössä kappeleilleen, Perniössä, Myrskylässä, Tuusulassa, Anjalassa, Orimattilassa (1
nämä laitti Eteläsuomessa,
31), Nastolassa
sekä
Kiwijärwellä, Koiwulahdella, Lappfjärdillä, Luodossa ja
wihdoin Terwolassakin, Keski- ja Pohjois-Suomea. 20
:
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—3O »väliselle henkiluwulle taas luit ylsi kansakouluoppilas
Sääksmäellä (1: 25), maatta (1: 27), Kylmäkoskella (1 22!,
Janakkalassa (1: 28) Sundin (1: 25) ja Kronobyn pitäjässä
(1: 26). Wieläkin enemmän kansakonlulapsia oli Hämeenlinnan maaseurakunnassa (1 :17), Eckerö'» pitäjässä (1:16),
ja Pernajan pitäjässä Liljendalin kappelin kanssa (1:17);
pienessä Lumparland'!» kappelissa Ahwcnanmaalla näkyy jotenkin joka ainoa konlu-ijässä olewa lapsi tulleen kansakouluun pannuksi; siinä näet oli suhoe 1: 8. Kaikki nämä suhteet samoin kuin kansakonlukarttalin tarkoittaa olojamme
moisina, luut ne oliwat lukuwuouua 1879—80.
lansakoululaitolTässä olemme puhuneet ainoastaan
Tärkeämpää ja Imureinsemme ulkonaisesta kehittymisestä.edistymisestä
paa wielä olisi sen sisälliscöta
puhua, waau
meille tähän kalenteriin juotu siwu-määrä jo lienee loppuun
kirjoitettu,
ja lopetamme siis täksi len^lsi.
:

sem-

G. Lbk.

SUOMENMAAN
KANSAKOULUKARTTA.

Muistosanoja wainajil e.
V
M «n kerrassaan ottaa katsoakseen läpi koko mioden sanoma(fM lehdet ja niiden tuomat uutiset, niin nsein hämmästyy
"(s§' nähdessään, miten tiheään musta risti ilmoittaa, että
jolu kansalainen on päätetyn elämän jälkeen löytänyt »viimeisen
leposijansa, Alhaiset ja alhaiset, rikkaat ja toivat, kiitetyt

ja moititut astuwat rinnakkain »viimeistä polkuansa, ja »viikatemies yhtämittaa on työssänsä; toi» taalta nuorukaiselta latteaa elämänlanka odottamattoman aikaiseen, »vanhukfen ehta ikäwöidessä lepoa. "Tuonen töitäpä waan ei estä
purppuran) aatteet, ei sotasankarin tilp', ett'
kulkijamen".
Mutta jokapäiwäisen elämän moninaisuus ja hälinä pysyivät entisellään. Pellot, huoneet, tawarat, jotka poismennyt
suurella huolella ja waiwalla sai omikseen, eiwät tiedä muupaitsi lähimtoksesta; useinpa luulisi, ett'eiwät ihmisettään
mät tietysti
huolisi tuon enempätä siitä, että heistä jolu
on päättänyt »vaikutuksensa. Sanomalehdissä, kansan jokapäiwäisen elämän knwastimissa, faaioat »vainajat lyhyen tnhi
pitemmän muistisanasen, mutta elämän tirjalvat riennot yhä
»vaan lestäwät; pianpa onkin poismcnneen sija täytetty, ainakin näennäisesti. Monesti astuu parempia tylyjä poismenneitten sijaan, mutta joskuspa jääpi aukko ainiaaksi täyttämättä. Katselkaapa metsää, josta ikiwanha honka on kaatunut. Nuoret petäjät ja kuuset wersowat
juurella, waan
tuleeko niistä yksikään wanhan puun kaltaiseksi, sitä ei tiedä
futaan, sitä faapi poimi polwen jälkeen turhaan odottaa.

asn
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Aika, joka on kulunut siitä, kun kansanwalistus-seurau
kalenterin ensimmäinen »vuosikerta ilmestyi, on runsaassa
määrin tuonut uutisia muuttumattomia. Tärkeä ajanjakso
on päättynyt ikäänkuin silmiemme edessä; kansamme johtajia on mennyt pois, jälkeen jääneet katsokoot, miten he »voiloat jalojen wainajain työtä jalkaa. Aleksanteri 11, Valtiollisen »vapautemme »valistunut, lempeämielinen ja
talva suojelija on waipunut ennenaikaiseen hautaan, häijyjeu
murhayritysten uhrina, miljoonien katkerasti kaipaamana.
Inhana Wilhelm Snellman on hänkin päättänyt elämänsä; tuo rakas, »voimakas ääni ei puhu enää yhteiskunnallisen »vapauden ja kansallismielen puolesta, innostuttaen
taswawaa polwcci panemaan kaikki »voimansa alttiiksi rakkaan
isänmaan hywäksi. Onpa Tuonen tnwille lähtenyt wielä
kolmaskin mies, joka on kuulunut henkisten johtajaimme
jonkkoon. Fredrik Cygnaeus, hlelvämielinen puhuja ja
taiteen altis harrastaja on poissa; ei syki enää se sydän,
joka aina niin lämpimästi harrasti armaan Suomemme kunniaa. Aleksanteri II:n hallituksesta puhuttiin jo »vuosi sitten kansanwalistus seuran kalenterissa; Snellman ja Cygnaeus
ansaitsemat täydessä määrin eri muistisanansa tässä ka-

lenterissa.

11.

Suomalainen isänmaa on atoannnt lempeän sylinsä
pojallensa, Juhana Wilhelm Snellmanille, fal
lcimmalle aarteelle, mitä se moi kätkeä ja uskollisesti säilyttää
tulemien sutupolwien rikastuttamiseksi.
Sillä isäumaa on
»vielä löyhä ja tyhjä nimi, kun se merkitsee ainoastaan sitä
maatilkkua, jolla kansanheimo raataa ja etsii rawintoansa.
Suurten miestensä henkisellä työllä muuttuu
maSta todelliseksi isänmaaksi, henkiseksi kodiksi, kalliiksi omaisuudeksi,
jota et moi mikään muu maailmassa korwata, jota ylitse
kaikkea ratanamme, jonka edestä tahdomme elää ja kuolla.
Ainoastaan siten toteutumat runoilijan sanat:

suurelle

se

Juhana Wilhelm Snellman.
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Waikt' omii mikä tultohon,
Mcill' isämuaa on werratou.
Mit' oisi maassa armaampaa,
Mit' otfi kalliimpaa?

ja

sen

tähde»

emme luonut

pidämme niitä

miehiä

kunniassa, ja sentähdeu

siitä isänmaasta, joitta

ne toaSta

todellisesti

>valloitti»vat meille omaisuudeksi, jota ei moi meiltä kukaan

riistää.

Tass' auroin, miekoin, miettehin
Isämuic sotimat.

Juhana Wilhelm Snellman

lifestä, rastaasta päiwätyöstäusä
tantalle

laakeriwuoteellcnsa.

on laskeunut leivolle pitM

kansan

rakkauden »valmis-

Se rakkauden tuli,

se

neron

loisto, se luonteen teräs, jolla isamaa hänet warusti, ne
käytti hän yksinomaisesti tämän isänmaan palwelnksessa,
kuulematta houkutusten fuisfutuffia, waaroja ja iskuja karttamatta, antaen meille esimerkin, kuinka tulee isänmaata pah
ir-etta. Murheellisena seisoo Suomen kansa haudan partaalla, levottomasti kysyen, onko se työ, jonka hän teki, ne
aatteet, joiden palwelnksessa hän taisteli, niin warttunect,
että ne woiwat elää, hanen mat)tatoaa ääntänsä, hänen wahloaa tukeansa paitsi. Siihen saawat »vastata hänen rikkaan
perintönsä korjaajat, Suomen nykyiset ja »vastaiset miehet.
Jos koskaan mies on tehnyt täydellisen elämäntyön, jos
koskaan sankari, painamatta »vastustajien keihäät omaan rintaansa, on awcmnut tien »voitolliselle sotajoukolle, niin on sen
todellakin tehnyt Juhana Wilhelm Snellman. Jos jälkeläiset
ettoät osaa raiwattua tietä käydä ja kaunistaa, ei ole heillä
mitään anteeksi saamisen aihetta historian tuomio-istuimen
edessä. „Periutö on kohdakkoin olelva Teidän", lausui Snellman kerran nuorisolle ncnsewalle, „ja rohkenen uskoa, ett'ei
lähtöä tefetoä sukupolwi ole sitä hoitanut niinkään huonosti,
että fe olisi »velwolliuen siitä luopumaan ennen aitojaan ja
äänettömällä myöntymyksellä". Suomen kansa wielä ehti
ennen Snellmanin lähtöä lausua hänelle ajatuksensa perinnönhoidosta, kiittää häntä hänen teoistansa; hän sai eläessänsä
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wielä nähdä, kuinka kansa ett hänet käsittänyt, hän sai
kuulla, että tahdomme olla uskolliset hänen aatteillensa, ja
kenties saatiin siten haihtumaan monet katkerat muistot, jotka
wielä haudan partaalla kalwoiwat hänen sydäntänsä.
Mikä oli 3. W. Snellmanin elämäntyö? Lyhyimmästi sitä kenties ttoift käsittää, jos muistamme kertomusta
Rooman satuhistoriasta, kuinka maanjäristys oli keskelle forumia auaissut kuilun, josta nousi myrkyllisiä, kansaa surmaamia höyryjä. Kansan perikato näkyi oleman Välttämätön. Epätoiwoisille neutton kysyjille Masiasi orakeli, ett'ei kuilu
sulken muutoin kuin siten, että jotu jalo ritari Vapaaehtoisesti
ottaa syöksyäksensä siihen. Mistä löytyy kansan pelastaja,
mistä se isänmaallinen into, joka heittää henkensä fanfan
edestä? Tulisen ratsun selässä, loistamissa tamineissa esiintyi forumille Curtius, ilmoitti kansalle tahtomansa isänmaansa
puolesta tuolta, kannusti ratsunsa ja syöksi kiuluun, joka
ijäksi sulkeutui suurella pauhulla. Siinä Snellmaninkin työ.
Historialliset maanjäristykset olittat auaisseet kuolettaman
juoman Suomen kansan eri kansaluokkien Malille. Kansan siloistaneitta puuttui se kannatus, jota sille elättämänä maaperänä woiwat antaa ainoastaan fanfan symät rimit, ja niiltä
puuttui se kaswattawa ja stwistyttäwä ttaifutuS, jota niille
woiwat tuottaa ainoastaan tieteellisesti ja kirjallisesti simistyneet luokat. Molemmat luihtuiwat sentähden ja kituittat, eikä ollut niillä mahdollisuutta pysyä elossa ja Mastustaa ulkoa tulemia maikutuksia. Siksi oliwat siwistyneet liian
hennot ja itse kansa liian tietämätön. Ei mitään orakeli,
wcicm ajattelijan terättä järki ilmasi, että setin juoma oli
mahdollinen saada sulkeumaan ainoastaan niin, että joku
Suomen jaloimmista pojista oli antama elämänsä alttiiksi
epäillyt I. 333. Snellman ottaa tehsille tehtäwlllle. Eikäajatuksensa
oli hänelle oikeaksi sclmittänyt.
däksensä, mitä hänen
Mutta hänen työnsä ei ollut hetken innostus, jotakansan suosiohuudoista hurmaantuneena syöksee kuolemaan. Pitkät wuositymmenet sai hän taistella, yksin, ufein ilman toi»on sädettäkään, totoin tietäen, että se kansa, jonka eduksi
hän uhrasi työnfä, aineellisen toimeentulonsa, tuskin tunsi
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hänet! nimeänsä, eikä kenties koskaan tulisi sitä tuntemaan.
Niistä taas, jotka häntä tuusiwat, kohteli häntä moni herjauksilla, jopa isänmaan ja sen siwistyksen falDaltajanaftn. Ia
liämät punnitset hänelle itselle, ne hän kyllä ennakolta tiesi.
Ia wuonna 1840 kirjoitti hän Tukholmasta kirjeen muutamille ystäwillensä, jossa koko hänen elämänsä rata on felwästi »viitottu. Kun suuren kansalaisemme elämäntyö on nyt
päättyneenä silmäimme edessä, on mielestämme erittäin wiehättäwää nähdä, tutitta ne aatteet, joiden toteuttamiseksi
hän eli ja taisteli, warhain ja ihan selwinä, toaitta wiclä
lichuwau kuumina aaltoilivat hänen tulisessa sydämessään,
lonka tähden panemme tähän otteen siitä merkillisestä kirjeestä.
„Pyydäu sinua todistamaan minulle »valheeksi seurawat
lohdat.

I:ksi. Onneton isänmaamme on »vuosisatoja testäwän
»vallan-alaisuuden kautta joutunut siihen tilaan, ett'ei siinä
»ooi olla mitään isänmaallisuutta, [ilta
2:ksi. Siwistyneellä osalla (ruotsalaisella) ei ole rahtuakaan huolta siwistymättömän (suomalaisen) henkisestä eikä
aineellisesta Vaurastumisesta. Wilkase ympärillesi ja katso:
mitä koskee yhteenkään hallitusjäseneen jonkun maaseudun kurjuus, tahi toeta on yksikään yliopiston mies hetkisenkään lvai-

loannut päätänsä suomalaisen rahwaan siwistystarpeiden tähden. En puhutaan tuosta suuresta joukkiosta, jolla ei omastatunnosta ole haittaa, kun on »valittamana toisella puolen isänmaan edut ja toisella paltat, tähdet y. m.
3:f[t. Enemmistö on pitkällisestä sorrosta kääntynyt
saattaapi moittia nimismiestä ja
ainoastaan sisäänpäin
pappia, mutta maaherra on sille jo pieni jumala, eitä
naattoria Ylempää ole mitään. Ajatuskin jostakin paremmasta, kunnan, pitäjän, läänin, maan etujen harrastus puutUtu siltä tykkänään, paitsi fett werran, tuin sitä on »villimiehellätin, [. o. sodassa.
4:t[i. Siis on mahdotonta toljottaa enemmistöä, niin
kauan kuin laintätytäuto' ja opetuskieli on ruotsi, jonka tähden
ei sivistyneissä »voikaan olla isänmaanmielisiä; sillä sellaiset

s.

se-
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saattawat tulla ainoastaan kansasta, eikä tuosta mälin»
pitämättömästä »vieraasta rodusta. Mikä henki siinä »vallitsee,

sen

huomaat ruotsalaisen rannitkoasukkaau suuresta

»)leutatscesta ©noitten miestä
den 1809 jälkeen ole

kohtaan.

Ett'ei yksikään »vuo-

sormeansa nostanut »vierittääkscusä tätä

kauheata taakkaa fanfan »liskoilta, siinä heidän isäuniaallisuutcitfa todistus.
s:ksi. St ole tätä nykyä enää mitään mahdollisuutta
auttaa, »uita laiminlyöty on. Olelva hallitus ei sitä siedä.
Siwistyucet sitä eimät käsitä, ja joS tafittäiuättiu, niin on työ
siihen suuntaa» heidän etujansa wastaau. Siis suomalainen kansa on hautaansa laskettu. feen näet Suomalaisen
kaswoista, sen kuulet hauen lantuistaan, että häu ou tatamin t
elämästä, tfoppupäätöS: Suomi ei
faatouta mitään »vati»vallalla; silvistys on fen ainoa pelastus.
?:ksi. Kaatua kansan keralla, olkoon »ueuueeksi, mutta
fett kaussa kuolemiuen orjan tautiwuoteella, fe ei ote miehen
tchtäwä. Siis
B:ffi. Jos tahdot tätä sowittaa allekirjoittajaan, niin
»vastaa hän: Minä olen tchtäwäni tehnyt, jos huudan kaikkiin maailman ääriin, mitä nyt fiuutte kuiskaan. Siitä seuraa, että minun tulee panna nahkani ja sydämeni alttiiksi ja
kestää surkeata näköä palatessani kurjuuden kotiin, jota on
omanitiu.

Teidän juhlailemiset otcat tanssimista hautajaisissa.
Mitä tietää maa niistä? Kuinka »voit usloa, että suomalainen talonpoika saattaa käsittää junanne. Mitä hän yliopistosta tietää? Niin, sen »verran, että kaikki, jotka owat
siellä olleet, owat toista sukukuntaa, ja että siis oioat oikeutetut pitelemään häntä, kuinka »nieli tekee. Hän saa kai sieltä
tuomarinsa lain ja oikeuden kanssa. Kysypäs häneltä, mitä
hän ajattelee siitä oikeudesta? Eikö sitä, että herrasmies
pääsee aina »voitolle ja hän jääpi tappiolle. Pappia jakristillisyyttä kai? Katsopas, kninka toiset puolet ihmisiä omin neu»voin etsiwät kristillisyyttänsä, koska sitä et ole papeissa.
Mätä yhteen piispamme, kcnsistoorit ja jumaluusopillinen
tiedekunta, ja kysy heiltä: owatko koskaan huolineet papin
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puolestansa pitä*
tt>ät papimvirkaa halpana, ja sentähbcn antaumat siihen huonoiminat. St mot toisin olla, missä ei ole muuta kuin sortajia ja sorrettuja".
-ydin, ~nahkansa ja sydämensä" sai I. 333. Snellman
panna alttiiksi, mutta hänen työnsä menestyi paljon paremmin, tuin hän itinä rohkeni toivoa. Hän on herättänyt,
pelastanut sen kansan, fota hän luuli jo kuolleeksi, hän on
parantanut sen tattbiu, joka todella häneltä olisikin ollnt kuolemaksi. luowa eri tansaluottien mätitlä on sulleunut ja
Suomen erisäätyiset kansalaiset tcrwehtiwät toinen toistansa
»veljinä, saman kansan lapsina, silta on rakennettu kaikille
yhdenkaltaisceu siwiotytsecn ja edistykseen, Suomeu kieli yh-

uskonnollisesta »vakuutuksesta. Herrasmiehet

distää

Suomalaiset Yhdeksi kansaksi laivoissa ja tiedoissa.

Tämä kansa rohkenee taas toimoa, taas elää, taas jatkaa
Jumalan a»vui!a, sitä työtä itsenäisen suomalaisen kansallisuuden kehittämiseksi, jota matten isämme omat eläneet, kärsineet ja kuolleet. I. 333. Snellmanissa yhdistyy ja muodostuu kokonaisuudeksi laitti, mitä kansojen ylimmäinen johtaja
on kansamme pysyttämiseksi ja kehitykseksi meille suonut. Porthanin työt suomalaisen historian walasemiseksi, Lönnrotin päimätt matoon tantamat Suomen sydämen henkiset aatteet, Runebergin »virittämä isänmaallinen innostus, Aleksanterien jalot
toimet inomen kohottamiseksi kansalliseen ja »valtiolliseen
omintakeisuuteen oivat Snellmanissa kokoontuneet siksi loppuhuipuksi, joka on herännyt ja on täydellinen tansallistajuuto,
yhteinen kansallishenki, jota Yksiötään on kansallisen pysywäisyyden »vankka Pohja.
Juhana Wilhelm Snellman syntyi 12 p. Toukokuuta
1806 Tukholmassa, jossa silloin satunnaisesti asuste!i»vat
hänen suomalaiset »vanhempansa, laiivatatteini Kristian Henrit Snellman ja äiti Maria Magdaleena Röring, 333. 1810
muuttimat »vanhemmat kotikaupunkiinsa Oulnnn, joitta koulua
Inhana Wilhelm talvi, tunnes hän 5 p. Lokakuuta 1822 pääsi
ylioppilaaksi Turun yliopistoon. Siellä harjoitti hän ensin
jniualnustieteellisia opintoja ja otti 1824 seminaarituttinuon.
Mutta hänen halunsa johti hänet yhä sywempiin tieteilemi-
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siili, ja itiin jäi häneltä papiksi rupeaminen. Nnonna 1831
suoritti hän filosofiall kandidaatli-tnttinnou. Muita tutkintoja
toarteit hän et tietoja koonnut. Hänen tuli ankaralla työllä
malmistautna siksi kansan sankariksi, jota sekä tiedon että
luonteen puolesta johdonmukaisesti ja hairahtumatta osasi
suorittaa toailean tchtäwäusä. Nuoruuden innollensa hati hän
tyydytystä ja tilaa tieteellisien teoksien kirjoittamisesta eitä
mistään ennenaikaisesta huomiota herättäiuästä meluamfe
scsta. Ulkomaan maltoilla sekä Saksassa että Nnolsiosa tutti
hän lawcammalta kansojen menestyksen ehdot, ja jultasi »varsin lyhyellä ajalla sangen etewiä tieteellisiä, jopakirjallisiakin
teoksia sekä Saksassa että Ruotsissa. Multa tuo hänen snuri
tehtäwänsä, Suomen kansan herättäminen, tyti, kuten näemme, yhä hänen rinnassansa, ja esteet, jotka kaikilta haaroilta
näyttiwät sitä kohtaaman, ainoastaan kiihdytti hänen tulista,
mutta wakaata lnonncttansa.
Wihdoin palasi hän kotimaahan wuonna 1843 hywin
mainehikkaana tiedemiehena, joka maine epäilemättä olisi
luonut hänelle loistawan lnlelvaisnuden, missä waan hän sitä
olisi etsinyt. Täällä oli hänellä tarjona ainoastaan rehtovitt wirka Kuopion yli-alteiskouluösa. Mutta hänen kaukainen ja syrjäinen kotipaikkansa ei estänyt piittä sieltä ~huutamasta kaikkiin maailman ääriin', mitä «Suomen ja ©ttemeit
fanfan tulewaisuus waati. Hänen ©aiuta4ef)tettfä tuli ratkascwaksi käämil kohdaksi kaikilla aloilla meidän maassamme,
ja hauen lehtensä „Maamiehen ystämä" cli se pieni sinapinsiemen, josta nykyään rehottama suomenkielisen sanomalehdistön pun on itänyt ja kaöwanut. Mutta se wilkas henkinen
liike, jota Saima oli herättänyt, ei sopinut scnaiknisiin, henliscsti kuolleihin olokin, Hallituksen käskystä lakkautettiin
Saima 1846 wuoden lopussa totmitoitctifett waitututseu perästä. Silloin rupesi ©ttellmatt toimittamaan litteraturblad niinistä kuukaustirjaa, jossa samalla nerolla ja pontewuudella samat mielipiteet julaistiitt. Konln-opcttajana oli
Snellman ankara, mutta isällinen ja nuo» isoa rakastama.
Vallattomuutta hän ei sietänyt, ruumiinrangaistustatin hän
ei tykkänään hyljännyt, mutta hän koetti etenkin waiknttaa

153

nuorison makuutukseen ja kunniantunteesen. Opetuksessa rupesi hän käyttämään järjellisemM tapaa, ja kirjoitti sitä
marten kiitettyjä oppikirjoja.
Kun filosofian prowessoriu tttirfa tuli awoimeksi 1849,
haki hän sitä ja saikin ensimäisen waalisijan, mutta toinen
mieS [ai kuitenkin tetran, sillä ne meidän maanmiehet, joiden ääni kuului Pietariin saakka, oliwat turnanneet hänet
hillittömäksi wallankumoojaksi. Silloin luopui ©. toattiowirasta ja muutti Helsiukiin. Hänellä ei rotelä ollut, niin-

hän itse lausui, »enempää kuin taiwaan linnulla". Muuhauen ystäwänsä tahtoiwat perustaa Helsinkiin kauppakoulun, jonka johtajaksi häu rupeaisi. Mutta litit Pietarissa
saatiin tietää, ketä oli koulun johtajaksi aiottu, kiellettiin koko
luin

tamat

tontun auraaminen, Sm werra» totcutuiwat hänen sanansa,
että hänen tuli panna „nahlansa alttiiksi". Silloin sai hän
paikan lauppanenwos Bergströmin luona kirjanpitäjänä, josta
ainainen kunnia olkoon hänelle, yleisen edun innokkaalle edistäjälle. äönonua 1849 lopetti Snellman Litteraturbladin, ja
silloin oliwat siis wihamiehet saaneet tykkänään syrjäytetyksi ja
äänettömäksi Suomalaisten ainoan ja mahtawan puolustajan, niin että 1850 rohjettiin kieltää suomeksi painattamasta
muita kirjoja kuin hengellisiä ja maanwiljelysta kostewia.
Mutta wuodesta 1854 aitoi ©. uudestaan Litteraturbladin, ja lohta muuttuiwat ajat muutoinkin. Keisari Aleksanteri II uousi walta-istuimelle, ja hänen kanssansa alkoi tuo
onnellinen aika, jota Snomen kansa aina säilyttää kiitollisessa
muistossa. -3(111011 hakemusta nimitettiin Snellman filoso[tan prowessoriksi 1856, ja melkeen samoista ajoista alkaa
hänen waltiolliueu toimensa, ensiksi kunnioitettuna ncuwonantajatta, jonka mieltä kuulustcttiiu, tärkeimmissä kysymyksissä, ja
joitta kirjalliset mietinnöt jontuiwat itse Suuriruhtinaankin luettawitsi. Luonnollista on, että Snellmanin ensimmäinen harrastuS oli tuon yllämainituu kiellon poistaminen suomenkielisten
kirjojen suhteen, ja [e hänelle onnistuikin. Samoin nimet»
tiin hänen esityksestänsä ja johdollansa walmistawiin toimiin
wastaista rajanmuutosta tearteu. Lähinnä omaa Suuriruhtinastansa tulee Suomen kansan kiittää I. W. ©neli*
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mania siitä, että ne monimutkaiset »vaiheet, joiden alaisena
»valtiopäitvicn hankkeet oliwat Suomessa, päättyiwät waltiopäiwien atoaamtfetta. Ainoastaan
ja Poutewa miehuus, jolla Snellman esiintyi maltillisen ja järkcwän mielipiteen johtajana maassamme, huolimatta meluamista parwoiton mahdolliseksi. ©e luottajauksista, saattoi
mus, jonka hän itse oli saawuttanut Suuriruhtinaan luona,
teki hänelle mahdolliseksi yrittää painowapauden lain esittämistä Keisarille, ja siinäkin onnistui hän, torilla hänen työtänsä pian turmeliwat uudet mielipiteen johtajat.
Wuouna 1862 tarjottiin hänelle senaattorimvirka, mutta
hänen opcttajawirkansa yliopistossa ja hänen »vaikutuksensa
sanomalehdistössä oliwat hänestä liian rattaat, että hän olisi
»vapaaehtoisesti niistä luopunut. Mutta piankin määräsi

se suora

sen suuren

hänet Keisari kysymättä senaatin jäseneksi. Sen wuosiluwun,
jolloin se tapahtui, on hän leikannut tarpeeksi sywällc

Suomen

fifi tässä
den

kansan historiaan
mainita.

ja muistiin, että sitä tartuit»
1863 »vuoden »valtiopäituät ja 1863 »vuo-

kieliasetus, jonka kautta Suoinen kansa ensikerran sai

tunnustetuksi kielellensä kansalaisoikeudet

sen

omassa maassansa,
se
se

pitämät kylliksi »vireillä
tiedon, että
»vuosi on, jolloin Suoinen kansallisuuden isä ja herättäjä sai istuimen

Suomen hallituksessa.
Lyhyt oli aila, joka Snellmanin oli suotu kunniakkaasti ja Suoinen onneksi olla siinä tärkeässä toimessa.
Enemmin tulee ihmetellä sitä, että niin suotuisat olot koskaan
tuliwat mahdollisiksi, että I. W. Snellmankelpasi senaattoriksi,
tuin sitä, että hän siellä pian kyllä tuli mahdottomaksi, Hän
sai »virkaeron »vuonna 1868. Wastaiset Senaatin pöytäkirjojen tutkimiset faattatoat selloille, mitä hän sinä aitatta
kaikilla aloilla »vaikutti. Normaalikoulu»» fitomalaifen
ton saaminen Helsinkiin oli hänen työnsä, ja se kuoli hänen
»virka-aikansa loppuessa. Seuaatiu määräämät palkinnot etc»viä kirjateoksia »varten, apurahat taiteilijoille, Suomen tilastollisen toimiston asettaminen y. m. osoittamat, että »virtamieshenki oli hallituksessamme saanut hetkeksi syrjäytyä. Mutta
»vieläkin paljoa loistawammin on I. £B. Snellman yhdistä-

osas-
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nyt

nimensä niityin »vuosilukuihin, joina hän oli hallitukTanvilsee ainoastaan mainita rajanmuutos 1865
hädänawun hankkeet 186?—1868, niin saamme melkein

sessa.
ja

yhtä pysywän rajapyykin Snellmanin hallitnsajan loppupystytetyksi Suomen kansan muistiin, kuin se, millä

kohdalle

sen

alkukin o» kaunistettu.
Semmoinen mieS on Suomella ollut onni syuuyttää,
kaöwattaa, pitää ja syliinsä sulkea.
Snellman rakensi kaikilla aloilla, mutta rakentaatsensa
täytyi hänen ensin puhdistaa ratennettawa ala. Hauen täytyi siis olla miekan taistelujen mies, ja siksikin oli hän luotu.
„Taistelna kestän minä hywin ja »virkistyn siitä", kirjoitti
hän jo 1840. Uusia aatteita on hän »virittänyt, uusia oloja
on hän tuonut. -Se hetki, jona sellaisten miesten elämänlanka kätkee, ei ole se hetki, jolloin heidän historiansa kirjoitetaan. Siksi oloat ne iskeneet liian kipeitä haawoja »vannoitta olewaisuiiden paksuun kuoreen. Miekan kalske ei arwattawasti lakkaa äkkiä I. W. Snellmanin haudallakaan.
Mutta kuu wnosikaudet omat »vierineet, uit Suomen miehet owat
yksi, eheä Suomen kansa sybämieiisä halun, aatteidensa pohjan puolesta, silloin on Snellmanin tuloa piirrettäwä sumuista »vapaana, kaikessa kirkkaudessaan, »vastaisten fufu*
polloiett ihastukseksi ja kehoitukseksi, ja tutDtit tutena on silloin olewa S»»ellmaniu miehuullinen oppi, ett'ei „oikcastaan
ole mitään esteitä sille, joka täydellä innolla tekee työtä hywän asian puolesta". Ia tarpeen tämä oppi on nytkin,
sillä Snellman temmattiin meiltä pois monessa kohden rattasewana hetkenä, jolloin hänen johoatuksensa, l)äneu maataloa äänensä oli yhtä tarpeellinen tuin loskaan.
Juhana Wilhelin Snellman luoti 4 p. heinäkuuta San»
skarbyn tilalta Kirkkonummen pitäjässä, kaatuen tui» sotamies riwissään, täydessä tunnossa, täydessä hengen »voimassa.
Hän laskettiin runsaasti seppelöityyn häntäänsä Helsingissä
7 p. samaa tuitta, Rautaan, jolle taitu, teliä ivaan oli rinwähänkään tunnetta Suomen kunniasta, tantoiwat
kukkiansa. suomenmaa kätkee hänen tomunsa, Suomen historiassa, miesten ja naisten sydämissä elää hänen muistonsa.

nassansa
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111.
Alulla tätä »vuotta 7 päitoänä helmikuuta kuoli
Helsingissä 73 wuoden teonsana muistettava mies, valtioneuwos, täysipalwellut prowessori Fredlik Cygnaeus, joka
nimi on kaiktina aikoina pysyvä suurena, kunnioitettuna ja
rakastettuna fotintaifen sivistyksen ia suomalaisen taiteen historiassa. Mitä Cygnaeus on pitkänä elinaikanansa saanut
tehdyksi maamme hywäksi semmoista, että häntä kuoltuaankin
niin muistellaan, koemme tässä näyttää, kerrottuamme kuiteniin ensiksi lyhykäisesti hänen elämänsä pääpiirteet.
Fredrik Cygnaeus oli isäusä puolelta wanhaa suonialaista pappissukua, joka oli alkuansa kotoisin Joutsenosta;
johdosta otti hänen iso-isänsä isä, ajan tawan mukaan,
latinasta johdetun nimen Cygnnus, kun „joutsen" on latiHän, ensimmäinen sittemmin niin kuuluinaksi „cygnus".
nimen omistaja, oli kirkkoherrana Mäntyharjussa ja
kuoli jo toista sataa touotta sitten. Sekä hänen poikansa
että poikansa poika otitoat kumpikin piispana Porvoossa.
Kun Fredrik Cygnaeus syntyi 1 päitoänä huhtikuuta
1807 Hämeenlinnan kaupungissa, oli hänen isänsä Hämeenlinnan ja Wanajan seurakuntien kirkkoherrana. Kohta
jälkeen pääsi hän kuitenkin ensin Porvoon hippaknnnan ja
sitten Wenäjän evankelis-luterilaisten seurakuntien piispaksi.
Nuorella Fredrikillä oli lapsuudessaan ja nuoruudessaan
maton - onni, kun sai hyvässä ja siwistyneessä kodissa ja hywän varallisuuden vakavalla pohjalla mitä fmoteliifimmatt
kasvatuksen ja opetuksen, jotta nopeasti kehittivät runsaat ja
monipuoliset luonnontaiat, mitä sallimus oli suonut hänelle.
Menestystä oli hänellä tallaamatta edelleenkin elämässään,
vaikka se välistä piileskelitin pienien vastuksien takana, jotka
ovat tarpeelliset jokaisen pysymiseksi niin pontevana, tuin
työssä tarvitaan olla.
Cygnaeus tuli ylioppilaaksi Turkuun kuudentoista vuoden »aulana. Lähes yhdeksän touotta fett jälkeen suoritti
hän Helsingissä, jonne yliopisto sillä välin oli muutettu,
ensimmäisen oppiarvonsa. Silloin oli hänen isänsä jo manan

sen

san

sen

sano-

suuressa

Fredrik

Cygnaeus.
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majoilla, ja pojan täytyi ruweta tulemaan toimeen omin neuteoin. Cygnaeus oli yliopistossa ollessaan tutkiskellut historiaa, ja sillapa alalla hän sitte pitkän aikaa toimikin, ensin
opettajana Räminän kadettikoulussa ja sitten, »vuodesta 1839
alkaen, rehtorina Helsingissä ynnä yliopiston doenttina, hoitaen wuosina 1848—1853 historian prowessorin Mirkaa. Pitkällä nlkomaan matkallaankin Bäu[i*@itrooppaau, jossa hän
osittain yliopiston kustannuksella oleskeli wuodet 1843
1847, enimmiten Ranskassa ja Italiassa, tutti hän historiaa, etsien siellä arkistoista ja kopioiden wanhoja asiakirjoja,
jotka millään tawoin koskiwat pohjoisten maiden muinai-

suutta.

Neljänä »vuotena, jotka Cygnaeus »vietti ulkomailla, oli
kotimaassa tapahtunut yhtä ja toista. Niinpä oli muun
syntynyt „Suomen taideyhdistys" edistämään kaunotaiteen
aistia meilläkin ja auttamaan kotimaisia taiteilijoita, mitä
silloin oli Suomessa. Kuu Cygnaeus palasi matkaltaan,
jossa hän oli nähnyt maailman knuluisimpien taiteilijain
kauneimmat ja merkillisimmät taulut ja »veistokset, alkoi hänkin innolla suosia taideyhdistyksen pyrinnöitä, ja kohta hou-

muassa

äskettäin herännyt rakkautensa kaunotaiteihiu
pois historian tutkimuksista. Ollen itse runoilija ja kirjailija, oli hän nuoruudestaan asti rakastanut
ja tutkinut kaunotaidetta, jonka tähden ei ketään ollut maassamme [oroeliaampaa luin Cyguaens pääsemään estetiikanyli-ja
nylyaikain kirjallisuuden opettajaksi, joka »virka laitettiin
opistoomme 1853. Cygnaeus tuli siis niiden aineiden pro*
»vessoriksi 1854 ja oli siinä toimessa 1807:äätt aSti, jolloin
hän, tultuaan KO »vuoden ikäiseksi, sai pyynnöstänsä eron
»virastaan ja elinkautisen eläkerahan, jota paitsi hänelle annettiin »valtioneuwotseu nimi. Sanan wielä työötenteli hän
kuitenkin taideyhdistyksen hywäksi ja mnntenkin kirjailijana,
kuunes »vauhuus »viimein lannisti hänen »voimansa ja pakotti hänet siirtymään pois jultifitubeu alalta.
Semmoiset owat lyhyesti kerrottuina Cygnaeuksen elä*
män pääpiirteet. Moni on ollut hänen laittaan uuttera konIltaopettaja ja kelwollinen prowessori, joku on ehkä sitä paitsi

hänen
hänet hinkan

kutteli
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ollut myöskin runoilija ja kanuopnhnja, »vieläpä rakastanut
taidetta, musiikkia ja teaatteria, eitä jälkimaailmalla ole kuitenkaan ollut heistä paljon puhumista. Fredrik Cygnaeuksen
jalous ja tärkeys maallemme onkin innokas, toimelias isänmaanrakkaus, joka oli lämpönä kaikissa hänen töissänsä, eikä
ilmestynyt ainoastaan suomen luonnon omituisen kauneuden
ihailemisena, waau myöskin nöyränä kiitollisuutena ja ylpeytenä siitä, että hän kuului Suomen kansaan ja sai työskennellä sen kansan eduksi, joitta hywiä ja jaloja puolia hän
juuri on useammin, todellisemmin ja sywemniiu esittänyt
kuin hilaan muu. Hän oli enemmän kuin useimmat meistä
saanut tarkastella muita maita, ja tajuten laitti, innostuen
kaikesta, mitä 011 fituvta ja jaloa, oli hän kirjoituksissaan ja
puheissaan ylistellyt »vieraidenkin kansatuutaiu tnuuiaktaita
muistoja, mutta ei missä kuitenkaan olisi ollut mitään niin
suurta ja loistamaa, ett'ei»ucit Suomen kansa, sen hämärät
historialliset muistot, fett köyhyys ja fen tulewaisuustoiweet
olisi »uastustamattomasti »vetäneet häntä niistä takaisin puoleensa. Tätä kansaa rakasti hän, niinkuin poika rakastaa
äitiään, hellästi ja taukoamatta kaikissa elämän »vaiheissa.
Ia samaa eläwää rakkautta suomalaista kansaamme
lohtaan tahtoi hän istuttaa jokaiseen suomalaiseen sydämeen. ©e rakkaus oli hänestä kallein lahja, mitä hän woi
antaa oppilailleen, testatuilleen. Tuskinpa on mitään jaloa
ja kaunista kohtaa Suoineu kansan historiasta ja elämästä
jäänet Cygnaeukselta esittämättä kirjoituksissaan tai monissa,
»viehättyvissä puheissaan,
sillä hän oli myöskin maamme
»voimalla herättää sielun pa=
etetoitt puhuja ja osasi
raat tunteet eloon. Liioittelematta saattanee sanoa, jos muistaa Cygnaeuksen toimet hänen elinaikanansa, että hän katsoi
hukkaan kuluneeksi päiwää, jona hän ei saanut lämmittää
edes jotakin sydäntä omalla hehkuivalla isänmaan raffatt-

sanan

bellattfa.

Semmoinen mies kuin Cygnaeus olikin Suomen kantarpeen
tärkeänä aikana, jolloin
herasi tuntemaan
salle
olewansa kansa; tarpeen oli mies, joka näytti meille jalot ja
kauniit muistomme, joka rakasti ja kunnioitti niitä ja »voi

se
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myöskin opettaa maamme siwistyneitä rakastamaan ja kunnioittamaan omaa kansaamme ja fett menneitä »vaiheita. Ia
kun kansojen henkisessä elämässä on kansallistnunon heräämisen seurakumppanina taiteellisten kykyjen toimiminen, oli
nuorelle, myöhään alkawalle taiteellemme onni, että meillä
uskolliseksi ystäwäksi ja edistäjäksi niin
silloin oli panna
lämminsydäminen ja »valistunut mies kuin Fredrik Cygnaeus,
jonka kehoittawa katse aina oli taipuvainen ilolla tnnnioittamaan ja pitämään arwossa kaikkea, mitä hywää on ihmisneron usein kyllä heikoissa ja puutteellisissa teoksissa, ja joka
ei koskaan olisi woinnt säälimättä tuomita sitä, mitä hywä
tahto koetti, waikta wielä tottumattomallakin kädellä, saada
aitaan. Wielä ennen kuolemistaan saikin hän ilokseen nähdä,
että
jo on todellisia taiteilijoita ja taiteilijattaria, joista moni on faatouttanut mainetta »vieraissa rikkaammissakin maissa kuin meidän Suomemme, ja lahjoillansa,
teoksillaan tuottanut synnyinmaallemme kunniaa.
Usein tuntui Cygnaeuksesta »vaikealta, kun ei taitanut
omalla kielellämme puhua kansalle, jonka hän katsoi paraiten
woiwan käsittää hänen ajatuksensa ja tunteensa ja jota hän
niin snuresti rakasti. Hänen erittäin omituinen, runollisista
»vertauksista ja muutenkin rikas, »aan samalla yleensä kankea ja »vähän mutkikas kirjoitustapansa tekee myöskin hänen
runollisten teostensa suomentamisen paljon »vaikeammaksi.
Ei kuiteillaan kulune siihen kolvin paljon aikaa, luu ainakin
»valittu kokous hauen runoelmiansa raiwaa itselleen tien suomalaisiin kotoihin, Suomen kansan käsiin, joka silloin omin
nähdä, miten jalo ja lämminsydäminen isänsilmin
maan ystciwä Fredrik Cygnaeus oli, ja samalla ymmärtää,
miten »voimakkaana aseena Sallimus kansallistyön alkamisessa käytti häntä, äskettäin kuollutta, muistettavaa kansalaistamme.

sen

maassamme

saa

IV.

Hartaalla

»nielin olemme muistelleet, mitä

kansallis-

hengen nerokas »virittäjä, mitä taiteen lempeä edistäjä oroat
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tehneet Suomen kansan hywaksi. St woi yksikään tnlla Snell-

manin rinnalle tabun hiihtäjänä, eikä myöskään paraskaan
hallitsija tuolta Aleksanteri II:lta sitä kunniasijaa, jonka hän
on saanut Tuomen kansan aikakirjoissa. Mutta jalot johtajat eiwät ylsin muodosta uutta aikaa. Suuren kansalaisjouten, joka elää ja toimit pienissä pyrinnöissä, saamatta nimen sijaa historian lehdille, seukin täytyy kortisellaan korottaa uudisrakennusta; muutoin Jäämät]maistamat herätyshuudot ikääukuiu hautakirjoitukseksi kansalle, joka ei ansaitse
elämää. Jokaisen miehen, jokaisen naisen welwollisuus on
työskennellä kansallisten rientojen palwcluksessa. Joka on
ollut uskolliueu ja harras tehtäwässääu,
ansaitsee tulla

se

muistetuksi, ansaitsee kiitollisuuden seppeleen haudallensa, jossa

hän

saanut leposijansa elämän »aimojen jälkeen.
Ensiksi muistuu silloin mieleemme ne miehet,

on

jotka

owat työskennelleet sielunpaimenina. Monta uskollista palwelijaa on ©noitten seurakunta muobett kuluessa
kadottanut; etupäässä muistumat mieleemme rowastit Borenius ja Bergroth setä lehtori Clewe.

eläissään

Borenius syntyi 7 pmä
1808 Uudenkirkon pitäjässä, siis ainoastaan

Aleksanteri Ferdinand

tammif.

to.
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sen

emien
sodan altua, jota filten teki Suo>
mesta Wmäjau tanösa yhdistetyn snuriruhtinaslunnan. Gabriel Reinin ja Mattias Atianderin rinnalla peitti Aoremustin koko nuoruuden innolla woiniansa
isänmaan pal»velutselle, jota heidän syntyessään et tunnustettu ofeman »valliollisesti olemassakaan. Weuäjän maaknnuassa toteemeina
saattoiwat he paraiten käsittää, mitä »verraton onni oli
toto kansallemme, että fotoon kohtalon eroittamat maanosat
niidestään saiwat kaswaa yhteen. Wnonna 1825 tuli Boreitiltä ylioppilaaksi Turkuun ja to. 1831 tuli hän Helsingissä kandidaatiksi, sisällinen halu wcti hänet koulu-opcl
tajan uralle, mutta samalla oli hän pappi, lnten siihen
aitaan oli talvallista. 333. 1833 nimitettiin hänet matematiikan lehtoriksi Porivoon lnkioon ja 1852 Laptreskin kirk-

toista kuukautta

sen

se

koherraksi.

Moninaisiin toimiin riitti ■©oreutulfeit harrastus [a
Palkkaseurakuntaansa hän ei tosin hoitannt, maan
hän istui tnomiokapitulissa, seurasi piispaa tarkastusmatkoilla j. n. e. Sillä »välin teli hän ansiollisia tutkimuksia

työ-into.

tieteessä,
suun
opettaja ja

toimitti lnwnnlaskun oppikirjoja, oli ahkera
wuoroötaan lnkion rehtori, käwi hiippakunnan

oppilaitoksia tarkastamassa, toimi uutterasti kunnallisissa
j. n. e. Erityistä huomiota ansaitsee Goreninksen
10. 1844 julkasema "Lmuuulaskennou oppikirja", josta »v. 1848
ilmestyi uusi painos, sillä oli suomenkielisessä kirjallisuudessa
ensimmäinen laatuansa, ja osoitti selwästi, että kielemme »varoista saattoi sepittää kaikki tarpeelliset oppisanat, tutt »vaau
taitama kieleutuntija ryhtyi työhön. Ensiiumäisen snomenlielifett alkeisopistou perustaminen m. 1858 ja opetuslaitostemme
pitemmin tapahtunut ripeä edistys ci olisi ollut mahdolliuen,
cll'ei»vät Yksityiset sitä ennen olisi palkkaa kysymättä, »vaikeuksia
arostelcmatta toimittaneet oppikirjoja ; Borenius oli siinä kohbett oppaalta »viittaamassa muille tietä. Lähimmin sai tiettysi Porwoon lukio nauttia hänen intonsa hedelmiä: -Sorea
nintsen toimesta hankittiin fysiikan opetusta »varteu ar»vokas
tokoelma koneita ja hankittiin raha- ja mitali-kokoelma, yliopistoit samallaisen kokoelman jälkeen paras kolo Suomessa. Kau-

toimissa

se

IS2

neimman muiston

ansainnee

kuitenkin Borcniukseu hellä huo-

lenpito kuuromykistä. Niitä onnettomia warten perustettiin
Porwooseu w, 1846 yksithineu opetuslaitos, jolla Voreuius
oli innuokkaimpana suosijana. Narain puutteesta ei
waitntus kuitenkaan ulottunut laveampiin piiriin. Siitä syystä
»valittiin 1857 wnoden alussa toimikunta, joka koettaisi herättää yleisempää harras!nsta mykkien onnettoman tilan parantamiseksi ja laajentaa mainittu n. k. Malmin mykkäkoulu.
Toimikunnan esimiehenä ajoi Borenius suurella innolla ja

sen

toimcliaifuubefta asiaa, tuli laweuuctuu opiston tarkastajaksi

sen

kouluucnwoston puheenjohtajana.
ja oli »vuodesta 1870
Nowasti Borenius nautti säätyweljiensä yleistä kunnioitusta ja luottamusta, ja lutsutiiiuliu hänet scntähden

moneen tärkeään toimeen. Kun kirkko erotettiin meillä w.
1870 tontusta, sai hän aina wirkatowerien maalista pitää
sijansa tuomiokapitulissa, ja »valtiopäiwilla 1863,1867, 1872
ja 1877 walittiiu hänet kansan edustajaksi, jommoiseua hau
otti tehokasta
waltiopäiwäasioihin. Hänen lämmin syoliwat asettaneet hänet kanja
tosisiwistykseusä
dämensä

osaa

sallisuusaatteen toteuttamisen hylvaksi työskentelevien riweihin. stansalaisten knnnioitns seurasi vilpitöntä »vanhusta,
kun hän laski harmaan päänsä ijantaiflifeen lepoon Por-

woossa

3 p:nä

Huhtik.

1881.

Frans Henrik Bergroth oli yksi niitä maamme
pappeja, jotka etupäässä olvat Suomen kansaa taswattaneet

ja joihin kansamme on tottunut luottamuksella kääntymään
jos missäkin asiassa. Hän syntyi Kuorehwedellä Ip. joulut
1817, tuli ylioppilaaksi >v. 1838, »vihittiin papiksi 1840 ja
tuli m. 1847 erityisestä kutsumuksesta Keuruun seurakuntaan pitäjän-apulaiseksi. Keuruulla pysyi hän sitten kuolesaakka, ollen »vuodesta 1868 kirkkoherrana. Sa-

maansa
massa34pitäjässä

»vaikutti Bergroth siis, muualle pyrkimättä,
isällisellä hellyydellä, että sanoina
hänen kuolemastaan oli kolo seurakunnalle ikäänkuin »viesti
rakkaimman omaisen kuolemasta. Keuruun pitäjä on nykoko

»vuotta, ja niin
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se

lyääu maamme etcwimpiä, ja
on rowasti,Bergrothin mutttouottfett hartaan toimen kaunis hedelmä, sielunpaimenen
fattiit welwollisuudet täytti hän semmoisella huolella, että
omat seurakuntalaiset oroat kutsuneet hänen apulais-aikaansa
"seuraknnnan papilliseksi eli oiteiutmin apostoliseksi ajaksi,
jolloin lakia ja cwankeliumia hmmärrettäwästi ja läpituukewasti saarnattiin kirkossa ja kodeissa". Seurakuntalaisten
koteihin tuli Bergroth rattaana wieraana ja hänen kotinsa
oli heille aina awoinna; telia' pidettiin keskustelua, pääasiallisesti uskonnollisista, mutta mhös muistakin tärkeistä

asioista, erittäinkin maanwiljelyksen sekä kansallisten laitos-

Kirjallisuutta, jota alussa oli niukasti, koetti
Bergroth kaikin tatuoin leivittää seurakuntaan, ja hedelmänä
siitä toimesta oroat siewät kirjastot töyheinmissälin mökeissä. Monta opin tiellä kultewaa nuorukaista auttoi
häu ncuwoilla ja anteliaalla kädellä. Sen kaiken ohessa
tähthi Bergrothin tietysti ryhtyä moninaisiin toimiin, jotka
owat ulkopuolella sielunpaimenen »varsinaista alaa: kunnallislautakunnan esimiehenä oli hän sen alusta altain, palkkaa
ottamatta ja taidolla edistäen pitäjän Vaurastumista. Sföal*
teit alalta.

104

tiopäiwämiehenä ja muissa julkisissa keskusteluissa otti hän
knnnialla
yleisiin kansallisiin harrastuksiin.
kylvän aukeaman jätti arwoisan sielnnpaimeuen odottamaton poismeno, mutta kauwan tnlewat elämään hänen
monet hywää edistäwät työnsä. Kepeät mullat wanhntsen

osaa

haudalle!

te m e on kolmas tunnetumpi työmies
Otto Henrik (i
ött
Clewe
joka
uykyäa,i on mennyt pois sywästi
wiinamäessä,
Herran
kaiwattnua niissä piireissä, jotta harrastawat kansallista,
tositristiilistä siwistystä. Hän oli syntynyt Rantasalmella

3 pniä syyskuilta 1826, tuli ylioppilaaksi to. 1842 ja pallueli sitten koulu-opettajana Sortawalassa ja Scnuonlinnassa,
kunnes hän paraalla arwolauseella suoritti papin tuttinuot
yliopistossa ja tuomiokapitulissa 1852 ja 1863. Papillista
wirkaa oli häu sillä mätin toimittanut Jaakkimassa, Nustialassa ja Rantasalmella, mutta wakinaisen paikan sai hän

touhut palweluksessa, luu hän w. 1863 nimitettiin IYwäskylän suomalaisen alkeisopiston jumaluusopin lehtoriksi. Ele*
luen nöyrä ja uskollinen luonne, tarkkuus welwollisuutteu
täyttämisessä ja sydämestä käywä opetus woittiwat hänelle

1^5

lnkuifain YStälvieu, opettajato»veriensa ja oppilaitten »vilpit-

tömän rakkauden.

Ahkerasti työskenteli

terwcys waan

Clewe kirjailijana, mikäli aika ja
Paitsi ruotsinkielistä »väitöskirjaa

sallimat.
lehtorin wirkaa Marten, on hän julaissut tunnettuja "fittoauf*
siaan kristillisen kirkon waiheista", ja on painoon »valmista
mtt appensa, tohtori I. F. Vergh wainajan Postillan sekä

Ahti-, katkismus- ja erityisfaarnakirjan. getoin • oppineena,
erittäinkin raamatun alkukielissä, määrättiin (Heroe to. 1877

jäseneksi siihen komiteaan, jolle raamatun uudesta suomentaminen, alkukielen kanssa yhtäpitäwäisempään muotoon on uskottu. Siitä hänelle erinomaisen miellyttämästä toimesta
puna Iymäslylän orpolaiSkodin johtaja-ammatista, joihin
kumpaiseenkin hän uhrasi miimeiset »voimansa, tempasi Itänet
kuolema tämän muodeu kesäkuun llpmä. Rakkaana on Painajan muisto säilymä niissä, jotka joutuiwat hänen tutta-

muutcensa.

Lähinnä kirkon alttiita palvelijoita muistelemme niitä
miehiä, jotka loulu-opettajiua eroat uutterasti työskennelleet,
tasMattaen nuorta polmca ftroepteen, työu ja tietojen rakkauteen. Onpa koulu-opettajistommetin »viimeisen Mnosikaudeu

kuluessa saanut tuntumia tappioita kärsiä. Aminoff ja Hiru
omat saamuttaneet tunnetun nimen opettajina ja tieteculutti-

Hahl sämeltäjänä.
Torsten ©n S t aro Aminoff fyntyi Nilsiässä 11 p.
marras!. 1838 ja tuoli siis parhaassa miehuutensa iässä.
Hän meni ensin sotapalmelutseen, oli Wiroon sijoitettu ja tutustui sen kautta Wiroukieleen. Tultuansa ylioppilaaksi ro.
1857 ja kandidaatiksi 1866 ryhtyi hän innolla suomalaisten kielten tutkimiseen, tutki etelä-Pohjanmaan kielimurretta
ja saamutti sillä filosofian tohtorin armon 1873. Jo sitä
ennen totot hän m. 1871 fuomalaifeu kirjallisuuden seurau
kustannuksella Ruotsin Vermlannissa, siellä asumien ©uoma*
laisten kieltä ja oloja tutkimassa. Miellyttämässä matkakertomuksessaan antaa hän tarkkoja tietoja mainitusta ©aroon
kansan haarasta, joka ollen noin 4000 henkeä, Ruotsissa ja
joina, opettaja

1GG

Norjassa

asuen

on säilyttänyt kolinatta

»vuosisataa kielensä

ja

kansallisuutensa, mutta jota tätä nykyä panoa päiroältä ka-

toaa wahwempaan »väestöön. Ulkopuolella Suomen kielen
alaa työskenteli Aminoff toimittamalla »virolais-suomalmsen
nakirjan, sekä perkaamalla ja jultasemalla Castrenin kokoomia
Syrjääniläisiä häälauluja; hän on myös kirjoittanut histo-

sa-

riallisia

pikkututkimnlsia. SS. 1878 käwi hän Votjakkien

saman

maalla ja aikoi noin 1880 uudistaa
mattan, mutta
tiwuloisuus ensiksi ja pitkällisen taudin perästä kuolema Helsingissä 18 pmä elot. 1881 esti hänet siitä. Wuodesta 1871
oli Aminoff opettajana Haminan kadettikoulussa, hywin

suo-

sittuna, niinkuin hän kaikin puolin ansaitsicin. Hauessa
kaipaa Suomi taitamaa tunuokasta ja uutteraa tutkijaa, Lewätköön hän rauhassa pitkällisistä waiwoista pääsueenä.
August Reinhold Hirn oli syntynyt Helsingissä
18 p:nä tesäk. 1840, tuli ylioppilaaksi »o. 1859, maisteriksi
ro. 1864. Tawattoman runsailla luonnonlahjoilla warustcttnna antautui hän erittäinkin historian tutkimiseen, julfafi
w. 1873 siinä aineessa Ranskan historiaa kostcwan »väitöskirjan, jonka johdosta hän samana rouonua saatvutti tohtorin armon ja nimitettiin ro. 1875 historian lehtoriksi Porwoon lyseoon. Jalo, rakastettawa luonne, latoeat tiedot
ja ylewämielincu käsitys tekiwät hänet pian niin rakastetuksi, että melkein kaikki opetus oli mahdoton, knn odottamaton surusanoma lempeän opettajan kuolemasta eusiu leloisi oppilaitten nuoreen joukkoon. Samallaisen kaipauksen
tunteet herätti piruille soimien fanomatellojcn juhlallinen
ääni kaikissa muissakin, jotka häntä tuusiwat. Sameaan »vai
tutusalaan ei roaatimattomau »vainajan tehnyt mieli päästä.
Mutta hänen malpaö ja tosikansallinen nnelensä, hänen sunri
lykynsä oliwat yleisesti tunnetut, ja syystä Suomen lansa
muistelee Hirniä jalojen työmiesten joukossa, jotka oroat
työskennelleet siwistytsen wilia»villa mainioilla.
kaatoi §at?l syntyi 19 p. tammit. 1848 Mäntyä
prjuSfa, tuli ylioppilaaksi 1864 ja kandidaatiksi 1871. Aikaiseen rnpesi hän toimeentulonsa tähden opettajaksi ja ahkerasti
hän siinä toimessa työskenteli, harrastaen sen rinnalla sä-

16?

welten taidetta. Koulu-opetuksen tarpeeksi hän toimitti lake

kartastoa; hänen nimeään kantamat monta wihkoa lanlnkirjaa, „<Säroeliötö" ja ..Satakielen" toinen wihko, Hahlilla
oli hywin toimis ääni, ja kun Marthaa" näytettiin fuo*
meksi w. 1869, lauloi hän Lyonelin osan. Suomalaisen

operan loistamana aikana johti hän sitten lanlnharjoitutset, ollen muutenkin awullisua, missä ikinä musiikin etu oli
kysymyksessä. Pitkällinen jättämä keuhkotauti teli wihdoiu
14 pmä elot 1880 lopun Hahlin woimista, jäähdyttäen sydämen, jota innokkaampaa, alttiimpaa ei ufein sykkinyt
Suomessa, Taistelun aikakandella eläen ei hän säästänyt
tuotunaan,

tii ikuista,

missä kansallisia tehtäwiä tarjoutui;
ansaittua lepoa.

Maiuitsimme suomalaisen

nyt

hän

naut-

operan, joka lyhyessä ajassa

suuren maineen. Pari »enotta sitten lakkasi
sen laulu-osasto waikuttamasta, eikä ole kuin pari kuukautta
siitä, kun yksi sen pylwäitä kaatui. Laulaja Bruno Holm
joutunut ensaawutti

niin

on, niinkuin hänen edelläkäwijäusci Dunckerikin,
nenaikaisen kuoleman uhriksi. Hän syntyi Kokkolassa 22 pmä
lotat 1853, tuli ylioppilaaksi 1872 ja antautui parin wuoden lukemisen perästä laulutaiteen harjoittamiseen. Suomalaioperan palwelukseen astuttuaan tuli tuo tulinen mietityttäpä
nuorukainen suloisella, sydämeen tunkemalla äänellään ja
hienolla näytelmcitaidollaan pian yleisön suosioon Don
Juanina. Alutta kolkko, kansallisen eripuraisuuden synnyt
tämä takatalwi teki lopun kotimaisen laulu-osaston ihanasta
teluäimeätä, ja nuoren Holmin tooimat riutuiwat hiwntta
waan rintatautiin; 31 pmä toukok. 1881 kuoli hän Ruotsin
Göteborgissa, kaukana armaasta synnyinmaastaan.

sen

Onpa monta muutakin kirkon, koulun, tieteen ja taiteen palwelijaa wiimcisen »vuosikauden aikana waipunut kuolemaan. Waan kaikkia emme ehdi mainita; jo on aika muis-

tella muitakin toimialoja.
Silloin joutuwat mieleemme ne wainajat, jotka owat
työskennelleet Valtiollisella alalla. Niistä erittäinkin tuomarit Gummerus ja Sohlberg, kamreeri Awellan, ministeri'
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»valtiosihteerin apulainen Palmroth
omat tunnetut.

ja wapaaherra von

Sotien

Gregorius Gummerus syutyi Viitasaarella >v. 1824
helmit. 17 pmä, tuli Ylioppilaaksi m. 1840, ja meni m. 184?
suoritetun tuomaritutkinnon jälkeen maitien palwelukseen; tuli
1869 Turun homioikeuden asessoriksi ja 1874 homioikcudennenwokseksi. Tuomarina oli Gummerus tartkaälyiuen. mielipiteissään luja ja itsenäinen; sen ohessa oli hänellä hieno
korkeimmassa merkityksessä, Ninamme yleisiä
siwisths
asioita ja suomalaisuuden edistystä harrasti hän lämpimästi,
ollen itse taitama suomenkielen käyttämisessä. Surua se siis
herätti lähellä ja kaukana, kun Hankoniemeltä tuli odottamaton sanoma, että Gummerus oli 26 to:nä elot. 1881 nukkunut siellä kuoleman uneen. Hänen kaltaisia »virkamiehiä
ei meillä ole liiaksi; kuollessaan jättämät he kukin tuntuman
auton jälkeensä, tunnes ehtii kaswaa poimi, joka sekä rakas'
taa että osaa Suomeu tieltä.
Eri aloilla woipi Palmella kansaansa »virkamiehenä,
Fredrik Sohlberg, syntynyt Nöyrissä 21 pmä elokuilta
1823, ylioppilas 1842, kihlakunnan tuomari 1862 ja Turun
howioikeudenueuwos 1874, kuollut Turussa 19 p:nä lokat.
1880, ja Kaarle Kristian 21 me tl au, syntynyt Diamon
pitäjässä m. 1815, helmit. 11 p:nä, ylioppilas 1831, trunuuumouti 1848, senaatin kamreeri 1856 ja kuollut Helsingissä 7 pmä helmik. 1881, olimat molemmat tunnetut
taitamiksi, uutteriksi mirtamiehitsi, toinen tuomarina, toinen
maltiomarojen hoitoa koskemissa asioissa. Heitä nuorempi,
mutta kuitenkin mitä tärkeimpiin toimiin käytetty oli Wolter Kasimir Palmroth, syntynyt Lappeenrannassa 11 pmä
marrast. 1826, ylioppilas 1844 ja filosofian kandidaatti m.
1849, jota m. 1851 suoritettuansa tuomaritutkinnon meni
keisarin kansliaan ja w. 1877 tuli ministeri-waltiosihteerin
apulaiseksi. Hariva »virkamies on niin tärkeässä asemassa,
kuin se, jota suuriruhtinaan edessä esittää pienen, syrjäisen
maamme asioita; Harmat Mirat omat niin Maiteat täyttää,
tuin ministeri-waltiosihteerin ja hänen apulaisensa paikat.
Omin Moimin ilman suosijoitten apua oli Palmroth kohon-

sanan

IW

nut h)irfaanfa, ja toatffei hänestä muutoin tieoetty paljoa,
niin monelta haaralta kysyttiin levottomasti seuraajaa, kun
Pietarista äffiarloaamatta tuli sanoma, että hän 10 p.mä
joulut. 1880 oli kuollut.
Tasan ei käy onnen laajat; erilaisiksi muodostuu ihmisten kohtalo. Wuotta sen jälkeen, kun Snellman oli syntynyt Tukholmassa Pohjolaisen merikapteenin alhaisessa kodissa, syntyi 3M)maan Hermansaaressa mies, joka aikanaan
tulisi hywin tunnetuksi, maitta toisella tawalla. Wapaaherra
Kasimir von Äotfyeii syntyi 29 p:nä toutok. 1807, tuli
ylioppilaaksi 1822, (samana wuonna kuin Lönnrot, Runeberg
ja Snellman), meni w. 1826 wenäläiseen sotapalwclutscen,
jossa wähitcllen kohosi kenraaliluutnantin arwoou, mutta oli
ohessa Viipurin läänin tuwernööri 1846—53, senaattori 1853—59 sekä yliopiston »varakansleri ja kouluylihallituksen puheenjohtaja 1869(1870)— 73. iparma Suomen
mies woipi päästä niin tärkeihin ja erilaisiin toimiin »vaikuttamaan, »aan eipä monta ole katselin niin oikeutetulla
epäluulolla tuin juuri häntä. Isänmaan parasta hän taiteli
tarkoitti, »vaan kansalliselle liikkeelle wentowicraana, laillista
tarkkaa järjestystä ylenkatsoen polki hän rohkeasti kansan
tahtoa ja tarketta, keksiäkseen ja pannakseen toimeen uudiötnspuuhansa. Eikä hänen toimestaan jäänyt jälelle paljon
muuta luin wihattn nimi; »vasten tahtoansa siirrettiin hänet »vihdoin pois toimistaan, muutti ulkomaille ja oli puoleksi unhotettu, kun »vuotta sitten tuli sauoina, että hän oli
kuollut Metlcnburgiu Kittendorffissa 25 pum marrast. 1880.
Poismennyttä emme »oi anvostella muulla lailla kuin elä»
mää; yli ihmisten rientoja seisoo totuus. Waan joS »vainajan kadonnut elämä antaakin meille mitä waroittawimmat
opetukset, niin woiinine kuitenkin ilman »vihaa häntä mnistella. „@(oa kosto tarkoittaa, Mutt' hauta laitti fomittaa".

sen

Oletkos lukijani koskaan seisount rakastetun omaisen
sairaswuoteen wieressä, huolella odottaen mitä muutoksia lähimmät tunnit ehkä tuowat? Oletkos ajatellut fen tilaa,
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joka kutsutaan auttajaksi ja jonka huolesta poteman paranNiminen riippuu,
niin paljon kuin siinä kohden mitään
woipi riippua ihmisvoimista? Siinä tapauksessa tiedät, että
raskas on lääkärin toimi, huolenalaiset hänen welwollisuutensa. Muitten ler»r>etybeStä hauen tulee huolta pitää; omaa
ternittään hän ei usein saa ajatellakaan.
Eipä tumma, että »viikatemies jota wuosi saatin satonsa
lääkärein pienestä joukosta. Wiimeksi tutuneet kuukaudet
owat tehneet tuntuwia aukkoja heidän riioeiljinfä.
Ensiksi mainitsemme proweösori Fredrik Nylanderin.
Hän syntyi Oulussa 9 p:nä syysk. 1820, tuli 1836 ylioppilaaksi, oli wähän aikaa kaswitieteen dosenttina, mutta
tuli te, 1853, lääkäritutkintonsa suoritettuaan, kaupungin lääkäriksi Ouluun. STatoattoinat luonnonlahjat oli hänellä useampaan haaraan, mutta warsiutiii oli hän nerokas lääkäri;
semmoisena hän Moittikin syntymäkaupungissaau käsityöläisten

suurinta luottamusta; mafytamaiu kanssa hauen taipumaton
luonteensa ei aina sopinut. Waltiopäiwämiehcnä osoitti hän
suurta kykyä to. 1872. Nylander kuoli 2 pmä lotat. 1880
9?anStanmaalla, johon oli lähtenyt termeittään laitamaan.

Jaakko August Estlander, kirurgian edustaja ylihänkin hautansa kaukana synnyinmaasta.
Hän syntyi Lapwäärtissä joulut. 24 pmä 1831, tuli 1848
ylioppilaaksi, 1858 lääfeopin lisensiaatiksi ja 1860 aiwan
nuorena prowessoriksi. Semmoisena tuli hänen edustaa lääkeopin ehkä kaitein osa,
osa, jota opettaa leikkauksilla rohkeasti parantamaan tahi poistamaan tiwun tahi sen syyt. Ihmeteltäwä oli (gfttanberin taito leikkausten toimittamisessa, pliS*
tettätoä hänen intonsa. Nuorempi lääkäripolwi muistelee kiitollisuudella opettaja »vainajaansa, jonka tuoleina temvasi pois
Italian Messmassa 4 p;uä maatiet. 1881.
Kaarle Robert Ehrström syntyi 14 pmä syysk.
1803 luodon kappelissa Pietarsaaren pitäjää, tuli 1827 ylioppilaaksi, 1831 kandidaatiksi ja rupesi sitten lääketiedettä lntemaan; to. 1838, nimitettiin hänet, tutkintonsa suoritettuaan,
Tornion kaupungin lääkäriksi. Sittemmin muutti hän Raaheen piirilääkäriksi. Nuoruudessaan likeisen iltatointen kautta
opistossa, tapasi

se
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yhdistyneenä Snellmanin kanssa, harrasti wainaja kolo elämänsä lämpimästi kansallisen edistyksemme asiaa,
kuin rakastettawa luonne hankki hänelle lukuisan Ystäwäjouton rakkautta. Hän kuoli Raahessa 13 p:nä toukok. 1881,
jälkeen kun Suomessa kaikkialla imetettiin
siis päiwä
Snellmanin syntymäpäiwää. Esitelmällä, jonka toinen luki
juhlaan, joka
ääneen, saattoi Ehrström kuiteutiu ottaa
Raahessa »vietettiin.
Ne, jotka antauwat taloudellisiin yrityksiin, yleisempään

samassa

sen

osaa

»vaikutukseen

pyrkimättä, owat Ranuoin tunnetut ulkopuolella
piiriä, waikta rehellisyys ja nöyrä, »vilpitön

lähimmäisten
mieti aina

ansaitsemat

tulla

muistetuksi.

siis ehdi

Emme

muuta uin mainita talonomistajan Gabriel
tig eli in,
jota 1869 muitten kanssa oli panemassa yksityistä
laista tyttökoulua toimeen Helsinkiin, ja tilanhaltijan Eelis

suoma-

Holmin, joka testamentillaan kirjallisuuden seuran, kansan-

ja monen mmm isänmaallisen yhtiön hywäksi
pysymän muiston. Niille ja kaikille
hiljaisen, huomaamattoman työn edustajille, jotta ott-at lähteneet pois tehtäwänsä suoritettuaan, emme lausu muuta

»valistus-seuran
on rakentanut
luin

sen

itselleen

terwehdyksen, jota

hassa armaan isänmaan

sisältää kaikki:

lewätkööt

polvessa!

*

*

he rau*

Silmäys
kuluneen wuoden tapauksiin kotimaalla.

se lyhyt aika,
HU nikka
muuten ei

joka on tämän silmäyksen esineenä,

niin sanottamassa määrässä meidän
§; maallemme olisikaan
merkillinen, kuuluu sen piiriin kuitenkin muu„

tamia tapahtumia, joilla sitä toaStoin on erittäin suuri historiallinen merkitys ja kauas tulewiin aikoihin ulottutoa toat*
kuttawaisuus. Siinä Valtiollisessa asemassa, jossa meidän
maamme on, to oi p i sellainen tapaus kuin HMtsijanmmitos
joko suuremmassa tahi wähemmässä määrässä olla lähtökantana ihka uusille ajanjaksoille. Siitä riippuwaiset mahdollisuudet, sen johdosta syntyneet tain' kadonneet toiweet j.
n. e. tekewät sen jo heti alussa isänmaalle tuiki tärkeäksi tapaukseksi.
Mitä tuohon muutokseen tällä kertaa erityisesti tulee,
tetitoät muutamat seikat sen wielä tumallista oudommaksi.
Wenäjän Keisari, Suomen Suuriruhtinas AlelslMtM II ei
waipunut hautaansa luonnollisen kuoleman kautta, waan hir»
mutsit, joka kauheuteensa katsoen tuskin löytää aikakirjoista
wertaistaan. Ia tuon hirmutyön uhriksi oli joutunut —ei
mikään tyranni, kansojen sortaja tahi ihmiskunnan pahantekijä, toaan Aleksanteri toinen!
St tarwitse johtaa lukijain muistoon toiime maaliskuun 13 päiwää ja kaikkia fen mieltä tärisyttäwiä tapahtumia, olemmehan kaikki milt'ei silmin nähneet, ainakin kortoin luulleet, mitä silloin aitoon Suomen rajain läheisyydessä tapahtui. Salaman nopeudella, sywintä haikeutta mie-
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liiti synnyttäen, leicift tieto ympäri maatamme siitä, että
meidän rakastettu hallitsijamme, meidän snuri hywäntekijämme Aleksanteri toinen oli kuollut, murhattu
tawalla
niin julmalla, kuin ainoastaan hornan henget woiwat keksiä
ja toimeenpanna.
Lähin seuraus tästä tapauksesta oli se, että niin Wenäjä kuin Suomikin saiwat uuden hallitsijan. Isänsä kuoleman jälkeen astui Aleksanteri 111 esi-isäinsä walta-istuituelle. Heti senjälkeen eli jo 14 p. maaliskuuta allekirjoitti häu hallitsijawakuutuksensa Suomen Suuriruhtinaana.
Mitä tulee uuden hallitsijamme muihin toimiin maamme
suhteen tällä lyhyellä ajalla, joka on kulunut hänen hallitukseen noustuansa, mainittakoon, että maamme Säädyt owat
kutsutut kokoontumaan määräaikaisille Waltiopäiwille, jotka
altawat 19 p. tammikuuta ensi rouonna, ja että muiden
tärkeiden asiain ohessa, jotka silloin tulcwat esille, myöskin
odotetaan hallitsijalta ehdotusta esitysoikeuteen, joka uutena kallisarwoisena perustuslakinamme myönnettäisiin Suomen Säädyille. Toinen tärkeä hallitustoimi hänen puoleltaan on se, että hän, sittenkuin Suomen Kenraalikuweruööri,
Ireitot Nikolai Adlerberg, pyynnöstään 2 P. wiime toukok.
sai eron uurastaan, siihen korkeaan wirkaan on asettanut
lreiwi Feodor Heidenin.
Niinkuin jo alussa huomautimme, owat edellä kertomamme tapahtumat tärkeimmät kuluneelta wuosikaudelta.
Sentähden asetimmelin ne tässä jällikatsahduksessa etupäähän, ikäänkuin tehdäksemme ensin selwäksi tuon waltiollisen
ilmapiirin, jota kaikki muut olot joko
tahi wähemmässä määrässä hengittäwät. Nyt seuratkoon muita huomattawia lupauksia ja kuulumisia puheena olemalta ajalta.
Ottakaamme ensin esille se asia, jota enimmin luultawasti on ollut puheen aineena niin hywin köyhän luin rikkaankin, talonpojan luin herrankin majassa, nimittäin
welwollisuus. Se on nyt woimaan pantu. 15 p. wiime
tammikuuta astui asewelwollisuuslali käytännölliseen toimeen.
Kaikki walmistawat puuhat sitä warten owat päättyneet, siihen kuuluwat wirastot ja wirkamiehet o»at täydessä toimes-

suuremmassa

ase-
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Alipäälliköksi koko Suomen fotawäelle on määrätty
saan.
»vapaaherra rjö Ramsay, Wiime femäntiä tapahtui

A

ensim-

mäinen yleinen arwanhcitto niiden kesken, jotka silloin oliwat
asewelwollisuusiässä. Mikä mieliala silloin oli mallaltaan
kansamme sywemmissä kerroksissa, emme »varmuudella tiedä.
Jos faapt luottaa sanomalehdissä julaistuihin maafeutttlir*
jeisin, joissa asiaa enimmiten katsellaan sen ylewämmältä
puolelta, tuntuu melkein siltä, kuin Suomalaiset suurella reippaudella olisiwat ryhtyneet tämän uuden roelmoltifuittcitfa
täytäntöön. Tuo suuri luku sellaisia nuorukaisia, jotta kaikkialla »vapaaehtoisesti tarjoutuivat sotapalwelukseen, ainakin
näyttäisi ofotttatoan sitä.
Mutta mistä »varat tuohon
kaikkeen? on kysymys, jonka usein kuulee, eritettiin niiden
puolelta, joille maamme kaikinpuolinen aineellinen »vaurastuminen on kallisarwoiucn asia. Vastaukseksi tietysti on
»viitattu siihen, miten ase»velwollisuudeu toimeenpano meille
on kunnianasia, miten Suomalaiset, köyhempinä ja harwalukuisempina, cnnenmuinoin omat jaksaneet kantaa raskaampiakin taakkoja tässä suhteessa. Kuinka tyydyttäwä se »vastaus lienee, jonka äskettäin hajonnut Suostuntawerokomitea
tämän kysymyksen käytännölliseksi ratfafemifeffi antaa, emme
pysty punnitsemaan. Ainakin tuntuu järkewältä ja terrocel*
tifeltä sen ehdotus, että sekä koti- että eritenkiu ulkomaiset
ylöllisyystawarat, joideu »viiineksi mainittujen käyttäminen, entisiin aikoihin »verraten, nykyaikana on meidän silmiinpistälvä

heikkoutemme, joutuisiwat

suuremman

»verotuksen alaisiksi.

Ascwelwollisuusasian »vaiheisin tältä »vuodelta kuuluu
myöskin se seikka, että suomalaisen sotawäen komentokieleksi on korkeimmasta käskystä säädetty Venäjän kieli.
On suoraan tunnustettawa, että asewelwollisuus sen kautta
on paljon menettänyt siitä milt'ei runollisesta mieltymyk-

sestä, jonka se ylimalkaan jo oli saawuttanut osakseen senkin
iloisen toiwcen johdosta, että Suomen aferoelroollifia komennettaisiin heidän omalla kielellään. Sitä paitsi syntyy »vieraan
kielen käyttämisestä epäilemättä hankaluuksia, jotta masentaroat

win

nuorison innostusta sotapalloeluksessa ja tekewät reserkunnollisen harjoituksen melkein mahdottomaksi, jonka

175

sopiikin »varmuudella toiwoa, että se määräys komentokielestä ennemmin tai myöhemmin tulee muutetuksi.
Jos ngt meidän julkisten kysymysten joukosta tarkastamme niiben toaifyeita, jotka sekä kuluneena wuonna että jo
monet ajat tätä ennen enimmin oioat antaneet aihetta ristiriitaisuuksiin ja häiriöihin meidän muuten aiwan rauhallisissa oloissa, ei meidän niitä etsiäksemme tarwitse kauan
käännellä sanomalehtiä, sillä koulu- ja kielikysymys omat
yhä uneta päiuän „polttawimpia". Suomalaisia oppikouluja yhä wielä ja entisellä innolla perustetaan yksityisten kustannuksella. Wiime syksynä awattiin yksityisiä suomalaisia opistolta: Ibfei Waasassa ja tyttökoulu Porissa,
jota paitsi Joensuun lysei laajennettiin. Niinikään perustetaan tänä syksynä Tampereelle siellä kauan ja hartaasti
odotettu Ibfei, setä Wii piiriin suomenkielinen tyttökoulu.
Mityiucn suomalainen tyttökoulu Helsingissä tulee nyt syyslukukauden alusta laajenuettawaksi n. s. jatko-opistolla
suomalaisten naisopettajani walmistamista warten, Ihtey-

wnoksi

dessä

niiden

kanssa

sopii myöskin mainita

se

ilahuttawa

seikka, että Pietarin kaupungin Suomalaiset owat päättäneet hankkia itselleen täydellisen suomenkielisen alkeisopiston.
Hallituksen toimesta awattiin wiime syksynä uusi lansakoulähellä Sortawalan kaupunkia,
luseminaari Kymölässä,
Raumalla,
edellinen tuiki tärkeä
merenkulkukoulu
sekä
fett wnoksi, että siitä toitoottatoaStt nouseepi walon kajastus
myöskin sille osalle Suomea, joka sitä tähän asti enimmin
on ollut ivailla, mm. Karjalalle, jälkimäinen niinikään
tärkeä, kun muistamme sitä luutumaa ja monesti »alitettua
puutetta, joka meillä on suomenkielisistä oppilaitoksista kaupan, teollisuuden ja muiden elämän käytännöllisten puolten
alalla.
Mitä koulukysymykseen muuten tulee, on siitä
wiime aitoina paljonkin ja painawata kirjoitettu. Mutta
kosta se tätä nykyä on faunit epäwarmalla ja sekawalla faunalla, sopinee jättää se siksi, kunnes siitä jotakin marinaa
woipi kertoa. Niinkuin tiedämme, kokoontuivat maamme
säädyt jo ensi »vuonna ja puolestaan toiwottawasti saawat
asialle käsinpidettäwämpää pohjaa.
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Mitä kielikysymyksen ratkasemiseksi »viime aikoina

tehty, kerromme lyhyesti. Viime toukok. 9 p:nä an»
nettiin uudet Suomen kielen köyttämistä koskemat asetukset.
Ne tarkoittamat paraasta päästä entisten teroittamista ja
sisältämät lähempiä määräyksiä yksityisseikkoja Marten. ©rit*
täin ilahuttamiksi katsomme kuitenkin muutamien »virkakuntain ja yksityisten wirkamiesten »vapaaehtoiset suostumukset auttaa tätä tärkeätä asiata perille, juuri sen »uuoksi, että
ne todistamat »uirkasäädyissämme kansallisen mielen yhä »varttuman. Niin on esimerkiksi mainittawa, että Kuopion ja
Porwoon tuomiokapitulit nykyään olvat rumenneet käyttämään mirkakirjoituksissaa» Suonien tiettä. 28 aasan Ho»vi-oikeudessa on perustettu erinäinen osasto, jossa tutkitaan ja ratkaistaan asiat, joista on tullut suomenkieliset pöytäkirjat, ja emien pitkää alkaa sama »virasto myöskin itse
antaa pöytäkirjoja Suomen kielellä. Tunnettu on, että Viipurin Ho»vi oikeus on jo ennen ryhtynyt käyttämään Suomen kieltä pöytäkirjoissaan.
Löytyy eräs laitos meiltä, jonka, me, liin nyt kerran
puhumme Suomen kielen edistymisestä, tällä kertaa erityisesti otamme tämän asian yhteydessä mainittamaksi. Star*
koitamme Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa. Tiedämme ehkä kaikki, että
laitos on nyt ottitt »viisikymmentä »vuotta olemassa, ja kenpä ei myöskin tietäisi, että
sehymäksi
sillä ajalla on tehnyt meidän kielemme ja kirjallisuutemme
artoaamattoman paljon työtä, työtä, joka on kultaa kalliimpaa. Se ftturemmoittett juhla, jonka seura toit*
me kesäkuun 30 ja heinäknun I—2 pp. Helsingissä
»vietti 50-Mnotisen »vaikutuksensa muistoksi, olikin samalla
myöskin snomalciisuudcn ja Suomen kielen edistymisen juhla.
Narinaankin riensi silloin yksi ja toinen Suomalainen ajatuksissaan toiset 50 »vuotta ajassa eteenpäin. Onhan sallittu
kuwitella aikaa, jolloin
seura saisi »viettää satawnotisjnhalansa, ja toimoa, että taistelema työ suomalaisuuden
alalla silloin jo olisi kansamme onneksi päättynyt.
Nyhtyessämme nyt tarkastelemaan suomalaisen kirjallisuutemme etemimpiä tuotteita kuluneelta »vuodelta,
ett

se

se
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kohtaa meitä kirjailija-nimien joukossa myöskin nimi Elias
Lönnrot. Hän, joka paljon muun ohessa on ilmoille saattanut Kalewalan ja Kantelettaren, on jälleen kaikkein nählätuota omituista ja runollista utu*
wäkst paljastanut
maailmaa, johon Suomen kansan lapsuubenikä on werhottu.
Kalewalan ja Kantelettaren pariin on hän liittänyt Suomen
kansan Loitsurunot. Myöskin se teos, joka on otetta
yksi niistä pääpylwäistä, joita Suomen kielen tutkimus on
luonut ja joille se nojautuu, Elias Lönnrotin lawea, »väsymättömällä uutteruudella wuosikausien kuluessa syntynyt
Suomalais-Ruotsalllinen Sanakirja on nyt kokonaan
walmiitsi painettu. Pitkä aika kulunee, ennenkuin suomalainen kirjallisuus jälleen wuosiluettelossaan toot mainita kaksi
niin arwokasta teosta kuin edellämainitut.
Jo mainitsemaamme Kirjallisuuden Seuran juhlaan ilmestyi kaksi teosta,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran wiisikym-©.
menenwuotinen toimi ja suomalaisuuden edistys (S.
Paimenilta ja Unkarin Albumi, 31. Salaman toimittama.
Wiime toukokuun 12 p:nä, Juhana Wilhelm Snellmanin
täyttäessä seitsemänkymmentäwiisi touotta, ilmestyi muun
kaksi albumia, toinen wanhempain, toinen nuorempain kirjailijain toimittama, edellinen paljon muun ohessa
sisältäwä' katsahduksen tuon jalon miehen elämään ja lvaikutukseen. Jos wielä mainitsemme Biografisen Nimikirjan IV ja Vm wihkon ulostulleeksi, sekä Runebergin näytelmät „En t» oi" ja „Sala mini n kuninkaat" kuin myös
Shakespearin näytelmän „Romeo ja Julia" ilmestyneiksi
suomennettuina, olemme luetelleet huomattawimmat teokset,
jotka kuuluivat tämän katsahduksen ajanpiiriin.
Kirjallisuudesta terran puhuessamme on malttamattomasti, waikka erikseen edellisistä, mainittawa eräs erittäin
tärkeä teos, nimittäin uusi suomalaisen »virsikirjan
ehdotus, joka Suomen ensimmäisessä kirkolliskokouksessa w.
1876 walitun komitean toimesta nyt on »valmistunut ja
jaettu seurakuntain tutkittawatsi.
ja aikakauskirjallisuuden alatta
Suomalaisen
on tapahtunut muutamia huomattawia muutoksia. Uusi Suo?

osan

muassa

sanoma-
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metar on tämän tottoben alusta alkanut ilmestyä joka arkipäiwä. Kirjallinen Kuukauslehti, tuo tunnettu suomalaisuuden ja kaikkien isänmaallisten kysymysten harras
äänenkannattaja, lakkasi wiime wuoden lopulla. Sen sijaan
ja samalla tarkoituksella ilmestyy nyt uusi aikakauslehti Wal«
woja. Myöskin Suomen Kuwalehti on, ainakin siksi,
kunnes ajansuhteet owat sille soweliaampia, lakannut ilmestymästä.

Lisäämme tähän toielä muutamia kuluneen »vuosikauden
mainittawimmista tapauksista.
me wuouna wietettiin Suomessa useissa paikoin juhlaa

Pietari Brahen muistoksi.

2p. wiime

helmikuuta

pidettiin melkein kautta maamme arpajaisia suomalaisen
teaatterin ylläpitämiseksi.
Wiime maaliskuun alkupuolelta toukokuun puoliwäliin oli Helsingissä awoinna
yleinen Taideteollisuusnäyttclö, käsittäen taideteollisuuden alalle kuulumia esineitä entis- ja nykyajoilta sekä
siten yhdessä jaksossa tarjoten huwittawan ja opettawan esitsiwistysilmiön monenmoisista tuotteista,
telyn
p. wiime toukokuuta koottiin, kaikissa Suomen kirkoissa

sen

kolehti keisari Aleksanteri toisen muistopatsasta
Mteydessä Iywäskylässä pidetyn kansakoulutoarten.
kokouksen 'kanssa oli Kansanwalistus-seuralla' 18—20
PP. Wiime kesäkuuta siellä juhlakokouksensa, josta on luettawana laweampi kertomus tässä Kalenterissa.

olemme maininneet, Suom. Kirj. Seuran juhla alkoi, paljastettiin meidän mainion runoilijan F. M. Franzenin riutatutoa.
Niiden uhrien joukossa, jotta kuolo kuluneena wuonna
on Suomelta temmannut, on kaksi erittäin tallista. 7 p.
wiime helmikuuta nukkui kuolon uneen ylsi isänmaan par*
haimpia poikia, Fiedlit Cygnaeus. Ia 4p. wiime heinäkuuta kuoli myös Juhana Wilhelm Snellman. Ken
häh oli ja kuinka suuri, ei kaipaa meidän kainon kynämme
mainitsemista. Kun me Suomalaiset 12 p. wiime toukotuitta, jolloin tuo jalo wanhus täytti seitsemänkymmentäwiisi
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»vuotta, tarjosimme hänelle kiitollisuutemme ja rakkautemme
seppeleen, emme woineet aawistaa, että me jo heti senjälkeeu
olisimme seppelöiwät hänen hautansa.
Jo olisi aita lopettaa tämä

nen kuitenkin luokaamme

merkillisyyksiin

aineellisissa

kertomuksemme. Sitä ensilmäys kuluneen wuoden
suhteissa, jotka olemme tähän

lhhht

asti kokonaan unhottaneet.
Wuodentuloa toiime syksynä, maikka laihot
edellifetoättnä
pidettiin
ylimalkaan
epätasaisia,
olircatfin
kessenä
kinkertaisena, mitä »viljaan tulee. Sitä wastoin saatiin enim«
maata letoin wähän karjanruokaa, joka tuskin
olisi riittänyt tawallisenlaan taimen ylitse. Mutta tottme
taitothan olikin pitkä ja ankara. Eteläpuolessakin maata, jossa
taitot usein antaa odottaa itseään joulun tienoille saakka,
pui
wiime wuonna jo lokakuun puoliwälissä ja kesti sitten
yhtä jaksoa toukokuun loppupuolille. Eipä siis kumma, että
wiime kewännä usealta taholta kuului haikeita walituksia karjan ruo'an »vähyydestä. Mutta ei siinä kyllä, suunnaton
lumeupaljous, joka eritettiin tekee toiime talwen muistettawaksi, ei lähtenyt jättämättä jälkiä aliansa maanneisin syys<
laihoihin. Olipa monin paikoin melkein kokonaan häwittänyt rukiin oraat, useimmilla seuduilla ainakin fotoin harwentanut niitä. Sittemmin on koko kulunut kesä ollut jotenkin epätasaista ilmojen puolesta, joten kaswit otoat
määrässä myöhästyueet, ja onpa hallakin hiljattain
käynyt terwehtimässä maan eteläosia. Karjanruo'asta
daan luultavasti nytkin yhtä huono tulo kuin wiime wuonna.
Ei siis tällä haawaa ainakaan wielä fotot suuria toiwoa
faatatoan wuodeutulon suhteen.
Muuten on kuluneena
Vuosikautena eletty jotenkin häiritsemättömässä letocSfa. Noh
kotauti tosin on tawallista kiiwaammiu raiwonnut monella
taholla maatamme. Mi seikka, josta jo wiime wuonna mat*
nitsimme, on tänäkin wuonna, ikäwä kyllä, otettawa puheeksi.
Sudet maan lounaisosassa owat yhä »vielä jatkaneet kauhutöitään; ja niiden lasten luku, jotka siellä otoat joutuneet

sen

massa osassa

saa-

se

se

ressa

suusaa-
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petojen saaliiksi, tehnee jo parikymmentä! & kummaa, että
Mainittuamme
asia on herättänyt yleistä kauhistusta.
aueta, että Tampereen Waasan rautatien rakentamista on
yhä edelleen jatkettu, ja että itä-Suomessakin jo on tehty tutkimuksia wastaista rataa warten Taawetin pysäyspaikan ja
Kuopion kaupungin wälillä, olemme kaiketi päällimiten kertoneet kuluneen wuoden aineellisistakin puolista, mitä ahdas
tila meidän on sallinut.
Suljemme siis koko tämän »vaatimattoman kertomuk[emme kuun. tulijoin suosioon. Helsingissä Elokuun alulla
1881.
K. R.
—

Kansanvalistus-seuran
20 p.

juhlakokousJywäskylässä

kesäkuuta 1881.

Toisessa paikassa on kerrottu juhlallisuuksista,

joilla Kau.Sproägtylägfä
kesauä.
itse kokouksesta. Se pibettiiu uuden seminaarin naisosaston woimisteluslllissa, johonka
ennen määrättynä päimänä kl. 9 aamulla kokoontui satakunta seuran jäsentä. Kokouksen aloitti kirkkoherra lärwinen, ilmoittamalla
että, koska seuran sekä puheenjohtaja että sen »varapuheenjohtaja
uliwat estetyt tilaisuuteen saapumasta, oli hän tullut teloitetuksi
kokousta johtamaan; minkäänlaista terwehdyspuhetta ei hän sanonut tarwitsewllnsll pitää, koska jo kunnallisneuwoZ Meurman oli
toispäiwänä lausunut kaikki, mitä tässäkin tilaisuudessa olisi saattanut sanoa.
Sekoitti sihteeriä lukemaan kertomusta seurau
tolmewuotisesta waikutuksesta rotime juhlakokouksen jälkeen.
Siitä otetaan tähän tilan ahtauden wuokst ainoastaan seuraamat kohdat:

kolmas Juhlakokous unetettiin
sauwlllistus-seura»
Jäljellä on toanit kertomus
roiime

Seurauksena sääntöjen muutoksesta on pidettäwä uusi t)rt=
ty§,sfanfanfaleitterm toimittaminen, johon senrci wiime syksynä ryhtyi. Se on woinut
toimittaa wahentämättä millään tatuoin
muuta waitutustllnsll ja yleisön suosio on tehnyt senkin mahdolliseksi, että seuran waroista ei ole tcirwittu panna mitään kirjan
kustantamiseen,
tilansrahat riittivät alkutustannuksiin ja tulleet maksut myydyistä kirjoista omat wähitellen palkinneet muutfin kustauuukset siihen määrään, että
tawallisista lii-

sen

sen

osa seuran

kennemenoistakin kalenterin tuloista on tullut suoritetuksi. Se»
painos oli 6000: kappaleen snuruiuen, joista 1800 mutiin sidottuna. Melkein koko painos on loppuun myyty. Määrätessään sille
kirjalle huokeamman hinuau kuin se, johon seuran muut toimitukset
myydään, on toimikunta tahtonut woittaa seuralle alaa sellaisissakin piireissä, joissa sen toimittama kirjallisuus tähäu asti on ottut
wieras, ja toimikunta toiwoo, että seura, siten on astunut askeleen eteenpäin täyttääkseen seuran ensimmäisessä pykälässä lausuttua tarkoitusta, teroittaa hywää ja helftpohintaista kirjallisuutta
kansan sekaan.
Toiwossa että seuran koossa olema juhlakokous
fen hywätsyy, teroitetaan näinä päiwinä yrityksen jatkoksi tuleman

n
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1882 touobeu kalenterin tilausilmoitus. ©antaa kalenteria warteu
ilmoitettiin fen totutte touofiferraSfa kolmensadan markan suuruinen tilpapalkinto.
Kirjoitukset owat sihteerille lahetettäwät ennen
Heinäkuun »riimeistä päiwää ja paltintotuomareiksi owat toimikunnan pyynnöstä litat proto. Th. Rein, lehtori B. F. Godenhjelm
ja asessori K. @löör lnwanneet rumeta.

Eri kirjoittajia, jotta seuraa toarten oliwat olleet työssä, oli
ennen Miime Inhlatokousta 15, siihen lnkematta kääntäjät. Myöskin Wänrikti Stoolin Tarinani kääntäjät owat tästä pois jätetyt. Wiime juhlakokouksen jälkeen on seuran toimituksiin antanut apuaan 10
kirjailijaa, joista 2 on kirjoittanut taksi toistoa kumpikin ja 3 tuutuu
uiiden joukkoon, jotka jo ennen oliwat seuralle kirjoittaneet. Mteensä siis 22 eri kirjoittajaa. Tähän tulee lisätä ne kynämiehet,
jotka owat antaneet apua seuran kalenteriin. 12 heistä eiwät ole
ennen seuraa »varten kirjoittaneet; kaikkiansa on senra siis tähän
asti täyttänyt 84: eri kirjoittajan kynää. Sitä paitsi on kääntäjinä, pienempien tietojen antajina, tarkastajina 1). muulla tciwoiu
monta muuta miestä ollut seuran työssä.
Tulewaisuutta Marten on seura saanut ottaa wastaau monta
arwollista lupausta, niin että on syytä toitvoa, ett'ei seura enää
joudu mihinkään pahempaan pulaan kirjoituksien puutteessa. Maantieteelliset kuwaelmllt owat tosin Miime wuosina jääneet yli määräajan, mutta kesäksi on tänä waikutustautena aina joka Mnosi saatu
toimitetuksi sekä myöhästynyt Mihto edelliseltä »vuodelta että kaksi
Mihkoa kulumalta Muodelta. Tänä muonna on jo kolmekin wihkoa
walmistunut, taikka arkkimaärältään enemmän tuin puolet siitä,
mitä seura »vuodessa saattaa painattaa jäseniänsä Marten.

n

Puhuessamme seuran kirjallisista toimista, on tässä mhöstin
mainitseminen »välipuhe, jonka luopuma toimikunta on tehnyt tunnetun kirjailijan, kanttori $. Päilvärinnan kanssa, ja jonka kautta
se on ostanut häneltä jakson knlvaelmia kansan elämästä. Ne owat
wielä käyttämättä, ja päätös niiden täyttämisestä jääpi tässä kokouksessa »valittaman toimikunnan täytettäwätsi.
Likeisessä yhteydessä seuran kirjallisen toimen kanssa on fen
rahaknntll. Tässä ei woi tulla kysymykseeu minkään täydellisen
tilin tekeminen, tilithän tehdään »vuosikokouksiin ja tarkastetaan
siellä »valittujen tutkijain kautta. Tässä ilmaistaan ainoastaan
muutamia numeroita, joidenka mukaan käy seuran asemaa ylimalkaan arwosteleminen.
Wiime wuoden lopussa oli raliastonhoitajan wuosikotoukseZsa
antaman tilin mukaan seuran hallussa:
10,000:
Koskematon pääoma.
2,119:48.
Juoksemalla tilillä
12,119:
rahawaroja
18.
Ihteensa
.......
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Edellisen

tamista Marten

syksyn

kuluessa oli ulosannettu kalenterin toimit-

3,753: 17.

..............

2,783: 13.
sisään
970: 4.
Seuran Maroista siis kiinni siinä
Wiime touotta toarten suorittamattomia weltoja oli sitä Mastoin noin 2,000 markkaa; jos siis mähennämme ylempänä oleman
summan 1000:11 a markalla, saamme erotukseksi 11,000 m., joka
snmma antaa johonkin määrin oikean käsityksen seuran todellisista
rcchawuroista tämän Muoden alussa.
Jos siis senran asiat pysymät sillä lannatta, että seura jäsenmaksujen tantta saa sisään sen merrau, minkä se tarwitsee toimitustcnsa painattamiseen, ja kalenterin niyymiuen palkitsee, mitä
fen hankkimiseen ja lähettämiseen tarmitaan ja ne ja muut tulolähteet yhteensä riittämät seuran muihin menoihin, jää seuralle
koskematon pääoma toistakymmentä tuhatta marttaa, johon se Moi
turtoata, pannessaan alkuun uutta yritystä, jonka kustannukset
waatiwlli Maroja enemmän, kuin heti myynnin kautta saattaisi
tulta takaisin.
13,110: 2.
Yhteensä olitoat seuran tulot 1879

Ia samasta

kirjasta oli tullut

......
.

........

.

„

1880

.

.

.

18,423: 94.

Sen jätteen luettiin kertomus Surun haaraosaston kolmeMuotisesta Mllikutuksesta. Kosta MastaaMia kertomuksia ei lähetetty muista haaraosastoista eikä niitä seuran säännöissäkään waabita, jätetään sekin painamatta.
Oli aikomus kalenteria Marten
Malmisina eri kirjoitus haaraosastojen toimesta, mutta fen on täytynyt tästä Vuosikerrasta jäädä pois, fcSf a seuran juhlakertomukon täytynyt käyttää ehkä liiamin paljon kalenterin tilaa
sen takiaomien
toimien kertomiseksi.
seuran

Kertomuksen luettua alkoiMat keskustelut siinä järjestyksessä, jossa kysymykset »limat luetellut sanomalehdissä' julaistussa
kutsumuksessa juhlakotoutsecu ja jutuistaan ne alempana pöytcikimutaan.
1) Onko suotllMa,että seuran tustantajatoimi jollain tatuoin laajennetaan Masta alkaman Mcnkutnstauden kuluessa ja mihinkä suuntaan?
Sihteeri, jota aloitti keskustelun, huomautti lausunnossaan
muutamia käytännöllisiä »vaikeuksia mihkojen säännölliseen ulosantamiseen nähden, jotta olimat seurauksena siitä, että niitä nykyisen järjestelmän mutaan saattaa antaa ulos niin roätjän touobeSfa.
©tentin oli maitea toimittaa maantieteellisiä Miljloja ainoastaan yhben touobeSfa. Oli mahdoton tilata kirjoittaMta useampia yhtä
jan
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aitaa, kun tilaisuutta puuttui lyhyessä ajassa niitä painattaa.
Täytyi turroata yhteen kirjailijaan, loka, jos se, tuten on tapahtutäyttämästä, woi saattaa
nutiin, tulisi estetyksi

seuran

toimitunnau itämään pulaan. Samallaisia waiteulsia oli huomattu
muidenkin wihkojen suhteen, waikkll wähemmissä määrin. Suurempi liike saattaisi paljon huojennusta asian säännölliselle hoitaSen ohessa mainittiin, etta seuran tointa wastaan
miselle.
oli kaiwllttu, että se saa niin wähäu aikaan, antaa tietojaan liian
pätkittäin. Olisi suotllwa, että fe tulisi tilaisuuteen suuremmalla
woimalla tehtäwäcinsä suorittaa; painattaisi ja lewittäisi kirjoja
kansaan enemmän tuin tähän asti. Siten se täydellisemmin tarkoitustansa täyttäisi. Siihen nojaten ehdotteli sihteeri toimen laajentamista siten, että jäsenmaksuista wast'edcs annettaisiin ainoastaan 8-tllitteisia pieniä kirjasia, ja että jäsenet saisiwat erikseen
tilata maantieteelliset wihot, joita ehdotettiin wast'edes nlosannettawllksi niin monta wihkoa wnodessa, että niiden hinta nousisi
Milloin ehdotettu
yhtä korkeaksi kuin nykyiset jäsenmaksut.
muutos pantaisiin toimeen, saisi riippua seuran toimikunnasta,
jonka mallassa myöskin olisi toisellakin tawoin lawentaa seuran tustantlljllliikettä, milloin luuli seuran saattaman ilman waaratta

uusiin yrityksiin.
Tohtori Polen ja kansat, op. Kolan en sanoiwat seuran
juuri maantieteellisten wihkojen kautta saaneen jäseniä; jos ne jätettäisiin pois, niin jäsenet wähenisiwät.
Pastori Schöneman hywätsyi laitin puolin sihteerin epdoituksen.
Lehtori Högman katsoi sopimattomaksi katkaista se jakso
maantieteellisiä kertomuksia, joita alusta pitäen oli luwattu seuran
jäsenille wähitellen jakaa semmoinen määrä, että siitä syntyisi kokonainen teos. Se wllituttllisi jäsenten wähcncmiseen ja olisi kohtuutonta seuran warsinaisia jäMiä kohtaan.
Pllst. Schöneman hnomautti, että se täydellisen kokoelman saaminen tulisi jäämään niin kaukaiseen etäisyyteen, että seuran jäsenille olisi parempi etu siitä, että faifiiuat eri matsosta lnnllstaa sen aikaisemmin.
ryhtyä

Rehtori Voisman yhdistyi kaikin puolin leht. Högmaniin.
Samoin maanwiljelijä Silpinen ja t. opp. Wuorinen, Sormunen ja Pietikäinen.
S. op. Kolan en mainitsi, että, kuu maantieteelliset toivot
owat wiiftyneet, niin moni on jäänyt seurasta kokonaan pois.
Pllst. Sepon emän ehdotti »välitieksi, että seuran jäsenet
saisiwat halwemmallll hinnalla kuin muut lunastaa maantieteelliset wihot.

Seuran

myönnettäisiin

sesti suodaan.

sihteeri

sama

artoelt warsin sopiwaksi, että jäsenille
heille muutenkin tawalli-

250[0 alennus, jota
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massa

filten toiwoi, että jonalin wuonnll faift suuremK. op.
määrässä maantieteellisiä toistoja, jotta kokoelma siten pitem-

min walmistuisi.

Johtaja Seiufierg wastusti paSt. Schönemanin ehdottamaa wälitietä, kosla enemmistö puhujista oli puolustanut maniaa

leht. Höamaniin.
ehdotti kahtalaisen wuosimakson 3 ja
Rahikaineneituät
maantiet. Mihkoja otteittaan.

mcuetyStapaa; yhdistyi

K. op.

maksajat
saisi
Maanwiljelijä Karikko yhdistyi enemmistöön, arwellen
että kyllä 0,1 aikaa odottaa, jos tutyot wiipywättin kauemmin, koska
tukin wihko kunimintin on täydellinen teos.
Maanwiljelijä Kilpinen katsoi tosin kaikkia
wihkoja
hywitsi, mutta maantieteelliset oliluat erittäin omiansa »viehättämään
nuorisoa, jonka wnoksi katsoi suotawaksi, että niitä toimitettaisiin
6

tfnf Edelliset

seuran

samalla tatuoin tuin cuueitfiu.
K. op. Tarktllueu ei katsonut oletoatt syytä lawentaa seuran fuStautajatoiitta, nuijin suuriin kustannuksiin katsoen, joita
kuwateotset waatiwat.
Leht. Högman tahtoi wastata myöntäwästi kysymyksen ensi
osaan, onhan seuran knstautajatoimi laajennettavia, mutta kun oli
epätietoista, kuinka se woisi menestyä, niin oli jätettäwä toimikunnan asiaksi laajentaa toetteetsi seuran toimi jollakin muulla kirjallisuuden alalla kuin maantieteen.
SKaantoilj. Kilpinen katsoi historiallisten kansantajuisten
kertomusten miellyttämän erittäin kansaa, jonka wuoksi ehkä sellainen laajentaminen olisi hywä, että seura pitäisi niitä warastossa
muutamana.
Maanwilj. Karikko ehdotti kustantajatoimcn laajennettawlltsi pienempien wihtojen painattamisella toimikunnan mielen
mutaan.
Kllnsnk. op. Surwouen yhdistyi past. Schönemaniin wastustaen Kilpistä, loska muta kyllä oli historiallista kirjallisuutta,
mutta ei maantieteellistä ensinkään.
K. op. Söderholm yhdistyi k. op. Rahikaiseen.
S. op. Solan e n katsoi kahtalaisen jäsenmcikson tuottaman
monta käytännöllistä

hankaluutta.

Siihen keskustein

päättyi ja kokous

katsoi suotawaksi, etta

tustantnjatoimi laajennettaisiin, mutta millä tatuoin se
seuran
tapahtuma, jätti totons toimikunnan ratkaistawaksi,

oli

sillä ehdolla, ett'ei maantieteellisiä

wihkoja

kuitenkin

annettaisi ulos eri sarjana.
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2) Onko mitään muutos juo t alt) a ajassa, jolloin
jäsenmaksut kannetaan, ja mikä aika ou sopiwin asia-

miehelle tilin tekoon?
Sihteeri ilmoitti, että useimmat asiamiehet lähettämät tätä
nykyä toimikunnan kehoituksesta maksut kewäällä. Norjan kausanwalistusseura pyytää maksut jo ennen helmiknmi loppua, Tanskan toaStaatoa seura ottaa maksut kahdessa osassa, toiseu kewäällä ja
toisen syksyllä. Mitä meidän seuraan tulee, luuli sihteeri sopiwimmlllsi jatkan, niinkuin jo on aloitettu, tis niin, että jäsenmaksut
fattnetaan kewäällä, kalenterin tilausmaksu ja sen kanssa yhdessä
ehkä muidenkin wast'edes tilattawatsi tarjottuni teosten hinta syksyllä. Tili wuoden kuluessa myydyistä kirjoista olisi paras, knteu
tähän asti, antaa kewäällä yhdessä jäscnmaksujeu kanssa.
e tuber g katsoi sopiwimmaksi maksnajaksi se»,
Johtaja
jolloin ensimmäinen wihko annetaan jäsenille.
K. op. Pietikäinen ja Söderholm fatfottoat ajan wuoden alusta 15 päiwään kesät, aiwan riittäwätsi.

Reht.

33 oi Sm a n yhdistyi joht. Lembergin:.

Herra Helminen wastusti kokonaan kaikkea ajan määräystä, koska maaseuduilla oli waitea saada jäsenmaksuja kannetuksi.
Sihteeri ei tahtonut mitään jyrkkää rajoitusta tehtäwäksi,
mutta luuli seuran asiatoimelle hyödylliseksi, jos maksut suoritettaisiin kewätpuolella.
Lehtori Länkelä yhdistyi sihteeriin. Asiamiehet olisi welwllitettawa tekemään ensimmäisen tilin jo ennen maaliskuun lop>
pua, jotta johtokunta woisi päättää, kuinka fen toimi on toteutettavia. Sitte olisi kuitenkin wielä lupa koota rahoja wuoden kuluessa.
Kokous ei katsonut mitään jyrkkää ajan rajoitusta tarpeelliseksi, kuitenkin oli suotawa, että jäsenmaksut lähetettäisiin wnoden
edellisenä puoliskona, mutta saisi niitä lähettää myöhemminkin. Tilinteon suhteen oli noubatettaroa samaa tuin maksujenkin suhteen.

3) Missä järjestyksessä tulee kutsua uusia asiamiehiä seuralle?
Sihteeri: Waikka seuran jo on onnistunut saada asiamiehiä useimpiin paikkakuntiin maassamme, täytyy kuitenkin wuosittain kutsua melkoisen määrän uusia, etupäässä luopuneitten sijaan,
mutta myöskin muista syistä. Kun entinen asiamies luopuu Mirastaan, on tawallisesti hänen tanttansa saatu tietoa toisesta asiamieheksi sopimasta henkilöstä, jota silloin myöskin on kutsuttu.
Mutta toisinaan tapahtuu, että uusi ehdotetaan tahi tarjoutuu.

I»7

Maikka jo ennaltaan ott toinen mies kutsuttuna asiamieheksi. Silloin saattaisi joko kuulustella entisen asiamiehen mielipidettä, kutsua
entistä kysymättä, tai olla mihinkään toimeen ryhtymättä. Sihteerin mielestä saisi asian meno riippua siitä wireydestä, jota entinen
asiamies on osoittanut toimessaan. Toiwoi, että seuran läsnä ole-

asiamiehet lausuisiwat mielipiteensä asiasta.
Pastori Lindgren artoeli, että asiamiehen pitäisi luopuesjaan aina esittää, kenenkä hän jäsenistään tahtoisi seuraajakseen.
Pastori Streng luuli seurakuntien kirkkoherrojen oletoan
ikäänkuin itsetirjoitetut asiamiehet, joiden puoleen toimikunta aina
woisi kääntyä, ja walitti samalla, ett'ei Inkerinmaan kirkkoherroille
ole mitään kutstimusta tullut, Maikka he kyllä olisiwat asiaa harrastamia.
Sihteeri huomautti, ett'ei Inkerinmaalla ole asiamiehiä ollenkaan, koska säännöissä oli säädetty, että seuran jäseuteu piti
olla Suomen kansalaisia. Hän myönsi kuitenkin, että seuran sopisi
jokatapauksessa hankkia asiamiehiä sielläkin; jäsenmaksuja maksamille
Wenäjäu alamaisille woisi myöntää kaikki oikeudet, joita muutkin
jäsenet nauttimat, sillä poikkeuksella, että heillä sääntöjen
seuran
mukaan ei ole seuran kokouksissa äänestysmaltaa.
Pasi. Schöneman arweli, että jos luopuma asiamies ei
tahdo ehdotella uutta, niin woisi toimikunta kääntyä seurakunnan
mat

kirkkoherran

puoleen.

Pastori tr en g pyysi anteeksi, jos oli luwatta äänestänyt,
ilmoittaen samalla, että hän oli malmis rupeamaan seuran asiamieheksi ja lisäten: „Gi olisi mitään syytä sulkea meitä pois Suomen kansalaisuudesta. Kukaties me emme aina ole niin tilaisuudessa ottaa
asioihin, maan meissä muotaa sama Suomen meri
osaa yhteisiin
suonissa ja sama Suomen mieli kuin täälläkin. Olisi Marsin raskasta palata kotiin, jos siellä täytyisi sanoa, että Inkerillä eläwäiset Suomalaiset eitoät saa yhteisiin asioihin ottaa osaa".
Johtaja Seinberg lausui kiitollisuutensa siitä, että pastori
Strettg oli ottanut fen tärkeän kysymyksen puheeksi ja pyysi sen johdosta saada lisätä jo tehtyyn päätökseen toimomuksen siihen suuntaan, että Suomalaiset Inkerinmaalla erittäin otettaisiin huomioon
ja että toimikunta koettaisi lawentaa »vaikutusalaansa myöskin niihin.
Puheenjohtaja huomautti tämän johdosta, että äsken tehdystä päätöksestä ei enää moi luopua, ja että sääntöjen 2 §:lässä määrätään, että senrcin jäseneksi pääsee: „jotainen Suomen kansalainen".
Kysymys siis koski sääntöjen muuttamista ja sen moi ottaa puheeksi ainoastaan sääntöjen määräämässä järjestyksessä.
Johtaja Leinberg muistutti, että hänen lisäyksensä oli
Maan „toimomus" eitä mikään sääntöjen muutos. Jos toimikunta ottaisi asian tutfittatoaffi, niin woisi se myöskin keksiä keinon, jolla se woi lewittää seuran kirjasia Inkerinmaalle suomalaisen papiston kautta. Varsinaisiksi seuran jäseniksi Inkeriläiset
ettoät woi tulla.
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Herra Helminen tahtoi, että kokouksen pitäisi lausua se toiettä tulemaksi juhlakokoukseksi ehdotettaisiin nmutettawaksi
2 § säännöissä siihen suuntaan, etta seura woisi waikuttaa ulkopuolella maatakin, koska Suomalaisissa Tornion joen toisella puolella
ja Norjan puolellakin oli kansallinen henki rumennut liikkumaan.
Siellä niinkuin Inkerissä ja Amerikassakin pitäisi seuran saada
roontug,

»vaikutusalaa.
Puheenjohtaja huomautti, että poikettiin pois itse kysymyksestä, joka koski asiamichien kutsumusta Suomessa.
Pastori Streng ilmoitti, ett'ei hau alussa kuullut, että oli

kyshmys

Maan asiamiesten kutsumisesta Suomessa, Maan ajatteli,
etta niitä moi kutsua ulkomaaltakin ja huomautti
johdosta toijäsen lähtee ulkomaille, joko dan sillä suljetaan
seksi: „los
pois
yhteydestä; jos hän siellä on rouoben tai mitfi, eiköhän
ole sama? Mitä Inkerin papistoon tulee, niin meillä on mirkaitmobet Suomessa, meidän lapsemme omat asewelmollista, joksi ainoastaan Suomen kansalainen kelpaa, emme ole millään lailla

se

seuran

(Suomen

ja

kansallisuuttamme kadottaneet, kaikki elämät siellä passilla

sentähden luulisin,

seuran

sen

senran

että meillä myöskin pitäisi olla oikeus tulla

asiamiehilsi".
Tohtori' Polen: Seuruu säännöissä ei sanota että asiamiehen
pitää olla Suonien kansalaisen. Asiamieheksi moi seura siis ottaa
ulkomaalaisenkin ja semmoinen asiamies moi kyllä leivittää seuran
kirjoja, olkoon hän missä tahansa.
Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin lykätä myöhemmäksi
päätöksen tekemisen asiamiesten kutsumisesta ulkopuolella Suomen
rajaa, jotta nyt maan annettaisiin lausunto asiamiesten kutsuntataivasta Suomessa,
Metsäherra ZMeigberg ehdotteli semmoista järjestystä ftidettäwäksi, että johtokunta ensiksi pyytäisi semmoisen seurakunnan
pappia, jossa ei intetä ole asiamiestä, ottamaan ivastaan asiamiestoimen, tai esittelemään jonkun sopiman henkilö».
K. op. Pesola muistutti, ett'ei seura ole pitänyt oikein
huolta afiamietjtstä, koska niitä ei ole joka paikkakunnassa, Maikka
useita jäseniä aina tulee, missä Maan on afiaimies.
Sihteeri hnomantti fett johdosta muistutusta, joka on ohjesääntöjen lopulla: „Seuran ystämiltä toimotaau ilmoitusta siitä,
missä asillmielnslä on puute setä, milloin niin sopii, ketä käwisi
asiamieheksi luisua".

■

Kokouksen päätökseksi tuli, että asiamiehen kutsumistapa annettiin kokonaan ftäätoimikunnan huoleksi.
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4) Onlo
ivastaan?

muistutuksia seuran

järjestysohjeita

paitsi
Kokous ei tehnyt niitä »vastaan mitään
jäsenmaksujen kantoajasta, jossa olisi otcttawa warteen, mitä toisen

muistutuksia

kysymyksen

keskustelussa

5) Onko syytä

oli ilmituotu.

hnol«npitoon yleisen suomalaisen
ja mitä Moi,

scnrn

lanlnjnhlan aitaan saamista Marten
asian edistämiseksi tehdä?

Sihteeri: Toispäiwänä wietetty juhla todistaa, että laulutaitoa ja lauluharrastusta on maassamme, joten sen johdosta uskaltaa
toiwoa, että kuu wacm saadaan tarpeeksi aikaa walmistutsiin, ei ole
mahdotonta, että tulema laulujuf)la »voittaa hywin paljon kannatusta, saa hywiu runsaasti osanottajia. ©n tiedä, tarwmnenko perusteita luetella; jätän fen
emättä ja ehdotan lyhykäisesti, että
kysymyksen edelliseen osaan »vastataan myöntäwästi. Seuraa sitten

sen

jälkimäinen

osa.

Katson siinä suhteessa sopiwaksi,

että

seuran

toimikunta Helsingissä lähettää painetulta kutsumuskirjeitä asiamiehillensä niiden kautta annettawusi maamme laulu- ja soittokunnille.
On muistutettu wiimesytsyistä tointa wastaan, jolloin pyydettiin
asiamiehiä tawalla,minkä itse hywäksi näkee, ilmoittamaan asiasta, että
sillä tllwoin kutsumus ei »vaikuttanut läheskään niin paljon, luin
jos olisi leivitetty paineluita senran toimikunnan allekirjoittamia
futfumugfirjeitä
laulutunnille. Asiassa saattaa olla perää!
Sitten olisi kenties! syytä tässä kokouksessa »valita komitea, johon
pitäisi kuulua pari, kolme käytännöllistä ja laulua harrastamaa
henkilöä. Sen toimeksi uskottaisiin ohjelman teko, nuottien painattamisen ja kirjoittamisen walivominen p. m., mitä on läheisessä yhteydessä juhlan kanssa. Toimikunnan sopisi heti ryhtyä työhönsä.
Seura kentiesi suostuisi »vastaamaan kustannuksista nuottien
hankkimisessa, sillä ehdolla, että seuran siitä tarttumat menot myöhemmin torwattllisiin jnhlakassasta. Niihin toimiin olisi syytä aikaisin ryhtyä. Sama toimikunta saisi määrätä ja sopia johtajista
itse laulajatfigfa.
Kokous mustasi kysymyksen edelliseen osaan kansat, op. Tarkkasen ja lehtori Högmanin ehdotuksesta yksimielisesti, että laulujuhla olisi toimeen saatawa. SBalittaroalle toimikunnalle päätettiin antaa täysi »vapaus, tawalla, jona parhaaksi näti, ryhtyä asian
toteuttamista warten tarpeellisiin hankkeisin.

suoraan

Sitten otettiin testusteltawatsi
moitettu muutosehdotus seuran
heen wuoroa:

senran wuosikokoutscssa ilsäännöissä ja pyysi pu-
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Sihteeri, jota ilmoitti, että ehdotetun muutoksen lautta
saisi seuraaman muodon:
asioita johdattaa toimituitta Helsingissä. Siihen
Malilaan seuran jnhlnkokonksessa, joka on pibettäroä ennen
inäärätyssä paikassa jota kolmas wuosi taikka useammin, esimies ja Miisi, jäsentä, jotka kaikki kuusi leökuudestaau walitsewat waraesiniiehen ja rahastonhoitajan feta määräämät fotoeltaau
miehen sihteeriksi, jolla niinikään on toimikuuuassa sija ja sanansääntöjen 4:8 §
„Seuran

walta. Samoin wnlitaan jnhlatokonksessa kolme warnjäsentä. Ne
owat Mirassaan siksi, tuin seusenran luottamusmiehet
juhlakokouksessa uusi Maali on tapahtunut".
raamassa
©autoin tulisi niiden IN:teen Meesen seuraama lisäys:

«Juhlakokouksessa käsitellään senianwat asiat:

5) aja» ja paikan määrääminen senraawata juhlakokousta
marten".
Tämä ehdotus ei ole
toimikunnan teleittä, jota tässä
tahdon huomauttaa; kuitenkin pidän luonnollisena asiana, että jos

seuran

muutosehdotus ei olisi ulkoapäin tullut, olisi toimikunnan tocltool=
lisuus ollut ottaa asia puheeksi. Wanha määräys, että juhlakokous Malttamattomasti oli pidettäwä Iymaskylässä, tulen säännöissä seisoo, oli tähän asti käytännössä ymmärretty niin, että

juhlakokous ei ollut muuta kun taMallinen kokous keskusteluja ja
päätöksiä Marten juhla-aikana. Mutta nyt, jolloin tästä kokonlsestll lupaa syntyä uusi hywinkin suuremmoinen juhla, on asianlaita melkoisesti muuttunut.
Seura ei taltta ensimmäistä juhlakokoustansa Marten pyytänyt muuta kuin feSfuStetttfaltn. Nyt pyydetään paljon. Seuran jäsenet täällä ja Iywcwlnlän kaupunkilaiset
olimat toimit, eri pyynnöstä taksi kertaa snostnueet Valmistamaa»
seuralle juhlan ja heille tulee suuri kunnia siitä lamasta, jolta
oroat
lupauksensa täyttäneet. Onnistunut juhla toispäimä-

sen

nä oli kokonansa IyMästytäläisten aitaan saama, he olimat laitti
tehneet. Suurin osa setä laulajia että soittajia oli
ioalttttStulfet
IyMllZkyläläisiä ja yrityksen rahallinen kannatuskin oli totonaan
heidän. Seuran toimituitta ei antanut sanottnmasti uiitääu yrityksen tannatnlsctsi. Se tett fett periaatteellisista syistä, tahtoen
heti alusta saattaa ne juhlat ainoalle luonnolliselle tolalle. Jos
mielet onnistuneen juhlan tantta jontuimat niin innoituksiin,
että toarmuubetla tämän juhlan seurauksena tooimiitc toimoa suuretkin laulujuhlat mahdollisiksi maassamme, on tämä kaupunki se,
jonka ansioksi asian loistama menestys totonaan on luettaMa.
Mutta, seura» toimikunnan ja itse seurankin on mahdoton
pyytää, että tämän kaupungin asukkaat, sentähden että terran omat
onnistuneet, ottaisiwat welwollisuudetsensa aina ja ilmaiseksi
hanttia tällaisia hauskoja juhlia. Pitoja ei metbän fotot itsellemme
lästeä toisen kußtannutsella; siihen tulee kutsumusta odottaa erikseen jota kerta, ja pitojen tapaanhan tulisi mielestäni lansanma-
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listus-seuran

juhlan aina olla laadittuna. Siis olisi nykyisissä
oloissa ollut hywiu sopimatonta olla koskematta määräykseen säännöissä, joka melmoittaa Iywästylän ottamaan sen juhlan Maitaan joka kolmas wuosi. Luulen melkein, että maitta Iymästyläu
kaupunki itse welwoittaisi itseänsä ottamaan juhlaa Mustaan, olisi se
kuitenkin seuran kaunalta sopimatonta suostua tarjoukseen nutitta
kuiu yhdeksi kerraksi erältänsä.
On mititatiit kohtia, jotta muutosta puolustamat. Waitcci
on pienelle tanpungille juhlatila sellainen kun nytkin tänä wnonna,
jota on kestänyt yhdeksän päiwää. Se häiritsee tuntuwasti liikettä
ja asintoimin.
Sun kansakoulukokllus ja laulujuhla sowitetacm toteen aitaan, häiritsemät tie toisiansa. Ne syyt omat olleet sanomalehdissä esitettyinä, jonka tähden en miimp niissä sen enempää, tahdon
lopuksi Maan kysyä: jos tansakonlnkotous pidettäisiin esim. Samonlinnassll tahi Sortawalassa ja tansanwalistus-seurau juljja täällä
yhteen aikaan, eiköhän olisi monelle maali waikea, mihin lähtisi.
Jos seura aina »viettäisi juhlansa täällä samana muonita, jolloin

se

pidetään tllnsakoulukokous, näyttäisi
yritykseltä pakottamalla pakottaa hallitusta myöskin aina pitämään mainitut kokoukset
paikassa. Seuralle ei fotot sellainen Marjokaan,
pitää

massa
asettaa

sen

sa-

juhlansa sille kannalle, ett'ei se sillä tee estettä tahi hankaluutta waltion jo ennallaan määräämille kokouksille yhtä Mahan
kuin muille tumallisille yrityksille. Se woist muuten joutua sotakannalle tansakoulutotoustll wastlllln, ja se tila sopii kaikkein wämeidän seurallemme.
himminJohtaja
Leinbera. Mielellään tunnustaen ja kiittäen sitä hy-

wäntahtllisuutta ja kohteliaisuutta SpmäSfplött kaupunkilaisia lohtaan, joka on ilmitullut sihteerin »viimeisessä lausunnossa, pyytäisin
kuitenkin saadakseni huomauttaa muutamasta kohdasta, jota tekee tämän kysymyksen toto nuoren toaliStuS=feuran elämälle warsiu tärMinusta näyttää liika aikaiselta, että muutos siinä suhkeäksi.
teessa, jota uyt on kysymyksessä, on ehdoteltu. Wnlistnssenra on
wielä nuori ja se tarwitsee niinkuin kaikki munitin rakennukset aitaa wllnrastnlltseen, kehittyäkseen, tarwitsee Mäkinaista pohjaa pernstnksetscen,. spmin epäwakaisetsi tulisi minusta walistnssenran olot,
jos nyt kohta, tun masta toinen juhlakokous on ollut, jota Marten erinäisiä toimia on pidetty, jotta owatkin jotenkin onnistuneet,
jos nyt kohta tulisi kysymykseen muuttaa näiden juhlien paikka.
Siinä sitten tarwittllisim unfia puuhia, ne kokemukset, joita täällä
jo on tehty ja joita moi hywätsi käyttää tulevaisuudessa, jäisimät
sikseen. Wieläpä tahtoisin lausna fen toimomutsen, että olisi suolatua meidän pienelle kansalle, että meilläkin olisi tämmöisiä juhlallisuuksia Marten erityinen paikka määrätty, samoin kuin muinaisella wllhäisellä kreikkalaisella kansalla Olympia oli siihen määrätty.
Me tunnemme kaikki, mitä tämä paikka on Maikuttanut Kreikkalaisteit siwistyshistoriassa. Kyllä Kreikkalaisten kesken oli monessa

192

suhden eripuraisuutta

ja riitaisuuksia, joideu nojassa tietysti jokai-

nen etewämfti hinta olisi woinut waatia näitä juhlallisuuksia ioie=
tettäwäksi omassa paikassaan, maan se ei tullut kysymykseen. Kaikki
oliwat yksimieliset siitä, että oli paras pitää ja säästää sitä ioar=
ten erityinen paikka.

Wn-rannollisesti woisi tämän paikan meidän maagiamme asetse näyttää hywältä ja cdnlliselta, että fe
niin tnlisi olemaan. Mutta huolimatta werrauuollisuutsista on jo
että on määrätty paikka tämitsessään edullista ja käytännöllistä,
möisiä juhlallisuuksia Marten, laittein fopimiu on minun ymmärtääkseni paikka, jota on sijoitettu lcski-Suomccn. Tänne paraitcu sopii
tulwailla wäteä maamme eri haaroilta ja tämä paikka on paitsi sitä
erittäin sopiwa sen wuotsi, että täällä on Snomcn wauhin ja suurin seminaari, joka wiime aitoina on tullut warustetutsi suurilla komiclä suuremmilla warnstetaan. Semloushuoueilla ja ennen pitkää
moisia kokoushullncita ci ote monessa paikassa maatamme, paitsi
pääkaupungissa ja suuremmissa rautakaupunacissa. Säältä on seminaari ja tietääksemme seminaarissa harrastetaan paljon laulua.
Niitä laulajaifia marten, joista on kysymys, on siis täällä hywä
taa Olympian rinnalle ja

Suuri joukko laulajia löytyy jo edeltäpäin, jotka woiwat
wlllmistua tämmöistä juhlallisuutta luarten, uiiukniu uyttiu on

pohja.

tapahtunut.

Mitä tulee niihin nhranksiin, joita juhlallisuudet waatisiwal
Iywäskylän kaupunkilaisilta siihen katsoen, että kaupunki on »vähäinen ja kaupunkilaiset wähäwaraisia, niin, jos ne waatiwat uhrauksia, niin tuottllwat ne myöskin taloudellisin etuja. Jos sitä
paitsi wastaiseksi, niinkuin nyt, tyydytään yksinkertaisiin toimiin, niin
luulisin, että kaupunkilaiset aiwan mielellään woiwat tehdä ne
nhrankct ja nähdä waiwan, niitä niihin tarwitaan. SBielä tahdon hnomanttcin sitä, että arwattawasti nämä juhlallisuudet

wuosi wuodelta tulemat kehtiämääu luielä fuuremmiffi, f«te=
ämmiksi. Sun asewelwollisuus kerta pääsee waurastumaau maas-

samme, niin

sopiihan

niihin

juMiin yhdistää ompumajuyiia, joihin

maamme eri haaroilta tulwailce nuorisoa, niinkuin esim. @meit=
sissä on tapana, sekä myöskin woimistelnharjoituksia (tnrnfesten).
Siihen katsoen, että walistus-scurau asioita ajan cnimmätseeu kausat.
opettajat ja opettajattaret, niin Heillä, jotta täällä ennen omat
hywä tilaisuus saapua juhlallisuuksiin, kun niitä pidetään nhteydessä tansaloulukotousteu

saaneet tieteellisen siwistykscusä, olisi

kanssa, joita toiwon wast'edeskiu pioettäwän täällä.
K. op. Karjalainen. Woi otaksua, että kausakoulnlokous
wast'edes tulee pidettäwätsi Sortawalassa tai Tamnnsaaressa ja
tun on malttamatonta että wal.-senran juhlakokoukset pidetään yhteydessä kansakoulukokouksen kanssa, niin ei pitäisi paitasta mää-

rätä muuta, tuu että juhla pidetään yhteydessä kansakonlnkokout-

sen

kanssa.
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Sh op. Sormunen yhdistyi edelliseen puhujaan ja sihteeriin,
„Iywästylän".
Tahdon huomauttaa op. Karjalaista
ivastaan, ett'ei ole mitään walttamättömyyttä siihen, etta kansakoulnlokons tulisi olemaan yhteydessä walistus-seuran kokousten kanssa.
Seminaarin asema Iywäskylässä ja se snuri luku oppilaita, jota
siinä löytyy, tctce tämän paikan niin edulliseksi, että walistus-seura,
jos se tahtoo Panua toimeen jonkun laulujuhlan, aina tuot tuottaa
laulukööriiu, jota siitä on tnlewa. Iywaskylän edullinen asema
maassamme on sellainen, ctt'ei siitä f olut riidellä. Jos esim. hurtit
tai Wiipnri tarjoilisi walmistaninan tällaista juhlia, niin olisi
esim. Torniosta tulemille paljoa suurempia kustauuuksia lähteä sinne
tuin Iywäskylääu.
K. op. K au en. Jotta kansa tulisi walistetuksi enemmän,
niin olisi nämä juhlat wictettäwä jossakin maaseudulla tai muussa

että 4 §:stä jätettäisiin pois sana
ehdotellen
Mioppilas Nyman.

taupnussissa tuin Iywäskylässä.
Sh op. Pesola yhdistyi joht. Lciubergiiu, katsoen että I:kyläläisillä on ainoastaan etua juhlasta eitä suinkaan wahinkoa.
Sh op. Tarkkanen. Juhlakokous woisi olla IckylässN, mutta
mitä laulujuhlaan tulee, itiin on sopimaton sitä pitää siellä, koska
Sodankylästä on helpompi tulla Helsinkiin tuin 3:lt)lään, sillä

mahdoton

on laulutuntien kulkea kyydillä.

asema

Siinä

kohden

on esim.

Tampereella edullisempi
tutu Iywäskylällä. Nytkin olisi tullut
toto joukko laulutuntia, jos kulkuneuwot I:tylään olistwat olleet
sellaisia, ett'ei tarwitsist tyytihewosta käyttää.
Op. Karjalainen muistutti, että laulujuhlaan pitäisi talk-

kien tulla ci ainoastaan seminaarilaisten.
Pasi. Schöncman huomautti, että Iywäskylässä ei woi
paha ilmakaan tehdä lanlujuhlaa mahdottomaksi, sillä siellä oli

suuret huoneuksct.
Sh op. Liimatainen katsoi laulujuhlan maalla tuleman
liika kalliiksi ja mahdottomaksi panna toimeen. Kysymys «li liitä
aikaisin nostettu, koska juhlat oliwat tähän asti totuin menestyneet likylässä. Haittaa syntyisi, jos semmoista juhlaa imetettäisiin
esim: »vieraskielisessä paikkakunnassa. Juhlat olisi siis pibettä=
wä Iywäskylässä, waikta ci yhteydessä tansakoulukokouksen kanssa.
Pastori Kekoni. Kun tämä on toimikunnan nostama kysymys, mahtaa siinä olla joku päätarkoitus alla. Minä olen aatoistanut, että walistus-seura tahtoisi lciwcammalle alalle walistusta
lcwittää. Tosin niillä, jotta omat puolustaneet juhlakokouksen pitämistä Ickylllssä on snuria syitä ja suuret puolustusaineet, mutta
luultawasti maapllikkllkunnlltkin mielellään ottaisiwat juhlakokouksen
wllstacm. Se on siis itscttaisyyttä sitä aina wetää tänne. Jos
asiaa laweammcissa muodossa katsotaan, niin olisi hywä, ett'ei
seura sitä siirtäisi ainoastaan teskipisteesen, maan ympäri laitoja
myöten. epäilen, onko walistus-seura niin heitoilla jaloilla, ctt'ei fe
woisi erota kansatoulutotouksesta.
9
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Puheenjohtaja. Tahdon kaikin puolin suostua siihen,mitä
joht. Lemberg sanoi, erottamalla pois kuitenkin ampuma- ja muut
juhlat, gijroäffpit laitti syyt, jotka hän toi esiin. Arwattawasti
on sopiwampill paikkoja paljon maassa, Marsinkin jos juhlakokous
määrässä, mutta minä luulen
tehdään laulujuhlaksi
wielä wal.-seuran tarwitscwan enemmän intoa ja kiihotusta ulkoapäin, tuin että
lähtisi ympäri maan kiihkoja herättämään.
Luulen oleman waarallista
terwcclliselle waitntnkselle tämän ehdotuksen, jos tehdään siitä laulujuhla semmoinen, jota
fät) kylästä kylään, kaupungista kaupunkiin maanpiirin ympäri
intoa jakamassa. Terwccllisempi on wielä etsiä sydämiä, harrastajoita ja semmoisia omat kausalouln-oftettajcit. Seit wnoksi
katson llsillnmnkaisennnatsi toettua säilyttää jnhlakotons yhteydessä
opettlljlltokonstcn kanssa. Muuttama kyllä on, että tausatoulnu
tolmiwullsikotouksct tulemat ninussa kaupungissa pidettäwätsi. kärsiköön wlllistus-seura silloin pienen hallawnoden ja tyytykööli
waan yhteyteen seminaarin wnositnttinuon kanssa; sillä on silloin
yhtä hywin toiwo saada olla yhteydessä toto kansakoulu-opettajiston kanssa, kuu kokous taas tulee likylään, Du tcrweellisciupi
tunnustaa entisiä ystäwiä ja rakentaa niiden perustukselle, tuin
mennä etsimään unsia ystäwiä ja suosijoita. Sunien näiden olewan wilpittömia. Minulla on paljon syytä epäillä, mitä mieltä
wal.-seuran wastaisissa juhlissa tulisi ilmi. Tahdon maan hnoutauttaa siitä, että on wältettliwa, ett'ei walistns-scnran jnhlakokons
tai tämän kiihko-innon kannattajaksi eitä ylitulisi miksikään
päänsä ottaisi intoa ajaakseen, maan Pysyisi niiden wilpittömäin yg=

suuremmassa

se

seuran

sen

täwien turmissa, kuin sillä tähän asti on ollut. Ia mitä sillä o»
täällä Ickylässä; jos ne ciwät ole kirjallisissa töissä sunria, niin
ne kuitenkin lewittäwät niitä tuotteita hiljaisuudessa. Oi ole muutosta tehtäwä, ci ciiuakaau wastaisetsi.
Johtaja Leinberg huomautti op. Tarkkasta wastacm, että
tulknneuwot kesti-Suomessa cdistywät edistymistään ja 3 wnodcn
päästä on jo ehkä walmis Waasan rautatie, joka tulee käymään 8
penikulman päässä Iywäskylästä. Warmaan kohta rakeunctaan
wielä lisäksi rautatie Mikkelistä Kuopioon ja se yhdistetään Iywästylän kautta Waasau tiehen.
Mllllnwiljelija Kilpinen ei katsonut tarpeelliseksi, että juhlakokous aina olisi kiinnitetty Iywaskylään; hän ci tosin tahtonut sitä poiskaan Iywäskylästä, mutta tarkkaa sääntöä ei siinä pitänyt olla.
Sihteeri huomautti, ett'ei tarkoitus ole kuljettaa juhlaa paikasta paikkaan, maan katsoi itätoätfi, että Iywäskylä olisi welwoitettu ottamaan sen aina wastacm. Jos tahdottiin pitää sitä 3y=
wäskylässä, niin woihan kokous joka kerta miu määrätä, mutta jos
Iywäskylä kerran wäsyisi, niin olisi hywä, jos saisi juhlan muuttaa toiseen paikkaan, asiat olisiwat silloin luonnollisella kannalla.
Itse asiaan ei kuitenkaan, wnituta sääntömuutos paljon. Jos Iy-
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wäskylään kerran tulee enemmistö, joka tahtoo juhlan muualle
siirrettäwätsi, niin eiwät Utittaan warokeinot auta, helppo on muut-

taa ensin pptäle ja sitte juhla.
Maisteri Cantell. Ei ole ihmettä, jos johtaja Lemberg
on tullut »viehätetyksi »vertauksesta Olympian ja SptoäSfplän Maliitä, eitä ole myöskään ihmeteltäwä, että moni Iywäskyläläinen
on tätä ehdotusta käsien taputuksilla säestänyt, mutta kuitenkin
jäi

roertattffeSfa mainitsematta

pääsyy, jonka

tähden

Iywäsky-

lästä olisi tehtäwä Olympia. Minun ymmärtääkseni ei johtaja
tuonut esiin mitään syytä, mintatcihden tällainen asema anncttaisim
Iywäskylälle. Olympialla oli erittäin tärkeä asema, kun sen kautta
Kreikan eri »valtiot »uoiivat siinä yhdistyä ja olla yhdessä. Suomen
olot oloat toiset, meillä ci semmoista pihistystä tarwita. Minä
yhdistyn niihin puhujiin, jotka owat lausuneet sen ajatuksen, että
walistus-seurcm tulee koettaa walistaa koko kansaa eitä ainoastaan yhtä osaa. Du puhuttu paljon juhlan tuottamista welwollisuutsista, mutta siitä on myöstiu etuja paljon ja niitä ei
pidä antaa yhdelle paikalle. Mitä puheenjohtajan puheesen tulee,
ett'ci pidä jättää wanhoja UStätoia ja hakea uusia, niin ei sitä tartoitfe tehdä sen tantta, että juhlapaikka muutetaan. Tietysti tulisi
seura wastakin maittamaan kannatusta samoilta henkilöiltä kuin
tähänkin asti, jos seura pitäisi kokouksensa erikseen eikä yhteydessä
seminaarin wuositutkinnon kanssa, turwaantuisi enemmän itseensä
ja siihen harrastukseen, mikä seuran jäsenillä on. On nähty edellisissä kokouksissa, että kun walistus-scuran kokous aina on pidetty
jälestä kansakoulukokouksen, niin on ikäänkuiu into »vähän laimentunut tämän seura» toimiin. (Si olisi liika aikaista, jos seura pi-

täisi juhlakokouksensa itsekseen.
Puheenjohtaja huomautti, ctt'ei suinkaan ollut Iyroästyläläisiä asiatausa ajamassa, koska heitä ei ollut edes tusinaa saapumilla, he oliwat katselleet asiaa maan yleiseltä kannalta.
Johtaja Lei n berg huomautti, ctt'ci ollut kysymys, että juhla
ijäfft päitoitfi jäisi Iywäskylään, maan muutoksen lykkäämisestä
tuonnemmaksi. Siitä »voimme olla »vakuutetut, että jos muutos kerta tulee päätetyksi, iiii»! sitte »vasta erimielisyys ja eripuraisuus tulee ilmestymään, toinen ehdottelee toista paikkaa, toinen toista eitä »voida saada sentään »vertaa yksimielisyyttä toimeen
kuin tähän asti.
Äänestyksellä päätti kokous fett jälkeen
ctt'ei mitään muutosta 4 §:lässä tehtäisi.

suurella enemmistöllä,

iii un kaikki ehdotetut kysymykset näin oliwat ratkaistut, kysyi
puheenjohtaja lopuksi, oliko kellään
jäsenellä 10 An 5 kohdan
johdosta jotakin kysymystä chdoteltawaa teslusteltawaksi.

seuran
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K. op. Tamminen esitteli että sääntöjen 2 §:stä jätettäisiin
pois sanat „Suomen kansalainen".
Herra Helminen katsoi, että tällä terratta ei ollenkaan woinut ryhtyä saantojen muuttamiseen, toaan olisi toimikunnan tulemaksi juhlakokoukseksi muutokset esitteleminen. Sanat «Suomen
kansalainen" et Moinut jäädä pois, sillä silloin woifi joku muukalainen ostaa jäsenmaksuja niin paljon, että woisi kumota toto seuran.
Pastori Stre n g. Tässä §:3sä en luulisi tarMittaMan muutosta, Maan selitystä, mitä Suomen kausalaisnndella ymmärretään.
Eikö ulkopuolella Suomen rajoja asuwaiset kansalaiset ole Suomen
Eikö Inkerinmaalla afuloilte Suomalaisille tootft antaa
kauslllllisla?
sääntöjen unikaan oikeutta olla seurau jäseninä?
Puheenjoht. huomautti, että sääntöjen selittäminen oli ainoastaan senaatin cmnettawa, eitä mitään selitystä tarwitakcmn,
sillä Suomen kansalainen ei tässä woi merkitä muuta tuin Suomen waltion alamainen.
Lehtori Högman katsoi, että oli iloista, kuu ulkopuolella
maata asuwat haluawat yhteyteen Suomalaisten kanssa, warmaan

on yhtä fttitri taipumus Suomalaisillakin sellaiseen yhteyteen, he sitä
haluawat yhtä innollisesti, mutta knu hankaluuksia on sääntöjen
muuttamisesta, olisi paras, että käännyttäisiin ainoastaan Mal.puoleen sillä toiwomuksella, että sen waitutus myöskin woisi
seuran
ulottua Inkerinmaalle ja Maikkapa muuallakin asumaisiin kansalaisiin.
Sihteeri armeli, että olisi helppo ilman . minkäänlaista
sääntöjen muutosta myöntää seuran toimitusten tilaajoille ulkomailla ihan samat edut kuin seuran jäsenille, sillä ainoalla poikkeuksella,
että, joS sllllpuisiwnt seura» louofi= tai juhlakokouksiin, heillä ei olisi
ääneStpSloaltaa, rajoitus, joka tumallisissa oloissa ei merkitse mitään.
SP tt ft eenjo 1) t. Minä soisin seuran ottaman suosioonsa suomalaiset „Frän NoMajll Semljas fjell till Ccylons brända balar",
mutta huomautan, että tämä seura yhtä hellääu suosioonsa tahtoo
ottaa Suomen ruotsalaiset asukkaat. Miksi juuri silloiu marsinaisSuomen suwun heimoja kohtaan tahdottaisiin tointa wast'edes latoeutaa. Saman periaatteen mutaan on silloin seuran Maitutuksccu
suljettaMa myöskin maamme Ruotsalaisten heimot, ett'ei minkäänlaista tilaa annettaisi laittajille seurnu harrastusta wastanu. Miuä
sen, että päätoimitnntci huotahtoisin siis lllusuttawaksi ainoastaan totitta
entista enemmän laamioonsa ottaisi, eiköhän woisi seuran
jentaa ulommaksi Suomen rajoja.
Lehtori Högman ei luullut ehdotetun toimen osoittaman
mitään nurjamielisyyttä Ruotsalaisia kohtaan enemmän kuin sitä
löytöään. Suomalaiset maan rajojen ulkopuolella owcit Mallan
toisessa asemassa tuin Ruotsalaiset siellä.
Sihteeri muistutti, että Wenäjällä asuu Ruotsalaisiakin,
joihin seuran maikntus saisi ulottua.
Lehtori Högman huomautti siihen, että Ruotsalaisten luku
siellä oli merialtain mähäinen, kuu Suomalaiset sitä Mastoin olimat
kokonainen kansakunta.
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Keskustelun tähän lojuttua, päätti kokous lausua toiwomntseiia:
eiköhän sopisi walistus-senran tointa entista enemmän laajentaa Suomenmaan rajoja

ulommaksi?

Sitten teki kansat, op. Koskinen esityksen:
olisiko toitoottatoa, etta wal.-scnra» kalenteriin tulemaksi muodetsi tul iii eiiemiiiäu fitomalai|ia rigtimäuimiä?
joljoit mastattiili myöntämällä.
Mosta kokous jo ilman wäliaitan oli kestänyt yli neljä tunsen osanottajat hetkeksi. Wähä» ajan päästä lokoontuhoat uuhestaan, jolloin heti ryhdyttiin seuran esimiehen ja toirfa=
miesten Maaliin. Ennen Maalia ilmoitti sihteeri, ett'ei seuran entinen puheenjohtaja proto. (Sletoe, poismuuton tähden Helsingistä, enää Moinut ottaa Mastaa sijaa toimikunnassa. Samat syyt
cstimät myöskin proto. fiiéXitn enää tuntumasta seuran toimikuntaan. Myöskin maisteri Rothsten oli käskenyt ilmoittaa, että muut
tärkeät toimet tefitoät hänelle mahdottomaksi kuulua seuran toimikuntaa!!.
Maalissa, jota sitten suljetuilla lipuilla toimitettiin, saiwat
enemmistön äänet: Puheenjohtajaksi: lehtori I. Krohn, jäseniksi: proto. 3). Koskinen, K. Hällsten ja I. M. Nanielson, toht.
K. F. Ignatius ja maisteri A.Almbera ja warajäsenitsi: proto.
F. Perander, lehtori V. F. Godenhjelm ja tohtori I. A. paimen.
tia, ertaitituat

Ilmoitettuansa Maalin päätöksen lausui puheenjohtaja:
„Täteu owat tämän kokouksen tehtäwät kaikki päätetyt. Tähän
toimeen kutsuttuun, saan niinä Mal.-seurau toimikunnan puolesta
ja seura» puolesta lausua fultnimat kiitokset kaikille seuran asioita
nsiamiehille, mitkä omat seuran tointa
harrastamille ja Marsinkin
kannattaneet tänä nyt kuluneena kolmena Muunna Miimeisestä juhlakokouksesta, ja sulkea feurait toaStaifetfi heidän lempeää», hartaciseu, innoktansen suosioonsa, jotta eitoät tässä toimessa Mäsyisi.
Muuten sann totelä puheenjohtajana kokouksen jäsenille lausua kiitokset siitä, että otoat innolla ja afiautuntetoalta mielellä ottaneet
keskusteluihin osaa. Erittäin pyydän saada lausua kiitoksen seuran
ja tuaitooiSta tämmöisen
sihteerille seuran puolesta niistä huolista
on saanut tehtäroätseen ja lomonipuolisen seuran toimista, kuin

seuran yleisön suosioon ja julistan tämän

puksi suljen
täten päätetyksi".

juhlakokouksen

Sisältö:
Siw.

Almanakka-osasto:
Merkkien ja lyhennysten selityksiä
Almanakka
Maailman esiwaltiaat ruhtinaat

3.

4.
28.

Keisarillinen perhe

Suomenmaan korkeimmat wirkamiehet
Asewelwollisuus kalenteri
Tietoja postisäännöistä

29.
30.
32.
34.
37.
39.

Aleksanteri Aleksandrowits ja Maria Feodorowna (2 kuwaa)
Puhe kansanwalistus-seuran juhlassa, pitänyt A. M. .
Suomalaisen kirjallisuuden seuran wiisikymmenwuotisen toimen
muistoksi, kirj. E. G.
P. (ku wa) .......... 47.
...

Kansanwalistus-seuran
(1 kuwa)

Waiwais

-

juhla Jywäskylässä 1881, kirj. A. Gt.

.

Aapo, kirj.

P. C

P. C.
F. M. Franzenin muistopatsaan

Leena, kirj.

59.
73.

75.

..................

paljastamisen johdosta, kirj.

X. (2 kuwaa)
Suomen pankki, kirj. A. M. (1 kuwa)
Turun tuomiokirkosta, kirj. X. (3 kuwaa)
Pentti ja Inka, kirj. P. Päiwärinta
Suomalaisten wanhemmasta rakennustawasta, kirj. I. Koskinen (2 kuwaa)

Kansakoululaitos Suomessa,

kirj. G. Lbk. (1 kartta)
Muistosanoja wainajille (5 kuwaa) .
Silmäys kuluneen wuoden tapauksiin kotimaalla, kirj. K. N.
....

77.

82.
94.
101.
134.

138.
145.

...........

Kansanwalistus-seuran
kuuta 1881

juhlakokous Jywäskylässä 20 p. kesä-

172.

181.
Lisäys siwuun 72. Myöhemmin saatujen tietojen mutaan
woidaan ilmoittaa, että menot seuran juhlaa warten yhteensä oliSisäänpääsömaksuista juhlaan, kansanlaulawat 1335 m. 49 p,
jaisista ynnä muista tulolähteistä oli saatu kokoon yhteensä 1,810
m. 49 p. ja jaänös 475 markkaa talletetaan Iywästylän säästöpankissa Jywäskylässä täytettäwätsi tnlewaösa Walistusseuran laulujuhlassa.

Muistutus: Kirjan painettaissa on täytynyt sattuneesta
syystä heittää tulewnksi wuodetsi kirjoitulseu, sota marten jo oli wat=
miiksi teetetty 2 kuwaa. Nimilehdellä merkityt 19 tulona owat
siten itse teossa supistuneet 17:ksi, jota pyydetään tulijoita suosiollisesti anteeksi antamaan.
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