Kuwia kruunauksesta

Moskowassa

27 P. Toukokuuta 1883.

Kansanvalistusseuran
1884. kalenteri
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2 waripamotaulua ja 19 kuwaci.

Helsingissa 1883.
ÄonfotttDaliBtuB=feuran kustantama.

HePxgisft,
I. C. Frenckellin

ja Pojan kirjapainossa, 1883.

Merkkien ja lyhennysten selityksiä.
Täysi<I Aurinko. O Uusikuu. J Ensimmäinen neljännes.
kuu. C Wiimeinen neljännes. S.
atrialla kirjaim. merkitsee
pyhäpäiwää. 35 lihllwallll painettu numero merkitsee Wenäjän
kruunun pyhää. a. aamulla, i. illalla. # 9,49 a. on luettawa:
kuu syntyy kello yhdeksän ja neljäkymmentä-yhdeksän minuuttia
aamulla. O 9,4—3,8, aurinko nousee kello yhdeksän ja neljä
minuuttia aamulla ja laskee kello kolme ja kahdeksan minuuttia
illalla. Auringon nousu ja lasku on ilmoitettu ainoastaan Keskiwiikkoina ja Lauantaina, silloinkin, jolloin merkki joskus tilan
on siirretty wähän syrjälle. Ajat oroat joka paiahtauden wuokstHelsingin
ajan mukaan.
kassa määrätyt»muistiinpanojen"
edellä merkitsemät päiwämäärää.
Numerot

Lainat, joista on muistiinpanoissa ilmoitettu, milloin niiden
obliglltionit artootaan ia korkoliftut lunastetaan.
Suomen waltion kotimaiset lainat lahjoi- Korko: Lyhennys:
tusmaiden lunastamiseksi toto. 1872, 1873,
1875, 1880, joista on 100, 500 ja 1,000
m. suuruiset obligationit
4'/2 % Kot. lahj. l.
Suomen waltion M. A. v. Rotschildin kanssa
1862,
tehty laina w.
josta on 100—200—
500-1,000 paterin obl
4'/2 % Notsch. 1862 l.
©uomett toaltion M. A. v. Rotschildin kanssa
tehty laina ro. 1874, josta on 800-600
1,500-3,000 Saksan markan OM.
4'/- % Notsch. 1874 I.
Suomen waltion laina w:sta 1881 samoilla
4y2 % Notsch. 1881 l.
ehdoilla tuin edellinenkin
Suomen waltion (Mänger ja Poikain kanssa
tehty palfuttolaina ro. 1868, josta on
10 Thalerin obl
0 % Walt. pait. l.
Suomen hypoteetti-yhtiö» kotimainen laina,
josta on 500—1,000-5,000 Suomen
markan M.
5 »/» ©tro. kotim. l.
Suomen hypoteetti-yhtiön M. A. v. Rotschildin kanssa tehty laina w. 1865,
josta on 100-200-500-1,000 Thl. M. 4'/- % Hyft. Rotsch. I.
Helsingin kaupungin kotimainen laina wesijohdon rakentamista Marten w. 1876,
josta on 200—500-1,000 m. obl.
5 "/« Hels. toefij. l.
Oulun kaupungin kotimainen laina, toito=
1881,
delta
josta on 100 m. obl.
4°/,° % Oulun t. l.
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Almanakka

HammiKuu

31 päiwää

Muistiinpanoja:

4—7. Lunk. 2: 21.
Hirwt ja majawa owllt rau1 T. Uud. w. p. 1883, louluk. 20 hoitetut toto wuoden.
2K. Aabel, Set Q 9,6-3,2 21 Suom. kirjallisuuden seuran
22,
3 T. Emot
määräaikaiset kokoukset pide23 tään lukukausien aikana en4 P. Tiitus (36amo)
5 S. Simo 09,5-3,6]» 11,15 i. 24
simmäisena kestiwiitkona kus(alin kuussa.
Es. 60: 1-6. Matt. 2: 1-12.
jäseu6 S. Loppiainen
25 KansllNwalistuZ-seurau
korjataan wuodeu
7 M. August
26 rahat
8 T. Erhard
2? alussa.1862 l. M. arw. Xam-9 K. lulian(Weitko)l9,l-3,1428 Notsch.
29 mit. alussa.
10 T. Niku
11 P.
30 1. Rotsch. 1862 w. lain. korto§t)gittug
P.
lunastetaan:
12 L.
L. Aik11diu5(28,57.3,2005,?i.31 9. liput
Markkinat Iywäskylässä.
Room. 12: 1-5. Luu!. 2: 42-52. 9.
Kemijärwellä.
13 ©. 1 f. Loppmis. 1884 Tam. 1 15. Kewätlukukausi alkaa yli14 M. Feliks
2 opistossa ja kouluissa.
15 T. Mauri
3

i

gitt, 3:

„

Muutamia muistutuksia maamiehen
Aurinko ylhäällä 6—?«/,tuntill; työaikaa kl. 8-12 ja 1-4 eli 7 tuntia.
Kaikki työt omat tehtiiwiit oikealla ajalla ja oikealla tawalla.
Ajoja kestää koko taimen; multaa ja hietaa sawimaalle, sawea
ja multaa hietamaalle, sawea ja hietaa suomaalle; 300 kuormaa
tynnyrin alatte jo tuntuu, wähemmästä on lvähän apua.
Sontakasat kesantopelloille tehdään noin 100 kuorman kokoisiksi, pohjasta luodaan lumi pois ja pannaan mutakerros, sitten
»vuorotellen sontaa ja mutaa, kunnes kasa on noussut lähes syltä
korkeaksi, jolloin mullalla peitetään. Sonnan sekaan ajettawan
mullan määrä tulee sonnan woimacm; saattaapa panna kaksi osaa
multaa yhteen osaan sontaa. Tynnyrin alan täydelliseksi lannoittamiseksi luetaan tarwittawan 150 tahi 200 kuormaa tämmöistä

setasontllll.
hakattnissa, jos main näitä metsiköistä noukitaan eikä
Hirsiä
affaugtapaa noudateta, katsottakoon ett'eiwät pystyyn jääneet,
tllswllwaiset puut turmellu. Kun useimpia hirsipuita yhdeltä kohden
kaadetaan, otettakoon samalla siltä paikalta kaikki muutkin niiden
alla olemat, tllwallisesti jo turmeltuneet puut ja pensaat pois, jotta
aukkoa syntyy, mihin tuot siemenistä uutta taimimetsää wersoa.
Jäitä nostetaan, kesällä maidon jäähdyttämiseen käytettälväksi.
Säitä tarwitlllln wiihintäkin 4 kuormaa lehmää tohti. Ne säilyivät

Januarius.

w. 1884

5

Muistiinpanoja:
16.

fflf. asewelwollisuus-kalen-

:

■

"

16K. Ilmaii(Maicellus) ©8,52 4 terta.
—3,29] 5 16. Markkinat Kuopiossa.
17 T. Anton (Antti)
18 P. Piiska
6 17.
Turussa.
19 L. Henrit (tzeitti)OB,46-8,86 7 24. £oripattr>a*sortoooSfa.
Room. 12: 6—16. luh. 2: I—ll. 29. Märkt. Hämeenlinnassa.
Viipurissa.
20©. 2 L,Ppaisesw C 7,3a. 8 81. Toitpäiwll
9 31.
Heinolassa.
21M.Anne (Aunilti)
10, Tammikuun loputta: Turuu
22 X. Wincentius
8,89-3,46
23 K. Emma
11 haaraosaston wuosikokous.
O
12 Tammikuun lopulla lähettä24 T. Gerit (®rffi)
[-3,54 13 mät Kansllnwlllistus-seuilln
25 % Pnawali
26 2. Wiljo (Polykllrpus)<lB,33 14 haaraosastot wuosikertllmuktllimiknnnalle HelsinRoom. 12:16—21. Matt. 8: 1—13. kiin.
27 S. 3
15
Loppiaisesta
6,41 a. 16 Sananlasku:
28 M. Kaarle
O
29 X. Walto (Walerius)
17 Kun on «små nunna wuonna,
halla Heinäkuussa,
30 .f. Gunilla
Q 8,23—4,5 18 silloin keskellä
kesää.
3l|£. Alli (Alfhild)
19 taitot
!

,

„

s.
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„
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sensa

s.

tehtäwistä tässä luussa.

se

hywin läjässä, kun
ladotaan lujaksi Mtyneesen maahan warjopaikkaan ja peitetään tarkkaan kyhnärän paksulta suomndalla.
faan Nenwojll
mllllnwiljelylsessä, karjanhoidossa, maitotaloudessll,
metsänkllswlltuksessll h. m. on maamiehellä tarjona useampien waltion palkkaamien henkilöiden puolesta. Waltioagronomin apua Moi
pyytää minne hywänsä, paitsi Oulun lääniin, Turun talousseuralta
ja lääninllgronomien, joita on yksi kussakin läänissä, paitsi Kuopion,
Waaslln ja Oulun läänissä, missä on kaksi, asianomaiselta kuwernööriltä tahi heiltä itseltään. Waltiomeijeristiä on kaksi, toinen koko
Suomea toinen pohjoisia lääniä warten; edellinen pyydetään Keis.

Senaatin Maanwiljelyn toimikunnalta, toinen asianomaiselta kuwernööriltä; lääninkariakkoja, joita on kaikissa läänissä, muutamissa
kaksikin, Waaslln läänistä lääninmeijeristi, pyydetään asianomaisilta
mllllnwiljelysseuroiltll.
Metsänhoidon opettajia un kaksi, toinen
läntistä toinen itäistä osaa maatamme Marten, ja niiden apua
saapi pyytää heiltä itseltä. Kynnönopettajia on yksi, hewoishoitajia
yksi, kummankin apua pyydetään Turun talousseuralta. Puutarhuria on Uudenmaan ja Hameen, Turun, Satakunnan setä Mikkelin läänien maanwiljelysseurojen palweluksessa, joilta niitä saa
luoksensa Pyhtää neumoja antamaan; muutamat seurat palkkaamat
myöskin ojitnsopettajill, käsityönopettajia y. m. s. yhteisen kansan
hyödyksi.

6

Helmikuu

29 päiwää

Muistiinpanoja:

H
"i l. bottin. lllhj. l. M. arro.
lm. Birgitta (Pirkko) Tammik. 20! 1. Walt. pait. l. sarjat avio.
2j£ Kynttilänpäiwä<lB,l7-4,12 21j 1. Rotsch. 1881 l. kork. lunnst.
tot l kork. lunast.
Mal
S- 11-4
vuuk a.
MM. d.
a. mut,
2- a
22—*
öd. • ®W'

tatamien" wuo°

L

H,ugo 22 fipäiroä Helsingissä.
3'S. Kynttiläni. P.
4M. Ansgarius
H 7,87 'a. 23 2,2. Oulnn k. l. obl. arwotaan.
5 T. Agata
24! Kynttilänpäiw. jättää pois
6,K. Laina (Dorotea) © 8,6 25
muuttama lampuoti puolet
7 SL Rikart
4,23] 26! huoneista jälkeensä tulijalle.
27 5. SLoripäiroä «omiisassa.
8% Mlllakias
-4,31 28 6.
9|& Naimi
(I
Sortawalassll.
Kajaanissa.
201— ifii 21. Markkinat
1 Kor,
«for 924-10-5
u. a w. d. matt.
Matt ä).
l-ib.; 27.
Rowanuiemessä.
lÖ|@. Septnllgesimll
Elina 29 27.
SaMonlinnassa.
11M.Gufrosyne(Qpri)E>S,28a.30 29. Tästä pniwästä Huhtik. 1
päiwään on puoleksi muo^
12! SL ©ulalta (©lma)
31
I3iB. Sulo (Aglllms) ©7,48- 1 dcksi pestattu palkollinen oi14>T. Valentin 4,42 geltntf.] 2 teutettu pyytämään pääs„

1

„

Muutamia muistutuksia maamiehen
Aurinko ylhäällä 8-10'/4 tuntia; työaikaa kl. 7—12 ja I— eli
yhdeksän tuntia.
Kllljllpihaan ajetaan hawuja ja multaa kerroksittain. Kotvin
paksu tarha ei ole hywä, kun pohjasta jääpi raa'atsi. Hietamaalla
ei tarhasllnnan hyöty Mustaa tekemisen waiwaa, mutta towaa sawimaata se muokkailee, siten hyödyttäen.
Snwen tiilentetoon sekä sawiiatennnksiin on hywä taimella
nostaa ja paikalle ajaa, jotta läpitsensä routii, mistä tulee sitkeämmäksi. Hietaa niin itään Marustetnan talwisaikoina.
Soraa maanteille kewäällä lewitettäwäksi hankitaan talmikelillä,
jos on pitemmän matkan päästä ajettaMa.

Lämpimässä nowetassa säästyy eläinmuonaa, mutta ummehtuneessa ilmassa on eläimen tukala olla ja pimeässä se ei Miihdy.
Siat rakastamat lämmintä lättiä sekä tuimaa ja puhdasta
makuupaikkaa, seutähden laitetaan heidän maattawaksi lätin peräseinälle lattiasta Mähän ylhäisempi lama, johon usein tuimia pahnoja muutetaan.
Kalll-llwent»jll mataliin jarrutin ja lammikkoihin tarwitsee
tlllmisydämellä aukaista ja awoinna pitää, ett'eiwät kalat tuolisi
ilman puutteesen. Amentoihin kokoontuneita taloja ei pidä pyytämän että syömän, ne kun omat puoli tukehtuneita ja terMeydelle
Mllhingollisia.

W. 1884

Febmarws.

7

Muistiinpanoja:
15 1, Sipi (Sigftid)
3
totobistuksensa, jos mielii
mii. Juliana Q 7,40—4,49 4 muuttaa.
9.
11. 28. Katso asewelw. kalenteria.
Sanani. 7:l-2,
17 S. 1 !){ufou§pnttt)ä" Wäinö 5, Kansanwalistus-seuran wuosi18 M. Konkordia
6I; kokous tzelsiumssa t. k. loI9T. Kauppo(Gabiuus)C4,s3a. 71 pulla sanomlllehdissä ilmoi„

20 Sf. Mieluisa (Vukarius)d)7,29 8'
21 1. .tzillari(3>ilaiius) —s,l] 9
22 P. Pietari (Pekka)
[-5,8 10!

tcttawllna pmwänä.

Sananlaskuja:

(JertnmmOQJ2o 11, tli
13:1-3. Lunk. 18: 31-43' mVl pajatteleepi:

1 Kor.
24 ©. Lastiaiss. Sinrfanepäiiuft
25 M. Mattias
' G 8,15 i.
26 T. Viktoria
7,9-5,18
27 K. Nestor
28 T. Sauli (Leander)
29 $. Onni

'

,^,^

.

joto on

12! kankaita kudottu, aloitettu
aiwinoita?
145 Kun härkä kyuttelinä räystään
15 alta juo, silloin Maariana
161 kukko janoon kuolee.
13!

17,

tehtiiwistä tässä luussa.
Maanwiljelys-oppilaitoksia on seuraamia: Mustialan opisto
Tammelan pitäjässä, jossa on kaksi korkeampaa osastoa, mm. maanwiljelys- ja meijeriosasto, sekä alhaisempi osasto; Kurkijoen opisto
on Main alhaisempi
samannimisessä pitäjässä, jossa
osasto; alhaisempia kouluja omat: Söderkulla (ruots.) Uudella
maalla, Otawll Mikkelin pitäjässä, Lewimen Kuopion pitäjässä,
Tarwaala Saarijärwellä ja Korsholma (ruots.) Mustasaarella sekä
Soiwiffo Muhoksen pitäjässä.
Meijeri- eli karjakkokouluja on seuraawia: Mäyrä Siuntiolla,
Gesteruy liemiöllä, Kokemäenkartano Kokemäen pitäjässä, Haloiuen Janakkalassa, Pettol» Nuowedellä, Kurkijoen opisto, liirwikylä Joroisissa, Howila Sysmässä, Simannnniemi Liperissä,
Peltosalmi lisalmella, Koiwitto Siteettä, Mattila Maaningassa,
Tarwaalon maauwiljelystoulu, Orismala Isossa Kyrössä, KorsHolm»,, maantoiljeipgfoulu ja Marttila Limingalla, Petajarwellii
©affolagfa on karjllnhoitajakoulu miesoppilaitn Marten.
Hewosenlenaittnja- ja eliiinläatitsijlltoulu on tzelsinaissä.
Puutarhuritouluja on Töölön puistossa lähellä Helsmkiä sekä
Kupittaalla lähellä Turkua.
Metsänhoito-opisto ja metsäuwartijaloulu on Emolla Lammin
pitäjässä.
Maanwiljelyskemillllisia ja siementarkastus-laitotsia on Helsingissä ja Turussa.

wastaiseksi

Maaliskuu

8

ftäiwaä

Muistiinpanoja:

"

[5,26 tzelmik.
12. SirStttuS (Alpo) Q 7,- 18
2 Kor. 6:1-10. Matt. 4: 1—11.
2S. 1
Paastossa Fanny 19
3 M. ffunigimba
20
4 T. Adrian
H 3,18 i. 21
6,48-5,86
5 ff. Soiton
22
©
28
6 T. Rudolf
5,44
7 P, Perpetua
24
«L. Wilppu (Filem°n)D«,3N 25

1.

.

?

31

'

s.

Hyyryläisten

ylossanomispaiwa

tawallinen
kaupun-

geissa.

1.

Rotsch. 1874 l. kort. hinaat.
Saman lainan cirpomiZaita
Maalistuun alussa.

'

i i

5. Torip:wa Lappeenrannassa.
6. Markkinat Torniossa.
7. Toripäiwä Kuopiossa.
kalajoella.
12.
"1 Tess.4:"l—7. Matt.
13.
Markkinat
Mikkelissä.
9:©. 2 Paast. 40 Marttilaa "26: '.B.
10 M. Aurora
27,. 14. LähtöftäiwäYlitorniossa.
lampuodeilla.
9,20 i. 28
11 T. Vindician
12 ff. Gregorius (Nekö) ©6,27 29 15. Hyp. Rotsch. l. kork. lunas13 T. Nikeforus
[-5,54 11 tetaan.
Rauhoitusaika alkaa haah14 P. Matilda
Maalisk. 2 15.kan,
isokurplln, joutsenen, jä15 ii. ffrigtofer(Sßt§to)o6,lB-(;,l 3
niksen, metson, metsähanhen,
@fef. 5:1=9." Suut 11:14-28.
kottaraisen kyntolinnun, pel16!S. 3 f."Paastossa
Kauko 4

15:21—28."!

„

„

|

.

:

s.

Muutamia muistutuksia maamiehen
Aurinko ylhäällä 10>/2—13 tuntia; työaikaa kl. 6—B, 9-1 ja
2-6 eli 10 tuntia.
Lehmien poikiminen, knn talwirnokinto on runsas, on pyydettäviä siirtymään hywiu aikaiseksi, jos mahdollista soul»- ja tammikuuhun, koska setä maito että tuore looi otaat talwella paraimmnssa
hinnassa, ja aikaisemmin poikinut lehmä pysyy kauemmin maidossa
ja antaa siis mnodessa runsaamman maitomäärän knin wastn
fctoäälfä poikinut. Sentähden koetetaan saada kewäällä poikineet
lefjmät tiineiksi niin pian tuin mahdollista, ja maaliskuun alusta
alkaen kaikki lehmät härtimään mitä wähimmässä ajassa. Lehmä
käy tiineenä 40 wiikon waiheella, wanha lehmä ja härtäwasiktaa
synnyttämä wähäu kllncniuiin; tiimaa tawnllisesti 2 wiikon päästä.
Lnmmnslnäwn olkoon waloisa, korkea ja tilaawa, 10 knut.
jalkaa lampaan «satsi, setä pidettäköön wiileänä, muuten pudottamat
lampaat kewäällä Millansa. Parasta on keriä Mann kerta »vuodessa,
niin. ennen juhannusta, joten saadaan pitempiä Milloja.
Männyn ja fuufenjiemeuift hankitaan kokoilemalla maalis- ja
huhtikuulla kaadetuista puista siemeuellisiä käpyjä, joista siemenet
irroitetacm paiwäpaisteen llwulla, joko wartawasten tehdyssä lawassa
tahi tasaselta kalliolla.

ti).

Martins.

1884

5,1

.

17m Kerttu
18'SI. Edward

5

9

Muistiinpanoja:
tokanan, peuran, pyyn,

fan suwun, riekon,

suor-

suokukon
6
ja teiren.
19 K. luuso<l6,6-6,11C0,53a. 7
käyttää
20 T. Jaakkima
8 1 Tästä päiwästä ei
21 P. Pentti
kewäp. tasaus O koiraa muuta kuin karhun,
22 L. Viktor
(I 5,57—6,18 10 suden, ilwelsen ja ahman
jahtiin.
Gal. 4:22 -31. luh. 6: 1-15.
16. Suom. kirjallisuuden
MS7"PuöliPllllst«sunn. Aksel 11 ran wuosikokous Helsingissä.
24 -m. Wabriel
12
!

saa

'

seu-

19. Toripäiwä

;

lisalmessa.
Ef. 7:10 -15. Luut. 1: 26-32. 20.
Kurkijoella.
25 S. M«r. Ilm. 1).
P 6,29 13
26 15. Immanuel(Manu)(ls,4s 14 Maalisi, lopulla- tzyp. Rotsch.
27£. Rupert, Soini G 7,27 a. 15 l. obl. arwotalln.
28 P. Siltti
16 81. Lainmukainen ylossano29'L. Joonas
Q 5,35-6,85 17 mispäiwll hyyryläisille kau'

,

'

'

„

s.

,

pungeissa.
9:11— 15.
8:46-59.
""
30 S. 5
18
Paastossa
Ks. afetoeto. kalenteria.
31 3N. Amos
19

tehtiiwistii tässä luussa.

ja nostetaan pihassa kaswllwiin puihin.
Maariasta eli Puolipaastosta (14 p. Maaliskuuta) on Wap°
puun 7 wiikkoa eli 38 artipättoää joll' aitaa wiimeiset talwiajot
tehdään, uusia rakennuksia salwataan ja mangoja korjataan, halkoja

Pesintökottia pikkulinnuille tehdään kuusenkuoresta

hakatanu ja aidaksia hankitaan.
Metsiinhalkaus tehdään, elPei

paljaalla perkaamisella saatu
puumäärä riitä talontarpeiksi, taikka jos halkoja ynnä muuta pienempää vnunlajia menee kaupaksi, paraite sillä tapaa, että touo=
sittain hakataan määräala lakeaksi, jättämällä toaan mnntamia
latwaktaita puita, ehta wiideu sylen waiheelle toisistansa, maata
uudestaan siementämään. Kun mänty ja kuusi tartoitfee, keski
Suomessa, 100 touotta taswaatseusa kohtuullisen isoksi hirreksi,
hakataan wnosittain paljaaksi 1/ioo koko metsäalasta, alkaen wanhimmasta ja huonoimmin kaswawasta osasta metsää. Sattiope=

räisellä maatta älköön kuitenkaan muuta kuin harwennettako.
Aidaksia sälctänn ja seipäitä teroitetaan ja kuoritaan tuimamaan.
Ruko- eli tyässeipäitä -valmistellaan fölen pituisia, kummastakin päästä teroitettuja, sileiksi kuorittuja.
Knlwöheinnmaille warustetaan aidaksia ja seipäitä haasioitsi.
Weneet korjataan ja terwataan, ennen kuin tarroitaan.

Huhtikuu

10

30 päiwää

Muistiinpanoja:

I£. Harald
Maalisk. 20 1. Puoleksi wuodeksi pestatulle
2E- Teodllsius 05,23—6,45 21' palkolliselle (kaupuugeissll)
BT. Ferdiuaud
5 10,57 t.] 221 on wiimeistään tänä päiwä23
nä annettawa päästötirja,
4P. Kalerwo
SL. Irene
Q 5,14—6,53 24 joll'ei isäntä häntä enää tahpalwelutsessaan.
Fil:2:s—ll. 1Kor. 11: 23—29. l. do pitääpälwään
asti kestää
Tähän
25!
Mlho
233*0 |5: puoleksi wuodeksi pestlltnn
7§& f
q?'Sl
071 palkollisen oikeus pyytää
27.
BT.Su°ma(Perpewus)
neu Palwelusaikansa Päättyy
10
1 24 7 29
lo'sr
•V |-Htta
wV+.MJ
Joufofiuut 1 pähuäuä.
2:5-11.
23:32-43. j; Henkikirjoitus
toimitetaan
11 P. Pitkäperjantai
Aatso 80, Maaliskuun 15 ja tzeiuä12 2. Julius
Q 4,53-7,10 31> kuun 15 päiwän wälillä.
1 Kor. 5: 7, 8. Mark. 16:1-8. j, 27. Auringon pimeneminen al-

vR

kun"hä-

Aie!

I fr. 10: ::4- -43. I'uuf. 24:13-35.
14 M. 2 Pänsiaisp. Tiburtius 2 !

29!°Su7men1iAen'ran wuo,'iyaiwä.

'

Muutamia muistutuksia maamiehen

Aurinko ylhäällä 13>/4—l5 3/i tuntia; työaikaa kl. 5-8, 9—l
ja 3—B eli 12 tuntia.
Katiskat Painetaan jään aueta wahwana ollessa, ennenkuin
hauin kutu alkaa. Jokien suissa pyydetään kohta kun aulencwat
ja ahwenill rysillä. Hauki on wesiemme ahnain peto.
haukiaSärjen
ja salakan kutupaikoiksi lasketaan järwiin hakoja, waan
kutuaikana ei niitä pitäisi pyytämän, kun owat ihmisruotana
wähänarwoiset mutta järwissä hyödylliset muitten talojen rawintona.
Lumikinoksiin pelloilla ja jääkahwalle niityissä tylwetään hietaa

sulamisen

jouduttamiseksi.

Viemäreistä luodaan lumikinokset, jotta ouruwesi pääsee pakenemaan, eikä jää oraita ja toukomaita pilaamaan.
Uusia lllkenuulsta salwattaissa, kun on mies nurkallansa,
ehditään ainakin 3 hirsikertaa paiwässä. On ajoissa alkaminen
jotta wesiklltto saadaan Wapuksi päälle. Sisustusta sopii suwellakin

sade-ilmoilla tehdä.

Sawirakennuksill et fotot alustella ennenkuin owat yöhallat ohitse.
Heinäladot, joista nyt useimmat omat tyhjät, nostetaan ja
alustetaan uudestaan jos owat maahan waipuneet ja kallistuneet,
setä katot korjataan, joksi oljet roiimeisellä rekitilalla ajetaan.
Riihien uunit puhdistetaan ja korjataan.
Reet ja rattaanpyörät terwataan,
joiksi, jälkimäiset pian taytettäwitsi.

edelliset

kesakorjuun panta-

Peltoklllut tarkastellaan, outo kaikki tunnossa,

ja maalataan.

w. 1884

Mrilis.

11

Muistiinpanoja:
15 T. Linda (Olympias)
3 kettään kuluessa antamat Kan16 K. Patrik
© 4,41-7,19 4
sllnwlllistus-seuran asiamie18 T. Eljas
5 het wuotuiset tilit heidän luo18 33. Walerian
C 5,35 i. 6 naan myhtllwina olewista
19 L. Bernhard Q 4,33-7,27 7 kirjoista.
1 luh. 5:4-10. luh. 20: 19-41. Sf. asewelw. kalenteria.

20©. 1 s. Pims.
21M.Anselmo

jnlt. Amalia

8

9

Sananlaskuja:

22T. Alina

10 Pidä tallella talossa warawihko
4,21—7,37 11 Walpurille; Eero ewästä
12 anoo, Urpllnustin uikuttaa.
4,37 i. 13 Mikä Maariana matolla, se
Markus
4,12-7.45 14 Vappuna waolla.
26!L. Kletus
kiurusta kesään, puoli
1 Piet. 2:21-25. luh. 10: 11-16. Kuu
kuuta peipposesta, wiikkokausi
27! S. 2 s. !päf. jälleen Aale 15 tiwenwillstll,t,lstpäiwä pääs16 kysestä, wästäräkistä ei wä28 M. Tuure

j

1 1

23 K. Yrjö
24 T. Albertina

29;£. Tyko

30$?.

Marianna

17

Q 4,1-7,54 18

heäkä.

tehtävistä tässä luussa.

Nuotta terwataan ja werkot painetaan sekä uudetseltaan että
sittemmin kun waalistuwat; wertot pari kertaa kesän kuluessakin.
Siemenlaurat p. m. tarkastellaan wieläkö oroat kelpoja itämään.
£atmtlatt>a lantun ja fupulaalin taimien kaswattamista warten
on walmistettllwa.
Nuwiot nutiswiljelyksillä, niityillä ja metsissä, joissa on lakitoimitettu, poltetaan ensi kewätpäiwinä wielä ennen
llksi hakkausta lähdettyä.
kirrcn maasta

Harmoiksi jääneet taimimetsät täydennetään kylwämallä sieHeinänsiemen kylmetään ruis-oraasen heti pellon paljaaksi tultua,
aikaisin aamulla maanpinnan jäätyneenä ollessa ja tyynellä ilmalla.
Tynnyrin alalle käytcttäwä fiemenmäärä on 20 tai 25 naulaa
meniä tahi istuttamalla taimia tyhjiksi jääneihin paikkoihin.

ja 8 tai 10 nanl. apilansiementä, enin osa puna- tai
ftunerwoapilaa, roäpin osa »valkoapilaa.
Talwikettoa eli kuorta kun huomataan ruis-oraalla harawoibaan
pois heti lumen sulattua.
Sywämultllset suot äestetään kylwettäwitsi ennen kirren maasta
lähdettyä, kun wielä juhtia kannattamat.
Aidat korjataan ja wäräjät suljetaan kun rautakanki maahan

uurmitähtion

pystyy.
Sontakasat, joita on taimella ajettu pellolle, käännetään, jotta
pikemmin lämpisiwät ja sonta paremmin sekaantuisi.

12

AsuKoKuu

31 päiwää

Muistiinpanoja:
1. Pappien wuosi alkaa.
Muuttopäiwä puoleksi wuo1 X. Wllftpu
tzuhtik. 19 1. deksi
pestatuilla palkollisilla
7,47
20
Atanllsius
a.
2P.
J
kaupungeissa).
8!L. Nistinpäiwll (I 8,53-8,2 _2l ° 1. (ainoastaan
Jos asianhaarat niin maakansakoulujen lu°,
Piet.2: N-20. Inh.^6: 16-22. s titoat,
45.3 f. Pnä,, jäll. Roosa 22 tukausi tänä päiwänä päät»
tyä, ja on opettaja silloin!
5 SK. Aleksandra
23
welwollineu pitämään pien-,
6 X. Jenny
21
7 St. Stanislaus ©3,43-8,12 25 ten lasten koulua 15 päiwääii!
8 T. Akates
26 Kesäkuuta.
8 P. Tinioteus lTimo)
27 1. Äyriäisten (frapujen) rau10 L. AinoVB,Bs-8,19<15,48 o^B
hoitusaika alkaa.
1.
1881 l. M. orhi.
3ef,55d-2. Hepr.lo:l9-22. P5.116:7< 1. Rotsch.
Walt. pait l. obl. arto.
11 ©. 2 Nutousvniwn Osmo' 29 1. Kot. lahj. l. kork. lunast.
12 M. Lotta
30 I. hels. wesij. l. kork. luuast.
18 X. Flora
Touk. 1 7. Muiuaismuistoyhoistyksen
14 St. Helmi
© 8,25-8,28 21
wuosipäiwä.
15i£. Sofia
3 11. panttaan
haaraosaston
16 P. Ester
4,
w u os! j u h la.

saa

Muutamia muistutuksia

maamiehen

Aurinko ylhäällä 16—18 tuntia; työaikaa kl. s—B, 9—l
ja 3—B eli 12 tuntia.
Humalisto perataan, risutetann ja feitoägtetääit; kyynärää
likemmätsi toisiaan ci pidä seipäitä panna.
Wap«st>! Juhannukseen un 8 wiitkoa eli 44 arfipäitoää, jolla
aitaa on kaikki touko tehtäwä ja kesanto toatmigtettatoa.
Ilséftoti)iit otoat aljettawat niin pian kuin maa on sen werran
tuiwaGnt ett'ei tartu kaluihin.
_ ©fiaiiman, jos siihen kewäällä ennen aikojaan koskee, maan
totelä liian inärkänä ollessa, pilaantuu fen tonoben laiholle.
Wetzlmu oi-aS toirfigtpp äestämisestä, \ci ei seu jälkeen satu
kylmää, tuulista ilmaa.
T»u»i!u»lnu finitiiutiStä fcttmnltn kartetaan, kun maa siitä
äkisti kuiwaa, jontatähden auran asemesta täytetääntiu tonkomaitten muokkaamiseen sywään knltVwaa kynsiäestä eli karhua.
Osto-launuitusnineet owat soviwammat tuin eläinsonta suwitouolle täytettäwitsi. Tawallisimpia owat rikkihapolla lin'otetut
luujauhot eli superfosfati (15 lei», tönit, alalle), anuuoniati-snperfosfati tahi Pernu guano (10 leiw.), kalisuolat p. m., Ne kylmetään aitaisin kewäällä ja seloittaan äteellä.
Kylmään, märkään manhan kylmetty siemen itää sanqen
hitaasti, joten rikkaruoho ottaa wiljalta Voiton.

Majus.

W. 1884

13

Muistiinpanoja:
et Flora
(Sftefieffa) 03,19-8,35 5
wuosipäiwä.
]:
Jaat. 22 -27. 3uf), 16:23—33. 13. Tulee tatnattifcgti muutettu
18!S. Ruloussunn. CöMll.Eerll 6 lliklltllulu käytäntöön wal19 M. emiltä
7 tion rautateillä.
20, T. Karolina
8 15. Gläimnarttmllt Turussa.
21>st. Konstantin Q 3,10-8,44 _9' 20. Gläinmarkk. Kausalassa.
28. Gläinmartk. Tain,nisaa!Ki.1:1— 11. ättnrf.l*;: 14-20. ressa.
22 T. Helntuorstai Hemminki 10 31. Kewätlukukansi päättyy yli23 P. Lydia
11» opistossa.
3,4-8,51 12 ' 31. Lähtöpäiwä hyyryläisillä
241'. »lätt!
1 Piet. 4: 7-11. luh. 15: 26," 16,4. 1 tlluftunsseissa.
25, 2, 6
*p(i|. jn(f. ©0,16 a. 13 Toukokuussa roiettää Mäntän
26 M. Wilhelmina
14 haaraosasto wuosipäiwäusä.
27; £. Veda
15 Sananlasku:
28 K. Helka
© 2,57-8,59 16
29 T. Oiwa
17" Koska Urpo turkki päättä,
30$. 33aftltug
[56,36 i. 18 Silloin kesä paita päättä.
31 j& Petronella (Elli) 2,52—9,4 19
13.

seuran

:

Jrmma

Fauna

!

'

s.

tct)tättJt§iö

tässä kuussa.

Lamposeen wann wielä tuoreeseu maahan kylmetty siemen
itää pian ja roerfoo hywin, ja maata myöhemmin ajaessa turmeltumat jo puhkeemaisillaan olemat rikkaruohontaimet, jotta milja
niiltä motton.

saa

Knur«
niin aikaisin kuin suinkin, että ennättää
tuleentua; ensin suohon kirrelle, sitten nurmirikkoou, Miimeisetsi
juuritaswill ja muuta wiljaa kasmaneesen peltoon. Siemenmäärä
1 tai V/i tynnyriä tynn. alalle.
Herneitä on maikea sekoittaa, tehdään sentähdcn usein auralla,
ripustamalla siemenet matoon. Jos useimpia hernelajia samana
wuonna kylmetään, täyty niiden olla tantatta toisistansa. Wanha
siemen on uutta parempi; 20 tappaa tai 1 tynnyri tynn. alatte.
pannit tehdään auralla, edellisenä syksynä lannoitettuun maahan; siemenmäärä 1 tai V/i tynnyriä tpiin. alalle.
Ohi'« waatii woimallista, hywin ojitettua maata; tatsitahkoinen
ohra tylwetään samneinpaan, tuusitahkoinen hetaisempaan maahan.
Sattajontaa täytyy panna ohralle jos maa on laihaa, mutta parempi olisi sen sijaa!, käyttää jotakin typpirikasta ostolantaa.
Siemenmäärä 1 tynnyri tynn. alatte.
SuMitPcfjnän ja fitttriniftin kanssa menetellään kuten ohrankin.
un kylwettäwll

Heinänsiemeniä suwiwiljllan kylmettyinä peitetään maata jyrääsade satu heti tylwön jälteen.
Lahnan kudusta on tähän aikaan roaari pitäminen.
Elninhuoneet ja raitit siiwotaan eläinten laitumelle päästyä.

mällä, el!'ei

14

JUfftfttttt
H 1.

njgfa2:l-13. 1uh.14:23—

30 päiwää

Muistiinpnnija:
Hyyryläisten ttmosi alkaa.

■■

I|@. Heluntllipiiiwä Toukot. 20!
palowakuuTkr.10:42— 47, 1uh.8:16-21. i; 1. Usecmllllltuiset
uudistettawllt,
2 M. 2 Heluntai patoa Wenla 21' tutset
3 S. Wiolll
rauhoitus22 I. Sotra§l)aal)fajt
at!a loppuu.
4 K. Tlliwo
2,46—9,11
5 T. Bomfacius
24 4. ©lätnntarfftnat Länkipoh6 P. Kustaa
25 jassa.
2,48-9,15 26 5. Kustantajciyhtiön
7& Nobert
wuosikoNoom. 11:33-36. gul), 3:1-15. s' kouZ Helsingissä.
Bi@. $. Kolm. P. ©9,291. 27'
10. Gläinmarttinat Alaan Toi9 M. Primus
28! jalassa.
29
10i£. Impi
11 K. Barncibas © 2,40-9,20 20 11. Lähetysseuran »vuosijuhla
12 T. Esko
31,
Unetetaan tantan kuuu toise-

13P. Edla

Kesät.

1,

na kestiwiiktona Helsingissä.

14 L. Eelis
2,88-9,23 2 15.
Kewätlukukllusi
1 gitt). 4:16-21. Luut. 16:19-31.!
kouluissa.
lfi|@. 1 f. Kolm. P.
Wietti 3!

päättyy

Muutamia muistutuksia maamiehen
Aminko ylhäällä 18'/, 183/ 4 tuntia; työaikaa tl. s—B, 9—l
ja 3—B eli 12 tuntia.
Hamppu rakastaa woimallista, sywää, multaista ja tuoretta
maata; siemeumäärä 24 kappaa tynnyrin alalle.
Pellowll kaipaa kerkeätn sawensekaißta hietamaata, ennen kaikkea
puhdasta rikkaruohosta; menestyy myöskin nurmiwiiloksella, jota
sopii keMäälläkin kyntää, kohta äestää ja kylmää. Kun pienoja
ihoja tahdotaan kylmettäköön tiuhaan, ainakin tynnyri tynn. alalle,
mutta jos runsaasti siementä pyydetään ja karkeampaan kuituun
tyydytääu niin kylmettäköön harmempaa.
El»wir«a el: wikkeri kylmetään aina kauran kanssa sekaisin
kauran tumallisena tylwöaikana jos mielitään Malmista siementä,
mutta Masta kesäkuulla, jos aiotaan wihantana niitettäwäksi, jolloin on parasta wahwasti lannoittaa.
Tattari on komin arka hallalle, siis myöhään kylwettäwä;
menestyy mitä laihimmassatin hietamaassa; wersoo wahwasti ja
tylwetään sentähden parttaan, 10—12 lappaa tynn. alalle.
Peruna taswllll puhtaammaksi ja makeammaksi Multasessa hietamaassa, liiatenkin jos maa sitä ennen on ollut heinäämässä;
lannoittamalla saadaan runsaampi sato, mutta wihawamftm ja
kestämättömiä perunoita. Kestisuuruiset owat siemeneksi paraat,

w.

Jumus.

1884

!

4!

15

Muistiinpanoja:

1

1

16 M< Justina
C 4,14 i.
17 T. Urho
5: 15. Yliopiston kirjasto sulje18K. Leontius (Tapio) O 2,37 6
taan kuukaudeksi.
-9,25] 7
19 T. Siiri (Siro)
8 19. Toripäiwä Lowiisllssll.
20 P. Florentin
21 L. Aloanus
«I 2,37-9,26 9,
11uh.3:13-21. Lunk. 14:16-24.> 20. KewatlukukllUsija päättyy
seminaa22!©. "2 Solut. 1). Paulina 10, kansakouluissa
reissa.
23,3». Aadolf (Aatto) » 7,13 a.
(Sf. 40:1—8. Luuk. 1:57-80,
12 Sananlaskuja:
24 T. luh. Kast. Päiwll
2,39—9,26
13>!,
25 K. Taawetti
hankeen,
26 T. Jeremias (lermo)
14 Mli kukkuu: halloiksi
lehteen,
wiljawuoleinokst
27 $. Duettoa
15
deksi warpuun.
28 2. Leo
© 2,41-2,25 16
15:
s:6-11.
Suu!.
1-10.
IPiet.
Itä kesän istuttaa, länsituuli
29!©. 3 Solot. p.
Pietari 17 lämmittää.
30,271. 3ftarttaItg($äMo)$7,55a.

11!

!

! ;

s.

s.

18^
tehtciwistci tässä tuussn.

suuret halotlllln wiitto ennen kylwämistä. Joka kolmanteen matoon
pannaan siemenet 8 tuuman »välimatkalla. Tynn. alaan menee 7
tynnyrin

maitieelle.

Porkkana (eli muuruuti), lanttu, moilinis-nauris (eli turnipsi)
ja woltojuurikas wiljellään aina waonharjcille kynnetyssä
sonnan kanssa; litteä (suomalainen) nauris kylmetään ja kupulonli

maassa

istutetaan tasaseksi ladottuun maahan.
Snwiset kesantopellot, jos wasta kewäällä alueellaan, täytyy
kuiwawat kokkareisiksi.
heti äestää muuten
Kesannon ojitus pitää jonduttamcm ennenkun maa kowettuu.
Hietaiset kesantopellot sopii alustaa wasta mällää ennen jnhannusta. ©illoin on myöskin syyskyuuetty kesanto karhittawa.
Sonta sekoitetaan fatminaaßan peltoa kerrattaissa kahden
puolen juhannusta. Se on hajotettuina paksummalta [aran wieriiu,
ohuemmalta sen keskelle: jos ei saa toisaalta sisään kynnetyksi ei
mutta kuormcm taatamoille älköön jätettäkö.
se haittaa,
SBeljnnu seasta katkotaan rukiin tähät, luu owat kaswaneet

sen

päälle.

Juhannuksesta Pärttyliin on 9 wiVoa eli 52 arkipäiwää,
heinä tehtäwä, elo torjattawa ja syyswilja ftjltoettätoä.
Juhannuksen jälteen on mäljä lomaa kesätnreessä. Nyt sopii

jolla aikaa on

tarkastaa kalujen luettelo ja wiljnwarasto, joka tällä wuoden ajalla
on wähimmällään, feta suorittaa wuositilit.

Heinäkuu

16

31 päiwää

Muistiinpanoja:

19 Heinäkuun alussa Rotsch.
Aaro
IJ£.
2't. Marian etf.p.©2,45-9,22 20 l.
«rM.

1862

M.

21 i. Rotsch. 1872 kork. lunast.
3 S. Anatolius
22 i. Toripaiwä Porwoossa.
4,P. Ulla
Q 2,49-9,19 23' 2. Oulun t. l. M. arMotaan.
SJS. Melker
,<)! 3. Markkinat
m™„,
«,N
Room.
8:18-23.
Lunk. S: 36-42. u Joutsenen,SortaMalassa.
naarashaahkyntölin6!©. 4 s. Solin. P.
Esaias 24 kan, metsähanhen,
uun,
2,',
7!M. Klaus
kaikkien suorsalajien,
©11,50 a. 26 isokurpan ja snoknkon rau8 3:. Riitan
©2,55—9,14 27! hoitusaika loppuu.
9 ! S. Lyyli
28 15. Äyriäisten rauhoitusaika
10'X. Kllnutus (Solmu)
Eleonoora
29 loppuu.
11iP. german
©3,0-9,9 30 15. Luwalliseen metsästykseen
12l&
koiraa janoten
i ms.4- q.q
is
11
1"" käyttääpnnä
~
1 Piet. 3:8-15.
Lunk. 5.1
5:1-11.
Mesiperäisillä
tanttbiffa
1
mailla.
13©. sf. K»lm. p.
Heinäk.
14 M. Alisa
2 15. Yliopiston kirjasto ama15T. Apost. Mk.
C 11,19 i. 3 taan.
°.-!«

<,„„««.««

/'

''
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Muutamia muistutuksia maamiehen
Aurinko ylhäällä 18'/4-16'/, tuntia; työaikaa
ja 3-8 eli 12 tuntia.

kl. 5-8, 9-1

alfaa taloudelle uusi tili-Muosi.
Niittokonetta kannattaa hauktia, kun on Mähintätin 50 tynnyrin alaa koneella uiitettäwiä heinämaita. Maksaa 400 a5O ' mk.

Heinäkuun lM'å päiwästll
Hewoisharnwa

jouduttaa myöskin paljon

heinäntekoa.

Pyö-

rillä knlkewa teräspiikkinen hnrawa maksaa KiO a 200 mk.
Heinät ja iitmit rehutasmit, pitää niitcttämän tukkimisen alkaessa, jolloin lehdet sisältämät enimmän rawintomäärän.

Heinänteko alkaa nurmiftnntaryää- (cli alopctuurus) heinällä,
jota eläimet hylkäämät, jos on wanheutuuceua niitetty. KhlMöheinät,
kuimatiau paralle haasioilla tahi seimäsruoissa.
Niittyheiniin täytyy sademuosina latoon pannessa liputtaa
suoloja, '/-i tappaa parihcwoscn kuormaa kohti.
Nuot» niitettäköön uudella kuulla, muuten ei kasinakaan moneen ronoteen uudestaan,
toatttätoät rannikkomaan asukkaat
kokemuksen opettaneen.

sen

marsinkin ohramaasta, kitketään ohdakkeet
ennenkuin tukehduttamat orasta ympärillään,
Pellnmnmaat kitketään tun taimet omat 3—4 tunmaa pitkiksi
kaswaneet. Kittijät kontatkoot Masten tuulta, jotta surwoontuueei
taimet helpommin nousemat.
Tontoftelloista,

Julius.

w. 1884

17

Muistiinpanoja:
21. Mätäkuu alkaa.
±j '2B. Marraskuussa poismuut17få'
9 3] 5! taloa pallollinen sna tästä
6;| pcnwastä alkaen (Syyskuun
Frednt (otettu)
19 L. «allia
Q 3,18-8,57 7! 8 pm saakka) pyytää pääsRoom. 6: 3—11. Matt. 5: 20 26. 1 tötodistusta.
r
suostuntaweron alainen
2Ö © 6 l Koling
"Warfe~~B ; Jos
tn olee

•
•
d«
16; S. Reinhold (Remo) <13,7cv,

IBA

,won

t

Ilekft

.

'.'

'
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,x

-

tim finnnn
Matteena
2§K.'Olga

M 2 34!

qi

ennen tämän knun

1«! ens. peittoaa, ei hänen puo©3,82-8,49 i" lesta tarwitse weroa suorit-

12 taa.
13' Sf. afetoelto. kalenteria.
11!
O
26!«._TOartta
Sananlaskuja:
1 Piet. 1:16-18. Matt. 17:1-8.
Suin otran hiukset nätywät,
warta silloin wiikatteesi.
c?°«>> nr,,mn
1«
or«rni ntnti-. '»Il 11 ! 17 Stolla silloin papuja tulee, tnn
!» papnmaa on Marten päiwäéetena(&eli)Q3,37-8,32 19! nä marjametsän wäärti.
!

:

21jT. Kristina (Kirsti)
25!P. Jaakko

9Q#

3llT.

ss/ttffa

'

tehtäwistä tässä luussn.
Peruna- ja papnmaat äestetään rikkaruohon kutistamiseksi, kun
taimet rupeawat näkymään, ftaraite poikki riwiä. jos sopii. Sittemmin ajetaan nämä ja muutkin riweissä tahi waouharjalla kastoatetui juurikkaat tesäu kuluessa usecimmau kerran, parin »viiton
loma-njalla, auralla tahi hewojstuotalla. rimieu wälitse. ja riroit
Varmennetaan setä rikkaruohot mistä kitketään käsin tahi pieneltä
kasiluokalla. Nämä kaswit kysymät siis paljon työtä tällä ilmankin
kiireellä ajalla, ja siinä este niitä
määrin wiljelemästä,
ehkä antamat määrä-alalta mitä rnnsaimpata ja oimallisimpatn
tarjan muonaa.
Lehtiä taitetaan terpoitsi, knn sade estää heinäntekoa.
Kaskea poltetaan, telat tasataan ja palomaa kynnetään rntihilla kylwettäwätsi, setä tulemaksi wnodcksi kaadetaan uutta kaskea.
Kesantopelto äestetään ja kynnetään, taikka ajetaan karhnlla,
jotta rikkaruohot häwiäwät ja ennen sisääu kynnetty sonta tulee
litcmmäksi pintaa ja sekaantuu ruokamultaan. Hietanen kesantopelto ainoastaan äestetään jos rikkaruohot omat päässeet Maltaan.
Hamppumaassa nyhdetään koirashnnipnt kun siitepöly on hajonnut; niistä tulee hienoimmat ihot ja naarashamput saamat
siten parempaa tilaa taswaa. kunnes ne pari miikkoa myöhemmin
nyhdetään, siementen roalmistuttua.
Pellawa nyhdetään tutkiessaan, kun oikein hienoja ihoja tahdotaan; siemenen Malmistuttua käy kuitu karkeammaksi.

suuremmassa
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Muutamia muistutuksia maamiehen
Aurinko ylhäällä 163 /4U 1/* tuntia; työaikaa kl. s—B, 9-1
ja 3—B eli 12 tuntia.
Elon korjuu llljettakoon hywissä ajoissa; aikaisemmin niitetty
wilja antaa paremmat jauhot ja an woimallisempaa kuin täysin
tuleentunut, joka tosiu on siemeneksi parempi. Kun jymä on maitokkaasta muuttunut tuoreen juuston kaltaiseksi on otollinen niittoaika. Jos sitä tehdään pari päiwää liian aikaisin, ei siitä Moi olla
suurta haittaa, mutta jos se wiiwytetään pari päiwää liian myöhäksi, niin saattaa suuri osa paraimpia jywiä ratoista maahan.
Ohran ja kauraa jos »viikatteella tahi niittokoneella niitetään
eikä sitomiksi sidota, täytyy panna seiwäs-ru'oille eli -kytille kuiwamaan ja walmistumaan, tunnes latoon ajetaan.
Nurmitählion siemeniä ftnidacm ja puhdistetaan kuten Miljakin.
Apilannftemeniä on toaitea puimalla erottaa paloista. Omiksi
tarpeiksi kylmetään ne sentähden palloineen partoineen, myytämäksi
täytyy puhdistaa eri koneella; sopii myöskin panna palot talweksi
wuoteen aluksiin, joissa kuiwawat ja halkeewat, jotta wiskoimella
ja seulomalla on helppo eroittaa siemenet ruumenista.

siemenet korjataan paraite riipimällä käsin
kun helposti käymät kelwottomiksi.
Kylwoheinän oras on ruista niittäissä usein lotoin hento ja
latoo kuhilasten alta muuwmassa päiwässä; sentähden pantaPuntarpäaheinän

kllswawistll korsista. Parasta on niitä heti kylmää ruis-oraasen,
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lapattaa,

on" °"l7pnolikypsä,

tehtäwistä tässä kuussa.
semmoisilla peitoilla kuhilaat pientareelle, tahi kannettakoon
pois.
siteet murulta kesantopelto
lannoitetaan magia roätjää ennen rukiin
Hietanen

koon

kylmöä.

Siemeneksi täytettäköön poutawuoden wiljaa. Sadewuosina,
jolloin kylwö on tehtäwä aikaisin, enuentuin ruis walmistuukaan,
täytetään sentähden wanhaa siementä.
aßeljiiön siemeneksi hankittakoon yhdenlaista siementä, kun wehitää meilläkin wiljellään monta toisintolajia. Wanha sienien edullisempi.
Nuimitähkiö» siemeniä sopii kylmää kohta jälkeen rutiiniin,
mutta apilaan siemeniä ei ennenkuin kewällä.
Pellawnn ja hampun liottamisessa on waari pitäminen oikeaSta ajasta; lämpösellä riittää lyhyempi aika, kylmällä pitää olla
pitempi. Seisoma wesi on juoksemaa edullisempi.
Humalat omat korjattawat, tun käpyjä hierottaessa niiden
"säliämä poly tuntu tahmealta ja painaa tästä kellahtawitsi. Humalat fuiroataau warowaisesti, ei liiaksi, ja säilytetään painon alla,
jott'ei woima haihtuisi. Salot ladotaan tahi pystytetään, ett'eiwät
jää taimeksi lumen alle matattcmään.
Pärttylistä Pyhmnmiesten pätemän on 9 unikkoa eli 54 arkipäiroää, jolla aikaa omat juurikkaat korjattawat, syyskynnöt tehtämät, toukomaat ojitettavat.

ZyysKuu
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5,2 22! opistossa ja
8 K. Serafina (Sere)
kouluissa.
4 T. Mooses
—6,55] 28 i. Gläinm. Rllntstlassll.
5 P. Gudotsus
© 0,36 i. 24 8. Gläinm. Sinrutoebetta.
6g. Sakari
5,9—6,51 25 4. Markkinat Tampereetta.
10:23—37. 8. Wiimeineu ftäiwä. jolloin
Gal. 3:16—22.
pyytää pääsp.
Regina 26 palkollinen
75.13 Kolm.
tötodistusta
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Sap.
synt.
BM.Mcir.
27
moin wiimeineu päiwä, jona
9 T. Gwert
28
isäntä on oikeutettu anta5,18-6,84 29; maan
10K. Keobarb
pllästllkirjaa pallolli11 T. Aleksanteri
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12 P. Kiila
C 9,56 a. 31
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3tmatngQs,2s-6,2s@t)t)gf. 1!
12. Gläinm. Pieksämäellä.
@ai,5: 16—24. gnut. 17:11—19. 15. tzyp.
Rotsch. l. kork. lunast.
14!©. 14's. to.m.p.
lida 2' 16. Vläium. geppäroirroilla,

saa
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seuraamana

!

13.&

15! M. Metas

8^

Muutamia muistutuksia maamiehen
2 tuntia; työaikaa tl. s—B, 9-1
ja 3—7 eli 11 tuntia.
Perunat otetaan kun kuori onsyyssateista
wahwaksi käynyt ja maa on
on
komin kastunut ja
jäähtynyt, Maan ennenkun
perunat
omat ottaessa märkiä on
pakkasesta kohmettunut. Kun

Aurinko ylhäällä 14— 11

se

mätänemtsen maara käsillä. huimaaminen riihessä on Maan paheeksi. Kuopan ja perunako'ou hywä tuulettaminen sekä perunani
peittäminen tuimilla oljilla, jotka usein waihdetaan, kun pian kostumat, on eduksi.
Herneen sänki on kynnettämä kohta laihon korjattua, siten ei
herne maata uumitta. papnmaat
Seuraaman wuoden
lannoitetaan eläimen sonnalla,
joka kynnetään sisään edellisen Miljan jänfeä rikkoessa.
Syyskyntö on tarpeellinen, liiatenkin saMimaalla; mitä aikaisemmin se tehdään ennenkuin syyssateet omat maata liottaneet, sitä
parempi. Jos ei peltoa ole ennen kääntöauralla kynnetty, jos se
on llhutmultanen ja sen pohja epätasainen, niin ei saa yhtähaamaci
auralla nostaa liian paljon raataa samea jankosta. Syyskyntöä
on parasta alkaa pientareesta, jotta keskelle sarkaa jää puhdas
malö, jota johtaa lumimeden temäälla, jos ojat olisimatkin ruohottuneet. Ensimmäiseksi kynnetään seuraaman wuoden toukopellot,
sitten kesantopelto ja miimeiseksi niittyjä, ne kun Masta Viimeiseksi
jäätymät.
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17 3. Elisabet
5,35-6,12 5
18 T. Tyyne (Metodius)
6
19P. Fredrika
# 11,17 a. 7!!
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20 L.
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Holm, p,
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Muistiinpanoja:
Mouhijäiw. tzäijössä ja Pidisjäiwellä.

17. Markkinat Turussa.
17. Toripaiwä Kuopiossa.
18. Markkinat Kemissä.

18. Toripaiwä Kalajoella ja
Himangossa.
18. Eläinm. Länkipohjassa.
19.
Sysmässä ja Iywäskyl.
28. Eläinm. Alaan Toijalassa.
Maurits
10!
22M.
Martk. Lappeenrannassa.
syysp. tasaus 11 23.
23 T. Tekla
Toripaiwä Mikkelissä.
24 K. Gerhard
5,51-5,51 12ii 23.
25 T. Kleofas (Kullerwo)
13! 24. ©latuni. Kausalassa.
26 P. Kyprianus © 5,58—5,42 14! 25. Markk. Hämeenlinnassa,
Käkisalmella,
27L. Kaino
jO,l i. 15 nassll, Oulussa,MarianhamiRaumalla.
Efes. 3: 13-21. Luut. 7:11-17. 26. Elämin. Tammisaarella.
28, S. 16
Holm, p. Leonard 16 28. tzyp. Rotsch. l. obl. arw.
29 M. Mikko
17! 30. Eläinm. .Huittisten Lautta18, kylässä.
30|S£. Hieronymus
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tehtävistä tässä luussa.
Kllswauiattomie» niittyjen wiljelemiuen tehdään parasiten
sillä tapaa, että ensin syksyllä aukaistaan wiemäri ja taiwetaan
niskaojllt feta luodaan sarkaojien kohdalta turwe IV2 jalan leweydeltä, seuraamana taimena pois ajettawakst. Toisena syksynä hajotetaan ensin wiemäri- ja niskaojan mullat, sitten kynnetään alkaen
tuosta aufituobugta ojansijasta, johon ensimmäiset wiilokset kummaltakin puolelta {äännetään ja lopettaen keskelle sarkaa wesiwaolla. Sillä hywallä taswatetaan ensimmäinen kauralaiho, ja wasta
sen korjattua ja kaurasängen kynnettyä, tällä kertaa wesiwaosta
keskeltä sarkaa alkaen, taiwetaan kolmantena syksynä sarkaojat, joiden mullat kohta hajotetaan.
Wiemäri- eli »valtaojat taiwetaan tahi perataan syksyllä, kun
on heinät korjattu niityistä ja nuijat pellosta. Jos entiseltään
owllt fotoin mutkalliset, täytyy ne ojentaa. Ojitusasetus Maaliskuun 28 p:ltä 1868 määrää wiemäriä 3 kyynärää leweätsi päältä,
5 korttelia sywäksi ja '/a kyynärää leweäksi pohjasta, ell'ei suurempaa
ojaa kaiwetll, taikka ell'eiwät kaikki ne, jotka ojaa tarwitsewat,

wahempään.
Niskaojllt sowitetlllln wiljelysmaitten ympäri mäkiä wasten
siten, että niihin tulee niin harwat polwet kuin mahdollista, ja
että niin Harmasta paikasta kuin mahdollista tarwitsee laskea niistä
West sarkaojaa myöten wiemäriin. Ne tehdään wähintäkin 3 korttelia sywiksi, sisäwieri jyrlemmäksi, ulkowieri lmsummllksi.

suostu
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Porwoossa.
Raahessa.
Uudessa kllupung.
Lowiisassa.
Tammisaaressa.
Haminassa.

28 15. Toripaiw. löatDoitlinnagja.
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1 for. 1:4-8. Matt. 22: 34-46.
12i@. 18 Kolm, p. äßalfrib 30'
13>M.Teofilus (Teppo) Lotat. 121
14iT. SaltlStuS
15|e. Heta
(I 6,42—4,48 3,1
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Isännän pitää palkolliselle,

se

palweluksesta lähtee,
ontaapäagtöHrja,jDfa totuuden ja oikeuden mutaan st-

kun

Muutamia muistutuksia maamiehen

Aurinko ylhäällä 11'/,—B«/» tuntia; työaikaa kl. 7—12 ja I—s
eli 9 tuntia.
Sarkaojat pannaan maan wiettoa myöten. Sarkaojan yläpää
jätetään l'/2 syltä niskaojasta taiwamatta, jott'ei nistaojasta Ma-

luft tuetta sartlllljiiu, ja että fteltotalnilla pääsee sarasta toiseen
ojan poikki ajamatta. Misisylinen sarka on opitta; kun sarka on
kupera ja ojan piennar poislnotu, riittää sarkaojan sywhydyksi 3
korttelia ja leweydeksi kyynärä. Kaikki nusi ojitus on tehtämä
syksyllä; wanhat ojat kesantomaalla sopii temäällätin luoda.
Nauriit ja muut juurikkaat tasmawat kesällä Maan Martta,
mutta lisäämät juurtaan Masta syksyllä öitten pitemmäksi tultua.
Kun eimät ole hallanarkoja korjataan Masta komempien syyspaktasien alta. Listiessä on Marominen juurimukulan haamoittamista
siitä f uit pian mätä syntyy. Porkkanat paraite säilytetään tuiman
hiedan seassa; omat rotille tyrnein mieluiset.
Snalifuimtt säilytetään riipustettuna mapnasti Miileassä, tuu=
liffaagfa paikassa, kuu ei jo syksyllä hapllttkaaliksi surwota.
Hewoset otetaan yöksi talliin kuu rupee huurretta aamusilla
heinissä olemaan, muuten tulemat köhään eli päätautttn.
Karjan käyttämisestä ullon» on mähän hyötyä tnn halla
kerran on ruohoa pannut. Jos wähätsi aitaa paimäsydämellä
laskeekin ulos, täytyy illoin aamuin nawetassa ruokkia; talmimuo-
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Muistiinpanoja:
16 X. ©alluS
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17 P. Hellin (Sudita)
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7
19 S. 19s.K»lm.P. ©2,11
20 M. Kasper
8
21 T. Ursula
9
22K. Waito (Semerus) ©7, l— 10
4,29] 11
23 T. Setterin
12
24 P. Kwergistus
7,8-4,19 13,
25 L. Hilda

Ef. 5-15-21. Matt. 22:1-14.

s.

26j@. 20 K«lm, p. Amanda
27 M. Saima
6,34 o.
28'X. Simon 3uba§ J
29,K. Lillukka (Narcissus)
30 T. ©listatta 07,18—4,8]
311%. Artur (Aito)

1) pallollisen nimen,
2) palweluslljlln päästölirjan antajan luona, 3) miten
palkollinen on itseänsä käyttänyt ja palweluksensll toimittanut, 4) ajan miltä pal-

Mää:

kollinen on mapaa toiseen
plllwelukseen rupeamaan, 5)

päästötirjan wuosi- ja päiwäluwun, 6) isännän omakätiseu nimitirjoitnkseu, taikka häueu puunierttinsä ja
tirjcmtekijän nimen.

14

15 Sananlaskuja:
16 Mikkelistä ämmät pirttiin,
17 nauriit kuoppaan.
18 Kowuudeksi lumi lehteen.
19

tehtävistä tässä luussa.
nan säästämiseksi syötetään apilaan ja muun heinän äpärettä, myöhäistä wikteriä, wartttwllsten kylmettyä rukiin orasta, nauriin
naattia, kaalilehtiä t). m.
Puita ja pensaita leilellaan ja istutetaan kun lehti warisee.
istutettawllll puuta
Samassa määrin luin juurihapsia kattee
maasta kaiwettaissa on oksiakin latwasta lettfeleminen,
Taihasonta käännetään ja kootaan ennenkuin jäätyy.
Multaa nostetaan, taimella tarhaan ja sontakasoihin lljettawalsi.
Pensaita niityiltä raiwataan juurineen (alaknussa) ja kasataan tewäallä poltettllwitsi.
Uutismllitten kuokkimista jatketaan kunnes maa jäätyy. Maahan «äännetyt puut pätkitään rangoiksi, latwat ja risut kootaan

rowioiksi.

Porkkanaa, jonka siemen on hidas itämään, sopii kylmää syk'
Mätin waonhaijolle ajettuun, sywämultaseen peltoon, siten että
ensimmäisen syyspattasen jälteen pinnaltaan jäätyneen harjan selkään wedetään piiri, johon porkkanansiemen ripoitetaan ja peitetään, jotta se heti fenröaua maan sutatessa on roalmis itämään.
Pellnwan j» hampun loukuttamista tehdään puhteitta ja silloin
«n wlllkeaa warominen; moni tulipalo on siitä työstä alkunsa
saanut.
Muilnn Pyyntöaita on paras loka- ja marraskuulla.

Marraskuu
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10 M. Martti «utherus g 0,52 a. 29« alkaa.
muuttaa toipalkollinen
Jos
11 T. NKirt. Pispa
30
seurakunnasta, niin
12 K. Konrlld
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Muutamia muistutuksia maamiehen

Aurinko ylhäällä B'/2—6'/2 tuntia; työaikaa kl. 8-12 ja 1-4
eli 7 tuntia.
Pyhainmiesten päiwästä Jouluun on 8 wiiktoa eli 46 arkipäiwää, jolla aikaa on uusia rakennuksia perustaminen, murto puita
metsässä kotoeleminen, kiwiä ajaminen.
Kiwi» särjetään ja «äännetään pelloista ylös ennen maan
routimista, mutta niiden wetäminen sieltä pois huoneen perustukseksi, tiwillidoiksi, silloiksi y. m. käy parahite päinsä kaljukclillä.
Teurostettllwlltsi syötetään huonoimmat lypsylehmät, huonoimman willaset lampaat. Härkä ja lehmä tainnutetaan ennen pistämistä iskemällä moukarilla otsaan. Lammas ja »vasikka kuolee
pian kun taulllssuoni katkaistaan. Sikaa pistetään sydämeen.
Lihat ripustetaan wuorotaudetsi jäähtymään, ennenkuin tuoreena
keitetään tai suolataan, mutta jäätymisestä käymät huonommaksi.
Mehukasta hywää suolalihaa saadaan, kun lihapalat ensin hierotaan mahalla salpietarilla ja hienolla sokerilla, sitte hienoksi surwotulla suolalla, jonka jälkeen ladotaan lujasti ammeefen ja päälle
kaadetaan suolawettä, tehty sulattamalla kiehumassa wedessä puhtaita suoloja I'/2 korttelia kannua tohti; suolawest jäähdytetään
ennen lihaan kaatamista ja ammeessa pitää olla tappi, jotta pari
kertaa kuukaudessa saapi laskea liemen ulos uudestaan päälle ka-

dettawlltsi.

W. 1884
-S,

Movember.
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•

Muistiinpanoja:
4:3. Matt.22:ls-22. r
16!©. 23 f. Solut. P.
Aarne 4!
1? M. Eino © 7,52 i. (Anian) 5' me:staän 14 päiwässä an
18 T. Matsimuß
6 taa sen kirkkoherralle.
(I 8,12-3,18 7
19K. (Sija
Sananlaskuja:
20 T. Hjalmar
8
21, P. Suomi
9 Simo siltoja tekee, Martti
22 & ©itju
Q 8,19-3.12 10, maata roafjmiStaapi, Antti
aisoja panee, Nikolaus ni»
2 Tess. 1:3-10. Matt. 25:31-46.
woopi kiinni.
23©. Tuomiosunn. Klemens 11
24 M. Kristogonus
12
jollaki, leirinä feEä25 T. Katarina
H 11,56 i. 13 Jouluna
8,29
26 K. Dagmar
14 li, kuten pääty pääsiäisnä.
27 T. Vitalis
15
28 P. Sten
16 Ottaisin minäkin orjan, pitäi29 L. Saturninus Q 8,36-3,1 17 sin minäkin piian, kun se
eläisi, tarkenisi
koottu 18:11-14. Matt. 2l: 1-9. syömättä
maatteijitta.
3©7TI. Adwent.
Antero 18
£

Fi1.3:17-

tehtäwistll tässä luussa.

Talwiruokintaa aloittaessa on tarkkaan laskettawa muonaMarat, etenkin heinät ja oljet, sekä aprikoittawa paljonko piisaa
päiwässä. Kohtuullisena heinänantina pidetään hewoselle lei»
töistä, lehmälle 10 tai 15 naulaa, lampaalle I'/? tai 2 naulaa.
Mitä wähemmän on heiniä, sitä runsaammin täytyy antaa suurusta,
ja sitä enemmän kuluu olkia. Talwirnoktimisaika tawallisesti kestää Mikkelistä Urpoon, siis 8 kuukautta eli 240 päiwää. Muutamasta liroin ruokitusta elukasta on paljon suurempi hyöty luin
monesta nälässä kiusatusta.
Wiltsa on woimllllisin osa eläinten pertiöistä, älköön sitä laskettako hnttaan juoksemaan.
Wiljo.» puimista pyydetään tawallisesti lopettaa ennen pyhainmiesten päiwää. Parempi olisi tehdä ulkotöitä maan Wielä sulana
ollessa, panna Miljat aumaan tai latoon ja ryhtyä sisäaskareihin
Masta luu routa estää auran, lapion ja kuokan maahan enää
pystymästä.
Puimakone helpottaa paljon tappamista, luntenkin suwiwiljan
ja heinänsiementenkin. Käsimoimalla Mäännettämä kone maksaa
180 mk.; olfiraroiStajatta warustettu ja hewoiswoimalla täptettätoä
Semmoista kannattaa hankkia,
saadaan 400 tai 500 markalla.kauroja
tapettawia.
tun on Mähintäin 200 tynnyriä
Wistain (kone) on jo kaikkialla tullut pohtimen ja Miskinlapion
sijaan; malmistetaan jokseenkin f|t)toä maaseuduillakin.

lonlnKnu
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81 päiwää
Muistiinpanoja:

„

„

„

-

; ,

1j 1

>

'

'

'

IM.Walio
Marras!. 19
2 T. S3eata
© 8,40 i. 20,2. Uusi lirkkowuosi alkaa.
3 K. ©efaniaS
8,44-2,56 21 4. Toiipäiwä Kajaanissa.
Korpiselässä.
4 T. Kyllikki
22 10.
5 P. Selma
23 10.
Nurmeksessa.
6 L. Niilo
lisalmella.
Q 8,60-2,53 24 11.
11. Markkinat Kolarissa.
Room. 15:4-13. Luut. 21:25—36.-15. Syyslukukausi päättyy yli-

Aallton^s

;

T~©72 "sTMwent

opistossa.

l

)

!,

i:

s

';

2(1 17. Markkinat Kittilässä,
8 M. Maria
Toripäiwä Joensuussa.
9 T. Anna
f 1,10 t. 27 17.
©8,55-2,51 28 19. Markkinat Kuusamossa.
10K. Judit
11 T. Taneli
29 20. Syyslukukausi päättyy tan30 satouluttajll-seminllllreissllja
12P. Adalbert
13,£. Lucia 0 9,0-2,49 Joulut. 1. kouluissa.
!21. (Tuomaanpäiwä). Ennen
1:1-5. Matt. 11.2-10. .ilj' tätä päiwää pitää lampuo_1
14]©. 3f. Adwent. Isidorus 2.1-3! Din, touotta ennenkuin wuok3'
15M.Siiwo (Ireneus)
16 T. Latsarus
4!
17K. Ignatius(l9,4-2,4903,4i 5'

3)hiutamifl

muistutuksia maamiehen

Aurinko ylhäällä 6V«-s'/4 tuntia; tyäaitaa kl. B—l 2 ja 1-4
eli 7 tuntia.
Uusia rakennuksia ennenkun mennään perustamaan, on asema
hywin mietittävä, että mukaantuu entisten ja ehkä wasta rakennettawien huoneitten mukaa». Pohja- ja tylkipiirros pitäisi aina
ensin tehtämäu, jotta saadaan rakennukselle soma muoto.
Huoneen perustus soramaahan et tarroitfe sywalle taiwaa;
hieta- ja sawimacchan laimetaan niin sywälle kuin kirs! tuntee;
pehmeä sawipohjll wahwisteiaan hakkaamalla siihen soraa tai laskemalla puinen silta tiwijalan kannatteeksi. Kiwi- ja sawirakennus
kysyy tukemaa perustusta.
Talwit»rj»«n pannaan peltokalut, rattaat, wenehet p. m.
Mitä on rikkinäistä pannaan erikseen tatoipufjteina korjattawaksi.
Weräjät, frj'ägfeipäat ja haasiapuut korjataan lumen alle jäämästä.
Nuotat, wertot, rysät », m, hawaspyydytset tarkastetaan setä
korjataan ja uudistetaan talwen kuluessa.
Katiskat nostetaan ennenkuin jää wahwenee.
Metsä perataan. Murtopuita kootaan rangoiksi hakattuina
ennenkuin lumi ne peittää. Kuiwanneet ja pilaantuneet puut korjataan pois nousemien taimien edestä ja liian ahtaat metsiköt harwennetaan wälistelemällä heikoimmat, ahdistuneet puut pois ja

to. 1884

December.
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Muistiinpanoja:
18 T. Styrbarn
19 P. lisllk

6

24>K. Aatllm,Eewll<l9,B-2,52

i

7
8

ra-llikll loppuu, jos hän tahtoo touofraamagta tilasta

sen

ja
wiljelemisestä itsensä
ylössanoa, tätä ylössano»

9 mista toimittaa.
10(21. Tllwallinen ylöstllntopäi11 mä maalla.
12'22. Talwipäiwän seisaus.
,

20 L. Illllkop
Q 9,6-2,50
Fil. 4:4—7. luh. 1:19-28.
21S. 4f. Adwent. Tuomas
WM.loosep
23, T. Israel

■3O. Markkinat Inarissa.
©f. 9: 2. Luuk. 2; 1-20. -Soulufuugfa walitsewllt useim25!T. loulupäiwä
fr 3,1 i. 13:j mat KansllNMlllistns-seuran
_2fr. 6:8-25. Matt. 23: 34-39. ! haaraosastot toimikuutansa.
26, P. Tapanin pniwä
14,!Zl. Ne, jotta eiwat ole tottukirjaa tulois27|S. luh. (Stoan!.
9,8-2,55 15'l neet pitämään
-1 tansll ja menoistansa, tete*
©al. 4:1-7.
2:33-40.

mät toiifaaSti, jos aloitta»
28 S. S.jälk.loul.Willtt.lllZt.P. 16i 1 Suat tästä päiwästä.
17,
29M. Tuomas pizpa
302. Saatot
18
|3l|B. Sylwester
Q 9,7-3,0 19!
;

tehtiiwistii tässä kuussa.
jättäen määräwalille terweet suorawartiset, oksattomat fjpötppuut.
Älköön waan liiaksi harwennettako, jotta päitoä pääsee maata paahtamaan,
Wuosittain perataan '/«» ofa metsäalasta.
Weistotöihin aiotut koiwut, lepät, haawat y. m. oroat altutaiteella Ijafattatoat, fetoäällä kolottawat tai laudoiksi sahattawat,
kesän warjopllikllssa säilytettawat, syksyn riihessä tuiwattawat ja
toagta touofaen wauhaua käytettäwät.
Eläinten ihon puhtaana pitäminen on tärkeä menestymisen
ehto. Lehmätkinparipitää su'ittaman ja harjattcunan, jos ei jota päiwä
kolme kertaa »viikossa.
niin kuitenkin
Kuiwittecksi permannollisessa nawetassa owat sahajauhot sekä

kuiwa, pieneksi rouhittu suomuta oiwallisia.
Soutatuukiot tallin ja nawetan takana tasoitetaan, sekoitetaan
hawuilla ja mullalla sekä walataau wirtsalla, ell'ei ole tilaisuutta
pian ajaa pelolle. Permannottomassa sontlllääwassä sekä lammas-

tarsinassll käytetään runsaasti hawuja ja pahnoja.
Mateita pyydetään Joulu- ja Tammikuulla rysillä.
Joulusta Maariaan eli Puolipaastoon (14 p. Maaliskuuta)
on 11 wiikkoa eli 66 arkipäiwäa, jolla aikaa
owat

warsinaiset

talwiajot

tehtäwät.
Mitä miehen toimesta, eU'ei Inmala siihen siunaustaan anna.
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Maailman Esiwaltiaat Ruhtinaat.
Saksa:
Alllnkomllllt:
Tanska:
Monaco:
Iso Britannia:

Brasilia:
Norja ja Ruotsi:

Itäwllltll-Unkari:Keisllri

Fransloosep

Persia:

Schahi

SKaSr Edoin

Belgia:

Kuningas Leopold II

Portukali:

Kuningas Don Louis I
Kuningas Kaarle I

Rumania:

Liechtenstein:
Montenegro:
Turkinmaa:

Italia:
lireikka:
Serbia:
Illllpani;

Espanja:
Kiina:

„

1797 ast.walt.ist.1871.
1817
1849.
„

„

„

„

1818

„

„

„

„

1818

„

„

„

„

1819

„

„

„

1825

„

„

„

„

1829

„

„

„

1831.
1872.

„

„

1848,

„

„

1848.

„

„

1865.

„

„

1861.

Wilhelm I synt.
Kuningas Wilhelm 111
Kuningas Kristian IX
Ruhtinas Kaarle 111
Kuningas Viktoria
Keisari Don Petro II
Kuningas Oskar II
Keisari

Ruhtinas Juhana
Ruhtinas Nikolaus

II

1830

„

1831
1835

„

„

1838

„

Tärkeimpien

„

„

„

1840

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

1860.
1876.
1878.

„

„

„

1863.

„

„

„

1853

„

„

„

„

1857

„

„

„

„

18

„

„

„

„

„

1840
1842

„

1844

1845
1852

„

Keisari

„

„

„

Kuangsu

„

„

„

Sweitsi

1866.
1858.

1868.
1867.
1874,
1875,

tasawaltnin Presidentit.

Arthurs toalittu 1881 4:fft wuodeksi.
1879 7:tsi
Jules Grewy
1882 I:!si
Deucher

Pohj. Amerit, yhdysw.: C. A.

Ranska

1856.
1837.

1839

I
Sulttaani Abdul §amib„
Kuningas Umberto I
Kuningas Yrjö I

Kuningas Milan IV
Mikado M°uts-s?ito
Kuningas Alfons XII

„

„

1868,

Pallwi SRooutoSfo: Leo

„

„

XIII synt. 1810, walittu 1878.
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Keisarillinen

perhe.

ALEKSANTERI 111 Alelsllndrowits, toto Venäjänmaan Keisari ja
itsewaltias, Puolan Kuningas, Suomen suuri-ruhtinas ö. m.
syntynyt 10 p. Maaliskuuta 1845, noussut walta-istuimelle
13 p. Maaliskuuta 1881.
MARIA FEODOROWNA, Tanskan kuninkaan tytär, syntynyt 26
j -:■'■■ p. Marraskuuta 1847, mennyt naimisiin 9p. Maaliskuuta 1866.
Nikolai Alelsllndrowits, perintöruhtinlls, syntynyt 18 p. Touko''

kuuta 1868.

Yrjö Alelsllndrowits, syntynyt 9 p. Toukokuuta 1871.
Ksenia Aleksaudrowiia, syntynyt 6 p. Huhtikuuta 1875.
Mikael Alelsllndrowits, syntynyt 4 p. Joulukuuta 1878.
Olga Aleksandrownll, syntynyt 13 p. Kesäkuuta 1882.

H. M. Keisarin weljet ja sisar.
Wladimir Aleksllndrowits, syntynyt 22 p. Huhtikuuta 1847, nainut
1874 Maria Pawlownan Mecklenburg Schmerinin prinsessan
syntynyt 14 p. Toukokuuta 1854.
3. Kolme poikaa, yksi tytär.
Alelsei Aleksllndrowits, syntynyt 14 p. Tammikuuta 1850.
Maria Aletsllndrowna, syntynyt 17 p. Lokakuuta 1853, naimisissa
Ison Britannian prinssin Edinburgin herttuan Alfredin
kanssa, joka on syntynyt 6 p. Elokuuta 1844.
Sergei Aleksllndrowits, syntynyt 11 p. Toukokuuta 1857.
!|sattiel Aleksllndrowits, syntynyt 3 p. Lokakuuta 1860.
H. M. Keisarin sedät ja tädit;
Konstantin Nikolajewits, syntynyt 21 p. Syyskuuta 1827, nainut 1848
Aleksandra losefownlln, Sllksi-Altenburgin prinssessan syntynyt 8 p. Heinäkuuta 1830.
Kolme poikaa, taksi tytärtä.
Nikolai Nikolajewits, syntynyt 8 p. Elokuuta 1831, nainut 1856.
Aleksandra Petrownan Holstein-Oldenbnrgin prinssessan syntynyt 2 p. Kesäkuuta 1838.
Kaksi poitllll.
Mikael Nikolajewits, syntynyt 25 p. Lokakuuta 1882, nainut 1857
Olga Feodorownan Badin prinssessan synt. 20 ©öögf. 1839.
Knusi poikaa, yksi tytär.
Olga Nilollljewnll, syntynyt 11 p. Syyskuuta 1822 Nllimisissll 2Bur=
tenoergin kuninkaan Kaarle I kanssa.
Toisen jo tuolleen tädin lapsia oroat keisarilliseen Bertjeejen myös
luetut Leuchtenbergin herttuat ja herttuattaret.
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Suomenmaan korkeimmat wirkamiehet.
Kortein hallitus.
Kenranliknwerniiöri; Kreiwi gfeobor Heiden, kenraali h. m.
Ministeri waltiosihteeri: Teodor Bruun, salaneuwos y. m.
Ministeri waltiosihteerin apulainen: Juhana Kasimir Ehrnroth,
kenraaliluutnantti i)- m.
Suomen senaatti: Puheenjohtaja: KenraalikuwerKeisarillinen
nööri.
Oikeusosasto: Wapaaherra Juhana Philip Palmen, puheenjohtajan sijainen.

Viktor Wasllstjernll, senaattori.
Aleksanteri August Brunou, senaattori.

Fredrik

Gejtel,

senaattori.

Kaarle Aadolf Teodor Sederholm, senaattori.
Pllllwali ©emit Forsman, senaattori.
Kaarle Kustaa Öhrström, senaattori.
Sune Birger Juhana Björksten, senaattori.
Juhana Kaarle Eemil af FioZteruZ, senaattori.
Kaarle August Nybergh, senaattori.
Talousosasto: puheenjohtajan sijainen: Wcipaah. Edward
af Forselles, kenraali.
Siwiilitoimikunta: Lauri Teodor v. Hellens, senaattori,

Henrik Juhana Wilho Zilliacus, senaattori.

Wllltiowarain toimikunta: Klaus Herman Molander,

sala-

neuwos.
Henrik StaniZlaus Mechelin, senaattori.
Kamciritoimikunta: Irjö Sakari Koskinen, senaattori.
Sota-llsillin toimikunta: Kristian Teodor Oter-Blom, kenraaliluutnantti.
Kirkollisasiain toimikunta: Henrik Aadolf Mechelin, todellinen
Leopold

waltioneuwos.

Mllllnwiljelnn toimikunta: Oskar Norrmen, senaattori.

Viktor 0. Haartman, senaattori.
Fredrik Lerche todellinen wllltioneuwos.

Prokuraattori:

Robert August Montgomery.

Howioikeuoet.
Turun howioileus Presidentti: Kustaa Fredrik Rottirch.
Wnllsnn howioileus Presidentti: Selim Ekbom.
Wiipurin howioileus Presidentti: Eemil Lönnblad.
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Hallinto.
Kenraalikuwernöörin lansli»: Tirehtori Swen Wilho Händera,
tanZliaueuwoZ.
Knwernöörit: Uudenmaan lääni: Drjö von Alfthan, tenraaliluutnantti.
anteen lääni: Edward v. Ammondt, kenraalimajuri.
Kuopion lääni: Kaarle v. Kramer.
Mikkelin lääni: awoinna.
Oulun lääni: Kaarle Juhana lägerhorn, waltioneuwos.
Turun lääni: Kreiwi Kaarle Mauno Creutz,
Wllnfan lääni: Wapllaheira Kaarle Kustaa Fabian Wrede.
Nupurin lääni: Waldemar Kaarle von Daehn, kenraalimajuri.

Kcskus-wnastot.
Suomen Pankki: Säätyjen edusmiehet:
Freorik Kustaa Otto Selim Stjernroall, vrotokollasihteeri.
Frans Wilho Kustaa Hjelt, rowasti, puheenjohtaja.
Lorents Leonard Lindelöf, maltionenwos.
Agaton MeurmllU, tunnallisneuwos.
Esimies johtokunnassa: Wph, Kustaa Aksel Samuel o. Troil.
Suomen «altiotonttori: Mtirehtori: Sikstus Viktor Calamnius.
Laätiutöhallitus: Päätirehtori: w. t. Knut Feliks v. Willebrand,
todellinen maltionenwos.
johtokunta: Postitirehtori: Fredrik Andersin, todellinen walPostintioneuwos.
Yleisten rakennusten ylihallitus: Mtirehtori: ,Ludwik lisak Lindqwist.

Puheenjohtaja: Ludwik Heimburger, tanslianeuwlls.
Tilastollinen wirasto: Tirehtori: Kaarle Eemil Ferdinand Ignatius, fil. tohtori.
Jullin ylijohtotunta: Mtirehtori: Bernt Otto Nymalm.
Tie- j» nicsiyyoistnsteu ylihallitus: Mtirehtori: Julius v, Minkmitä, kenraalimajuri.
Waltiun rautatiet: Mtirehtori: Irjo Strömberg, waltioncuwos.

Pllino-asinin ylihallitus:

Metsänhoitohallitus: Mtirehtori: Aleksanteri af Forselles.

Kalastusten taitsia: Antero Juhana Malmgren, prowessori.
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Kirkko- ja opetuslaitos.
Yliopisto: Kansleri: h. k. k. perintöruhtinas.
Kanslerin sijainen: Wapaah. Juhana Philip Palmen.
Jaakko Juhana Wilho Lagus, waltioneuwos.
Rehtori:
Hiippakunnat: Turun: Gdward Bergenheim, arkkipiispa.
Porwoon: Antero John Hornborg, piispa.
Kuopion: Robert Walentin Frosterus, piispa.
Kouluylihallitus: Mtirehtori: Lorentz Leonard Lindelöf, waltio-

neuwos.

Kllnslltoulujen ylitarkastaja: Uno Cygnaeus,
Polytelnillinen »Pisto: Tirehtori: Ernst Gdward Qwist,

f. tohtori.

tohtori.

Sotawäli.
Komentaja-Päällikkö : Kenraalikuwernööri.
komentoja: Wapaah. Drjo Edward Ramsay, kenraalimajuri.
Luotsi-j» majlllkalllitos: Tirehtori: Kaarle Tudeer.
Suomen kadettikoulu: Tirehtori: Fritiof Neowius, kenraalimajuri.

Asewelwollisuus-Kalenteri.
p. Ennen tätä päiwää: 1) tulee
MmmiKuu. 15 asewelwollisten,
jotka haluawat
arwllnheiton alaisten
wapllllehtoisina, ilmoittaa tämä

welwollisnutensll

sina wuonna
täyttää

ase-

halunsa kutsunta-

toimiston tykönä,
2) tulee papiston antaa kutsuntatoimistolle luettelo asewelwollisuuden itään tulleista henkilöistä,
3) tulee henkikirjoittajien antaa kutsuntatoimistolle heidän
suoritettawllt luettelonsa asewelwollisuuden ikään tulleista,
4) on hakemus helpoituksesta asewelwollisuuden täyttämisessä
jätettäwti

asianomaiselle kutsuntatoimistolle tahi sen puheenjohtajalle.

Helmikuu. Ennen tämän kuun loppua pitää asewelwollisuuslaissll mainittuin kutsuntatoimistoin tehtawat kutsunta- ja täydennysluettelot olla walmiiksi laitettuina ja otteet niistä asianomaisille kunnallishallituksille lähetettyinä.
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Maaliskuu. Tämän kuun edellisen puoliskon MueSfa otoat
asewelwollisuuslaissa mainittuin kutsuutatmmistoin kunnallishallituksille lähettämät otteet kutsunta- ja täydennysluetteloista tunnallishllllitutM huolesta kirkoissa kuulutettawat kahtena sunnuntaina
perätysten. Samoina sunnuntaina pitää myöskin tuulutettaman
kutsumus kuntakokoukseen naiden otteiden tarkastamista Marten.
Otteet omat sitten ynnä kuntakokouksessa laaditun pöytäkirjan kanssa
lähetettäwät takaisin tutsuntatoimistolle ennen tämän kuun loppua.
AuhtiKU». 15 p. Saman päiwän ja Kesäkuun 24 päiwan
Malisena aikana tapahtuu yleinen kutsunta asewelwollisuuden täyttämiseen ja arwcmheittoon astumiseen.
Ennen samaa päiwää tulee asewelwollisuuslaissa mainittuin läänintoimistojen toimittaa asianomaisille lutsuntatoimiZtoille
määrätyt luettelot asewelwollisuuden isässä olemista, jotka rikoksista
pidetään

wanteudessa.

heinäkuu. 1 p. Ennen tätä päiwää pitää asewelwollisuuslaissa mainittuin intsuntatoimistoin lähettää läänintoimistoille
!utfuttta= ja täydennysluettelot ynnä niihin kuuluwain asiakirjain
kanssa.
Ennen tämän kuun loppua owat asewelwollisuuslaissa mainittuin lällnintoimistllin tehtawat yhteenwedot kutsuntll- ja täyden-

nysluetteloista

lähetettäwät senaattiin.

Mokun. Viimeistään ennen tämän kuun loppua on ilmoitus, miten teis. senaatti kcnraalikuwernöörin kanssa on jakanut asewelwollisten lukumäärän eri läänien kesken, asianomaisille läänintoimistoille annettllwll.
Syyskuut

15 p. Wiimeistään ennen

tätä päiwää on tieto

asewelwollisuuslaissa mainittuin läänintoimistoin tekemästä jaosta,
jota koskee kuntien asetettawien sotamiesten lukumäärää, toimitettotoa asianomaisille kutsuntatoimistoille.
Ennen tämän kuun loppua tulee asewelwollisuuslaissa mainittuin kutsuntlltoimistoin määrätä, kutka sotapawelukseen kutsutuista
owat wakinlliseen paltoelutjeen fäStettatoät.
Lokakuu. Tämän kuun edellisenä puoliskona owat luettelot
»vakinaiseen sotapalwelutseen Valituista Hentilöistä kustakin kunnasta asianomaisten kunnallishallitusten toimesta saarnastuoleista
kuulutettawat kahtena sunnuntaina perätysten. Niinikään otoat
nämät luettelot Lokakuun edellisenä puoliskona pidettäwät jokaisen
saatllwillll funtatutoflSfa, tahi raastuwllssll, tahi muussa ilmoitetussa
paikassa.
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Postitietoja.
m. p.

Suomessa maksetaan:

Suljetusta kirjeestä alla luodin painamasta
20
luodista alla 4 luotia
40
4 luodista alla 8 luotia
60
8 luodista alla naulan
1:
yli maksetaan 1 maikka. MaksamattoJoka naulasta
masta kirjeestä suorittaa waZtaanottajll kahdenkertaisen
maksun. Kirjeestä, joka matkallaan käy ainoastaan yhdessä postitoimistossa, maksetaan sen painosta huoli„

„

„

„

„

„

sen

matta 10 penniä.
Postikortista, yksinkertaisesta

,

kaksinkertaisesta

„

Ristisiteestä, kustakin 4: stä luodista

Wähin maksu20tllwaianäyte-lähetyksestän
p.
tyksestä
Tawaranllyte-lähetys ei
teita tai asiakirjoja

saa

10 p. asiakirja lähe-

10
20
5

painaa pii 20 luotia, painotuot-

N 22V2 luotiin asti.
Paletista (korkeintaan 20 N) ensimmäisestä naulasta
—4O
joka seuraamasta naulasta
20
Maksamattomista paketeista suorittaa wastaauottaja yli tak-

sisältämä aina 4

.

.

„

painamasta 35 p., raskaammalta 70 p.
san: alla 10 naulaa
(korkeintaan 100 markkaa)

Posti-osoituksesta

50
©en lisäksi blauketistll 2 penniä.
Posti-etuannista (korkeintaan 500 maikkaa), joka 100 m:3ta 50
Sen lisäksi tulee kirjeen tai paketin portto.
Sisäänkirjoittulsestll (paitsi tawallinen portto)
25
Makuutuksesta (paitsi taw. portto puna sisäänkiijoitusraha)
20
200 nusta
joka 100 markasta sen yli
'
—lO
Sisäänkirjoitetustll lähetyksestä maksaa postitoimisto, jos
se hukkaantuu, 50 markkaa korwauksetsi, lähetyksen artuosta huolimatta; Makuutetuista lähetyksistä maksetaan
samassa tapauksessa makuutettu summa.
Sisäänkirjoittllll Moi kaikellaisia yksinkertaisia lähetyksiä paitsi
pakettia, joista postitoimisto mustaa ainoastaan, jos ne
Makuutetaan.
Vastaanottotodistuksesta, jos sitä maaditaan, maksetaan
25
luotsulipusta
40
Paluulortistll
10
„

.

.

.

.

Ulkomaan kiljewaihdossa owat määräykset melkein samat sillä
eroitukfellll että kirjeistä maksetaan joka luodilta 25 penniä. Ristisidelllhetyksissä on wähin maksu asiakirjoista
25 penniä. Makuutuksesta ja palettien lähetyksestä on
eri määräyksiä. Posti-osoituksia ja posti-etuantia ei fotot
Suomesta lähettää ulkomaille.

Otteita woimassa olewasta karttapaperiasetuksesta Joulukuun 15 p. 1882.
1.

slcifiä mälliäylsiii.

Kaikki asiakirjat, jotka mami oikeuksista, »virkakunnista
1
ja wirastoista ulosannetaan, kirjoitettakoon tarttapaperille, ja kaikki
hakemukset ja muut asiakirjat, jotta mainittuihin wirastoihin annetaan, pitää joko tarttapaperille tirjoitettaman taltta niihin liitetyillä karttapapereilla tahi karttamerkeillä warustettaman; kaikki
siihen määrään, sillä tawalla, niillä poikkeuksilla ja sillä uhalla,
kuin tässä alempana säädetään.
§.

2. Sen laittllpaperin määrästä,, jota tussatin

tilana on

fägteitämä.

4 §. Maan oikeudet, wirtakunnat ja wirastot, joissa karttapaperia on tllytettäwä, jaetaan tässä katsannossa neljään eri luokkaan, nimittäin:
Toimituskunnat,
Ensimmäinen luokka: Senaatti ja
Ministeri-Waltiosihteeri ja Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen

sen

kanslia setä Waltiosihteeristöön asetettu Komitea Suomen asioita
Marten.
Toinen tuotta: Horoioikeudet, Ylisotaoiteus, Suomen Kenraalikuwernööri ja hauen kansliansa, Aleksanderin-yliopiston Kansleri ja Sijaiskansleri, Pillkuiaattorinwirasto Senaatissa setä Säätyjen

Pantti-waltuusmiehet.

Kolmas luokka: Lääninhallitukset sekä warsinaiset ja waraLääninsihteerit ja Läanintamreerit, Suomen Passitoimisto Pietarissa, Lääkintöhallitus. Postihallitus, Yleisten Rakennusten Dlihallitus, Painoasiain Ylihallitus, Wanteinhoitohallitus, Tilastollinen Wirasto, Suomen Waltiotonttori, Suomen Pantti ynnä fen
konttorit ja asioimistot, Tullin Ylijohtotunta, Luotsi- ja Majaktlllllitotfeu Ylihallitus, Vuorihallitus, Tehtaaston lohtokunla, Yleinen
[ftemifiontotteuS, Suomen kadettiopiston Johtaja, Suomen Kenraalikuwernöörin esikunta Suomen sotawäkeä warten, Esittelijä Sota-asiain Ministerin luona, Suomen sotajoukkojen Päällittöhallitus sekä
Päälliköt tai päällyskunnat, Sotakomisaiiaatti, Aleksanderin-Yliopiston Konsistori, Rehtorinmirasto, Tiedekunnat, Tuttintowaliokunta ja
Talousosasto, Koulutoimen Ylihallitus, Tuomiokapitulit, Tie- ja Wesilultulllitostm Ylihallitus, Rautatien Hallitus, Insinöörikunnan
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Maanmittauksen Ulihallitus, 3Jlet=
Kalastusten kaitsija.
Neljäs luokka: Raastuwanoiteudet, Maistraatit ja lär-

ja Waltionrautateitten päälliköt,

sänhoitohallitus setä

jestysoikeudet sekä kaupunkien Rahatoimikamarit. Kihlakunnan- ja
Maanjako-oikeudet, Poliisi- ja Huutokauppakamarit, Läaninräntmestarit, Laäninkirjurit, Sairas- ja parannugfjuoneiben kuin myös
kehruuhuoneiden Hallitukset, Rangaistus- ja työ-wankihuoneitten
Johtokunnat, Kllittllpllperitonttori, Kontrolli- ja Mynttilaitos, 9?e=

wisionitonttori, Lääninratennuskonttorin esimiehet, Polyteknillinen

opisto, Teknillisten recili- ja meritoulujen Johtokunnat, Rehtorinwirastot ja opettlljakollessiot alkeisopistoissa ja kouluissa, Saimaan
lanllwlln Päällikkö ja Piiri-insinöörit, Läänin-maanmittauskonttorit, Waltion maanrottjetfig» ja metsäopistojen Johtajat, Ritarihuoneen ja Siwiliwiillston, Solilllswirllston, Kirkollis- ja Konlumirastojen sekä Kllnsakouluopettajllin Lestein- ja Orpointllsjojen
Johtokunnat, Matllsiinihoitlljllt, Puustellintaikastajat, Kruunuuwoudit, Henkikirjoittajat, Postikonttorien ja postitoimistojen Hoitajat, Tullipiirin Päälliköt, Tullikamarit ja Tullitoimistot, Luotsiosastojen Päälliköt, Maanmittarit ja Mittainwakaajat, Mimetsänhoitajat, S|3alott)tinan=t)[itartagtajat sekä kaikki muut wirkakunnat,
wirastot ja wirkamiehct, jotka eiwät ole korkeammissa luokissa
mainitut, jollei tässä asetuksessa niinen-omaan ote suotuna wapautta niiden asiakirjain kartoittamisesta, jotka näihin jätetään tai

joita he ulos antamat.
Kaikissa yllämainituissa laitoksissa ja wirastoissa käytetään
sen-llimoistll karttapafterill tai kartoitusta, kuin alempana on mainittu, ollen tämä armo luettama jokaiselta arkilta, mikä kuhunkin
eri kirjoitukseen tai asiakirjaan kuuluu, nimittäin:

Luokat.
lat. 2:n. 3:8. 4:8.

I:kst.

Kirjoitukset ja asiakirjat, joita hakijat tahi toagtaajat sisään antamat taikka
esiin tuowat, pitää joko kirjllitettaman
karttapaperille taikka oleman kartoitet-

tuina

seuraamaan

määrään:

a) Perustelma, hakemus, walitus ja tne=
tomuskirja, wastatodiste, selitys, ote,
wllstlllause ja muu kirjallinen esitys,
sekä roaltuugfirja ja tafaugtirja
4- 2 1
50
b) Muu todistus ja lisätirja, waitla se
pannllllnkin samalle arkille kuin paäkirjll
2- 1
50-25
.

~......,...

.
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Asiakirjaa, joka tämän mukaan on jossakin wiikakunnassa
karttapafterille kirjoitettu taikka sillä warustettu, ei tarwitse, jos

sitten

muussa wirastossa

rustaa.

esiin tuodaan, korkeammalla kartalla

se

wa°

Muistutus. Useamman arkin pituiseen kisakirjaan maaditaan kartta ainoastaan yhdelle arkille. Jos useampi lisäkirja kirjoitetaan yhdelle arkille, waaditaan kartta kustakin erikseen.
5 §. Kalunkirjoituskirja kartoitetaan kuolinpesissä, joitten
säästö, kalunkirjoitus-arwon mukaan, on wahintansä 500 markkaa*),
seuraawain perusteiden mukaan: '/>' Prosentilla toto säästöstä aina
10,000 markkaan. Jos säästö on isompi, suoritetaan kllittamaksua
wielä lisää 2/io o/, siltä osalta, mikä tay yli 10,000, nousematta
kumminkaan päälle 100,000 markan, 3/io °/» filtä osalta, mikä tät)
yli 100,000 markan aina 1 miljonaau ja 4/io °/<> siltä osalta säästöä, mikä nousee yli wiimekst mainitun summan. Niin muodoin
suoritetaan kultakin täydeltä 100 markalta: 500: jopa 10,000 markan säästöä 10 p; siitä osasta säästöä, joka käy yli 100,000 markan
aina 1 miljonaan markkaan 80 p, sekä sen yli nousemasta 40 p.
Welwollisuus kartoittaa kalunkirjoituskirjaa nyt säädettyyn
määrään ulottuu ainoastansa siihen kappaleesen kirjasta, joka on
asianomaiseen oikeuteen jätettämä.

n

Jos luluntirjoituskirja sisään annetaan sinetillä lukittuna,
pitää toimitusmiesten päällykselle kirjoittaman ja nimiensä allekirjoittamisella todistaman, että kirja on oikein kartoitettu.
Jos mahtaja on useampaan paikkaan jättänyt omaisuutta,
josta eri kalunkirjoitukset owat tehdyt, niin lasketaan karttamaksi:
näiden kulunkirjoitusten kokoonluetun säästösumman jälkeen.
6 §. Asiakirja yksityisten Malilla setä sitoumus ja muu kirjoitus, jonka yksityinen mies ulosantaa, kirjoitettakoon kartattomalle
paperille, mutta kun
tuodaan oikeuksiin tahi mirastoihin esiin,
pitää siihen pantaman fen armoiset tarttapaperit tahi karttamerkit
kuin tässä alempana kustakin tapauksesta on määrättynä; ja on
tartta-arwo määrätty koko asiakirjalta taikka kirjoitukselta, katsomatta fen latteutta, jollei nimenomaan sanota, että säädetty kartta
luetaan kullekin arkille, joka kirjaan kuuluu.

se

Arentikontrahti, katso

kontrahti.

Assuianssitirja, uudistus ja kuitti,

katso

matuutuskirja.

Awio-ehto, kun Missi summa rahassa on määrätty, kartoitetaan samoin tuin lahjakirja, mutta muutoin 5 m.
Bodmeri- eli mcrilainakiija, kartoitetaan niinkuin wel°

kalirjll.

Kauppa eli myynti-

lahja- ja maihetuskirja kiinteästä
maalla, ruukista, teollis-laitoksesta,
rakennuksista ja laitoksista, jotka kiinteää
«maisuutta seuraamat ja omistus-oikeudella myydään feta oikeudessa
huudatetaan ja kiinnitetään, sekä laiwasta ja aluksesta, tehtaasta

sekä

omaisuudesta kaupungissa tahi
tehtaasta, ynnä muista

*)

Katso

14 §:n 24

kohtaa.
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ja muusta laitoksesta, jota ei kiinteä

omaisuus seuraa, lvaiustetaan

larttapaperifla, omaisuuden artoon mukaan, tällä tapaa: ylinnä 100
maikan armolta 50 p., sen yli, jokaiselta täydeltä 100 maikalta 50 p.
Milloin senlaatuinen omaisuus, tuin tässä on mainittu, toa=

paa-ehtoisesti taikka ulosotolla huutokaupassa myydään, julkisen Viillston kautta taikka yksityisesti, pitää joko kauppakirja tahi pöytäkirjan-ote, Varustettuna sen arwoisella kartalla kuin yllä säädetty
on, ostajalle annettaman. Kartta siihen suoritetaan huutotaupparaflalta, jollei toisin ole suostuttu.
Ennenkuin näin kartoitettu kauppakirja taikka pöytäkirjan-ote
esiintuodaan, ei ole lupa lakihuutoa antaa kiinteälle omaisuudelle,
joka huutokaupassa on myyty.
Konnässementti (tunnusseteli)

eli rahtiseteli tawaroille,
jotka menemät ulos Suomesta: suomalaisessa tai Venäläisessä laiWllssa 50 p., ulkomaan laiwassa 1 m.

Kontrahti, kirjallinen:
I:ksi arennista, Hyyrystä, pestistä, wourasta taikka muusta
maksusta, jota suoritetaan omaisuudesta, rakennuksesta, huoneesta,
aitasta, kellarista, talon-asemasta, puutarhasta, myllystä, tehtaasta, ruukista, pellosta, niitystä, laitumesta, metsästä, kalastuksesta
p. m. feta kaupungissa että maalla, pitää, katsomatta miten konkartalla, joka luetaan sen areutitrahti on tehty, warustettaman
summan, hyyryn taikka maksun jälteen, joka koto Vuodelta juoksee,
näin: milloin wuotinen hyyry on ylinnä 100 markkaa 50 p. ja fen
pii joka täydeltä 100 markalta 50 p.
Jos joku osa wuoden maksusta on suoritettu, lasketaan,
mukaan, kuin Velkakirjasta on säädetty, karttamäärä ainoastaan
jäljellä olewan osan mutaan, ellei kontrahti ole määrätty edelsen
leenkin Voimassa pysyVäksi yhtenä tai useampllNllseurllllwanllwuonnll.
Jos kontrahti sisältää, paitsi Vissin summan rahaa, suostumuksen eduista taikka tehtäwistä, joiden arwo ei ole rahaksi laskettuna, taikka jos kontrahti koskee ainoasti Viimeksimainittuja etuja,
edellisessä tapauksessa lisää karttamaksua 50 p, ja
suoritettakoon
jälkimäisessä tapauksessa olkoon karttamaksi: kontrahdista 1 m.
2:tfi maan, huoneen y. m. ostosta ja Vaihetuksesta, milloin
erityinen kauppakirja tehdään, tutin arkki 1 m, mutta muussa tapauksessa kartoitetaan nämä kontrahdit niinkuin kauppakirjat.
B:ksi yhtiöstä kaupassa, laiwassa, teollislaitotsessa, ruukissa,
tehtaassa tuitta muussa semmoisessa toimessa, ammatissa taikka
elinkeinossa, tutin arkki 8 m.
4:ksi kaikki muut yksityisten Välillä kirjallisesti tehdyt suostumukset ja sitoumukset, joita ei taideta yllämainittuihin nimityksiin
lukea, kukin arkki 1 m.
Lahjakirja kartoitetaan niinkuin kauppakirja, ja pitää, niintuin Vllihetuskirjllsta on säätty, setä saman seurauksen uhalla, lahjakirjaan lahjan armo rahassa aina pantaman taikka muutoin lailmukaan Voi
lisesti selwitettämän, jotta karttapaperin määrän

sen

sen

laskea*).
*)

Katso

14 §NI 25 kohtaa.

39

Osakekirja kaupassa, laiwassa, pankissa ja tcolllslaitotseßsa
taikka muussa hankkeessa, joka osakkeille on perustettu: kun koko
panos kultakin osakkeelta on määrätty 200 matkaan taikka sen alle
20 p, kun panos on sen pii, kultakin täydeltä 100 markalta 10 p.
Osoitus eli assignationi, katso welkakirja.
Panttikirja kartoitetaan niinkuin kauppakirja.

Rahtiseteli, katso konnässementti.

Rätinki, joka oikeudelle taikka toimitusmiehelle esiin tuodaan,
kartoitetaan samaan määrään kuin welkakirja.
Sertepartiaeli rahtisuostumus laiwoista, kultakin 100 markalta rafjtifummaa 25 p.
Talletustodistus kartoitetaan niinkuin welkakirja.
Testamentti, paitsi 14: n Z:n 23 kohdassa mainituissa tapauksissa: a) omaisuudesta täydellä omistusoikeudella ja milloin wissi
rahasumma on mainittu, kartoitetaan niinkuin lahjakirja; mutta
jos ei wissiä summaa taikka cirwoa ole mainittu, lasketaan karttapaperin määrä sitä myöten, kuin tuomari, testamentatun omaisuuden artoon mukaan, kohtuulliseksi näkee, 5 markasta 500 markkaan;
b) omaisuudesta ainoasti nautinto-oikeudella, warustetaan samoin,
tuomarin tutkinnon mukaan, karttaftaperilla 2 markasta 100 markkaan, katsomatta sitä, onko wissi raha-arwo määrätty wai ei. Kuitenkin kartoitetaan fideikommissikirja lähinnä edellisen a-kohdan
mukaan.
Transportit- eli siirtotirja: I:ksi kruununrustholliin, samoin kuin kauppakirja; 2:kst truununtilaan ja muihin kruununmaihin, olkootpa minkä nimisiä tahansa, 2 m.
Wllihetuskilja kiinteästä omaisuudesta taikka laiwasta kartoitetaan niinkuin kauppakirja, ja pitää sen omaisuuden arwo, jota
waihetukseen on mennyt, aina walhetuskirjaan rahassa ilmoitettuman, jos tahdotaan sille saada latihuutoa myönnytetyksi, sekä myös
wäliraha, jos sitä on maksettu, taittapapeiin määräyksessä lukuun
otettaman.
Vakuutuskirja, assuranssipulisi, todistus uudistetusta tahi
muutetusta Vakuutuksesta, jonka joku ulkomainen makuutuksen-antaja edus- tahi asiamiehensä kautta Suomessa kirjoittaa taikka ulosantaa, ja joka koskee ihmishengen ja elinkautisen koron »vakuuttamista taikka omaisuuden Makuutusta toalfeaa ja tulipaloa taikka
wastaan, 1 m.
meriwllhinkoa
Wekseli, Welkakirja, postilähetyswekseli, kaikenlainen osoitus ja assignationi kartoitetaan pääuoman määrää myöten: ylinnä
yli, jokaiselta täydeltä 200 mar200 markan pääomalta 20 p., ja
taita 1,000 markkaan saakka 20 p., yli 1,000 markan, jokaiselta täydeltä 100 markalta koko sitä pääoma-summaa, jolle welkakirja p. m.
on kirjoitettu, 20 p.

sen

asti

Jos pääomaa ennen on maksettu, luetaan karttamaata aino-

mukaan, mitä pääomasta on jäljellä.
senWelkakirja
p. m., joka konkurssi- ja

wuosihaasto-llsioissa walwomisen tähden alkuperäisenä esiin tuodaan, kartoitetaan niinkuin
lisäliija.
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Söelfaftrja ja muu sitoumus lamoista kruunulta, Suomen
pantista. Suomen waltiokonttoiista, Aleksanderin-yliopistosta, lestein- ja orpointagfoigta setä muista yleisistä rahastoista ja kassoista, paitsi ainoasti ne sitoumukset, jotta 14 §:n 5 kohdassa erittäin

mainitaan, kartoitetaan niinkuin lisäkirsat.
Mutta tuin senlainen Velkakirja kiinnityksen, ulosoton taikka

muun toimenpibon tähden, paitsi walwomista Marten konkurssissa
taikka wuosihllllstussa, sisäänannetlllln taikka esiintuodaan oikeudessa
tahi asianomaiselle ulosottomiehelle, pitää siihen welkamiehen kustannuksella liitettämän semmoinen tarttapaperi, joka jäljellä oleman
pääoman mutaan on tarpeellinen.

3. Karttapapenn käyttämisestä.
7 8. Jos samalle arkille kirjoitetaan useampia senlaatuisia
kirjoituksia tahi asiakirjoja, että ne kukin, tämän asetuksen jälteen,
otoat kartoitettllwllt, niin kartoitetaan ne niinkuin olisi jokainen
niistä kirjoitettu eri arkille.
8 §. Meisesti saattaa ne kirjoitukset, joille kartoittaminen
tässä asetuksessa määrätään, joko kirjoittaa yhdelle tahi useammalle
tarttllpllperi-arkille taitta karttamerkeillä warustaa, tun maan kartoituksen armo yhteenlaskettuna wastaa fäättnä määrää. Jos kirja
on waiustettu niin korkealla kartalla, että se samalla wastaa lisäkirjain kartan, niin miimetsimainittuja ei enää tarmitse kartoittaa.
11 §. Jos karttamerkkiä käytetään, pitää sen olla tiinnipantunll kirjan ensimmäiselle simulle, ja jos useampia eri karttamerkkejä
täytetään, edellensä pittin kirjan syrjää sillä muotoa, ettei niitä
mm kirjasta irti saada armomerttm sen kautta turmelematta. Jos
tilaa et ole ensimmäisellä simulla, saa karttamerkin panna takasimulletm.
13 §. Määräykset tässä asetuksessa (joka on astunut woimaan
Tammikuun 1 pnä 1888) eiwät waituta niiden asiakirjain, sitoumusten tahi muiden kirjoitusten telwollisuuteen, jotka omat tehdyt
ennenkuin tämän asetuksen noudattaminen aitaa, Ei myöskään semmoinen kirja, jos se ennen woimassa olewain asetusten jälteen on
farttapaperiEe kirjoitettu taitta hawaitaan
witse mitään enempää kartoitusta.

silla warustetuksi,

tar-

4. Vapaudesta larttapaperimatsusta.
14

§.

eroitetaan:

Siitä, mitä tarttaftaperin käyttämisestä yllä on jaatti),

Icksi. laitti, mitä kruunuun ja sen oikeuteen koskewaa oikeuksissa, Virkakunnissa ja wirastoissa toimitetaan setä niistä ulosannetaan. Jos yksityinen henkilö on asianomainen toisella puolella, täytetään hänen puolestansa kllittapaperia, niinkuin kustakin
tapauksesta erittäin on säätty. Kruunu ja yleisten laitosten sekä
kuntain kappaleet kontrahteja, oliwat ne mitä laatua tahansa, omat
myöskin

kllrttllmllksustll

Vapautetut; mutta yksityisten kappaleet
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kontrahteja

hankinnoista tahi

muista tehtäwistä kruunun tahi ylei-

laitoksen tarpeeksi kirjoitetaan sen arwoiselle karttapaperille, tuin
sen
»virkakunnan toimituskirjoista yleiseen on säättynä.

s:lfi Maksu- eli werolistat kruunun, kaupungin, kunnallisja muista ulosteoista, lastut tullimaksuista ja awisionihuudoista p.
m., setä kuitit ja todistukset niiden maksamisesta.
7:ksi. Luettelo talonwäestä henkikirjoitukseen, ilmoitus kaupunkiin tulleista matkustajista ynnä muut semmoiset, sekä paästökirjat yksityisten palkollisille;
B:ksi. Todistus tehdystä haastosta ja tiedon-annosta kaikissa
rikos- ja siwiili-jutuissa seka ulosotto-asioissa, ynnä todistus kutsumuksesta syyninpitoon ynnä muuhun;
9:ksi. Jutut rikoksista yleistä laita, talous- järjestys- (Politia-) ja sota-asetuksia wastaan.
10:tfi. Asiat, jotta koskewat walitusta niitten säännösten
käyttämisestä, jotta oroat annetut suostuntawerosta;
ll:fft. Asiat, jotta togtetoat muistutuksia ylöskantomiehen ja
muun tilintekijän laskuissa;

12:tsi. Asewelwollisutta koskewat asiat;

18. Kysymykset, jotta tostewat korwausta hukkaantuneista
posti- ja rautatielähetyksistä;
tahi Vahingoittuneista
14:ksi. Kaikki asiakirjat, jotta koskewat wakuutusta taikka
palkintoa asioissa, jotta maan yleisten paloapuyhtiöin, meriwakuutusyhtioin ja elinkautisten rahankaswulaitosten johtokunnissa sekä
llsillmiestensä tpfönä kaupungeissa ja pllloapu-komiteoissa,
heidän
maalla taittll walittuin tompromissimiesten tykönä esiin tuletoat
tuin myös wakuutustirjllt, assuranssipolisit, todistukset ja toafuu=
tusmlltsu-tuitit p. m., jotka joku keskinäiselle edeswastaukselle perustettu watuutusyhtiö ulosllntllll, ynnä kaikki wakuutusasiaan kuuturoat asiakirjat, niin myös säästöpankkien kuitit ja muut todistuk-

sen

set

sisällnpllnnuistll tahi ulosotetuista rahoista;
15:tfi. Kirjoitukset ja asiakirjat, joita kaupunginwaltuusmiesten

kokouksiin, raastuwan-kokoukseeu, tunuau- tahi kirtontotoutseeu, merimieshuoneesen, yhteiseen waaliin, sekä kirktoraatiin ja waiwaishoitolaitotseen sisään-annetaan ja kaikki mitä sieltä ulosannetaan;
18:tsi. Asiat, jotta oikeuksissa ja wirkakuunissa esiintulewat
kostien feuraatoia yleisiä wirtatuntia ja laitoksia sekä niiden oikeutta, nimittäin: Aleksanderin-yliopisto, Suomen waltiotonttori, Suomen pankki, Keisarillinen kabinetti ja Aleksanderin-Newskin luostari Pietarissa, tie- ja wesikultulaitoswirasto, Suomen siwiiliwiraston, sotawäen sekä kirkollis- ja kouluwiraston lestein- ja orpointllssat, kotimaiset, keskinäiselle edeswastaukselle perustetut paloapuyhtiöt ja yhdistykset, meriwakuutusyhdistytset, hypoteekkiyhdistys, elinkautiset rahllkaswulaitokset, säästöpankit, majoitusja rakennus- ynnä muut komiteat, kirkot, lyseot, koulut, sairashuoneet, waiwaishoito- ja pensionilaitotset, talous- ja pipliaseurat, kirjalliset, tieteelliset ja taiteelliset seurat, tiedekunnat ja

kunnat Aleksanderin-yliopistossa,

messa

setä

aatelisneitsein

osa-

apulaitos Suo-

pitäjän- ja apujywästöt, niin myös armeliaat laitok-
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set, kuitenkin ainoastaan mitä näiden »virkakuntain ja laitosten
puolesta sisään tulee tahi heille ulosannetaan. Kuitenkaan ei tämä
wapautus koste kauppa- tahi myönti- sekä waihto- ja lahjoituskirjoja kiinteään omaisuuteen;
19:tsi. Kaikki, mitä sisään- ja ulosannetaan asioissa, jotka
koskemat penfioueja sotilashuone-rahastosta, taikka myöskin kuolleitten wirta- ja palwelusmiesten lestille ja lapsille yleisistä multioja sotilllswaroistll sekä kaikista yhteisistä ja yksityisistä lestein- ja

orftoinkllsslliZtll maassa;
20:tsi Todistukset ja atestit,

jotka lyseojeu ja koulujen

rehto-

rit, merimiestllulujen ja alhaisempain opetusloitosten esimiehet sekä
yksityiset opettajat ja oppilaitokset opptlaiftlleufa antamat, tuin
myöskin hakemukset ei ainoastaan pääsemisestä yleiseen oppilaitokseen, Maan myös ne, joita Aleksanderin-yliopiston oppilaat
panemat yliopiston konsistoriin ja tiedekuntiin stipendioita saa-

duksensa;
21:ksi. Permissionikirjllt Suonien sotawäkeen ja työkomennuksiin maassa kuulumille Hentilöille;
22:tfi. Tilinteot ja lumunlastut holhunalaisten lasten omaisuudesta, niihin kuulumme lisäkirjoineen;
23:tsi. Testamentti puolisolle, sukulaisille suoraan etenemässä
ja tatcnewaSfa sukupolwessll tahi meljille ja sisarille, sekä opetuslaitokselle, tieteelliseen tarkoitukseen ja armeliaalle laitokselle, ynnä

kaikki muut testamentit, joissa jollekulle määrätään omaisuus, jota
et nouse sataan maikkaan. Semmoinen
kuitenkin, milloin se oikeudessa esiintuodaan Maltestamentti
roottaffiatfi, tartoitettaman niinkuin lisäkirja yleisesti, ellei se, jonka
puolesta Malwominen tapahtuu, ole tailtapapeiin käyttämisestä

rahassa taikka
armossa
pitää
wapllutettu;

24:ksi. Kaikki perinnönjakokirjat, setä kaluntirjoitustirjat sellaisissa pesissä, joiden fääStöfumma ei nouse wiiteensataan
maittaan;
25:ksi. Lahjoitus, joka rahassa taikka armossa ei nouse yli

kahdensadan

markan;

28:ffi. Suomen tullikamareihin ja tullitoimistoihin annettawat
niihin kuulumain lisätirjain kansia, kirjoitukset
tullaushllkemutset
ja asiakirjat, jotka annetaan tullitoimistoon Pietarissa taikka sieltä
ulos ; niin myös hakemukset Mapaasetelien saamisesta lastin lastaamiseen tahi purkamiseen;
30:ffi. Waltuustirja posti- ja rautatie-lähetysten ulosottamiseen setä palkan tahi muiden rahain nostamiseen lääninrahastosta
laitta muusta kassasta;
3i:ffi. Semmoisen henkilön stsäänantama kirjoitus ja lisäkirja, jonka köyhyys on yleisesti tunnettu taikka asianomaisesti
todistettu, niin myös toimituskirja, joka semmoiselle ulosannetaan
jet josta ei myöskään lunastusta ole, joka selmästi on toimituskirjaan mernttäwä;
37:ffi. Hakemukset hautausawun saamisesta tuolleen uritta»
ja patoeluSratefjen jälleen;
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ja lää39:ffi Gattit kruununnimismiehille sekä
ninprowastinwirstoihin annettawat kirjoitukset,kirkkoherranpaitsi wiranhakemuksia ja niihin kuulumia kisakirjoja, kuin myös naista wiras-

toista ulos-llimettawllt todistutset;
40:ksi. Kaikki asiakirjain kaksoiskappaleet, jotka oikeusasioissa
oikeuksiin annetaan, tuin myös ne tiedonannot, joita oikeudet ulosantawllt welkojille tonkurssijutuissa.
15 §. Jos asiakirjat, jota lähinnä-edellien 14 §:n määräysten
nojalla e: kartoiteta, muussa asiassa sisänn-annetaan semmoiseen
nrirfapaiffaan ja semmoisen henkilön puolesta, jolle wapcmtta karttapaperimaffugta ei ole suotu, pitää se kartalla warustettamau,
kuten 4 § säätää.
1? §. Kirjoitusta tahi asiakirjaa, joka tämän asetuksen mukaan olisi ollut kartalle kirjoitettawa taikka karttamerkillä warustettllwa, älköön, jos sitä määrältä ei hawaita asianomaisesti noudatetuksi, oikeuteen tahi wirkakuntaan wastaan otettako.
18 H. Milloin asianomaisen sallitaan wirkakunnassa ja oikeudessa estin tuoda, pääkirjcm sijaan, todistettu kopia siitä, pitää
samalla todistettaman, että päätirja on säattyyn määrään karttapaperille kirjoitettu tahi siihen liitetyllä kartalla marustettu.

Heidän Keisarillisten Majesteettiensa Aleksanteri III:nen ja hänen puolisonsa Maria

Feodorownan Kruunaus Moskowassa
27 p. Toukokuuta 1883.

Maikka tosin ei ole

sitä Suomen miestä tahi naista,
joka ei olisi mahdollisuuden mukaan hankkinut itselleen tietoja ja käsitystä tässä mainitusta juhlallisesta toimituksesta,
tarkempia ja laweampiakin, kuin mitä muutamissa lehdissä
kllnsllnwlllistus-seuran kalenteria woidaan antaa, luulemme
kuitenkin hetken tapahtumia silmällä pitämän „ajantiedon"
welwollisuudeksi ainakin muutamilla sanoilla johtaa lukijan
mieleen, että wuosi 1883 on se, joka pysyy kansan historisinä pyykkikiwenä, jona uuden hallitsijan juhlallinen
malta-istuimelle nouseminen ainakin on kansan kohtaloissa.
Se tapaus, joka äkki-arwaamatta pakotti Keisari Aleksanteri III:ttll
isiensä istuimelle onkin niin kamalaatua,
jokainen
että
ihminen, saatikka alamainen, mielaa
lellään etsii (oljbuttaniampaa ajankohtaa ajatellessansa uuden
hallitus-jakson alkua. Samasta syystä wiipyi, niinkuin H. K.
SDfcnfa kruunllusmllnifestissä bmeltä päiwältä Helmikuuta
lllusuukin, tämä toimitus tawallista kauemmin. Todellakin oli tarpeen mielten wiihtyä, ennenkuin woiwat luottamuksella antautua niiden iloisten ja toiworikkaiden tunteiden Valtaan, jotka luonnollisesti syntymät hallitsijan ja kanliittojuhlassa. Oli tarpeen tarkastaa, woitaisiinko masentaa, hillitä ja häwittää niitä rikollisia yhteiskunnan »i*
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hollista, jotta eiwät kammoksuneet mitään keinoja häwitys-

työn toimeenpanemisessa.

Todellisena ilosanomana otettiinkin sentähden wastaan
Hänen Keisarillisen Majesteettinsa manifesti, jolla Hän kansoillensa ilmoitti, että Hän oli päättänyt mieltää kruunausjuhlansll, ilosanomana senkintähden, että sitä sopi pitää myös
todistuksena, että yhteiskunnallinen järjestys oli wakaantunut,
että eksyneet oliwat palanneet oikealle tielle ja että pahat

oliwat masennetut.
Mika on
toimen merkitys, jota kruunaukseksi
taan? Sitä sopii eri katsantokannoilta eri tawalla arwostella.
Meille luterilaisille kruunaus tosin ei «le mikään sakramenei sentähden meissä
tiilinen ja mystillinen toimi, mutta
kadota mitään tärkeydestään ja juhlallisuudestaan. Sitä
sopii tiimin roerrata avioliittoon, jota me pidämme pyhänä
ja Jumalan säätämättä, waikka emme pidä sitä sakramenttina. Niinkuin awioliitto on yht'haawllll juridillinen ja
kirkollinen toimitus, niin on kruunauskin
Valtiollinen ja
kirkollinen toimi, jossa hallitsija sitoutuu uhraamaan ruumiinsa ja henkensä woimat kansan hywäksi, järkähtämättä
seisomaan paikallaan hywien turmana, pahojen masentajana
ja, jossa kansa tunnustaa hänet waltion edustajaksi, koko
kansallishengen ja kansallistyön ylimpänä yhdyssiteenä. Ia
molemmin puolin rukoilemat tässä hallitsema ja hallitut Jumalan armoa ja siunausta, että yhdessä woisiwat hywässä
rauhassa kaikissa onnenwaiheissa waeltaa kansojen määräpäätyön. Laillisessa järjestyksessä malta-istuimelle
hallitsija on kyllä kohta, ilman kruunaustakin, täydellisesti
kansojensa pää ja johtaja, ja kansat wannowat hänelle uskollisuuden malan, mutta tilaisuus on kuitenkin, niin sanoaksemme, kihlaus maan, jonka lopullisena solmuna on kruunaus.
Mutta Suomen Suuriruhtinas ei kruunauta itseänsä
semmoisena. Tosi kyllä, ja Suomalainen parhaiten käsittä»

sano-

sen

se

se

nousema
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kruunauksen merkityksen, ajatellessaan mikä riemun ilon ja
juhlan hetki se olisi hänelle, jos Keisari-Suuriruhtinaamme'
smvaitsisi ottaa nähtäwästi päähänsä myös Suomen Suuriruhtinaanmaan kruunun. Mutta maikka tämä ei tapahdu,
eipä se estä meitä iloitsemasta siitä yhteisestä kruunauksesta,

joka tapahtuu waltakunnan wanhassa pääkaupungissa. Kun
uusi hallitsija Wenäjälla alkaa hallitus-aikatautensa, julistaa
hän maailmalle, että hän on noussut Wenäjän ja kanssa
yhdistetyn Suomenmaan walta-istuimelle, ja antaa Suomen
asukkaille hallitsija-wakuutuksensa, jonka jälkeen kansa »an*
noo hänelle uskollisuuden walan. Kruunauksessa taas omat
saapuwillll Suomen kansan edustajat, eikä suinkaan kukaan
Suomessa unhoita, että Jumala on suonut meidän kehittää
kansallista ja waltiollista tilaamme sen werran, että silloin
woimme täydellä syyllä
tänään kruunataan Wenäjän
Keisari, mutta myös Suomen Suuriruhtinas. Sentähden
pukeutuu pääkaupunkimme sinä päiwänä parhaasen juhlapukuunsa ja ympäri maata wiettää kansa tätä tapausta juhlamenoilla ja pidoilla. Ilon hetki on kaikkialla. Se oli Suositä wilpittömämpi, koska kruunattawan Suuriruhtinaan kaikki hallitustoimet oliwat osoittaneet, että hän tahtoi
kaikissa noudattaa ikimuistettawan, korkean isänsä, tuon Suomen kcwätruhtinaan, jaloa esimerkkiä.
kruunausjuhlaau
Suurella hartaudella ottiwat
myöskin kaikki järjestetyt »valtakunnat maan päällä. Kaikkialta, äärimmästä idästä, laapanista ja Kiinasta, niinkuin
lännestäkin, Amerikan mahtamista pisteaitoista, oli saapunut wartawastaiset lähetystöt esittämään hallitsijain ja
kansojen sydämelliset onnentoimotukset. Eikä
ollut tawan
jo
perhe,
jossa toisen
maan.
on
Sillä
ihmiskunta
wuoksi
hymin- tahi pahoinmointi waikuttaa kaikkiin, ja sentähden
riemuitsivat kaikki siitä, että toiwottawasti säännöllinen ja
Wenäjän malrauhallinen kehitys oli makaantunut
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se

suuressa

47

talunnoSfo. Kun sen ohessa lähetystöjä oli saapunut kaiKeisarin waltikan olle kuulumista eri kansallisuuksista,
saattaa aawistaa, jollei täysin käsittäakaän, sitä loistoa ja
kirjamuutta, joka oli nostamana juhlasaatoissa ja juhlapidoissa. Itse näyttämö oli tietysti nähtäwien armoinen.
Satlltuhllnsittllin liehuiwat liput, matot, kumaukset ja muut
koristukset katujen marsilla, mihinkä ikinä amarassa Moskowassll käwelijä suuntasikin kulkuansa, ja lukemattomat, kaikista

ken tttmituSraoiman tyhjentämät malaistuskeinot jatkoimat
paimän raatoa läpi pimeän yön. Siinäkös jotakin ihka uutta
ja ihmeellistä tarjona kaiken maailman kumalehdille, jotka eiratit suinkaan olleet laiminlyöneet lähettää etemimpia taiteilijoitansa paperille kiinnittämään kumia, joita ainoastaan terran miespolmessa uudistetaan. Mutta kuinka suuri taiteelliolikin tarjona kumaajissa, kuinka lamean alan suuret
kumalehdet saattoimatkin antaa eri tapausten kumauksille,
ei ne sittenkään moineet antaa edes malttaman käsitystä ku»aitoman äärettömästä suuruudesta. Ia näistä tämmöisistä pitäisi nyt meidän mähäpätöinen kalenterimme kumussakin luoda lukijalle jotakin miellyttämää. Kuinkakin toimitus on yrittänyt, on mahdottomuuksia kohdannut kaikkialla
ja on siis pakko ollut tyytyä pienoiskumiin kruunauksen tärkeimmistä ja merkillisimmistä kohdista. Ne eimät suinkaan
lukijalle moi tarjota mitään kaunista ja säilytettäwää kuwaa,
mutta kenties saattamat ne olla jonakuna pienenä yllykkenä

suus

hänen kuwituswoimallensa.

u

Kolme paimää perätysten, 24, 25 ja 26 päiraä Toukokuuta julistettiin erinäisillä juhlallisuuksilla ensi sunnunjuhlataina tapahtuma kruunaus. Erittäin komea oli
saatto, joka tätä julistusta, kaupungin eri paikoissa tuli kansalle. Etupäässä ratsasti loistamissa ja omituisissa pumuissa
wllltakunnlln julistajat, heidän jälessänsä pari kenraali-ajutonttia ja muita korkeampia mirtamiehiä. Heidän saattojouk-

se
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konansa oli chewlllier-kllartiksi sanottu, Hänen Keis. Maj.
Keisarinnan oma rykmentti, mustilla hewosilla, liehumilla lipuilla, kullatuilla rintahaarniskoilla ja kyftäreillä, joiden päällä
oli wllltakunnan wllllkuna, kaksipäinen kotka.

Määrätyissä

paikoissa seisahtui tämä juhlasaatto, musiikki soitti kansallislaulun ja yksi wirkamiehistä luki Keis. manifestin kruunauksesta. Tätä tapausta osoittaa kuwa lehden yläkulman
wllscmmlllla puolella.
Keskusta taas näyttää meille Uspenski-kirkon sisustan.
Keskellä kirkkoa kohoaa punaisella sametilla werhottu, kulla-

tuilla käsipuillll ympäröitty latoa, jonka päällä erittäin lois-

tawasti koristetun baldakinin alla

seisoiwat Heidän Keisarillifet Majesteettinsa, kullattujen walta-istuinten edessä. Säältä
tapahtui kruunauksen »valtiollinen osa, kun Keisari puki päälleen ja otti käsiinsä »valtansa merkit: kruunauswiitan, And-

rean ritariston ketjun, kruunun, »valtikan, miekan ja menon.

näkyy Keisari, joka, otettuansa kruunun Kiewan
Metropoliitan kantamalta tyynyltä, nostaa
päähänsä.
Hänestä oikealla seisoo Hänen Keis. Maj. Keisarinna, joka
kruunataan sillä tawoin, että hän astuu korkean puolisonsa
eteen ja laskee pottoittenfa, jolloin Hänen Majesteettinsa nostaa kruunun omasta päästänsä jakoskettaa sillä »vienosti puolipäätä, jonka jälleen hän asettaa kruunun takaisin omaan
päähänsä, ottaa hänelle tarjotun pienemmän kruunun erään
korkean »virkamiehen, tällä kertaa Suomenmaan kcnraalikuMernöörin, kädestä ja laskee
Keisarinnan päähän. Tämä
tapahtuma on lumottuna lehden yläkulmassa oikealla puolella.
KremlAlimmaiset kuwat pitämät lutoata, wasempi:
linnan ulkomuurista porttineen ja tornineen sekä sinne ratsastamaa Keisaria juhlasaattoineen. Mutta taiteilija on silminnähtävästi jättänyt yrittämättäkään tawoittaa tapauksen juhlallihallitsija kaksinaisen sotamiessuutta, kun mahtawa ja
riwin »välissä, lukemattoman, loistaman ja osaksi omituisesti
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seurueen

puetun
saattamana armollisesti terwehtii hämmästyttämän lukuisaa ja riemuten hurraaman ihmisjoukkoa, astuu
Valtakunnan wcmhaan pääkaupunkiin juhlallisesti toimeensa
mihittcimäksi. Wasemmassa kulmassa nähdään katoille, jopa
sllwutorweillekin kiipeneitä uteliaita, jotka hattujansa ilmassa
häilyttäwät tunteittensa ilmaisemiseksi.
Siinä äärettömässä kunniaa osoittamien joukossa, joka
kaikissa tiloissa ympäröitsi Heidän Keis. Majesteettejansa, oli
tietystikin Suomen Suuriruhtinaankunnan, Säätyjen matit»
semat, edusmiehet haihtumana mitättömyytenä. Meidän katsantokantamme mukaan emme kuitenkaan kaikin puolin moi
hywaksyä sitä kyllin »äljtämää huolta, millä armottomasti oli
aiottukin karttaa Suomen esiintymistä waltakuntaan kuulumana erityisenä kokonaisuutena. Niinkuin Suomen kansa
kotonansa ja edusmiestensä kautta Moskowassa Vilpittömästi
riemuitsi hallitsija-pariskunnan juhlapäiwästä ja siitä, toiwon mukaan, katkeamattomasta ja pitkästä edistymisjaksosta,
jonka tämä paitaa lupasi monilukuisille Wenäjän Keisarin
»valtikan alle kuulumille kansoille, niinpä olisi moinut luulla,
että Venäjälläkin olisi Suomalaisia sydämellisesti Vastaanotettu mattatunnan jäseninä, jotta uskollisesti ja rehellisesti
aina oliwat koettaneet woimiensa mukaan edistää Valtakunnan yhteistä etua ja jotka hiljaisuudessa työskennellen oman
kehityksensä puolesta
omat kehittäneet yhtä tuon
mattatunnan kulmaa. Olisi moinut tuulta, että Se»
näjän kansa olisi tahtonut Marta masten osoittaa Euroopalle,
kuinka
keisarien noudattama politiikki oli moinut Valloitelyhyen ajan kuluessa synnyttää tyytymaisyyttä
tussa
ja meljellisiä tunteita maltakuntaa kohtaan, eikä maan rakkautta ja uskollisuutta yhteistä hallitsijaa kohtaan. Mutta
sellaista tarkoitusta tuskin Voidaan huomata siinä, että Suomen kansan edusmiesten paikka juhlasaatossa oli maalaiduntien ja kaupunkien edusmiesten Välissä. Muutoin

samassa

suuren

sen
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tietysti kuitenkin kaikkialla osoitettiin kiitettämää kohteliaisuutta
mainittuja edusmiehiii kohtaan. Tunnustamista myöskin Vaatii se, että Suomen edusmiehet tällä kertaa kämimät kaikki
yhdessä, siis siten eri kokonaisuuden edustajina, joka ei liene
tapahtunut esim. Keisari Aleksanteri ll:sen kruunauksessa.
Ainakin luetaan tätä kruunausta »arten julistetussa juhlaohjelmassa, että juhlasaaton
ryhmässä tutkimat:
„Kauppasäädyu esimiehet kaikista Wenäjän waltakunnan lää=
ninkaupungeista ja heidän kanssa yhdenwertaiset henkilöt
Puolan kuningaskunnasta ja Suomen Suuriruhtinaskunnasta", siis armottomasti porwarissäädyn edustaja, ja 25:nessä
ryhmässä: „Wenäjän ja Puolan kuningaskunnan aateliston
läanin-esimiehet, seka Suomen Suuriruhtinaskunnan lähettiläät", joka ei tuot tarkoittaa muuta kuin aatelissäädyn edusmiestä, sillä Wenäjän tawan mukaan ei
mikään papiston jäsen kulkea juhlasaatossa, koska papisto odottaa kruunlluskirkkoon kokoontuneena. Sitä wastoin oliwat Suomen
lähettiläät Keisari Aleksanteri ll:sen kruunauksessa kaikki yhdessä, toiwottaesscmsa onnea Majesteeteille kruunauksen johdosta, ja jokainen lausui muutaman
säätynsä puolesta, johon Keisarin sanotaan armollisesti mustanneen. Tällä
kertaa, tuntemattomasta syystä, ei lausunut kukaan mitään
onnentoivotusta; myltä kumarrus, siinä kaikki. Luonnollisesti
ci siis Keisarikaan woinnt muuta sanoa, kuin että hänen
oli miellyttämän nähdä Suomen edustajat tässä tilaisuudessa.
Kunnes syy tulee ilmi, ei Suomen kansa moi olla tyytyedustajat näin jättimät lausumatta
Mäinen siihen, että
niitä tunteita, jotta elähyttimät koko kansan.
Mutta kaikesta puutteellisuudesta huolimatta rukoilee
Suomen kansa äsken kruunatulle korkealle hallitsijaperheelle
Jumalan rikkainta siunausta, pitkää ikää ja onnellista hallitusaikakautta.
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Martti Lutherus.

Martti Lutherus
ja

hänen

merkityksensä erittäinkin meidän aikakaudellemme.

Piakkoin päättywä wuosi saattaa meitä ehdottomasti ajattelemaan sitä miestä, jonka nimi kaunistaa tämän pienen kyhäelmän päällekirjoitusta. Dn näet täsmälleen neljä saataa
touotta kulunut siitä, kuin Jumala antoi hänen syntyä maan
päälle. Sen johdosta owatkin kansat etenkin hänen isänmassanfa, Saksassa, mutta myöskin muissa protestanttisissa maissa
roaruStautuneet arroottaaStt suurilla juhlilla liettämään hänen
muistoansa. Ia sen he syystä oroat tehneet. Sillä kieltämätöntä
on, että Martti Lutherus on ollut yksi maailman historian suurimpia sankareita, yksi niitä Herran walituita, joiden elämän
työ on sywästi waikuttanut koko ihmiskunnan kehkeyntymiseen
ja muodostanut kaikki
olosuhteet tawalla, jota ei ole tuottanut hyötyä ainoastaan heidän aikakaudellensa, waan jälkeentuteroittefin wuosisadoille. Suutta juuri smtähden eiwät meidän
ajatuksemme ja kunnioituksemme
Pysähtyä häneen, Lutherukseen, yksistään, roaan niiden tulee samalla kiitollisuudessa
kääntyä Herraan Jumalaan, maailman korkeaan hallitsijaan,
joka lähetti hänen waikealla ajalla tekemään Hänen töitänsä,
sekä päästämään niitä kowia kahleita, jotka hengellisessä suhteessa kauan cltroat pitäneet ja wielä pitiwät kristikuntaa sidottuina. Waikk'emme me kaukaisessa Suomessamme teottaan
teetää wertoja maan suuremmille mahtawammille kansoille
Lutheruksen muiston kunnioittamisessa ulkonaisten komeiden
laitoksien kautta, niin ei kuitenkaan mikään estä meitä lämpimin sydämin ylistämästä Jumalaa siitä, mitä hän on
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se

lieneekin paraS tameille Lutheruksen kautta antanut, ja
pa, jolla tuon
uskonpuhdistajan muistoa woi wiettää.
Hän ei tosin syntynyt täällä meidän seassamme, hän ei
kuperältään kuulunut meidän kansaamme ja tiesi tuskin että
meidän maatamme oli olemassa. Mutta tännekin ulottui
hänen maljtatoa Vaikutuksensa, täälläkin waikutti hän taa'
plluttawasti kansamme sisimmäiseen hengelliseen elämään, ja
hänen työnsä hedelmiä me yhä wielä nautimme. Sen wuoksi
ansaitseekin hän tulla säilytetyksi rakkaassa muistossamme;
eikä liene hyödytöntä, että me, hänestä puhuessamme, erityisesti tarkastamme hänen merkitystänsä meille ja meidän ajallcmme, sekä kuinka ja missä suhteissa meidän tulee omaksi
hyödyksemme pitää hänen esikuwaansa silmällä.
Lutheruksen töitä emme woi ymmärtää, jollemme tunne
tärkeimpiä tapahtumia hänen elämässään. Katselkaamme
siis niitä niin lyhyesti kuin mahdollista.
Suuret henkilöt, jotka mahtawimmasti owat Vaikuttaneet ihmiskunnan elämään, owat enemmiten lähteneet pienistä
köyhistä kodeista. Niin on Martti Lutherutsenkin taita,
Syntynyt 10:8 päiwä Marraskuuta 1483, köyhän Vuorimiehen poika silloisessa Sachsen'in waaliruhtinaskunnassa, sai hän
loataan ja towan, mutta samalla myös uskonnollisen taitoa'
tutfett. Koulu-iässä ollessaan täytyi hänen, samoin kuin monen muunkin pojan, kulkea talosta taloon, paitasta paikkaan,
hankkiakseen elatuksensa. Liikutettuna hänen kauniista, sydämmellisestä laulustaan ja hartaudesta hänen rukouksissaan
päätti eräs hurskas ja warakas rouwa Cotta Eisenachm
kaupungissa ottaa tämän wiltkaan pojan luoksensa ja antaa
hänen saada opetusta kaupungin opistossa. Siellä hän sitten nopeasti edistyi, iloisena ja huoletonna, osoittaen taipumusta runouteen ja erittäinkin soitantoon. Waan wuodet
kuluwat. Lutherus oli jo suorittanut tutkinnot maisterin ja
tohtorin arwoa warten, kun hänen 22 ikäwuodellaan tapah-

suuren

su-
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tui asia, jota syvästi käwi hänen sydämelleen ja antoi
koko hänen elämällensä suunnan, josta hänen uskonpuhdistustyönsä sittemmin johtui. Salama iski eräänä yönä hänen wieressään olewaan parhaimpaan ystävään. Ihtäkkiä
nousi hänen pelästyneesen, syvästi liikutettuun sydämeen,
hänen seisoessaan ystäwänsä ruumiin ääressä, tämä ajatus:
„los salaman isku - olisi sattunut minuun, kuinka olisin minä
walmis tässä silmänräpäyksessä astumaan kaikkitietävän, »vanhurskaan Jumalan tuomio-istuimen eteen"? Kauhistus täytti
hänen mielensä tätä ajatellessa, hän tunsi tarwitsewansa tehdä
perinpohjaisen parannuksen ja kääntymyksen. Samassa päätti
hän rutoeta munkiksi, koska luostarielämä, omistettu alinomaiselle parannuksen tekemiselle, ruumiin kuritukselle ja rukoushetkille, luultiin siihen aikaan ainoaksi warmakst keinoksi
Vanhurskauden ja Jumalan mielisuosion saavuttamiseen. Mentyänsä luostariin noudatti Lutherns suurimmalla ahkeruudella kaikkia määräyksiä katumuksen ja parannuksen tekemisessä sekä kaikkia mahdollisia kieltämisiä; > hän paastosi, kidutti
itseänsä ja eli kowimpien sääntöjen mukaan. Mutta kaikki
-oli kuitenkin turhaa; paha, jonka hän tahtoi woittaa, jäi yhtäkaikki jälelle hänen sydämensä sywyyteen. Hän huomasi
selwään, ettei hän voinut täyttää Jumalan lain vaatimuksia, vielä wähemmän sovittaa sitä, mitä hän ennen oli rikkonut. Saamatta rauhaa omalletunnollensa käwi hän yhä
enemmän surulliseksi ja synktämieliseksi, aina siihen määrään
saakka, että hän kerran huoneesensa sulkeutuneena oli kuolemaisillaan nälästä, voimattomuudesta ja synnin surusta,
josta puutumustilasta yksin soitannon elähdyttävät säveleet
—

saivat hänen heräämään.
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Tärkeä kohta Lutheruksen elämässä oli
matka, jonka
[ett
jälkeen
liittoweljistönsä
sai
asihän muutamia wuosia
oissa tehdä Roomaan, Pyhällä kunnioituksen tunteella lähestyi hän tätä kristikunnan emäkaupunkia, jossa apostolit
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Pietari ja Paavali oliwat kärsineet marttyrikuoleman ja
jossa itse paawi, Kristuksen sijainen, asui. Täällä oli monta
pyhää paikkaa
ottamana. Parannus-kiihkossaan kiipesi Lutherus paljailla polvillaan n. I. Pilatuksen-Portaita ylös
hakemaan paavillista synninpäästöä, saadakseen fontein anteeksi antanmsta ja lisättyä woimaa sydämensä pyhitykseen.
Mutta kuinka saattaisikaan hän tuntea itseään paremmaksi

ja pyhemmäksipaikkakunnassa,jossa kaikki oli aiwanpäinwastoin,
kuin mitä hän oli odottanut, jossa, niinkuin hän näki ja kuuli,
wallitsi kauhea tapain-turmelus, inhoittawa elämä ja ilkeä
turmelus, joka et
kevytmielisyys, joka häntä kauhistutti,
ulottunut ainoastaan kansaan, toaan myöskin munkteihin ja
pappeihin, wieläpä itse paatein läheisimpään
Keskellä Lutheruksen parannuspuuhia johtui wastustamattomasti
hänen mieleensä nämät raamatun sanat „wanhurskas on elätoä
uskostansa". Hän muisti, kuinka eräs hurskas luostariweli
oli kerran lohduttanut häntä sielun tuskassa, josta ei mitkään kidutukset woineet häntä vapauttaa, näillä sanoilla apostolisesta uskontunnustuksesta: „minä uskon fontein anteeksi
saamisen." Nyt alkoi hänelle käydä yhä selvemmäksi, että
meillä on vanhurskaus, ei meissä itsissämme, vaan Kristuksessa, meidän vapahtajassamme, että hän yksin on meidän elämämme ja autuutemme. Me syntiset ihmiset emme
voi sovittaa itsiämme, emme puhdistaa itsiämme synnistä;
sovinnon ja sydämen puhtauden voimme me ainoastaan
saada ja uskon kautta vastaanottaa puhtaalta ja synnittömältä maailman vapahtajalta.
Tämän opin löysi hän selkeästi kehitettynä raamatussa,
jonka luleminen nyt oli tullut hänen rakkaimmaksi työkseen,
ja jota hän, muutettuansa jumaluusopin prowessoriksi Wittenberg'iin, oli alkanut elävällä voimalla ja innolla selittämään
lukuisalle kuulijakunnalle. Kumminkin oli hän vielä kaukana siitä, että olisi tahtonut erota roomalais-katolisesta kirkosta. Ei

seurueesen.
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liene ketään, joka olisi ollut uskollisempi, kuuliaisempi ja innokkaampi sen puolustaja, kaikissa sen opinkappaleissa ja järjestelmissä, kuin juuri Lutherus oli alusta ollut. Hänen
täytyi monella eri tawalla ja monta eri kertaa saada tooi=
mallisia muistutuksia siitä, että tämä kirkko oli kaikissa tärkeimmissä kysymyksissä, jotka kostiwat uskonnollis-käytännöllistä elämää, poikennut pois alkuperäisestä, totisesta, raamattuun perustuloapa kristinopista ja käynyt sille wieraaksi;
keskuudesta, ennenhänen täytyi wielä tulta tarkoitetuksi
kuin hän wihdoin huomasi wälttämättömäksi omastakin puolestaan kokonaan luopua roomalaisen paawikunnan yhteydestä.
Mutta kun tämä luopuminen kerran tapahtui, ei sitä enää
mikään woinut muuttaa tahi järtahyttää. Ensimmäisena
yllykkeenä siihen oli se törkeä tapa, jolla etenkin Dominikaani-munkki luh. Tetzel harjoitti synninpäästö-kauppaa Saksanmaalla. Synninpäästö-järjestelmää katolisessa kirkossa woi
silloin wasta ymmärtää, kun sitä katselee historian kannalta,
mutta siihen ei meillä tässä ole tilaa. Sen werran sanottakoon waan, että synninpäästö alkuansa oli Hetoitta siitä
kotvasta rangaistuksesta, jonka kirkko määräsi niille, jotka
opissa tai elämässä oliwat siitä poikenneet ja katuen pyysiloat
anteelsi-antamusta. Tämä liewitys tapahtui siten
että paastoaminen ja ruumiin kiduttaminen, joilla kirkon rangaistukset tawallisesti selvitettiin, »vaihdettiin toisenlaisiin kirkollisiin tutorin töihin, rukouksiin ja almuihin. Almut muuttuiwat ajan pitkään rahasummaksi, joka kirkolle maksettiin
pyhiin tarkoituksiin käytettäwäksi. Tällä rahasummalla saatiin sitten kirkon anteeksi-antamus, jota yleisesti pidettiin
kuin Jumalan anteeksi-antamus. Sillä tawalla
tuli aina enemmän ja enemmän tawatsi rahoilla ostaa
syntein anteelsi-antamusta,
anteeksi-antamus, joka »vähielinajalla
tehtyihin synteihin ja
tellen ulottui ihmisen koko
julkisesti
kaupaksi,
wieläpä joskus, kun
tarjottiin
wihdoin
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kauppa fotot oikein wilkkaasti, niistäkin synneistä, joita at*
koi »vastaisuudessa tehdä. Tämä turmiollinen epäkohta herätti Lutheruksessa fptoää paheksumista, hän luuli paatein
Roomassa yhtä paljon sitä paheksuman ja naulasi sentähden
pyhäin miesten päiwän aattona w. 1517 Wittenbergin linnankirkon owelle 95 kuuluisata »väitelauselmaansa synninpäästö-kauppaa ivastaan.
Se oli ensimmäinen askel kirkon tulewaan puhdistukseen. Mutta Lutherus ei saanut pysähtyä tähän ensimmäiseen työhönsä. Hänen nouseminen synninpäästöä ivastaan
synnytti »vastakirjoituksia, suullisia keskusteluja.ja julkisia
»väittelyjä, joissa uskallettiin käsitellä niinkin »vaarallisia asioita, kuin raamatun perustus paatein täyswaltaisuuteen, kristillisen parannuksen oikea luonto ja laatu, fpntein anteeksi
saamisen ehdot p. m., jolloin Lutherukselle yhä enemmän
fätei selwäksi, että roomalaisen kirkon tärkeimmät käytännölliset opinkappaleet ja määräykset, ilman tukea raamatussa,
oliwat ihmisten keksimiä, eikä suinkaan mitään jumalallisia
laitoksia. Sillä aikaa saiwat Lutheruksen monet wihamichet
toimeen paawillisen pannakirjoituksen häntä ivastaan, jossa
hänen kirjoituksensa tuomittiin poltettaiviksi ja häntä itseä kepeitettiin 60 päitoän kuluessa peräyttämään harhaoppinsa;
muussa tapauksessa julistettaisiin hän kerettiläiseksi, jolloin
jokainen olisi ivelivollincn häntä kiinni ottamaan, »vangitsemaan ja Roomaan lähettämään.
Täysin ja lujasti »vakuutettuna että hänellä suorastaan
oli puolellansa Jumalan ilmoitettu sana, joka noiden kirjallisten ja suullisten riitojen kautta oli hänelle kokonaan f et*
toinnut, teli nyt Lutherus, »vastaukseksi paatein tuomiojaa*
toffeen, tuon rohkean työn, että poltti paawillisen pannakirjoituksen sekä koko roomalaisen kirlko-oikeuden pääkirjan; ja
oli peräyttämätön, silminnähtäwä todistus siihen, että hän nyt
kaikin puolin oli eronnut paateista ja koko hänen kirkostansa.
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Wielä ei Saksan, tahi niinkuin häntä kutsuttiin, Rooman waltakunnan keisari ollut warmasti päättänyt, kuinka

hän asettuisi Lutherukseen nähden. Saksanmaan muut ruhtinaat oliwat erimielisiä, toiset Lutherusta puolustiwat, toiset
häntä wastustiwat. Kaikki oliwat kuitenkin siinä kohden
yksimieliset, ettei Lutherusta saisi ennen tuomita ja julistaa
n. k. waltion kiroukseen, kuin häntä ensin oli tutkittu. Nuori
keisarikin saatiin tätä mielipidettä kannattamaan. Mastoin
paawillisten toiwomuksia kutsuttiin smtähden Lutherus Wormsin waltiopäiwille

wastaamaan wäitelmistänsä,

tuttittawaksi

ja tuomittawaksi. Ja keisarillinen, koko walliopäiwien nimessä
tehty päätös wahwisti, niinkuin saattoikin odottaa, waltion
puolelta saman totean tuomion, jonka paawi ennen oli julistanut. Niillä, jotka tabtoiwat Lutherusta pelastaa, ja joiden
joukossa

kaikeksi onneksi

oli

hänen

oma

maaherransa, Sach-

waaliruhtinas, ei nyt ollut muuta keinoa kuin ottaa
hänet kiinni hänen kotimatkallaan Wormsista ja piiloittaa häntä
hänen wainoojiltansa. Lutherus wietiin silloin Wartburg'in linnaan, jossa häntä Yrjö ritarin nimellä pidettiin salassa, kunnes
lohta hänen kädestään lähtewät kirjoitukset osoittiwat, että
hän wielä eli. Tämä oleskelu Wartburg'issa oli sekä Lutherukselle itselle että hänen alkamallensa uskonpuhdistukselle
mitä tärkein, koska hän siellä, temmattuna pois tapausten
wirrasta, joka olisi tooinut wiedä mukanaan hänen itsensä,
sai rauhassa ja hiljaisuudessa katsella sitä käännettä, jonka
kirkon puhdistus nyt hänen poissa ollessaan rupesi tekemään.
Mutta
ei häntä suinkaan ilahuttanut. Lutherus itse oli
antanut katolisen jumalanpaltoelulfen pysyä muuttumattomana
ja häiritsemättömänä. Hän oli sisästäpäin, sydämen ja
wakuutulsen lannalta, tahtonut woittaa ihmisiä wäärentämättömälle raamatun opille, toaluutettu kun hän oli, että
ulkonainen kirkollinen järjestys wähitellen ikäänkuin itsestään
ilman mitään wäkiwaltaa, oikenisi ja muodostuisi tämän
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mukaan. Mutta hänen poissa
miehiä, joiden mielestä
Wittenberg'issa
ollessaan ilmaantui
puhdistus
kirkon
käwi liian hitaisesti eikä ollut Maksi perinpohjainen. He tahtoiwat nähdä sen toimeen pantuna ulkonaisissa, silmiin pistävissä kohdissa, ja alkoiwat sentähden
poistaa jumalanpalveluksesta katolilaista ehtoollismessua, rupesiwat sitten särkemään kuwia ja alttareja, hätyyttivät luostareita ja munkkeja, wainosiwat pappeja y. m. s. Niin pian
kuin nämä mullistuspuuhat oliwat alkaneet, tuli muista paikoista samanmielisiä henkilöitä (Zvickaun profeetat), jotka
liittyivät liikkeesen ja ajoiwat sitä yhä pitemmälle, niin että
wihdoin kielsiwät lapsikasteen ja, maittaen että Lutherus opin
suhteen oli puoliwäliin seisahtunut, saarnasiwat vallankumousta tarkoittawia oppeja, joita he perustiwat sisällisiin, taiwaasta saatuihin, wälittömiin ilmoituksiin ja pyhään henkeen
heidän sydämissään, joka «cheita johti puheissa ja töissä.
Turhaan koetti Lutherus kirjeiden ja kirjoituksien kautta estää näitä wäkiwaltllisuuksia; hän jätti sentähden omalla uskalluksellaan ilman maaherransa lupaa salaisen turmapaikkansa, astui julkisesti Wittenberg'issä näitä rauhan rikkojia
vastustamaan ja saarnasi seitsemän päiwää perätysten heidän
oppiansa wastaan, kunnes hänen onnistui saada
levottomuuden ja häiriön asetetuksi, joka hänen poissa ollessaan oli
kaupungissa vallinnut. Rauhan häiritsijäin täytyi vaieta
tahi väistyä tieltä, mutta moni heistä lähti muihin paikkoihin, jatkaalsensa ja harjoittaaksensa yhä rajummin vallattomia vehkeitänsä.
förnät tapahtumat oliwat osoittaneetLutherukselle, kuinka
perin tarpeellista kirkon puhdistukselle oli, ettei missään kohdassa mentäisi liiallisuuksiin ja että Viisas säwyisyys ja
kohtuus kaikessa noudatettaisiin, niin että Jumalan sanan Valossa tutkittaisiin sekä Vanhaa että uutta, ei hhlättäisi lato*
lisessa kirkossa mitään, joka ei suorastaan ollut raamattua Vasuuden elämän

waatimuksien

sen
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taan, eitä otettaisi mitään uutta, joka ei selwästi perustunut raamatun totuuteen. Tämä oli sitten hänen jälellä olemalla
sääntö, jota hän tarkasti noudatti ja jossa
elinajallansa
uskonpuhdistajana
hän
seisoi yksinään ilman »vertaistaan aiasti
oli hän paljastaan taistellut paakakaudessansa. Tähän
Nyt
ioilaifuutta ivastaan.
sai hän, jättämättä sentään tätä
syrjään,
ohjaamaan
taistelua
rumeta
oikealle tielle lukuisia
uusia puolueita ja lahkoja, jotka suurimmaksi osaksi oliwat
saaneet alkunsa itse uskonpuhdistuksesta ja kaikki käyttivät
hhwäkseen äsken saatua tilaisuutta ajatuksiensa wapaasti lausumiseen. Näissä kaikissa osoitti Lutherus lakkaamatonta ja
»väsymätöntä toimeliaisuutta ja melkein jokaisessa riitakysyja
myksessä tuli hänessä näkymiin tuo ihmeellinen neron
kyky,
hengen
ja
pyhittämän
latistaman
neron
Herran
tawata ja säilyttää asian ydinkohdan. Tojoka aina
distamis-woimallansa hän »vastustajansa woitti, ollen esitystaivassacm aina asian laadun ja henkilön mukaan joko lempeä, lämmin ja ystävällinen tahi, kun niin oli tarpeen, ajan
tatoan mukaan ankara, totoa ja pistäwä. Mutta näiden wäitöskirjoituk sien ohessa oli Lutheruksella aitaa jätettä Wartburg'issa alkamansa raamatun käännöksen jatkamiseen ja päättämiseen, joka käännös aikaan ja 010f ui) teihin katsoen yleisesti
on tunnustettu oikeaksi mestariteokseksi ja jonka kautta hän
kehitti saksankieltä siihen määrään, ettei kukaan pitkään aikaan
»voinut hänelle wetää wertoja kielen »voimassa ja fnjtttoai=
suudessa; hänellä oli wielä aikaa »valmistaa latoeita raamatun selityksiä ja kaksi postillan, toimittaa katekismuksia,
etenkin papistoa ja »vähemmän leteistä kanwarten,
jota »vähempää katekismusta wielä luetaan
meidänkin suomalaisissa seurakunnissa
laatia tunnustuskirjoja kirkollis-kokousten tutkittavaksi sekä lopuksi kirjoittaa
sanomaton määrä kirjeitä, lausuntoja y. m. Tähän tulee
wielä lisäksi hänen wapaasti pidetyt
ja uskonnollia!
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set esitelmänsä,

joihin

hän

aina oli toafmis,

Wät ole jääneet jälkimaailman hywäksi.

waan

jotka ei'

Lutherutsen

kirjailijatoimi ei kumminkaan saanut pysen täytyi myöskin
ulottua maallisiin asioihin, ja niiden
sellaisiin, jotka
owat mitä tärkeimpiä koko ihmiselliselle yhteiselämälle. Kumoamishalu, joka ensin ilmaantui uskonnon alalla,
tetoifi
näet piakkoin myöskin yhteiskunnalliseen ja
waltiolliseen elämään. Samojen haaweksijain wietteliminä, joita toaStaan
Lutherus.oli Wlttenberg'issä taistellut, alkoiwat talonpojat
muutamissa paikoissa etelä-Saksanmaalla nousta herrojansa
wastaan ja tekiwät heille koko joukon waatimuksia, joihin
heidän
pitäisi suostua, samalla Varoittaen linnoja, polttaen luostareita, kirjastoia ty. m. Tässäkin waikeassa tilassa kulki Butherus samaa oikeata, maltillista keskitietä, kuin uskonnolliskirkollisissakin asioissa. Toisaalta hän woimallisilla ja liikuttamilla sanoilla kääntyi ruhtinasten puoleen ja teloitti
heitä
antamaan myöten sen, mikä kohtuullista oli, ja tarkkaamaan
sitä pahaa, joka nyt, Herran lähettämänä rangaistuksena
oli heitä kohdannut osaksi
heidän tyranniwaltansa wuoksi alamaisiansa kohtaan, osaksi sen wuoksi että oliwat nurjamielisyydessä sortaneet cwankeelista totuutta. Toisaalta hän
malla ankaruudella muistutti talonpoikia siitä, että, jospakin
muutamat heidän waatimuksistansa oliwat oikeita, he kumminkin oliwat ryhtyneet perätt wääriin keinoihin, saavaksensa
ne täytetyiksi; olisihan heidän pitänyt muistaa wapahtajan sanoja, että „se joka miekkaan rupee, hän miekkaan hukkuu".
Ei mikään kapina hallitusta wastaan ole oikeutettu, kuinkakin oikeutettu fe asia lienee, jota on tahtonut saattaa woimaan. Sillä tawalla ei woi muuta kuin wahingoittaa itseänsä ja asiaansa, sillä silloin ei Jumala ole ihmisen puolella, waan häntä wastaan. Kapina ei näet ole muuta kuin
tahto olla omana tuomarinansa ja kostajanansa, ja sellaista
sähtyä yksistään siihen, joka kirkkoa koski,

seassa

sa-
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ei Jumala saata kärsiä. Sanojen ja kirjoituksien kautta teot
kyllä antaa ewankeliumin wihollisille kylläksi tekemistä, niin
ettei liftaaminen ja pistäminen ole ollenkaan tarpeen. Muutoin antakoon kukin asiansa Herran huostaan, joka tietää
ajan ja hetken pyhien ja oikeitten aikeidensa toimeenpanemiKun nämä Lutheruksen neuwot, samoin kuin hänen
persoonallinen esiintymisensä saarnojen kautta, eiwät woineet
hillitä kiihkountuneita ja raiwostuaeita talonpoikia, jotka Yhä
toaan ryöstiwät ja murhasiwat, kääntyi hän mitä cmkarimmitta sanoilla heitä wastaan ja ennusti heille heidän tule-waisen kohtalonsa, joka myöskin heitä pian kohtasi.
Ei woinut odottaa, että mieliä niin raitooifalta ajalla,
kuin uskonpuhdistuksen, saisi niin paljon rauhoitetuksi, että
yleisempi yhtäpitäwäisyys woisi syntyä niissä kysymyksissä,
joita silloin mitä innokkaimmin koetettiin selitellä ja määritellä. Lutheruksen täytyi niinä parina kymmenenä wuonna,
jotka hän wielä eli,yhä uudestaan alkaa taistelua toiselta puolen roomalaiskatolista kirkkoa wastaan, joka pani liian paljon artooa ulkonaisten kirkollisten laitosten ja toimitusten
autuaaksi tekewätle »vaikutukselle, pitämättä tutua ihmisten
sisällisesti! mielentilasta, toiselta puolen taas pienempiä kirkollisia puolueita ja Zwinglin puhdistamaa kirkkoa wastaan,
joissa kaikissa ilmaantui suurempi tai pienempi taipumus
antaa liian wähän arwoa kirkollisille ulkonais-kohdille, sakramenteillekin, ja jostus wielä pyhälle raamatullekin, kiinnittämällä yksipuolisesti huomionsa ihmisten mielentilaan, hengellisiin liikutuksiin ja tunteihin sekä Jumalan hengen luultuihin
ilmoituksiin heidän sydämissään. Sopimusyrityksiä eri kirkkokuntien wälillä tehtiin kyllä alussa. Kokouksia pidettiin;
mutta kun Lutherus, ollen samalla kertaa pantuna kirkon ja waltion kiroukseen, ei woinut itse ottaa osaa niiden asiain käsittelemiseen, jotta koskiwat katolilaista kirkkoa, edusti häntä
niissä enimmiten hänen uskollinen ystäwänsä Philip Melanch-

seen.
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ton, tuo lempeä kristillinen ja selwä ajattelija, hänen etewin apu*
laisensa uskonpuhdistus-toimessa, mainio sekä kielentutkijana
että raamatun selittäjänä ja jumaluusopin kirjailijana.
Mutta aikomuksemme ei ole ollut ryhtyä laveampiin historiallisiin kertomuksiin; mainitsemme toaan imelä että Lutherus, muutamia wuosia sen jälkeen kuin hän oli luopunut
katolisesta kirkosta, antoi awioliitolle sille tuleman ottoon,
naimalla Katarina Soran, joka alkuansa oli ollut nunnana
samoinkuin hän munkkina. Molemmat oliwat siis nuoruudessaan uskonnollisen tarpeen ajamina koettaneet hankkia itselleen
ansion Jumalan edessä ja sen elämän parannukjoka
luultiin faatoutettatoan luostarielämän yksinäisyysen,
dessä maailman melusta eroitettuna sekä alinomaisilla paran*
mielipide, joka, perustuksetta
nus- ja hartaus-hetkillä,
pyhässä raamatussa, oli saanut alkunsa muutamista pata*
nallis-itamaalaisista ajatuksista, jotka jo aikaseen saiwat
waltaa myöskin kristillisessä kirkossa.
Elämän jälkeen,
joka oli ollut rikas mitä waikeimmista koettelemuksista, mutta
myöskin sydämen hiljaisesta ilosta Herrassa, rikas monenlaisista waiwoista, puutteista ja kärsimyksistä seka toi*
hollisten wainoista, mutta myöskin ihmisten kiitollisuuden

sen

osoituksista, suosiosta ja hurmaantuneesta ihmettelemisestä,

kuoli

Lutherus

ilolla

uskossa siihen jumalalliseen Vapahtahän niin kauan ja uskollisesti oli

jaan, jonka palwelukseen

omistanut elämänsä ja woimansa, wuonna 1546 kuudenkymmenenkahden wuoden iässä.

Olemme maininneet yhtä ja toista Lutherulsen elämäkerrasta, mutta ei sen wuoksi, että meillä olisi ollut tarkoituS
kautta antaa yhtäjaksoinen kertomus kaikista hänen
kohtaloistaan ja koettelemuksistaan, toaan, niinkuin päällekirjoituksessa sanotaan, näyttääksemme kuinka ja missä suhteessa

sen

63

jotka elämme tällä aikakaudella. On näet taaskin koittanut päitoä, jolloin mielet Euroopan kansoissa owat waltawasti liikutetut, jolloin omituinen myrskyisä lewottomuus kulkee uhkaawasti maasta maahan, päästämättä meitäkään Suomalaisia tuntemasta ainakin
paifutoista aalloista. Tätä hengelkaukaisia maininkeja
listä levottomuutta tutoaa se, ettei ihmiset ole tyytywäisiä
siihen, mitä heillä on, ivaan hakewat toista ja uutta, tietämättä kuitenkaan selwään, mitä he oikeastaan tahtowat ja
tarwitsewat, ja kuinka se on saawutettawa. Sellaisina aikoina
owat ihmiset yleensä litoin taipuwaisia kuuntelemaan yllyttäjiä,
joita silloin tawallisesti
määrässä ilmaantuu ja jotka
enimmiten owat sekawasti ajattelewia, toiset hywien ihmisrakkaiden aikomuksien, toiset taas kunnianhimon tai itettätoän
oman woiton pyynnön ajamina, heillä kun ei itseltänsä ole
mitään kadotettawana, waan toiwowat woittoa
kaikista yhteiskunnan mullistuksista. Heillä ei ole
wähempää mielessä, kuin kääntää nurin kaikki olewat olot, hylätä
se, jota tähän saakka on pyhänä pidetty, ja anteliaasti luwata palkinnoksi kaikkea onnea ja autuutta maan päällä, jos
waan tahtoo seurata ja panna toimeen heidän neuwojansa ja
kehoituksiansa. Keino, jonka kautta muka päästäisiin tähän
autuaalliseen aikakauteen ja jota he neuwowat käyttämään,
on
ulkonainen wäkiwalta. Eikä siinä mitään ihmeteltäwää. Sehän on tie, joka samalla näyttää suorimmalta,
mukawimmalta ja pikaisimmasti tarkoitusperään toietoältä,
kosla sillä arwelematta murretaan rikki ja laatoitetaan kaikki
on sitä paitse tie,
joka waan eteenpäin pääsemistä estää;
joka paraiten sopii meidän lihalliselle mielellämme, koska ei
sillä panna mitään siteitä meidän intohimoillemme. Mutta
tässä kohden on unhoitettu, että, kaiken inhimillisen kokemukmukaan, patko ja wäkiwalta eiwät koskaan wie oikeaan
onneen ja ettei hywää ja jaloa tarkoitusta milloinkaan toot

hän woi olla esikuwana meille,
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pahojen ja wäärien keinojen kautta toteuttaa. Tapa, jota he
puolustawat ei fett touoksi toot synnyttää muuta kuin häiriötä ja epäjärjestystä järjestyksen asemesta, joka olisi tarpeen; se häwittää ja kaataa maahan kaikki, mutta ei woi
mitään rakentaa. Maailmanhistoria näyttää, kuinka perin
surkuteltawia ne kansat owat otteet ja otoat, jotka kuunteletoat ja seuraamat sellaisia johtajia, jotka yllyttäwät kahakoihin, tottelemattomuuteen, wäkiwaltaan ja miekkaan. Sellaisina aikoina väistyvät pois rauha ja rakkaus, nuo taivaalliset lahjat, jota wastoin viha ja katkeruus sekä molemmin
puoleinen epäluulo täyttäwät mieliä ja saattawat kansalaisia
aseisin toisiansa wastaan. Kuinka sitten tarkoitetut ja ajanmukaiset parannukset yhteiskunnassa owat toimeenpantavat?
Katselkaamme tässä kohden ustoirpuhdistuksen sankaria, Bu-

therusta!

Hänen suuri tehtäwänsä oli wapauttaa kristikunta paa*
wilaisuuden ikeestä, jota raskaana ja painawana rasitti fan*
soja. Rooman Paawit oliwat wuosisatojen kuluessa, osaksi
todellisten ansioiden kautta, osaksi käyttämällä wiisaasti hywäkseen kaikkia myötäisiä tilaisuuksia, hankkineet itselleen suunnattoman hallituswallan sekä hengellisissa että maallisissa
asioissa. He pitiwät itseänsä Kristuksen sijaisina maan päällä,
Varustettuina jumalallisella wallalla, ja sellaisina pitiwät
heitä myös useimmat kristityt kansat. He oliwat waan yhden
unhottaneet: Kristuksen sanat, ettei se toattafunta, jota hän oli
tullut perustamaan, ollut tästä maailmasta, waan että se laadultansa oli sisällinen ja hengellinen, eitä ulkonainen ja maallinen. Raatoi, hänen luultu sijaisensa, taaS tahtoi hallita
ulkonaisilla maallisilla keinoilla; hän tahtoi olla yksin kästewänä seka kirkossa että waltiossa, hallita kuninkaita ja ruhtinaita, määrätä kansojen yhteiskuntaelämän, tunkeutua perhe-elämän pyhimpiin oikeuksiin, wieläpa olla kunkin yksityisen
ihmisen omantunnon waltijaana. Hänen määräyksensä mu-
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taan piti kaikkialla ajateltaman, puhuttaman ja tehtämän.
Monta yritystä oli jo tehty Kristuksen lunastetun lauman
ja seurakunnan vapauttamiseksi tästä kärsimättömästä orjuuden tilasta, mutta ne eiföät otteet onnistuneet. Lutheruksen,
tuon halwan ja nöyrän munkin, oli Jumala walinnut uudestaan alkamaan ja loppuun saattamaan tämä wapauttamistyö.
Ia kuinka
käwi? Hän teki tehtäwänsä yksistään ja ainoastaan Jumalan
woimalla, jota hän yhtä Avonaisesti
ja pelköämättömästi kuin yksinkertaisesti ja kaunopuheliaasti
julisti sekä ylhäisille että alhaisille, ja jonka totuuksia hän
raamatun omassa hengessä koetti jokaiseen asiaan sowittaa.
oli
tuki ja Pohja, jolla hän
Jumalan pyhä ilmoitettu
lepäsi,
aarreaitta, josta hän sai aseita taika-uskoa ja uskottomuutta wastaan, se lähde, jonka toirtooittatoitte toefitte
hän jokaista kehoitti wapaasti menemään. Eikä hän kaikkea
tätä turhaan tehnyt. Lutheruksen sanoja kuunneltiin halukkaasti. 9)ffttpifet ihmiset ja kokonaiset kansakunnat tunsiwat,
että se, minkä hän puhui, oli heidän sydämiensä kaikkein
sisimmän tarpeen ilmaus, he tunsiwat jengittä»änfä wapaammin. Wapaus tuli ajan tunnus-sanaksi, niinkuin se toietä
ja etenkin juuri meidän paitoinamme on. Mutta wapaudella
on, patja kyllä, meidän syntisten ihmisten
fotoin paljon taipumusta muodostua »vallattomuudeksi ja mieliwaltaiseksi itfettaftaifuubeffi. Jos ulkonaiset siteet heitetään pois,
niin tarwitaan niiden sijaan sisällisiä siteitä, noita korkeampia hengellisiä siteitä, jotka kiinnittäwät meitä siihen, joka on
totista, tjpioää ja kaunista. Totinen wapaus on ihmisen
tahdon ja Jumalan tahdon yhtyydessä, tahi siinä, että ihminen aina walitsee ja toimii wapaasti, mutta samassa aina
toapaaSti omasta sisällisestä halustaan waalissa ja toiminnoudattaa sitä, joka on hywää, joka on humalan tahdon kanssa yhtäpitäwäistä. Kuinka saamme, kuinka hankimme
itsellemme sellaisen mielenlaadun? Vastauksen siihen antaa
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pyhä raamattu. Siinä jumalallinen sana neuwoo meille juuri
me ihmiset rauhaamme ja onneamme warten tar*
tuntea ja josta meidän tulee olla makuutetut.
Tästä olisi paljon sanomista, mutta me koetamme supistaa
sen ylen runsaan sisällön muutamiin yksinkertaisiin lauseihin.
Raamattu opettaa meille, että Jumala on rakkaus, että
hän on eläwä pvhä rakkaus, että hän tahtoo »vuodattaa tämän
saman pyhän rakkauden hengen meihinkin ihmisiin, niin syntiset ja hänestä langenneet kuin olemmekin, jos me toaau
uskolla ja sydämen luottamuksella tahdomme (en wastaan
ottaa ja omistaa. Sentähden lähetti hän ainokaisen poikansa
meidän »vapahtajaksemme. Siinä määrässä kuin me, uskon
lautta liittyneinä Kristukseen, synnin sowittajaan ja synnistä
päästäjään, tulemme osallisiksi siitä rakkauden hengestä, joka
hänestä meihin »vuotaa, niin me myös saamme halua ja
»voimaa kuuntelemaan Jumalan lakia ja omasta »vapaasta
tahdosta tekemään hymää; synnin yllytykset »voitetaan, eimätkä
ne enää woi häiritä rauhaa meidän sydämissämme. Mutta
samoinkuin rakkaus, siinä määrässä luin (e kaswaa, »vaikuttaa rauhaa synnyttäwänä meidän sydämiimme, niin se myöskin
rakentaa rauhaa ulkopuolellamme. Meistettyinä Kristuksessa
ja Kristuksen kautta humalaan, meidän taitvaalliseen luojaamme, liitymme samalla rakkauden siteellä toinen toisiimme,
niin että ne riidat, jotka alinomaa turmelemat ja häiritselvät
yhteiselämäämme, yhä enemmän wähenewät, eripuraisuus
muuttuu yksimielisyydeksi ja ihmiset maan päällä iloitsemat
saadessaan »vaikuttaa toinen toisensa edestä ja kanssa (elä
auttaa ja tukea toinen toistaan. Silloin kaikki sekä ulkonaiset että sisälliset epäkohdat tasaantumat niinkuin itsestään ja
ilo ja onni, jota ihmiset nyt useilla teillä hakemat, Maan
eilvät löydä, on silloin ilman erityistä etsimistä tullut heidän osakseen. Siitä näkyy, mitä
usko ja (e rakkaus,
joista raamattu meille puhuu, »voimat ja mitä niiden tulee
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samassa

määrässä kuin ne pääsewät meissä »valSenpä
litsemaan.
Umoksi Lutherus yhä uudestaan palasi täjumalalliseen
ja siihen hän aina wetosi. Siinä
sanaan,
hän
oli
oli
oikea
sen
hän sielunsa sywyydessä tuntenut
pahaan
ja
johdatus
lääke kaikkeen
oikea
lait*
ihmiselämässä
keen hywään, kaikkeen siihen, johon meidän kaikkien tulee yhteisesti pyrkiä.
uskonpuhdistajan kalliisti hankkiEikö tätä tuon
maa wakuutusta tarwitseisi taas meidän seasscnnme, jotka
nyt elämme, tooimaffaaSti clwyttää ja mieliin teroittaa,
makuutusta, että uskonto, kristinoppi, sellaisena kuin meille
Jumalan sanassa on annettu, on tärkein ja korkein asia ihmis-elämässä, se, josta kaikki meitä ihmisiä koskewa riippuu?
Me, jotka protestantista oppia tunnustamme, olemme tosin
aikoja sitten wapaat paawillisesta ikeestä, meitä ei liftaa
hengellisissä asimikään uskonnon sortaminen, me
wapaasti,
mitä sydämissämme
oissa seka ajatella että puhua
tunnemme ja ajattelemme. Mutta kuka woi sanoa, että uskonto ja kristinoppi owat meille sitä, mitä ne oliwat Lutherutfefie? Juuri siinä, joka uskontoa koskee, wallitsee meidän
aikoinamme enemmän, kuin missään
asiassa, hämminki, mieliwaltaisuus ja wallattomuus. Siljan woi kieltää,
että Jumalan sanaa ajan pitkään yhä enemmän hylätään ja
ylenkatsotaan. Uskomme on wähitellcn muuttunut etupäässä
uskoksi omaan wiisauteemme, omaan järkeemme, omaan woimaamme, ja mihin
wie, näkyy yhä feltoemmin ja selwempuolueettomasti
min. Kun
tarkastaa tieteiden kehitystä, fellaisena kuin fe, suurissa piirteissä ja fen yleiseen suuntaan
nähden arwosteltuna, pitemmän aitaa on ollut, ei woi itseltään salata, että se, astuessaan kieltämytsen tielle, on huomaamatta wienyt meidän sydämemme ja koko meidän katsantokantamme pois siitä rakkauden Jumalasta, jota meille
Kristuksessa on ilmestynyt. Jos tahdotaan todistuksia tähän
waikuttaa

suuren
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wäitteesemme, niin ei mitkään ole helpommat antaa kuin ne.

seuraamalla tawalla.
Aluksi selitettiin Jumalan tulemisen ihmiseksi otetaan
jotakin, joka hänen armoansa alentaisi. Siihen hän on, niin
sanottiin, liiaksi korkea, liiaksi suuri ja ääretön. Pikemmin
täytyy ajatella, että hän, tuo suuri kaikkiwiisas Luoja, on
luonut maailman niin, että se täyttää tarkoituksensa niiden
lakien ja tooimien mutaan, jotka hän on siihen alkuansa
pannut. Niin täytyy ihmisenkin olla luodun. Mitä hän on
saanut epäkuntoon, sen täytyy hänen itsensä ivoida oikaista,
ilman että Jumalan tässä tarwitsee astua hänen sijaansa.
Kristus oli sentähben, hänkin, ihminen ivaan, eikä jumal-ihminen. Meidän tulee pitää häntä opettajanamme ja eftfu=
ivanamme, mutta mitään ei hänellä itse olennossaan ollut
enempää kuin meillä.
Mutta kuinka toisenlaiseksi muuttuu
kaikki näiden muutamien ivaitelauseiden kautta. Suhde Jumalan ja ihmisen wälillä käy siten perin wieraaksi ja kylmäksi. Luotuansa ihmisen on Jumala heittänyt hänet kokonaan luotansa, ei huoli hänestä enää; ihminen taas woi ja
hänen on tuleminen omin tooimin toimeen, tarwitsematta siiOn menetelty

ja apua. Mutta jos näin on,
kuka
ei
sitä näe? raktaudensuhde Jusilloin
malan ja ihmisen wälillä tehty tyhjäksi; sillä rakkauden luontohan on Pitää ne olennot, jotka se yhdistää, mitä wilkkaimkeskinäisen antamisen ja ottamisen tvuoroivaikutuksestoimena on molemminpuoleisen mieltymisen kautta
fa;
tehdä eri olennot yhdeksi. Jos siis Jumala on, niinkuin
kristinoppi opettaa, rakkaus, wieläpä korkein ja täydellisin rakkaus, niin hän sekä tahtoo ett» taitaa omasta itsestään ilmoittaa ja antaa sille, jonka hän on omaksi kuivaksensa luonut; hän ei anna sille ainoastaan hywiä lahjojansa ivaan
myöskin oman itsensä; hän tekee itsensä yhdeksi
kanssa,
ei
yhdeksi
Rakkaus
tyydy
tehdäksensä sitä
itsensä kanssa.

hen Jumalan huolenpitoa
on myös

massa
sen

sen
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wähempään; ja koska rakkaus Jumalassa on korkein, niin et
myöskään hänen äärettömässä olennossaan woi olla mitään,
joka häntä estäisi toteuttamasta tässä kohden armollista tahtoansa. Jumalan ihmiseksi tuleminen käy siis »välttämättömyydeksi. Kuinka kauaksi wieraantunut tästä katsantokannasta on sentähden se ihmiswiisauden oppi, jonka mukaan
Jumala on olento, jota ei tahdo eikä taida persoonallisesti
alentua ihmiseen, ja ihminen taas olento, jolla on aiwan kylliksi itsessään ja alkuperäisissä luonnonlahjoissacm! Kuinka
otoat tässä Jumala ja hänen luomakuntansa juurta jaksain
toisistaan eroitettuina.
Tähän maailman-katsantokantaan et kuitenkaan ihmisajatus
siinä olewien useiden wastakohtien wuoksi, joita
tässä käwist liian laajaksi luetella woinut ajan pitkään
tyytyä. Eroitusta, joka tämän kautta syntyi Luojan ja luomakunnan wälille, tahdottiin jälleen saada yhtyydeksi, mutta
tapahtui kysymättä neuwoa pyhältä raamatulta, niin
kun
jouduttiin Vastakkaiseen yhtä suurem Yksipuolisuuteen, kuin se
oli, josta tahdottiin päästä. Ihtyys Jumalan ja maailman
«Millä oli fen opin mukaan, jota nyt aloitettiin opettaa, molempien täydellinen yhteen sulaminen. Siinä et ollut tillät»
si, että Jumala oli ja asui maailmassa, ajateltiin hänen kolonaan tatoamatt ja häwiäwän maailmaan, niin että hän
wasta luonnossa
todellisuutensa ja herää itsetietoisuuteen
ihmisessä. Järjellisesti ajattelcwa, hengellä »varustettu ihminen tehdään tässä itse Jumaluuden huipuksi ja ylimmäksi
kohdaksi. Mitään muuta tahi korkeampaa Suutalaa ei ole,
kuin fe, jota elää, tuntee, ajattelee ja toimii ihmisessä. Näemme siis, että niinkuin ensimmäinen suuri poikkeaminen kristinopista kumosi ja teki tyhjäksi Jumalan rakkauden, niin tuli
toinen askel koetukseksi tehdä Suutala olemattomaksi. Luonnollinen
siitä oli, että koko Jumalan palveleminen
muuttui ihmisten paltoelemifetfi. Inhimillisille neroille annet-
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tiin nyt etupäässä

se kunnioitus, jokakristinopin mukaan kuuluu

Suutalalle Yksistään. Emmekö sentähden näe kaikkialla, mihin

toietä meidänkin paitoinamme luomme silmämme,
kuinka meidän sydämemme sywä tarwe palteella jotakin esinettä ilmaantuu yhä »väsymättömässä innossa juhlallisuuksien
kautta osoittaa kunnioitustamme nerokkaille sekä kuolleille että
eläteille henkilöille. Tuskin saattaa olla luulematta, että
paikassa nekin juhlat, joita Lutherukselle tätä nykyä
on pidetty, otoat suureksi osaksi olleet sitä laatua, että hänessä on ylistetty ja kunnioitettu mahtatvata, woimakasta neroa, eikä Jumalan palwelijata, tuota uskollista ja nöyrää
»välikappaletta Herran tahdon toimeen panemisessa.
Mutta kun ihmistä liian korkealle ylennetään, on tvaara
tarjona, että hän sitä sywemmälle lankeaa. Niin onkin juuri
meidän aikoinamme käynyt. Ken ei ole kuullut julistettawan
wieläkin muodinmukaisempaa oppia, joka »vähitellen pääsee
yhä suurempaan waltaan ja joka suorastansa kieltää ihmisessä olewan mitään jumalallista. Se asettaa ihmisen perin
toiseen äärettömästi halwempaan tilaan, eläimeksi muitten eläinten joukkoon, jos kohta runsaslahjaisimmaksi kaikista,
ja opettaa ettei ihmisellä ole »vapautta eikä kuolematonta henkeä. Mitään muuta ei
tahdo uskoa, kuin mitä ulkonaiaistimilla
saattaa nähdä ja tajuta, ja
silla
touoffi se
wäittää: ei ole Jumalaa, ei henkeä; ainoastaan luonto ja
aine (materia) on olemassa. Tulewaista elämää ei niinikään
ole; mitä sieluksi on kutsuttu, kuolee yhdessä ruumiin kanssa.
Toista tahi korkeampaa tarkoitusperää ei meillä ole, kuin
järjestää lyhytaikainen elämämme täällä maan päällä niin
hywäksi ja mukawaksi, kuin suinkin tooimme.
Kauemmaksi ei tosiaankaan woi kulkea lieltämyksen
tiettä, sywemmälle ei ihminen tieten taitensa woi wajota. Ia
kuitenkin tuulee sellaisia mielipiteitä julistettawan muka hytoiniin tosina ja taattuina, ikäänkuin ne sisältäisiwät tieteettä

tahansa

monessa

—

se

sen

71

sen

tutkimuksen wiimeiset warmat woitot ja kumoamattomat
johtopäätökset, wieläpä kiitettäwän ja ylistettäwäntin, ikäänkuin juuri niissä olisi ihmiskunnan korkeimman, tähän asti
wutetun siwistyksen kukka. Tätä eiwät tosin tieteen etewimmät edustajat tee, joiden ääni tässä jotakin merkitsee ja joiden on tapana totoin warowasti menetellä, mutta sitä uutterammin henkilöt, jotka owat saaneet opinkappaleensa toisesta
tahi kolmannesta kädestä ja mielellään tahtowat loistaa korkeammalla opillansa taitamattomalle kansalle, etenkin jos
malla woiwat siinä herättää hämmästystä ja kauhistusta.
Toisia ihmisiä on taas yhtä halukkaita wastaan ottamaan ja
yhä laajemmalle leivittämään näitä oppeja, jotka letoin
weltuwat lihallisuuden nautinnoille ja itsekkäille pyrinnöille
omistettuun elämään. Tällä ei sentään suinkaan ole sanottu, ett'ei useimmat niistä, jotka enemmän tahi wähemmän
owat antaneet itseänsä johdattaa tuohon käsityskantaan, woisi
olla kunnollisia ihmisiä, mutta jotta, ilman kykyä tahi tilaisuutta itsenäiseen tutkimukseen, aiwan wäkisin ja orjallisesti
owat seuranneet sitä suuntaa, johon ajanwirta on kääntynyt
tahi jolla ainakin on ollut suuriäänisimmät edustajat. Mutta
warma on, että ne, jotta wapaalla aikomuksella owat tälle
tielle astuneet, owat samalla halweksimastansa kristinopista
joutuneet julkeimpaan pakanuuteen. Ummärrettätvähän on,
ett'eiwät kristinopin »vastustajat ole jättäneet wäittelemättä
pyhiä peruskirjoja että sen opinmonella tawalla sekä
kappaleita wastaan. Mutta kaikki nämä wäittelemiset ja
hyökkäykset kristinoppia wastaan eiwät sitä ollenkaan »vahingoita. Ne owat »aan »voineet osoittaa, mitä jo edeltäkäsin
olisi saattanut sanoa, ettei raamatun kirjain sisällys sowi yhteen niiden erillaisten maailman katsantokantojen kanssa, joista
nuo wäittelemiset owat lähteneet, mutta ei sitä, ettei
sisällys sangen hywin tobistaikse oikeaksi tutkiwalle järjelle.
päinvastoin, mitä sywällisempi tutkiminen on, sitä kumoa-
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täi?, joka meille raamatussa on
ilmoitettu. Me silloin selwästi huomaamme, että meillä
tässä todellakin on e, mitä me tarwitsemme: Jumalan sana;

mattomammaksi totuudeksi

me iloitsemme siitä suloisesta warmuudesta, että Jumala
rakkaudessaan ei ote tahtonut jättää meitä ihmisiä tietämättömiksi siitä, mikä meille on pääasiallisinta ja tärkeintä tie-

tää. Ryhtykäämme siis wakaasti, ilman ennakkoluuloja ja
pelkoa, pyhän raamatun tutkimiseen; onhan se sama Mirjojen kirja", josta myöskin hän, jonka nimeä meidän ewankelis-lutherilainen taitomme kantaa, on löytänyt kyllyyden sielunsa sisimpiin tarpeisin ja josta hän on saanut sinnausta
itsellensä ja lukemattomille muille. Raamatun tarkkaan tutustumiseen ei woi kyllin hartaasti ja usein teloittaa meidän
paitoinamme, jolloin niin moni ihminen sokeasti
tai»
kenlaisia opintuulia ja ehdottomasti uskoo heikkojen, syntisten
uskomatta. Mitä
ihmisten puheita, jättäen Jumalan
hywää otoat he sitten woittaneet, pyytäen tuon ylistetyn inhimillisen wiisauden neuwoa elämän korkeimmissa kysymyksissä? Parhaimmassakin tapauksessa »aan epäilystä ja epätietoa juuri siinä, missä me tarwitsemme warmuutta ja lujaa wakuutusta. Jos hylkää Jumalan
lujan ankkurin, niin ei ole olemassa mitataan, johon woisi turteautua.
Elämän ulkonaiset waihtelut pääsewät määräämään myöskin
ihmisen sisällistä elämää. Röyhkeys, kewytmielisyys onnen
ajalla, katkeruus, pelto, toimettomuus onnettomuuden paitoina, ajelehtiminen sinne tänne hakemaan ratointoa sielun tyhjyydelle, joka kuitenkin yhä uudestaan tuntuu, ja toivoin
tylsä wälinpitämättömyys tahi sywä lohduton katumus kuolemassa,
siinä uskonnosta luopuneen ihmisolon jokapäi-

seuraa

sanaa

sanan

wäisiä ilmauksia.

Mutta Jumalasta luopuminen ei ole haitallinen ainoastaan yksityiselle ihmiselle, waan
turmiollisia Vaikutukmyös
koko yhteiskuntaelämässä.
sia huomataan samalla tertaa

sen
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Jumalan pelon antama, ko'ossapitäwä woima
kautta kawaaraan muuttua
toaa, ja toopauS joutuu yhä
wallattomuudeksi, joka synnyttää alituista eripuraisuutta ja
riitaa kansalaisten kesken, joidenka kuitenkin tulisi yksimielisesti ja rauhassa tehdä työtä itsensä ja koko Yhteiskunnan
hywäksi. Tulee aika, jolloin ei kukaan tahdo totella, mutta
kaikki tahtoivat olla käskijöinä. Niinhän jo meidänkin paitoinamme puhutaan kaikkialla suurella äänellä ihmisen oikeuksista tahi siitä, mitä me woimme toisilta waatia. Olkoon niin! itsessänsä ei tämä ole ollenkaan moitittakaa, Jumalan sana opettaa, että me ihmiset kaikki olemme samasta
käsitystä, kutsualkujuuresta, ja pyhittää wielä tätä
mafia meitä weljiksi ja sisariksi Kristuksessa. Meidän tulee

suurenewaan

samaa

liittyä

toisihimme

ei ainoastaan teeren

siteillä, mutta myös-

kin hengessä ja elämässä. Ihmisinä ja kristittyinä on meillä
oikeuksia, joita ei aa sortaa; mutta samalla kun tätä kaikella
woimalla ja Mäellä julistetaan, ollaan erinomaisen taipuwaiwelwollisuuksia, joita
sia unhoittamaan, että oikeuksia
laiminlyödä. Niin esim. hallitsewien ja
ei myöskään
hallituiden suhteessa toisiinsa. Jos on ollut aikoja, jolloin
hallitsijat ja yleensä wallanpitäjät luuliwat itsellään olewan
yksinomaan waan oikeuksia, kansalla taas paljastaan welwollifuutfia, niin on nyt tullut toinen aita, jolloin kyllä edellisiä
muistutetaan heidän welwollisuuksistaau kansaa kohtaan, mutta
heidän oikeuksiansa ja mitä kansa on heille welkapää, mieluummin jätetään huomioon ottamatta. Kumpikin, sekä oikeus
että welwollisuus, on tasan jaettawa molemmille, jos tahtoo
että yhteiskunta menestyy. Kristinoppi puhuu niin hywin
toisesta kuin toisestakin ja synnyttää myöskin niissä sydämissä, joihin se on päässyt elämään, halua ja woimaa kumpaista waarinottamaan. Se opettaa meille, että kaiken inhimillisen yhteiselämän tarkoituksena Jumalan tahdon mukaan
on, sekä suuremmissa että pienemmissä piireissä, muodostaa

saa

seuraa
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yksi ainoa, monijäseninen hengellinen ruumis, jossa jäsenet
keskinäisesti toisiansa auttajat ja tulemat, joten he jokainen
eri toimellansa patoelemat koko yhteiskuntaruumista. Näistä
toimista toiset omat suurempia, toiset pienempiä, mutta kaikki
omat ne yhtä tarpeellisia koko yhteiskunnan onnelle ja menestymiselle. Tähän on meillä f etoa kuwa omassa aistillisessa
ruumiissamme, jossa henkemme on saanut asumuksensa täällä
maan Päällä. Jokainen ihminen tarmitfee esiin, käsiä ja jalkoja, joista kumpasetkin omalla laivallansa toimittamat, mitä
aiwot etenkin silmän ja forman ohuilla määräämät; Matsa
on luotu ottamaan maStaan ja walmistamaan rawintoaiueita
ruumiin elatukseksi, keuhkot hajoittamaan ja elwyttämään
merta, joka miepi matmiStuneen rawiunon kaikkiin ruumiin
eri osiin. Tästä näemme, kuinka näinä kaikki jäsenet, kukin
eri toimituksensa kautta, auttamat ja patoelemat sekä koko
ruumista että myöskin toisiansa. Jos ajattelemme että silmän walo sammuu, silloin ihminen sokeana haparoitsee; jos
fortea kuulonsa kadottaa, niin käy ihminen tietämättömäksi
kaikesta, mitä hänen ympärillänsä tapahtuu; jos kädet ja
jalat tiettömät pnlwelustansa, niin hän makaa työttömänä
ja liikkumattomana siinä paikassa, johon hän on jäänyt; jos
matfa lakkaa ruokaa sulattamasta, niin laihtuu ja kuihtuu
foto ruumis; kun keuhkot taukoamat hengittämästä, kun sydämessä et ole moimaa ajamaan merta kaikkiin ruumiin
eri osiin, niin
foto elämä. Jos tätä fomitamme
ihmiselämään, niin woimme käsittää, mihin silloin täytyy
joutua, jos järjestys inhimillisessä yhteiskunta-ruumiissa häiritään, jos toinen tahi toinen jäsen ei enää tahdo erityistä
tehtäwäänsä toimittaa, jos taikti tahtomat käskeä, eitä kukaan
totella, tahi jokainen maan omaa etuansa tarkoittaa. Siitä
ei moi seurata muuta kuin koko yhteiskuntaruumiin sairaus. Tuon niin tarpeellisen yksimielisyyden ja rauhallisen
yhdyswaikutuksen sijaan tunkeutuu nyt kaikkialle riita ja eri-
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puraifuuS, joka eroittaa sydämen sydämestä; erilaisia, toisiansa wastaan taistelemia puolueita syntyy, ja toto yhteiskunta on hajoamaisillaan. Jos terran tuollainen yhteiselämän henkinen tauti on päässyt wallitsemaan, mistä on silloin parannuskeino haettawa? kuinka terweys takaisin saatawa?
Tarkatkaamme tässä kohden uskonpuhdistuksen sankaria! Siihen ei todellakaan löydy mitään muuta tuotettavaa lääkettä,
kuin juuri se, jota Lutherus lakkaamatta julisti ja osoitti
kaikissa elämän taisteluissa, nimittäin Jumalan oma ilmoitettu
Ia minkätähden ei? Sentähden että, niinkuin
jo ylempänä mainitsimme, se elämä ja henki, jota meille
siinä tarjotaan, on rakkauden elämä ja henki. Mutta rakkauden ilo ja riemu on sitoa yhteen ja sowittaa. Sille, joka
rakastaa, ei mikään ole suloisempaa, kuin
mielen noudattaminen, jota hän rakastaa. Missä rakkaus »vallitsee, siellä
siis kaikki tahtoivat toisiansa palteetta, jokainen sillä lahjalla,
jonka hän on Jumalalta saanut, ja siinä toimessa, johon
hän on kntsuttu. Hallitus ja hallitut waikuttawat Yhdessä
toistensa ja yhteisen hywäksi. Miekkaa kantaa, jolle on
uskottu; siihen ei alamaiset tartu, ei ainakaan omaa ruhtinastansa wastaan; mutta kaikilla on toapaa sananwalta, kansa
neuvottelee yhdessä keskinäisistä asioistaan ja eri mielipiteet
saamat sen artoon, minkä kukin ansaitsee. Lyhyesti, niitä nenluoja, joita Lutherus talonpoikaiskapinan aikana lausui ruhtinaille ja talonpojille, molemmat »vapaaehtoisesti seuraamat,
ja koko yhteiskunta hyötyy ja »vaurastuu Jumalan siu-
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nauksella.

Aiwcm toisellaisiksi muuttuivat kaikki olot niissä maissa
ja kansoissa, jotka oivat hylkäämäisillään Jumalan fanan ja
sen sijaan joutuivat siitä eroaivain maailman-katsantokantojen
alaisiksi. Tarkastakaamme tätäkin lähemmin. On fettoää, että
määrässä kuin kristinoppia poistetaan ja halwelsitaan
määrässä kuin ajatuksia, tapoja ja laitoksia ennätetään

samassa
samassa

/
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muodostaa uusien aatteiden mukaisiksi, samassa määrässä
myöskin koko maailman järjestys muuttuu toisellcnsetsi ja suurimmat mullistukset owat tulossa. Emmekö nyt jo näe siihen selwimpiä ennemerkkejä Euroopan kansoissa? Huomataanhan melkein kaikkialla yhä lisääntywä halu hakemaan ja
suosimaan sitä, joka on ihan uutta, ja Inttämään wanhaa.
Niiden, jotka tässä suhteessa pisimmälle owat ennättäneet,
yksinomaisena pyrintönä näyttääkin oleman saada kaikki, mikä
tähän asti on pysynyt ja wielä pysyy ja jonka rakentamion »vuosituhansia kulunut, heti maahan rewitytsi, ja he
luulemat että samalla uusi ihanampi rakennus ikäänkuin itsestänsä raunioista kohoaa. Häwittämincn on siis heillä
pääasiana. Niinhän aina wähan wäliä saamme lukea kertomutsia siitä, kuinka hartaasti tuo häwityksen raitoo haluaa
saada tarkoituksiinsa käyttää uudemman ajan waarallisia keksinnöltä, räjähdys-aineita, tulenottawia öljyjä Y. m., että
waan häwitys sitä nopeammin edistyisi. Hallitsijoita murhataan, palatseja poltetaan, ja salamurhaajia sekä murhapolttajia, joita tähän saakka on pidetty katalonia roistoina,
Niitä nyt runsaslukuinen puolue alkaa julkisesti kiittämään
ja kunnioittamaan (nurina sankareina ja kansain todellisina
Kansanwalta, johon nyt yleisesti pyritään,
Vapauttajina.
hallitsijat maltaansa, tvoidatscnsa heitä
mieluummin
tahtoo
toirfaan asettaa ja siitä eroittaa. Halu kumpaiseenkin parhaiten tyydytetään muuttamalla perinlöruhtinaat »vaaliruhtinaiksi ja »valitsemalla näitä w»an muutamiksi wuosilsi kerrallaan. Täten toiwotaan aina saada parhaat miehet hallituksen etupäähän, joka kuitenkin saattaa olla sangen epäwarmaa. Mutta »varma on että, lun jokainen kunnian- ja
Vallanhimoinen näkee itsellensä mahdolliseksi kohota »valtakunnan korkeimpaan artooon, sangen monta on, joka kerta
tun tuo kunniapaikka on awoinna, siihen kiistalla ja tillvälla
pyrkimässä. Silloin monellaifia juonia ja salahankkeita tet
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77

sitään sekä paljon luwallisia ja tumattomia keinoja salaisesti
käytetään puoltajien hankkimista »arten kansan joukosta itsellensä ja hengenheimolaisillensa. Asiain näin ollen täytyy
puolueolon kaikin »uoimin päästä kukoistamaan; kiihko
ja toimissa muuttuu yhä jokapäiwäisemmäksi ilmiöksi
ja tällä tatuoin kansalaisten kesken syttyy tuo lahkolaisuus

sa-

doissa

keskinäinen wihci ja »vihamielisyys, josta jo on Ylempänä ollut puhe. Meiskunnalliset siteet, joita tulisi yhä lujemmalle kiinnittää, owat sen lautta
wähitellen
päästä kokonaan irralle, ja aina sitä nopeammin, mitä Wähemmän kansassa on kristillisyyden henkeä, joka woisi ja
jonka tulisi olla »vastapainona.
Jos siis tuon ylempänä mainitun muodinmukaisen tieteen kaupittelijoiden onnistuu istuttaa pääkappaleitansa kansain tietoisuuteen, saapi olla makuutettu, ettei puoliwäliin seisahduta ja että seuraukset tulewat olemaan Warsin turmiollisia. Annahan sellaisten käsitysten, ett'ei persoonallista Jumalaa ole olemassa, että elämää tämän jälkeen ei ole toitvottatoana, että kaikki, mitä meille on annettu, on siinä, mitä
tämä maailma woi tarjota,
annahan sellaisten käsitysten
»vaikupäästä »vallitsemaan Euroopan ihmiskunnassa, ja
tuksia, ei ole »vaikea ennustaa niiden todistuksien nojalla, joita
meillä jo on. Sen mukaan kuin ihmiselämä tähän saakka
on muodostunut, näemme että maallista hyivää on »varsin
epätasaisesti jaettu. Jos ihminen kerran on luotu ijankaiklista olemista »varten, niin käy tämä epätasaisuus liotat?
kaisen elämämme »vuoksi täällä maan päällä »verrattani »vähäpätöiseksi asiaksi. Mutta asia muuttuu toiseksi, ellei meillä
ote mitään muuta elämää toiwottawana kuin tämä. Sillä
silloin moi syystä kysyä onko oikein ja kohtuullista, että toinen ihminen elää suurimmassa ylellisyydessä, toinen kowimmassll puutteessa? Mintatahden toisen tila on olewa niin
paljoa parempi kuin toisen? ja eikö ote oikeus ja welwolli-
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suus

tätä jollakin tawalla tasoittaa?

Mutta ken on juuri
»vapaaehtoisesti
luopumaan
siitä, mikä kertoisaalta halukas
ran hänen osaksensa on tullut? ja wielälin loäfyemmin halua
on kenelläkään antamaan perään toisten pöyhkeilemisen, uh-

kausten ja pakoittamisen takia. Onhan siis niinkuin olla tulee,
että työmiehet paneloat toimeen työnlakkautuksia saavaksensa
parempia tuloja, mutta että myöskin työnantajat »vastustaloat kaikesta »voimastansa, he kun edellisten »vaatimuksien yhä
noustessa, helposti joutuivat »vaaraan itse tulla häwiööu.
Seurauksena näistä »vastakkaisista pyrinnöistä on aiwau luonnollisesti keskinäinen katkeruus ja lisääntylvä luottaloifya.
Kuinka on parhaiten näistä »vaikeuksista päästäwä? kuinka
on yksinkertaisimmin ja »vähimmällä wäkiwallalla poistettava täm-ä niin epätasainen maallisen hywän jako ihmisten
kesken, jotka kuitenkin owat ajateltavat syntyneiksi jotenkin
yhtäläisillä oikeuksilla siitä osallisiksi pääsemään? Silloin on
tuumailtu seuraaivalla tawalla: Useimmat rikkaista oivat siksi
tulleet, ei oman työnsä kautta, »vaan perimisen kautta. Suorin ja samalla helpoin keino erilaisten »varallisuustilain tasoittamiseksi on perintöoikeuden häwittäminen polioesta' pol=
»veen, »vanhemmista lapsiin, ja antaa omaisuudeu siirtyä takaisin »valtiolle tahi yleisen hywäksi, jonka sitten on pitäminen huolta, että »valtiou joka jäsen saapi siitä
toimitetun työnsä suuruuden ja kelvollisuuden mukaan. Mutta
nytpä ilmestyy »vaikeus »vaikeuden perästä: miehillä, »vaimoilla,
lapsilla, »vanhuksilla, »voimakkailla, peitoilla, termeillä, sairailla
on eri määrä »voimia. Millä perusteilla on jako oikeuden
mukaisesti tehtätvä? Ikfinkertaisinta on laittaa niin, että jokainen »valtion jäsen saakoon niin paljon, kuin hän elämänsä
toimeentuloksi tarioitfee. Mutta kaikki eiwät ole halukkaita
työntekoon, toiset olvat uutteria ja ahkeroita, toiyhtä
laiskoja
ja huolimattomia. Jos kaikki saawat saman
fet
osuuden »valtion omaisuudesta, olkoot sitten ahkeroita tahi lais-
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toimeliaisuus laimenee, kaikki kiiywät
yhä enemmän ja enemmän lewäperäisiksi työssänsä. Päi-

koja, niin uutterain

wä päitoättä wähenee »valtiokassan tulot, ja lopuksi tapahtuu, aikaisemmin tai myöhemmin, yleinen häwiö ja tvararikko. Näitä ja tällaisia ristiriitaisuuksia on siinä kultaisessa, wiettelewässä tulewaisuuden päätarkoitusperässä, jota
tähän aikaan työtätekeville tuotitte luwataan. Eitä siinä kyllin. Jos »vähitellen tullaan siihen, että kaikki yksityinen
omaisuus l/äioitetään, jolloin ei kukaan enää tooi mitään
miten silloin fät) noitten ihanani hyomaksensa nimittää

weittcu, joita on kutsuttu anteliaisuudeksi, wieraswaraisuudcksi j. n. e., mitä ei kukaau enää luot harjoittaa. Paljoa
pahempi kuitenkin on, että ilman yksityisomaisuutta ei toot
perustaa omaa taloutta, ei hoitaa waimoa ja lapsia. Tästäpä »vihdoin seuraa, etteitoät mainiot eiwätta lapset tule kuulumaan yksityiselle, waan yhteiskuuualle kokonaisuudessaan. Awioliittoja todellisessa merkityksessä ei enää woi olla olemassa, ihmiset elämät yhdessä eläinten talvalla, ja nuo lapsiraukat,
joilta, heitä kuu kaswatetaau Yhteisissä laitoksissa, äidin hoito
ja luanl/empaiu hellä rakkaus puuttuu, »villiintyivät yhä enemmän henkisessä katsannossa. Häwitys on täten siis myöskin
kohdannut perhe-elämää, joka' fuitenfin on kaiken siweellisyyben ja kaiken tosi-onnen juuri. Ia miten on sillä »välin »vapauden käynyt, jota niin innokkaasti on harrastettu ja jonka
kaswawaa täydellisentymistä jokainen uusi yritys lähimmin
on tarkoittanut? Ei paremmin, f uin että, sittenkun kaikki
nämä perinpohjaiset mullistukset »vihdoinkin on saatu aikaan
ja malliwaltio on »valmiina, jokikinen sen jäsenistä on, niin

sanoaksemme, henkisesti ja ruumiillisesti sidottu kaikissa liiksaa itse mitään omistaa, ei saa omin tutein mitään tehdä, eikä mihinkään ryhtyä ilman alituista lvalwowaa
tarkastusta ja määräystä noiden päiwittäin ivaihteletvien »vi-

keissään, ei

rastojen puolelta. Sanalla

sanoen:

»vapaus

on muuttunut
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täydellisimmäkfi orjuudeksi. Muutoin saattaa helposti ymmärtää, ettei semmoisia yhteiskuntarakennuksia, joista nyt on
ollut puhe, tuot panna toimeen ilman suurta wäkiwaltciif uutta, ja jos ajatellaankin ne toimeenpannuiksi, eiwät ne tuot
pystyssä pysyä, heti kohta kaatumatta. Päätöksenä on yleinen yhteiskunnan hajoaminen, josta ei mikään muu auta, {uin
että ihmisiä uudestansa wätiwallalla, enimmiten weristen
taisteluiden kautta, pakoitetaan järjestykseen. Vallattomuus
muuttuu hirmuwallaksi, hirmuwalta »vallattomuudeksi ja näin
käy kerta toisensa perästä, niinkauwan kuin et todellista apua
ylhäältä etsitä; ja hedelmänä' kaikesta on tapain ja mielten
williytyminen. Tästä nähdään, mihin wapaus, ilman Jumalan
kuritusta ja peltoa, wie.
Jos siis tahtoo todellista parannusta ajallisen ihmiselämän suhteissa,
ja ne sietäwät, waatiwatkin pääasiallisimmissa osissansa parannusta niin tulee malttamattomasti ennen kaikkea säilyttää fe hywä, minkä Jumala meille on antanut, pitää uskontoa ja siweellisyyttä kaikkein korkeimpana,
eikä liian kiireellisesti hyljätä olewaista yhteiskuntajärjestystä
uusien ja koettamattomien perustelmien nojalla. Ei saa unhoittaa, että särkeminen ja laatoittaminen ylipäänsä on äärettömän helppoa, niin että mikä läpsi hywänsä sitä luot tehdä;
mutta rakentaminen, niin että rakennus kelpaa, se on paljoa
loaileampaa. Tähän tarwitaan hywä ja maulta perustus,
lujia rakennusaineita, tarkka harkitseminen ja taitamia työmiehiä. Ihteiskunta-asioissa, jos missään, on sekä tarkka
miettiminen että hairaantumaton silmäys ihmiskunnan sisimpään historiaan tarpeellinen. Uuden, jota tahdotaan saada
toimeen, ei tule ikäänkuin ilmassa riippua, maan pitemmin

sanan

se

suuressa

liittyä maniaan olemassa olemaan siten, että niin
määrin kuin mahdollista, niin sanoaksemme, elimellisesti siitä
lastuaa. Ensi sijassa ei ole ajatteleminen hylkäämistä, maan
päinwastoin taiten
säilyttämistä, millä suinkin toielä on

sen
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elinvoimaa ja mikä kelpaa. Se on muodostettava ajan tarpeiden mukaan, eikä ylös alas käännettäwä. Lyhyesti
en, parannusta tässä tartottaan, waan et vallankumousta.
Luokaamme tässä kohden wielä kerran huomiomme
Lutherukseen ja koettakaamme seurata hänen esimerkkiänsä.
Aikojen rauhattomuuksissa hän nousi hillitsemään kaikkea liiallisuutta, sillä välin kuin hän hywätsyi kaiken sen, mitä wielä
paawilaisuuden turmiossa oli kelwollista, oli
sitten opissa,
jumalanpalveluksessa tahi kirkkojärjestyksessä. Antamatta
itseänsä koskaan viekoitella ryhtymään ulkonaisiin väkivaltaivoimalla ja hengen
siin keinoihin, hän yksinomaisesti
todistuksella toimitti suurta tehtäväänsä, joka hetki itse valmis löytämänsä totuuden puolesta uhraamaan voimansa,
henkensä ja verensä. Sillä hän ei etsinyt omaa, vaan Jumalan kunniaa, jonka uskollinen palvelija hän yksistään ja
ainoastaan tahtoi olla. Ia juuri hänen ehdoton luottamukherraan ja luja-uskoinen tottelevaisuutensa Jumalan
pyhälle tahdolle vei häntä samalla kertaa eteenpäin ja ylläpiti häntä vaikeimpinakin aikoina ja ahtaimmissakin oloissa. Ken tässä kulkee suuren oppi-isän jälkiä, voi, niinkuin hänkin, olla vakuutettu pyrintöjensä menestyksestä ja

sano-

se

sanan

sensa

siunauksesta.
A. F. G.
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Kaupin linna.
Kansantarinan mutaan

*).

Uljaasti Kauppi herra ratsastaa linnastaan.
Ia poikasensa pieni on hälla seurassaan.

Kullasta loimet loistaa ja ohjat orhien,
tzopeakengät hohtaa jaloissa ratsujen.

Ia jouluaamun tähdet taiwaalla kimaltaa,
Kun Herran temppelille nain Kauppi matkustaa.
Mut rautaportti raskas se kiinni kumahti,
kaiku etäältä ivastasi.

Mt' ympäriltä

Maan tummun alla Kauppi

katsahti

linnaan päin,

Ia riemu huulillansa hän haastelewi näin:
„@i asuntoa moista maan päällä atoaran!
Tuskinpa lintu lentäis hl' linnan korkean."
Majasta matalasta nyt ratsun etenen
Mi) ukko harmaapäinen, apua rukoillen.

„Pois tieltä parempien!" niin hälle ärjcihtäa
Komea kauppi herra; pois wäistyy harmcinpää.

Waan poika pienokainen fe kysyy taatoltaan„Me woisimmeto tulla näin turjaks milloinkaan?"
„tzikoilla taitoaan Herra tyll' aikll lailla sllis,
Niin sywälle jos meitä hän sortaa toettaisi"
*)

siw. 55.

Katso „Suomen Muinaismuisto-yhtiön
:

Aikakauskirja" 111
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Näin wastas röyhkeästi ritari kerskaillen.
Wacm wihdoin poikinensa. han saapui kirkolle».

Ia Kauppi poitinensll taas tutfee fotoin,
Etäältä linnan wuori jo siintää silmihin.
Wllllii tunnnllstcllen Kanppi nyt katsoo tuijottaa:
©i linnaa na'» missään, ci harjaa korkeaa.

Poroksi palanunua on linna julkinen;
Kuin sormi, tyhjä torni waan toiittaa taiwllllsen.
„St)E' linna saadllllii uusi ja kahta uljaampi!"
Niin miclihaiteallll ritari huudahti.

Ia pian faija snihkllll ja kirMcct heilumat,
Ia kiwi tiineen liittyy ja muurit nouscwcit.
Wall» minkä työ ja waiwa päiwällä aikaan
gött' ilkamoiden peikot
maahan hajottaa.

sen

saa,

"Mit' onpi taa?" niin Kauppi nyt huutaa raiwoissacm;
„2lfeifiu, miehet, jouluun! pois peitot ajetaan,"
(Si liiku ykstään, kaikki Mnnn syöksyy pnkohon;
WllllN lattioita Mllstaan käy Kauppi pelwoton.

Mut katso, kaikkialta nyt heitä koholla:
heit' on maa.

Wedestä, manteresta; jo täynnä

Punn-oksillll he kiikkuu ja nauraa, irwistää,
Ia jota pensllhnstll hänehen tirkistää.
Ritari kauhistuupi ja wllljuks waalenee,
ja kauas pakenee.

Han miekan poies heittää
Hän tlluan roielä kulki,

—

niin kansa tarinoi,—

Keräillen armon leipää, niin miero

hälle soi.

B. F. G.

Asewelwollisten uudet kasarmit
ja

3J|armoiu,
m)

wiihän osewelwollistcn elämästä.

tuskin milloinkaan, lienee

rakkaassa isäninaas-

snmme mikään „polttawa kysymys" niin tnntnwasti kaikHT" lien kansalaisten sydämiin ja etuihin koskenut, niin yleistä, tiimasta keskustelua syunyttäuyt, tuin asewclwollisnus.
Eitä tummaa, onhan sen »voimaan astuessa uusi, outo aitakoittanut.

monine toiwcinccn ja peltoineen Suomelle
nscwelwollisuutecn liittyy kaikellaisia muitakiu tärkeitä
»valtiokysyiuyksiä, jotka täydellä syyllä herättämät epäilyksiä
ja erilaisia mielipiteitä isänmaata rakastavaisten sydämiin.
Toinen huolestuneena ajattelee niitä melkoisia rahasummia,
jotka
kuntoon panemiseksi tarwitann ja joita marten on
täytynyt uusia »verojakin säätää; toisen mielessä Kuvittelee
peltoja ja mainioita, joiden hoidosta reippaat, nuoret »voimat
siirretään pois kasarmiin. Ia moni, joka »vielä sywcmpään
tunkee, hän ehkä murhchtii näitä maamme sotamiehiä, joille on
pantu niin jalo, mutta, sitä ei fotot kieltää, niin »vaarallinen, niin hirweä »virka. Epäilemättä jokainen isä ja äiti Suomessa olisija »valmis uhraamaan ainoankin poikansaettämaamme
hywäksi,
marinaan jokainen nuorukainen tuntee
suloinen ja jalo on kuolema isänmaan edestä", mutta »vaarat,
turmio ci uhkaa ainoasti »verisellä sotatanterella. Kasarmielämä on »vanhaltaan pahassa maineessa, sitä on aina katsottu knitellllistcu pahcitten kotipesäksi. Kahden, kolmen
»vuoden kuluessa »voi paljon muuttua, huonojen tomerien »vaikutuswoima on funri, ja nuoren kokemattoman »voima heikko
patjaa »vastustamaan Ken takaa, ett'ei raitis, ahkera ja siisti
nnorutainen, sotilaana ollessaan, unohda työhaluansa, käy
laiskaksi, kadota sielunsa puhtautta. Nämä epäilykset, näinä
pelot, olkootpa »vaikka paljasta mielikuwitusta, entisten olojen muistoja, niitä kuitenkaan ei mietä ote näytetty perättömiksi, ja ne tekemät sentähden yhä »vaikutustansa moneen mieleen.

kausi

Sillä

sen
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Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole näiden epäilyksien

ratkaiseminen tahi asewelwollisuuden erilaisien seikkojen ja kohtien selittäminen. Se olisi tätä nykyä mahdotonta; nämä kysymykset sclwiäwät raasta kokemuksen tantta outojien kuluessa,
kun edes pari polwikuntaa on kasarmista palannut kotiansa
ja työhönsä. Mutta tuskin missään muussa asiassa on
kaikkien hellä osanotto niin tarpeellinen kuin tässä, sillä
maamme nuoriso, Suomen toiwo on täällä annettu alttiiksi.

Kun waltakunnllt ennen puolustiwat itsenäisyyttänsä pestatulla wäcllä, joutui niiden sotajoukkoihin marsin
paljon semmoisia, jotka laiskuuden ja huouon maineen tähden eiwät muualla raoineet saada elatustaan; ja ahkerat,
kunnolliset työmiehet eiwät tyytyneet pieneen pestaus-rahaan ja siihen huonoon kohteluun, jonka sotamiehet sai»oat osakseen. Armeija oli siis täynnä yhteiskunnan pahan onnen lapsia, joita täytyi pitää mitä kowimmassa
kurissa. Asian laita Suomessa tosin ci ollut näin surkea,
täältä oli ennen niin sanottu ruotumäkiarmeija, ja siihen
kuulumat sotamiehet tekiwät wciliaikoina hyödyllistä työtä
»viljelemällä torppiansa, mutta sekin oli pestattua mäkeä.
Nyt on toisin. Ei enään riipu joka miehen omasta tahlaki;
dosta, rapeaako sotamieheksi wai ei, kaikilla on
juuri turmelemattomien ja henkisesti terveitten joukosta Malilaan nyt Suomen puolustajat. Mutta sentähden on isänmaa myöskin welkapää pitämään puolta siitä, että nämät,
päästyään Mirasta Pois, oraat yhtä terraeet, yhtä siiwot kuin
ennen. Lähtekäämme nyt katsomaan Uudenmaan pataljoonan
kasarmia, näkemään, mitä maamme hallitus siinä kohden on
tehnyt edistääksensä tätä päämäärää.

sama

Elisabetin torin marrella Helsingissa kohoaa komea tiilirakennus ja sen takana muitakin, jotta täyttämät koko kortteerin.
Täällä on Uudenmaan pataljoonan asnnto. Paikka «n piirain
wnlittu. Kahdella puolella on kasarmin rajana katu ja puilla istutettu tori, kahdella awara, ihana pohjoissatama. Raitista ilmaa on yltäkyllin, kaupungin osa on siimo ja hiljainen, näköala ja koko ympäristö on puoleksi maata puoleksi kaupunkia. Torin ja katujen warrelle on rakennettu kaksi yhtä

suur-
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ta asuntohuoneusta, kumpikin tähden ja keskipalkoilla kolmenkinkertaineu. Satamaan päin omat ulkohuoneet ja keittiö, : j
Kun astumme portista sisään, tulemme awaraan pihaan, josta taas monen omen kautta on pääsy kasarmiin.
Pitkä, llwara korridoori eli käytäwä käy läpi koko rakennuksen;
siellä saattaa miehistö pitää harjoituksia ja liikkua wapaasti. Makuuhuoneita, joihin pääsemme korridooreista, on kahdeksamassa kerrassa. Ne owat rakennetut uuden aikaiseen
tapaan, 17 kyynärää pitkät, 12 kyynärää leweät jal 3 k
jalkaa korkeat, ja isot torwet seinässä tuomat sisään raitista ilmaa. Siistit rautasängyt seisomat riwittain pitkin
seiniä, jokainen peitetty puhtaalla lämpöisellä millillä. Sänkyjen »välillä on joka sotamiehelle pantu tuoli ja pieni kaap-

san

.

x

Asewelwollisten kasarmi Helsingissä
toimittaa pöydän Mirkaa. Huoneessaan
pi, joka
myöskin teline, jossa kiwcmrit joutohctkinä pidetään järjestetyksi komppanian osasto (neljätyinä. Joka huoneessa
toista miestä) lahimpine päällikköineen. Mi kokonainen komppania, jossa on kahdeksan osastoa,
siis siinä hnonekerMainitsematta owat toielä huoneet wääpeliä, toapaaehtoisia ja kansliaa Marten.
Käytyämme portaita myöten toiseen asuinkertaan, huomaamme fen yhtäläiseksi kuin ensimmäinen. Se on myöskin tarkoitettu yhdelle komppanialle. Kolmas kerta, joka ei
ole yhtä llwara kuin edellä mainitut, sisältää sitä wastoin
korkeat, nmkawat Voimistelusalit (16 jalkaa korkeat), koulusalit, kirjastosali ja soittokunnan harjoitushuone.

samassa

asuu

rassa.

asuu
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Mutta kummallista, waikka katsomme kaikkialle, emme
uuneja ei ote, mutta sitä runsaammin ilmareikiii. Saamatpa sotamiehet taimelta nauttia raitista ilmaa ja kylmää tarpeeksi ja enemmänkin, niin «armaan arwaatten. Mutta jos katselemme tarkemmin, niin huomaamme pian omituisia torwia, jotta seiniä myöten kulkemat
pitkin koko rakennusta. Jos sormella niihin kajoomme, niin
tunnemme, etta omat ihan lämpimiä, jopa kuumia. Kellarissa, näet, on iso pata, jossa keitetään aietta, ja kuuma
wesi juoksee sitten torwissa, ja lämmittää kulleissaan huoneet yhtä letoin, kuin suinkin uunit
tekisiwät. Näin on tulen
wllara poistettu.
Toinen asuntohuoneus on rakennettu
muut kaksi komppaniaa.
samalla tawoin, ja siinä

missään huomaa tulisijaa;

sen

asuu

Upseeriston kasarmi.
keittiöön, niin täoHalin*meita kohnytZastumme'
Jos
taawllt,,ouoot, uudenaikaiset wehkeet. Isot, mahtawat muuripadat muistuttamat meitä heti, että paljon ruokaa täällä
tarmitaan. Keittäminen toimitetaan kuuman Meden eli höyryn annilla. Samassa huoneuksessa omat myöskin ruokasalit
isoine pöytineen ja penkkineen, pesukamari, leipomahuone ja
ramintola, jossa miehistö päällikkökunnan silmien alla huokealla hinnalla saapi tilaisuutta wirwoituksiin, seurustelemifeen ja sanomalehtien lukemiseen.
Likellä tätä kasarmia, maikka toisessa kortteerissa on
rakennettu muhkea kolmikertainen huoneus, pataljoonan upseeristoa Marten; siinä on myöskin kanslia ja asuntohuo-
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mitä nainutta alipäällikkökuntaa warten. Ihan toisessa
taas, likellä meren rantaa on Uudenkaupungin
maan ja kaartin pataljoonalla yhteinen sairashuone.
Kaikkialla näkee katselija järjestystä, siisteyttä, yksinkertaista mukawuutta, joka miellyttää ja jotensakin woinee »viihdyttää monta sotamiestä, jotka maamme metsistä ja
tuoksuwista wihannoistll tulemat nhtaasen, tomuisaan kaupunkiin; huomaawlltpa he kohta, ett'ci kasarmi sentään ole
Mantilaksi aiottu.

osassa

Näihin kimimnuriin on tutunut melkoisia rahasummin.
Tilien mukaan kustannukset nousemat 2,397,108 unkaan 5
p:iin; sairashuone ja kuormaliitcri, joissa kaarti on osallisena,
oivat tähän
otetut. Tätä ei kuitenkaan pidä katsoa
miksikään tuhlaamiseksi tahi ylellisyydeksi; rakentajat omat tietä*
neet että se, mikä kunnollisesti ja wankasti tehdään, se kestää kauemmin. Monta muutakin tärkeätä seikkaa on tähän
wllikuttllnut. Maamme pääkaupunkiin ei ole sallittu rakentaa
suurempia punhuoneuksia, kasarmit on siis ollut täytymys
rakentaa tiilistä ja tilan puutteen tähden useankcrtaiscksi,
ja niihin on myöskin pantu kaasu- ja »vesijohtoja. Täytyypä
lisäksi myöskin muistaa että pääkaupungissa mat*
setaan suuret työpalkat.
Hywäksi onneksi muissa kaupungeissa rakennetut kasarmit eiwät kustllunuksien snhteen »vedä ensinkään wertoja näihin, sillä niitä warten on ollut tarjona enemmän tilaa; on
mnoksi rakennettu joukko pienempiä puuhuoneita, joka terweydentilacm ja säästämäisyyteen katsoen onkin edullisempaa.
Niistä on saatu seuraamat tilit:
Vaasan pataljoonan kasarmit 819,840 äkf 25 /«,
967,626
Oulun
12
Kuopion
36
739,620
Mikkelin
77
724,239
745,916
Wiipurin
96
Tilit eiwät mielä ole saapuneet Turusta eiwätkä Hämeenlinnasta, mutta llrwion mukaan nousemat kummassakin

summaan
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sen
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kaupungissa

kustannukset 750,000 %:. Kaikkien kustanloppusumma
lienee siis
noin ?,900,0(X)
nuksien
Zfinf; siihen et Mielii ole otettu lukuun tonttien lunastusrahoja.
Paljon on köyhä isänmaamme sotamichiänsä marten
uhrannut, näyttäkööt he nyt kiitollisuuttansa hywällä tahdolla ja käytöksellä, urhealla sydämellä ja isänmaanrakkaudella.

nouscwa

Marraskuun l:nä Päiwänä pitää kunkin wuoden asewclwollistcn olla saapumilla määrätyissä kasarmeissaan. Ne
jaetaan silloin enimmitcn asuntopaikkojen mukaan eri komppanioihin, hiukset leikataan ja waattcet koetetaan, muuten saamat sinä päimänä seurustella ja hankkia itsellensä wähän tietoa
kasarmin Päimäjärjestyksestä. Voimistelu on ensimmäiscuä
harjoituksena, ja kun täällä omat mäljän oppineet suorana
seisomaan ja säännöllisesti kääntymään, saamat kuulla ensimmäiset oudot komentosanat, „na pramo", „na ljeewo", „krugom" j. n. e. Ajatteleepa silloin moni näitä mahdottomaksi
ymmärtää, mutta aikaa woittaen kyllä jäämät muistiin.
Seuraamalla lamalla päimä kuluu kasarmissa:
Joka muorokausi käsketään yksi alipäällikkökunnastakomppanian päimystäjäksi, jonka toimena on walwoa että kaikkialla
mallitsee siisteyttä ja järjestystä, ja hänellä on tätä marten
joukko lähettejä (sotamiehiä) käskyläisinä. Hänen pitää olla
malmeilla koko muorokausi läpitsensä ja käskeä komppania
aslareihin ja harjoituksiiu Päällikkökunnnn määräyksen mukaan.

Kl. 6 aamulla herätetään miehistö. Jokainen panee
muoteensa ja kalunsa järjestykseen ja yksi lakaisee lattian. Sitten saamat kaikki pesukamarissa pestä kasmojaan. Eine-palaseksi on teetä ynnä hapanta leipää. Kl. '/a 8 pidetään
aamuhuuto, rukous luetaan ja alipäälliköt tarkastamat miehistön »vaatteita ja aseita. Kl. 8 kuuluu huuto harjoituksiin", ja kaikki rientäwllt malkoisissa paidoissa puettuina
moimistelemnan. On todellakin hauska nähdä noita woimafioita martaloita, jotka, maikka ensiksi kömpelöitä, pian
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norjuwat ja kehittywät sekä osoittamat woimia, joita ei olisi
llllwistllnutkaan. Mutta tunti loppuu ja iloisina, termeen

näköisinä astumat
He jakautumat nyt

nuoret

miehet

ulos

woimistelusalista.

pieniin joukkoihin ja istuutumat opit*
tajainsll ympärille, jotka heille selittäwät ohjesääntöjä, sotakurin kohtia, litoäärin eri osia, sen tarkoitlista ja pitelemistä
tai jotakin semmoista. (Seuraamatta tunnitta on taas äksecrausta. Kl. 11. lakkaamat harjoitukset, ja onpa silloin kaikkien
fotoa nälkä, mutta päiwällincu on myöskin walmis. „Syömaan!" huudetaan lomatta äänellä, ja kaitti juokscwat ja asettumat mitä kiiruummin paikallcusa riwiiu, sillä ci kukaan
yksin lähteä syömään,, päiwystäjä miepi koko komppasaa
nian ruokasaliin, käskee rukoukseen, ja pitää silmällä että
kaikkialla noudatetaan hywää järjestystä. Isossa padassa on
teittetty »voimakasta rokkaa, johon on pantu herneitä, perunoita
tai kaalia ja jokaiselle miehelle puoli naula tuoretta lihaa.
Tätä tuodaan pöydälle Valkoisissa posliinikupcissa, suuret
osuudet joka miehelle, ynnä mainion Inttää pehmeätä hapanta leipää; se, joka pyytää, saapi wiclä enemmän hymän-

makuisastll ruoasta.

Päimällisen perästä on parin tumiin joutohctki. Toiset
silloin nukahtamat muoteillaan, toiset juttelemat, askaroimat,

taikka lukemat jostain kirjasta, jonka pataljoonan kirjastosta
omat saaneet lainaksi, joku kirjoittaa kotiin tai armaallensa,
ja jos joku on soittoniekka, ilahuttaa hän kuuntelemia soittotaidollaan. Mutta huuto „harjoituksiiu" lakkauttaa taas yhtäkkiä kl. '/a 2 kaikki itämät rakkaat ja mieluiset työt, huoucct siiwotllllu, ja sotamiehet ricntämät paikkoihinsa. Kl. 4
tai 5 on päimäit työ päättynyt.
Nyt syntyy erinomainen liike kasarmissa. Harjat otetaan käsiiu, »vaatteet harjataan, pitkät saappaat kiillostellaan,

jokainen pyytää

tehdä itseänsä niin

komean

näköiseksi

kuin

mahdollista. Siihen on syy tärkeä. Useimmat, näet, joilla
maan on lupaa, Nwöiwät kaupunkiin, missä muhkeasti astuskelemat kaduilla, taikka käymät tuttamiansa termehtimässä.
Kun ehtoollinen sitten on syöty, niin ei jää montakaan pakotta
kotiin. Mutta kotimiehetkin tekemät, minkä moimat, humittaiksensa; he lukemat, seurustelemat, leikittelemät, laulamat,
jopa tanssimatkin, ja monesti käy myöskin kaupungista mie-
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Ilta lähenee, kaupungissa kämijät palaamat ja
V 2 9). Tämän perästä lnkkaa liike
mantelien, wäsyncet sotilaat nukkumat muoteillansa, lamput
sammutetaan toinen toisensa jälkeen, ja jonkun tunnin perästä ei ole muita hereillä kuin Päiwystäjä ja Pari lähet-

raita.

iltahuuto Pidetään (11.

tiä, jotka roatmoroat järjestystä; joskns kuuluu joku tuleman, joko sotamies, joka komppanianpäällikön tumalla
on saanut »viipyä myöhemmäksi, taikka päimystäjäupsceri,
jota kuljeskelee ympäri tarkastusmatkallaan. Pian kulumat
yön rauhalliset hetket ja uusi päimä koittaa, samallainen
luin eilinenkin.
Nuoret sotamiehet oppimat ja edistyivät taitoonsa, he
rupeamat kimääriä pitelemään ja päimcit umpccnsa kuuluu
nyt „na plet[oo", „rushemolua" ynnä „ras-dwaa" (säännölliset
tahti-huudot). Mutta luu joulu lähenee, lakkautetaan harjoitukset täydellisesti. Ne, jotka haluamat, saamat lomalippunsa ja päästivät joksikuksi »viikoksi rakkaascn kotiinsa
iloitsemaan ja siclnansa wirwoittamaan. Mutta monella ci
olekaan mitään kotia, toiset tahtomat säästää sitä Pientä rahaa,
minkä omat koonneet, ja ne jäämät autioksi ja hiljaiseksi tullecsen kasarmiin. jaMntta heilläkin on jnhla,ja hekin omat »vapaat
harjoituksista
saamat käydä ulkona askaroida mielensä
mukaan. PällllikMnntll kokoilee pieniä joululahjoja; joulupuita, kynttilöitä ja lippuja hankitaan. Jouluaattona kokoontumat kaikki suureen saliin, joka on kauniisti koristettuna;
päällikkökunta on myöskin saapunut finne. Rukous lausutaan,
soittokunta soittelee ja lahjat jaetaan. Illallispöydälle on
aaton »vuoksi tuotu joululiittiötä, puuroa ja olutta, ja »varmaan jokainen kaikesta sydämestään iloitsee tästä yksinkertaisesta juhlasta, joka monelle on ihan outo ja uusi, monelle
muistuttaa menneitä aikoja.
Uuden muoden perästä kerääntyivät kaikki taas, ja
»vanha päimän järjestys pääsee malloilleen. „Harjoituksiin",
Ijuutaroat lähetit ja päimät kulumat ahkerassa työssä. Sotamiehelle ehkä itämin toimitus on, kun hän joksikin muorokaudeksi kommcnnetaan »vahtiin. Se, joka ei [itä ole kokenut,
ei laisinkaan saata aamistaa, kuinka hitaasti nämä neljäkolmatta tuntia kulumat. Wahtitupa on matala ja pimeä, seinät omat farousta mustuneet, makuusijoja ei ole, ainoasti
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penkkituolia. Ensimmäiset tunnit kuitenkin jotensakin kuluroat seurustelemalla tai lukemalla. Mutta kun ilta pimenee
ja talikynttilä teroittaa kurjaa maloaan, silloin roaSta tuntuu
itämältä. Ilma on helteinen ja
täynnä, ahdas sinelli
Möineen lämmittää ruumiin hikeen asti, kaikki oroat torroksissa, toinen wähän nukahtelee, toinen koettaa lukea, mutta
kaikki mahdotonta. EM parempaa ole wahtimiehcnkään. Ensiksi, kun tulee ulos, raitis yö-ilma mirkistää ruumiin, mutta
pian kesälläkin rupee kylmältä tuntumaan; silloin on kuitenkin werraten hywä seisoa yölläkin, mutta pahempaa on
pimeällä talwi-yöllä, raju-ilmassa, kowassa pakkasessa. To-

sawua

dellakin, aamu on tcrwetullnt, kun

koittaa.

se wihdoin

wiimein

Kewät tulee, lumi sulaa, ja ulkoharjoitukset atlaroat.
Työtä on nyt enemmän ja monta lajia, milloin äksccrausta,
alkaa ampuminen. Se on
Kl. 3 aamulla noustaan ja marssitaan ampumaradalle, johon on 6 tai ? »virstaa. Aurinko
on kyllä noussut, mutta aawan notkelman yli leijailee
kylmä sumu, joka jäähdyttää jäsenet. Kyllä sotamies täällä
wuoroansa olkoonpa
odottaessaan tuntee tarwitsewansa jotain lämmittäwaä,
waikka sakeata kahmia, jota toimeliaat akat
kaupittelemat. Tämä lämmittää häntä mähcin, siksi kuin häntä
käsketään ampumaan, ja silloin kysytään kasimarressa moimaa,
mielessä tyyneyttä, muuten raskas kimääri heiluu ja luoti lentää, tiesi mihinkä. Tämän kestäessä, lämmin kesäaurinko
ylenee etenemistään ja päiroä käy helteiseksi; amaralla
kentällä [itä mastaan ei ole mitään marjoa. SKifjboin
on ampuminen loppunut ja sotamiehet marssimat tuota pitkää tietää takaisin kotiin päin puhuen, pilaillen, laulellen, ja
jos kohta ei laulu aina ole parasta laatua, se kuitenkin melkoisesti lyhentää tietä. Kotiin tultua ensin huuhtomaan pois hiki
ja pöly, sitten syömään, sitten liroääriä puhdistamaan.
Nyt ehkä saadaan mahan „huilatll", mutta parin tunnin perästä huudetaan taas: harjoituksiin! stanamiis! ja komppania miedään äkseeraukseen. Se on raskasta, mutta raitista
eikä walituksiin. Sotamiehelle [e on
elämää, ei aikaa
hauskempi kuin tuo Pitkä talwi sisäharjoitnksineen.
milloin

tähtäämistä. Toukokuussa

loroa ja raskas aika.

suruun

Harjoitusajlln loputtua on

iso wuosi-tarkastus,

jossa
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Suomen sotawäm päällikkö tutkii, mitä pojat muoden kuluessä oraat oppineet, ja kiittää joS huomaa että on tehty
ahkerasti työtä. Tämän perästä päästään lomalle, ja
syksyllä sitten alkamat talmiharjoitukset uudestaan. Wuodet kulumat hiljalleen, pian on kaksi, kolme muotta ohitse, ja parrai nuoria miehiä on täyttänyt welwollisuutensa.
Joku on kentiesi manalan majoihin wajonnut, ja towericnsa
saattamana mieti) hautaausa, muutamat omat ali-upseerin
armoon koroitcttunll jääneet palwelukseen, useimmat kuitenkin
palaamat entiseen kotiinsa ja työhönsä. Etteimät nämä pari,
kolme muotta ole käyneet ohitse muutoksitta, sehän tietty. Voimistelu on kehittänyt poikien martaloa, heidän ryhtinsä on
käynyt wakawammatsi, heidän puheensa on tarkempi, miltkaampi, moni on kaupungissa saanut tyydyttää lukemishaluansa, hänen ajatuspiirinsll on laajentunut, toinen heikompi on
montut joutua huonoon seuraan ja turmeltua. Semmoista
ei millään keinoin woitane kokonaan estää, ihmisen mieli on
pahaan taipuwainen. Mutta mitenkä kunkin käy, riippuu
paljun hänestä itsestään, paljon hengestä, joka mallitsce sekä
itse kasarmissa että kasarmien ulkopuolellakin.

se

Asewelwollisuuden perustuksena on, niinkuin tiedetään,
että jokaisen, jota siihen kykenee, itse tulee ottaa
isänmaan
puolustukseen ja sitä Marten oppia sotamiehen ammattia.

osaa

ennenkin on ulkomailla jotain sinnepäin koettu, on näet
joka kunnasta palolla otettu sotamätcen joukko arraalla malituita
miehiä, jotka armeijassa omat edustaneet kuntiansa, ja
siten muut omat saaneet jäädä kotiinsa työhönsä. (Semmoista mieiiraaltaa ei ole meidän laissamme. Täälläkin tosin on mäkinaista mäkeä, mutta nekin, joita ci siihen tarraita, saamat kaikki ottaa
resermin harjoituksiin. Resermin tarkoituksena ei ole muodostaa täysin-oppineita sotamiewerran opetusta,
hiä, maan ainoasti antaa nuorukaisille
että waaran lähestyessä, raoiraat ilman ajan wiiwytystä
tulla harjoitetuiksi, ja täyttää aukot, jotka sotatantereella syntymät riwiin. Resermin harjoituksista on juuri näinä aikoina
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puhuttu ja kirjoitettu niin paljon, ettei liene tarpeellista siitä
enempää kertoa. Otamme ainoastaan näytteeksi tähän
tuman eräästä leiripaikasta, ja annettuja tietoja asewelwol-

sen

Mäntyharjun leiripaikka.
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Moni fäästäwäinen kansalainen kaiketi ajattelee ja
tuumailee: mitäpä hyötyä nyt tästä, on [e kuitenkin
keata että näin paljon rahaa hyödyttömiin tuhlataan, olemmeljantalleet toimeen ennentin ilman asewelwollisuutta. ©allit*
takoon wastata, nämä eiwät ole jaloja ajatuksia. Ei mikään kunnon mies, joka omalla »voimallaan woi itsellensä hankkia elatusta, tahdo toisen sääliwäisestä kädestä ottaa kerjäläileipää. Samoin kansa, joka ahkeralla työllä on wiljellyt
maansa soita ja kankaita, joka monta wuosisataa on taistellut

sur-

sen
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pakkasta, jäätä ja lunta wastaan ja »voittanut taistelun, semmoinen kansa ei tahdo aseettomana pyytää »viholliselta armoa,
eikä anoa rattaimpiakaan muukalaisia awukseen. Historiasta
woipi tuoda esiin useita esimerkkiä, jotka tämän todistamat,
jotka osoittawllt, että kun kansa, »vaikka kuinka suuri ja mahtama tahansa, on rumennut luottamaan muukalaisten asciIjitt ja moimaan, se kohta on riutunut ja kadottanut kaikki
aarteensa, koko maineensa ja mapautenfa.
©ota on todellakin mitä surkeiu maailman onnettomuuksista ja epäkohdista ja moni jalo aattclija, moni ihmis-ystäwä on iuuotkaasti koettanut sitä wastustna, mutta yhä
maan turhaa». Ia meidän ainakaan ci [omi siihen mitään tehdä,
sillä olemmehan pieni, heikko kansa, jota maailmassa ci moi toimittaa johtajan »virkaa. Niin kauan kuin suurieu »valtakuntien
kesken »viha ja »vaino »vallitsee, tulee meidänkin seisoa aseissa
»valmiina mertammc »vuodattamaan, milloin oikeus ja isäumaan edut niin waatiwat. Sitä tosin ei mot kieltää että asewelwollisnus on raskas melmotlifuuS ja fe hetki on olema onnellinen, jolloin sitä ei enää tarwita. Mutta fen ohessa on aina
muistaminen, että joka kansalaisen rakkaimpnna welwollisuutena on »voimiensa mukaan liewentää sitä raskasta taakkaa,
jonkaköyhä isänmaa hänen hyödykseen on ottanut kantaaksensa.
Näin käsitettynä asewelwollisuuden aate on jalo, ja nuorukaiset, kllswlltettuina pitämään tätä aatetta pyhänä, sekä man*
Remmittään opittuansa, että lämmin sydäuweri ei ole liian
kallis nhri, kun isänmaan »vapaus tai kunnin on kysymyksessa, »varmaan rauhankin aitana muistamat, jopa erityisellä
mieltymyksellä kysymät, mikä milloinkin wuisi tuottaa etua, isänmaalle, mitä sen edistystä ja »voimaa kohottaisi. Ia jos kohta me*
riset taistelut, Jumalan kiitos, jo rupeamat olemaan poikkeustiloja, joS »veristä asewclwollisuutta ei aiman usein tarmittaisikaan, on olemassa toinenkin asemelmollisuus, jalompi ja pti*
symäisempi; sen hedelmiin kuulun jokainen uutispelto, jokainen
miljaa fasmama sno, jokainen »voitto aineellisella tahi henkisella
alalla, jota wie meidän kansamme eteenpäin. Jos sotainen asemelmottifuuS tälläkin alalla »vaikuttaa uutta »vireyttä, uutta intoa, silloin
todellakin on taitos, joka on maallemme siu-

naukseksi.

se

Entinen asewelwollinen.

Pumpulitehdas Tampereella.
H<i"!N kuningas Kustua 111 kerran matkusti Suomessa,
må sattui hän kulkemaan Yli-Sataknnnankin lautta. Tämä
ihana maatuitta awaroine »vesistöineen mietitytti mahtolvaätt kuningasta ja hän määräsi silloin että kaupunki olisi

perustettapa kannatteelle, jonka halki 9iäfijärtot 2,000 kyynärän pituisen ja toista sataa leweän luohuwan wirran lautta

oli raiwannut itselleen tien kolmekymmentä kyynärää alempana ulewaan Pyhäjärween. Tätä kannasta oli jo aikaisemmin paikkakunnan asukkaat täyttäneet markkinapaikaksi, ja
kaupalle jo teollisuudelle edullisempaa asemaa oli sisämaassa
mahdoton löytää. Kaupunki, joka nyt perustettiin tänne ja
joka sai nimensä fen tilan, Tampereen rusthollin, mukaan,
jonka maa sille tuloutettiin, wietti kuitenkin kauan riutuwaa
elämää. Vilkkaampaa yhteyttä ympärillä olewien maaseutujen kanssa ei syntynyt, eikä myöskään ollut tietoja eikä
pääomia hywäksensä käyttämään toirran woimaa. Pieni toaö*
tipaja ja pyssynpiippu-poraustone seisoiwat kauan yksinään
kosten partaalla; myöhemmin tuli lisäksi paperitehdas muutamilla harwoilla tuontierillä ja wertatehdas, joka ei kauankaan Pysynyt woimissa; muuten ainoastaan jotkut wanutusja surwoiu-myllyt oliwat ainoat, jotka hywäksensä täyttiwät
weden liikutuswoimaa.
Se waurastuminen, joka Tampereelle myöhemmin on tul*
lut osaksi,
asukasluwun suuri karttuminen totime wuosikymmeninä on kaikki wirralle rakennettujen tehdasten waikuttama,
ja niistä pumputttel/baS kauan oli ainoa
auvoinen ja se, jota etupäässä on wienyt kaupungin eteenpäin.
Keisari Aleksanteri I oli se, joka antoi ensimmäisen yllykkeen
tähän teollistoimeliaisuuteen. Siten pani tämä Wenäjän
ieifari toimeen, mitä Ruotsin kuningas aikaisemmin oli tar-

sen

suuremman
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koittanut. Kerrotaan, että, kun

Aleksanteri

I

matkustaessaan

wähää aikaisemmin hänen »valtikkansa alle joutuneen Suomenmaan halki saapui myöskin Tampereelle, keisari seisoeswirran partaalla ja lumonneena sen ihanuudesta ja mahsaan
dista oli lausunut: „mikä wahinko, että tämä woiina on ja*
tetty käyttämättä, mitä hyödyllisiä laitoksia tässä saattaisi
syntyä." Nämä keisarin sanat kerrottiin eräälle jossain leisarillifeSfa konepajassa Pietarin läheisyydessä palwelcwalle Skottilaiselle Jaakko Finlaysonille kehoitutsella, että hän Tampereelle perustaisi tehtaan. Finlayson Pani kehoituksen mieleen,
matkusti Tampereelle ja pyysi wähän aikaa myöhemmin
lupaa perustaa sinne walimon, kattunitehtaan, »verkatehtaan ja tehtaan hienompia takeita warten. Sela tähän että
Finlaysonin pyyntöön saada korottoman lainan Suomen
»valtiolta ja oikeuden määrä-wuosina tullitta tuoda tehtaitansa »varten tarpeellisia aineksia ja masinoita antoi keisari suostumuksensa, jonka ohessa Suomen »valtio lunasti

Tampereen kaupungilta toirratt rannalla alan, joka Finlaysonille luovutettiin. Wuonna 1820 muutti Finlayson Tampereelle ja laski seuraatvana wuonna perustukset tehtaallensa,
joka aluksi etupäässä oli tarkoittanut pumpulilangan »valmistamista. Iritysta ei kuitenkaan seurannut toitvottu menestys, ja kun Finlayson, joka oli pyytänyt lisättyä »valtioapua,
huomasi itsensä kykenemättömäksi täyttöinään sitoumuksiansa
Suomen »valtiolle, jätti hän alkuun panemansa laitoksen touon*
na 1835 eräälle yhtiölle, jonka kolme miestä Pietarissa,
Wheeler, G. SI. Diana) ja C. ©. Nottbeck oliwat muodostaneet. Wheeler jätti tultenkin osansa molemmille osakumpfaneilleen ja heidän perillisensä owat tätä nykyä tämän tehtaan omistajat, waikla sillä Yhä wielä on ensimmäisen pe*
rustajansa nimi.
Wuonna 1836 muutti eräs Nottbeck'in pojista, William, Tampereelle, siellä ottaaksensa »vastaan tehtaan hoidon,
joka yhä »vieläkin on hänen käsissään. Kehruulaitokseen lisättiin kankuriosasto, ja on tämä tehdas William von Slott*
beck'in isännyydellä laajentunut suurenmoiseksi laitokseksi, maansuurimpien samallaisten »vertaiseksi.
osammeFinlaysonin
aikana käytettiin tehtaassa 50 tai 60 työmiestä. Wuonna 1850 oli niiden lukumäärä 900 ja on sen
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jöffeen lisääntynyt kahdenkertaiseksi. Kehrät owat 500:sta
lisääntyneet yli 50,(XX):ksi. Se tehdas, jonka Finlayson
rakensi, oli sijoitettu pieneen kaksikertaiseen puurakennukseen,
jonka tulipalo touonna 1841 ptoittt. Sen jälleen on tehdas useasti kärsinyt tulipaloja, jotka siitä owat polttaneet

Pumpulitehtaan kutomosali.
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tahi pienempiä osia; mutta jokaisen
onnettomuuden
jälteen on fe, mikä oli joutunut häsellaisen
wiön alaiseksi, uudestaan rakennettu suuremmaksi ja paremmaksi. Tehtaasen kuuluu joukko suuria tiilirakennuksia,
joista yksi kuusikertainen ja wiisi nelikertaista. Eräässä wuonna
1877 rakennetussa huoneuksessa on paitsi konttorihuoneita ainoastaan ylsi suuri sali, joka lämmitetään torwijohdoilla ja
kaiken walonsa katosta. Tämä fatt, josta tässä annetaan kuwaus, on pituudeltaan 229 kyynärää ja leweydeltään
65 kyynärää ja on siinä tätä nykyä käymässä kaikkiansa tuhat kangaspuuta, joita hoitaa lähes yhtä monta nais-kankuria. Tässä salissa on kortteeksi otettu sähköwaloa käytäntöön.
Tehtaassa »valmistetaan jota päiwii tuhat kappaletta pum*
poroksi suurempia

saa

putifattgaSta ja 10,000 naulaa lantoja.
mistusmäärä'
markan.

sanotaan

nousewan

yli

Wuotuinen »valwiiden miljoonan

osa

Se
wirran wesiwoimasta, jota tehdas on oikeutettu
käyttämään, on käynyt riittämättömäksi. Tämä on osaksi seuraus siitäkin, että wesi wirrassa myöhempinä wuosina on ollut matalampi entistään, sekä että se on ollut melkoisesti
enemmän waihdon alainen eri wuoden-aikoina, kuin entiseen
aikaan, josta asian laidasta syytetään metsien häwiämistä
Tampereen ylipuolella olewien wesien rannoilla. On täytynyt ottaa höyryä awuksi käytinwoimaksi. Kolme höyrykonetta on tehtaassa ja yhdellä niistä on woimaa tar*
peeksi käyttämään suureen saliin asetetut kaikki tuhat kangaspuuta.

Tulipalojen

sammutuksesta on huolta

höyryruiskulla
muassaPumpulitehtaan

ja »vesijohdoilla kaikkiin

pidetty muun

tehtaan osiin.

työwäki on ylipäätään aina osoittanut
suurta kunnioitusta uskonnolle. Tähän pani perustuksen Finlayson, jota, kuuluen jumalanpelosta ja yksinkertaisista ta*
Moista tunnettuun kwääkeri-lahkoon, »vaikutti työwäessänsä
maa uskonnollista makuutusta. Monella latvoin on tehdas
ja sen johtaja William von Nottbeck kokenut pitää huolta työmätenfä parhaasta. Paitsi kouluja, kastvatuslaitosta tytöille, lastenkotia, turwalaitosta »vanhoja »voimattomia naisia
Marten, joita tehdas ylläpitää, oroat j [omistajat melkoisilla kustannuksilla rakentaneet suuren, sietvän rukoushuoneen

sa-
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kiwestä. Juhlatilaisuuksia on tehtaan isäntä usein pannut
toimeen thöwäkeä varten, jonka hyväksi vieläkin on rakennettu

huone lukusalin

ja muiden työväen virkistystä

jouto-aikoina tarkoittavien laitosten kanssa. Ennen kuin
kaupungissa oli olemassa säästöpankki, oli tehdas Perustanut työväellensä sellaisen, jossa talletukset nykyjään nousevat yhteen miljoonaan. Sairaita ja kykenemättömiä varten on rahasto perustettu työväen omilla avuilla.
Eipä yksistään pumpulitehdas, tämä Aleksanteri I:n
oma luoma, saanut hänen suojelustansa osakseen; hän ulotti
sitä koko Tampereen kaupungille, jolle hän vuonna 1821 soi
vapaan kaupungin oikeudet ja jonka hän vuonna 1824 vapautti majoitnsrasitutscsta raudan aikana. Wuonna
jälkeen, kuin keisari Aleksanteri II astui hallitukseen, kävi hänkin Tampereella ja pidensi vieläkin viideksikymmeneksi vuodeksi ne etuoikeudet, jotka vuonna 1821 olivat kaupungille ja
annetut. Muiston näistä ulottumattomista
sen tehtaille
keisarin käynneistä Tampereella on säilyttänyt kaksi kullattua
taulua lasketut erääsen virran partaalla olevaan kallioon tel)*
taanisännän von Nottbeckin kauniin puiston varrella. Vanhempaan näistä tauluista on piirretty seuraava kirjoitus,
jonka painatamme sekä alkuperäisessä kalinaisessa muodossa
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että

suomennettuna.

Alexander I
Rossiae Imperator
Fennise Magnus Dux
Stans in hae rupe d. x. in.
Sept. a. x. Chr. n. MDCCCXIX.

Primus Jussit,

ut undae spumantes

hominibus succurrant.
9,UW uuno diligenter
constructa

vides, viator,

noininuin permultorum in
Viva voos laudant
memoriam patris patriae
in coelum erecti.

usum
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Aleksanteri

I.

Wenäjän Keisari Suomen Suuriruhtinas, seisoen tällä
kalliolla Syysk. 10 p. 1819 jät!, Krist, syntymän, ensimmäisenä käski waahtoawia kuohuja olemaan ihmisille apuna.
Monilukuisten ihmisten hyödyksi huolikkaasti rakennetut laitokset, jotka nyt näet, matkamies, suurella äänellä ylistäwät taiwaasen teroitetun isänmaan isän muistoa.
O. B.

Lapsen sydän.
„Lapsen sydämestä

Wahitellen haitztuwi,

huoli

SSaitfa armas äiti kuoli,
Suru pian poistuwi!"

Näinhän sanoo useakin,
Maan ei ajattelekaan.
Ett' on sydän lapsellakin,
Jota suree armastaan.
Aikakin jos haawlln peittää
Unhoitukseen tukulla,
Ainiaaksi ortoan heittää
Poween furu katkera.

Wäinö.

ostiä lampun

Siihen aikaan, kun
Eli

wähä sitä ennen, f anoi hän
„Aiti
hoi, tuuleman,

meillekin?"

»Mitä

äitille näinilään:

eiköhän ostettaisi

lamppua

lamppua?"

„No, ttkö sinä tiedä, että kirkonkylän kauppamies on
Pietarista tuonut semmoisia lamppuja, joista yksi näyttä»
enemmän kuin kymmenen pärettä. Jo owat pappilaankin

semmoisen

ostaneet."

se se

semmoinen, joka kun kuuluu keskellä huonetta palavan, niin näkee joka nurkassa lukea melkein kuin
felwällil päitoäHä."
„Se
on —ja siinä palaa öljy eikä tarwitse muuta
luin sytyttää iltasilla, niin palaa sammumatta, wailka aamuun asti polttaisi."
.Sillan mitenkä märkä öljy palaa?"
„No, mitenkä wiina palaa?"

»Onko

se

se
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„Wacm

saattaisihan siitä

tulla tulipalo koko taloon

se sammu

kun totina syttyy palamaan, ei
wedelläkään."
..Eihän siitä miten talo palamaan pääse, kun öljy on

kiintonaisen lasin sisässä ja tuli on kanssa."
..Lasin sisässä! —Mitenkä fe tuli saattaa lasin sisässä
eikö se poksahda rikki?"
olla
..Tuliko?"
„Ei maan lasipa."
..Poksahda rikki! EM poksahda

se

kyllä saattaa pokjal)taatin, jos tulta liian korkealle »vääntää, mutta onko pakko
määntää."

„Tultako »ääntää? Elä
elä mitenkä sinä tulta
äännät!"
„No, ka
kun ruttona «ääntää oikeaan käteen, niin sydän
siinä on niinkuin kynttilässäkin sydän ja tuli
nousee kanssa, mutta kun »af emoaan käteen, niin pienenee, ja
kuu sitten puhasee, niin sammuu."
„Söai
mutta en minä sitä nyt ymmärrä,
«aikka kuinka selittelisit mitä lienee niitä uusmuotisia herrain laitoksia."
„Kyllä sitten ymmärrät, kun saat nähdä, jahka minä

nousee

se

sammuu

sen

ostan."

se

,satjonto
maksaa?"
„@eitfemän ja puoli markkaa
öljty erittäin, ja sitä
markalla kannun."
„@eitfemän ja puoli markkaa ja «ielä öljy erittäin !
Sillähän saa jo päretupoja moneksi talweksi, jos ostaa tahtoo, mutta kun Pekka niitä kiskoo, ei mene penniäkään hukkaan."
„(5i lampussakaan hukkaan mene ja maksawathan ne
metsätkin, eikä meidän maalla enää niin jota paikasta pärepuita oletakaan ; pitää etsiä ja wedättää korwen taustalta asti
tänne suohautaan ja sieltäkin jo kohta omat lopussa."
Äiti se kyllä tiesi, ettei pärepuut «ielä kuitenkaan niin
yhtäkkiä taida loppua, koskapahcm siitä tähän asti ei ole «ielä
syyksi sanoa,
mitään kuulunut, mutta että nyt maan piti
kun lamppua teki mieli. Waan ei se äiti siitä asiasta kuienempää sanonut, sillä isä olisi saattanut suuttenkaan
tua. Ia koko lamppu olisi ehkä sitten saattanut jäädä m-

saa

se

sen
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kemättä ja ostamatta. Taikka olisi johonkuhun muuhun taloon ennen ennättäneet lampun ostaa ja kohta olisi koko pitäjäs puhunut, että se talo oli pappilan perästä ensimmäinen,
äiti ajatteli sitä
jossa alettiin lamppua polttaa. Näin
maan, jos mieli
asiaa ja sanoi sitten isälle, että ,oSta sitten
tekee,
kai mulle on, mikä palaa, pärekö roat muu öljy,
kuhan maan kehrätä näen. Joko sinä
sitte milloinka os-

sama

taisit?"„Aattelin,

r

se

sen

että jos olisi jo huomenna lahtea olisi mä*
muutakin asiaa kauppamieheen."
Tämä oli keskellä »viikkoa ja äiti kyllä tiesi, että ne
muut asiat olisi ennättänyt lauantainakin ajaa, mutta et hän
nytkään wirkkllnut mitään, ajatteli maan, kuta pikemmin sitä
parempi. Ia jo samana iltana kannatti isä aitasta
ison
reissukirstun, jossa ukkowaari ennen maniaan Oulussa lät)*
dessään emäänsä kuletti, ja käski äitin täyttää se heinillä seka
panna pumpulia keskelle. Me lapset kysyimme, että minkätähden siihen ei panna muuta kuin heiniä ja sitten pumpulia keskelle, mutta äiti käski meidän olemaan Maiti. Isä oli
paremmalla tuulella ja selitti, että hän tuo kaupp«miehestä
lampun, joka on lasista ja saattaisi särkyä, jos sattuisi kaatumaan taikka reki muuten tärskähtäist.
Sinä iltana me lapset pitkän aikaa walwoimme ja ajattelimme sitä uutta lamppua, mutta se wanha istukas-Pekka,
se, joka kaikki päreet kiskoi, alkoi jo heti kohta kuorsata, kun
päre oli sammutettu. Eikä hän edes kertaakaan kysynyt, mikä
se, lamppu oli, maikka meillä siitä niin paljon puhetta pii-

hän

sen

sasi.

se

Isä wiipyi matkallaan koko pcnmän ja päiroä tuntui meistä kaikista hywin pitkältä, ettei tahtonut syöntikään

käydä, maikka oli maitometttä puoliseksi. Istukas-Pekka se
maan söi muittenkin ohtinan ja kiskoi sinä päiwäuä päreitä
orren täydeltä. Äitikään ci sinä päiwäna monta leperettä
kehrännyt, kun aina tuli menneeksi ikkunan luoksi katsomaan,
eikö isää jo näkyisi jäältä tulemaksi. Muutaman terran
noi hän Pekalle, ett'ei niitä päreitä enää taideta tarwitakaan,
mutta Pekka ei sitä puhetta edes senkään wertaa mieleensä
pannut, että olisi kysynyt, miksi nyt ei enää muka päreitä

sa-

tarwittllisi.

105

Wastll iltaista syödessä kuului ruunan kulkunen kartanolta.

suussa

me kaikki lapset kapisiimme ulos, mutta
Pala
ajoi meidät pirttiin ja käski istukas-Pekan tulla kirstua
reestä nostamaan. Pekka jo silloin pankon nurkalla torkkui
ja oli jo siinä käynyt niin kömpelöksi, että kolahutti kirstun
jalan kynnykseen, kun sitä isän kanssa pirttiin kantoi. Waan
siitä olisi hän saanut isältä korwillecn, jos olisi ollut nuorempi mies, mutta hän oli wanha ukko, eikä isä itseään »vanhempaa miestä ole eläissään lyönyt.
Paha hänet ehkä sittenkin olisi perinyt, jos lamppu olisi
särkynyt, mutta ei sille toki tullut mitään.
„Mene uunille,
tollo", ärjäsi isä Pekalle ja Pekka
uunille.
nousi
Waan isä oli jo ottanut lampun kirstusta ja ripusti

isä

sen

sitä kädessään.

„SaS, tässä tämä nyt on, tämmöinen tämä nyt on
lasin sisään pannaan öljy ja tuo suikale siellä sisässä
on sydän eli „weeku"
pysykää ulompana päreinenne siinä!"
„Eikö sitä panna palamaan", kysyi äiti ja siirtyi pä*
reineen wähän ulommaksi.
„Oletko sina hupakko mitenkä palamaan pannaan,
kun ei ole wielä öljyäkään."
„No, maan eikös sitten saata panna öljyä."
„Wai öljyä panna, ehei! Niin
äkkinäinen luulisi,
mutta kauppamies waroitti moneen kertaan, ettei
tulen
matolla öljyä panna,
saattaisi syttyä ja polttaa koko tatänne

se

sen

se

lon."

.Milloinkas siihen sitten

saa

sitä

saa

öljyä panna?"

„Päiwällä, päiwällä, etkö sinä jouda päiwään odottamaan
ei se niin komin kummaa ole."
„Oletko

sinä

sen

sitten

jo nähnyt palawan?"

„Minäkö!? Jo toki montakin kertaa olen lampun pa-

lawan nähnyt
olen nähnyt pappilassa ja tätäkin jo kauppamiehessä koetettiin."
„No, palviko se?"
„Paloihan se, ja kun pantiin puodin luukut kiinni, niin
olisi nähnyt »nikka nuppineulan lattialta katsokaas, tässä on
tämmöinen „kuuppa", ja kun tuossa tuli palaa tämän oiku-
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laisen lasin sisässä, niin walo ei pääse kattoon, jossa sitä ei
tarwitaklllln, mutta lewiää alas kaikki, niin että näkee waikka
nuppineulan lattialta."
Kyllä meidän kaikkein olisi kowasti tehnyt mieli koettaa, nllkisikö waikka nuppineulan lattialta, mutta isä ripusti
lampun kattoon ja rupesi maan syömään.
„Tänä iltana pitää wielci pärcwalkeaan tyytyä", sanoi
„mutta huomenna tässä talossa poltetaan
syödessään,
isä
lamppua."

„Katsos, isä, Pekka on tänäpäiwänä kiskonut orrelliseu
päreitä."
kyllä nyt on syttyjä täksi tai„Ka, eikö ole kiskonut
päreitä
enää
tarwitakaan."
nyt
ei
meksi muuhun
ja nawetassa",
r ,£arnritaan niitä siltä wielä
sanoi äiti.
Mutta tuwllssa poltetaan lamppua", sanoi isä.
—

saunassa

Tänä yönä en nukkunut senkään wertaa kuin edellisenä
ja kun aamusilla heräsin, olisin melkein itkenyt, jos olisin
ilennyt, kun muistin, että lamppu magra iltasilla pantaisiin
palamaan. Olin nähnyt unta, että isä yöllä pani öljyä lamppuun ja että
sitten koko patmän palaisi.
tultua, taittoi isä siitä reissukirstusta isopatinan
Heti
mahaisen putelin ja kaatoi siitä jotakin pienempään puteliin.
Olisimme mielellämme kysyneet, mitä siinä putelissa oli, mutta
emme uskaltaneet, sillä isä oli niin totisen näköinen, että meitä
»äijän peloitti.
Waan kun hän laski lampun alemmaksi katosta ja rupesi sitä rassailemaan ja vääntelemään, niin ei äiti enää
malttanut olla, waan kysyi, että „mitä
isä nyt tekee?"
„Pllnen öljyä lamppuun."
mitenkä sinä saat tuon
„No, maan särethän sinä
sijoilleen, jonka irti määnsit?"—-Äiti ei tiennyt emmekä me
muutkaan tienneet, miksi sitä tuota sanottaisiin, jonka isä oli
ei wirlkanut mitään siilasiastiasta irti wääntänyt. Isä loitommalla,
Sitten hän
hen, kaskihan meidän maan pysyä
pienestä
putelista
niin
että
lasiastiaan,
kaasi siitä
siihen

se

se

sen

se
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tuli mcltem täyteen, ja nyt me arwasimme, että isommassa
tiu pntelissll mahtoi olla öljyä.
„No, eikö siihen nyt tulta pannakaan?" kysyi äiti taas,
kuu kaikki ne irti wimnuetyt kalut oliwat paikoillaan ja kun
näki, että isä nosti lampun kattoon.
„Nytkö

Päiwällä?"

se

„Niin, no saisihlln tuota nyt koetella, mitenkä palaa."
„Kyllä se pataa —odota maan iltaa, elätä hätäile,"
Ruoklllewon jälkeen kantoi istukas-Pekka jäisen pärepöt*
lyn sisään ja romahutti sen olaitaan lattialle, niin että kolo
tupa hytkähti ja öljy lampussa liikahti.
„So, so!" sanoi isä, „mitä sinä nyt?"
„Toin pärepölkyn sulamaan eihän sitä jäistä ruojaa
mikään kisko."

„Eihän sitä ole patko kiskoakaan", sanoi isä ja iski meille

silmää.

se

luottaan pala."
Pakko palaakaan."
„Eilös niitä sitten päreitä enää kiskoinkaan?"
„Entäs jos ei kiskottaisikaan."
„Sama mulle on, jos isäntä itse ilman toimeen tulee."
„Eikös Pekka näe, mikä tuolta orresta rippuu." Kun
isä tämän sanoi, katsahti hän ylpeästi lamppuun ja sääliwästi
Pekkaan. Pekka asetti pärepöltkynsä fopette pystyyn ja tat*
„No, ei kai

„Eihän

sen

ole

se

sahti

»nasta

sitten

lamppuun.

se

„Se on lamppu ja kun
palaa, niin ei pärewalkeaa
enää tarwitakaan."
„Wai ei tarwitakaan", sanoi Pekka ja lähti munta pu«
humutta hawutukilleen tallin taa. Pekka pienenteli itsekorluisensa hawuko'on sinä päiwänä niinkuin muinakin, mutta
muulta mäeltä ei tahtonut tulla mitään malmista. Äiti
koetti kehrätä, mutta kuontalo ei kulunut puolilleenkaan, lun
jo rukkinsa syrjään siirsi ja lahti ulos.
Isä mähä ensin kirweswartta weisteli, mutta tottapa
työ oli Vastahakoista, koska kesken jäi. Siitin mentyä meni
isäkin, liekö kylään mennyt wai minne. Mennessään hän
kielsi meitä minnekään lähtemästä ja uhkasi piiskaamansa, joS
kuka meistä sormellaankaan lamppua loetteleisi. Mutta ennen me olisimme papin kaulusta uskaltaneet mennä koettele-

se
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se

Se meitä »aan fteloitti, että jo«
riippui, itsestänsä yhtäkkiä katkeaisi
ja sitä sitten sanottaisiin meidän syyksi.
Ikäwäksi meille kuitenkin rupeaman pitkään rupesi aika
pirtissä tuntumaan ja kun ei muuta tietty, päätettiin lähteä
miehissä mäkeen. Koko kylällä oli yhteinen wesitie joelle ja
mäki, josta juoksi aina awennon
samassa paikassa oli hywä
toiselle puolelle pitkän matkaa.
„Tuollll tulee lamppulan lapset", huusiwat kylän lapset, kun näkiwät meidän tuleman.
Me kyllä ymmärsimme, mitä sillä tarkoittiwat, mutta
kuitenkin kysyimme me, että „mitlä lamppulan lapset eihän meidän talon nimi ole lamppula."
„los kohta waan eikös teille ole ostettu semmoista
lamppua?"
jo tiedätte?"
„No, mutta mistä tekin
,Mtisi oli meidän läpi pihan kulkeissaan sanonut äitille,
että isänne on lauppamiehestä ostanut semmoisen lampun,
joka kun kuuluu palaman, niin näkee maikka nuppineulan lattialta", sanoi lautamiehen tyttö.
„Se kuuluu oleman ihan samanlainen kuin on pappilankin salissa niin kertoi isänne meillä wast'ikään ja minä
itse kuulin sen", sanoi kiewarin poika.
„No, onhan teillä sitten semmoinen lamppu", kysyiwat
kaikki kylän lapset.
„On, mutta ei sitä nyt saata mennä katsomaan, kun
se ei päiwällä pala, mntta kun ilta tulee, niin sitten men-

maan luin lamppua.
nuora, josta

se orressa

sen

nään kaikki."

Me laskea jyrräsimme hämäriin asti, ja kun aina noustiin mäen Päälle, niin puhuttiin kylän lapsille lampusta.
Sillä lailla kului aika fttllelammin kuin luultiinkaan ja
kun oli wielä wiimeincn mäki laskettu, niin lähdettiin miehissä
kotia kohti juoksemaan.
Pekka seisoi wielä hawutukkinsa ääressä eikä edes pää*
täänlään kääntänyt, mailla me huusimme hänelle kaikki yhteen ääneen, että tulisi katsomaan, kun lamppu pannaan palamaan.
Ihdessä awauksessll syöksimme tupaan koko lapsilauma.
Waan siinäpä meille jo tulikin seisaus. Lamppu olikin
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jo pantu palamaan ja loisti katosta meitä wastaan niin kirkkaasti, ett'emme osanneet muuta kuin silmät tinallaan siihen
tirkistellä.
„Dmi fiini, osto lämmin", huusi isän ääni pöydän Päästä:
„&ntämät kuin kanat tuleen", kuului äiti toruman karsinasta päin.
„Ei tuo kumma ole, jos sitä lapset säikähtää, koskapamuuta kuin päiwiminä
hau
wanhll ihminenkään en
tellä", tuntui kiewarin wanha emäntä
„Waan joka paikkaan
meidänkin tyttö ennättää",
noi lautamiehen miniä.
Kun fitmät alkoiwllt wähän felmitä, huomasimme me
Masta, että tupa oli naapurin-wäkeä puolillaan.
„No tulkaa nyt lapsetkin wähä likemmäksi, että oikein
näette", puhui isä paljoa lempeämmällä äänellä kuin äsken.
„SopiStelfaa lumi jaloistanne ja tulkaa tänne karsinaan,
täällä
oikein korialta näyttää", sanoi taas wuorostaan äiti.
Kuurtaen kaartaen kiersimme me äidin luo ja istuu*
duimme kaikki rinnakkain hänen wiereensä penkille. Nyt me
wasta hänen turmistaan uskalsimme oikein rumeta lamppua tarkastelemaan. Emme juuri olleet ajatelleet, että
ihan tuolla lamalla palaisi kuin se nyt paloi, mutta kun sitä
taas mietimme sinne ja tänne, niin kyllä
tuossa nyt paloi niinkuin pitikin. Ia kun wielä wähän aikaa katselimme,
niin tuntui meistä kuin olisimme jo aikoja sitten ajatelleet,
pitäisi palaa, niinkuin
että
nyt paloikin.
Mutta sitä emme kuitenkaan osanneet ymmärtää, mi*
tenkä tuli oli saatu tuonne lasin sisään. Kysyimme sitä äitiltä,
mutta äiti sanoi, että tottapahan sitten saatte nähdä.
Siiman kyläläiset lamppua kiitteliwät ja mikä mitä*
lin sanoi. Siemarin wanha emäntä sanoi, että „sehän paistaa ihan yhtä tasaisesti kuin taiwaan tähti." KisieäsilmäifeStä lautamiehestä oli se siitäkin syystä mainio, „ettei siitä
ollenkaan famna lähtenyt, jotta sitä saattaisi waikka kamarissakin polttaa eikä seinät mustuisi ollenkaan." Siihen
noi isä, että „kamaria »vartenhan se alusta pitäen on tehtykin, mutta hywä se on nain pirtissäkin, kun ei tarwitse monen päreen kanssa turata ja tällä yhdellä tulella näkee koko
joukko, mailla kuinka monta olisi."
Kun äiti wirkkoi,

osaa
sanowan.

se

sa-

se

se

se

sen

se

sa-
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sen

kirkkaammin walmse",
„ettei kirkon pienempi kruunukaan
niin isä käski minun ottamaan Aapisen ja menemään owensuuhun koettamaan, „tokko tuotta lukea näkisi." Minä me*
nin ja aloin lukea „3fämettää." Mutta silloin kaikki sanoiwat,
että „se poika
ulkomuistista." Silloin äiti sieppasi
minulle wirsikirjan hyllyltä ja minä rupesin lukemaan „lerusaternin häwityksestä."
„No ei häntä kummempaa ole »tela ennen nähty", ihmetteliwät kyläläiset.
Sitten isä wielä sanoi, että „jos Mä olisi nuppineula,
„nttn saisi wiskata
lattialle ja kyllä paikalla löytyisi."
miniällä
oli nuppineula rinnassa, mutta
Lautamiehen
kun se fen lattialle heitti, niin se menikin sillan rakoon eikä
sitä löydetty, maikka mitä olisi tehty.

osaa sen
sen

se

Wasta kun kyläläiset oliwat
pirttiin.

lähteneet pote, tuli Pekka
Hän ensin wähän silmiään siristi lampun outoa waloa Vastaan, mutta riisui sitten maan rauhallisesti nutun
päältään ja töppöset jalastaan.
„2fttfä se tuolla katon rajassa kiiluu niin, että silmiä
huikasee", kysyi hän wiimein, kun oli saanut sukkansa orrelle
asetetuksi.
„2trtt)aapaB nyt, mikä se on", sanoi isä ja wilkutti ät=
titte ja meille silmää.
„En minä häntä arwaa", sanoi Pekka ja läheni lamppua.
„Ehlä se on kirkon kruunu", iwasi isä.
„los lie", arweli Pekka, mutta oli jo tullut utelijaaksi
ja alkoi koetella lamppua.
„Ei sitä koetella tarwitse—Pitää uskoakoettelemattakin."
„No, no
en minä häntä tahdokaan", sanoi Pekka mäl)ä=
wapisewalla äänettä ja wetäytyi penkilleen owen suu-seinällä.
Siitin taisi käydä Pekka-Parkaa wähän sääliksi, koskapahan rupesi selittämään hänelle, ettei kruunu ole, mutta
että sitä kutsutaan lampuksi ja että siinä pataa öljyä eikä
nyt enää tarwitse pärettä polttaakaan.

se

sen

se

111

Pekka

ei kuitenkaan siitä puheesta ymmärtänyt

sen enem-

piitä kuin että rupesi tuota päiwällä tuomaansa piirepölkkyii
kiskottawakscen pienentelemään. Waan isä sanoi hänelle, että
johan hän päiwällä sanoi, ettei nyt enää tarwitse päreitä
kiskoa.
„Enhän minä häntä enää muistanut, mutta olkoon sitten, koska ei enää tarwitse"— ja Pekka pisti pärepuukkonsa sei-

nänrakoon.
„Kyllä

mutta

se nyt siinä ruostumaan joutaa", sanoi isä,
Pekka ei enää puhunut mitään.
Wähän ajan perästä rupesi hän kenkiään paikkaamaan.

Kurkotti päreen orrelta, pisti sen pihtiin ja istuutui jakkaraiteen, pankon nurkkaukseen. Me lapset huomasimme
ennenkuin isä, joka selin Pekkaan kirweswarttaan lampun alla
weisteli. Emme kuitenkaan mitään »virkkaneet, mutta nauraa
kuhersimme maan keskenämme ja ajattelimme, että "annas
kunhan isä näkee mitähän sanoo!" Ia kun isä näki, astui hän kädet lupeissa Pekan eteen ja kysyi faniin pilkaten,
että „mitä hiin siinä nyt niin tarkkaa teki, kun ei muiden tulella nähnyt?"
„Kenkiänihän minä tässä paikkaan", sanoi Pekka.
„2öai kenkiäsi sinä paikkaat mutta jos et näe sitä työtäsi tehdä sillä tulella, jotta minä, niin mene sitten Pareinesi
wllikka
eli saunan taa."

sen

sen

saunaan

Ia Pekka lähti.
Pisti kengät kainaloonsa ja otti jakkaransa toiseen kä-

teen, päreen toiseen. Hiljalleen kyhni han owesta porstuaan
ja kolisteli sieltä kartanolle. Päretuli roihahti tuulessa ta*
mallistaan isommaksi ja
rusko to alat wähän aikaa
aittoja, tallia ja nawetan päätyä. Tuota me lapset ikkunasta katselimme ja
oli meistä turoin kaunista. Mutta
kun Pekka
owesta sinne sisään kumartui, niin pimisi taas
sijaan näimme me waan lampun häikaikki kartanolla ja
käisemän kuwaimen mustassa ikkunassa. Sen perästä ei
meiltä enää pärettä pirtissä milloinkaan poltettu. Lamppu
maan katossa loisti ja usein sitä kyläläiset käwiwät
nuntai-iltoina ihmetellen katselemassa. Koko pitäjässä lohta
tiedetiin, että meidän talo oli ensimmäinen, jossa pappilan
Mesta alettiin lamppua polttaa. Meidän jälteen osti lauta-

soma

saunan

se

se
sen

sun-
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se

samanlaisen lampun kuin meidänkin, mutta kun ei
sytyttämään oppinut, niin möi se
milloinkaan
kiewasitä
riin ja siellä se on wielä nytkin. Köyhemmät talot eiwät
ole aueta yrittäneetkään lamppua itselleen hankkimaan, mutta
tuhraamat ne wielä tänäkin päiwänä pitkät puhteensa pärewlllkean ääressä.
Waan sittenkuin meillä oli lamppu ollut wähän aikaa,
piilusi isä tuman seinät ihan walkoisiksi eikä ne sitten enää
ole milloinkaan mustuneet, kun wanha sisään lämpiämä uunikin särettiin ja sijaan tehtiin uusi uloslämpiäwä, peltiniekka.
uuden kiuWanhan uunin kiwistä teki Pekka
woksen ja niitten kanssa muutti sinne sirkatkin, koskapahau
niitä ei
koommin enää ole tumassa kuulunut. Isä on
mutta meille lapsille tulee Malista pitkinä
Henrittään,
siitä
talmi-iltoinll entisiä aikoja itämä ja silloin me juoksemme sirkkoja kuuntelemaan Pekan luo saunaan, jossa hän yhä wielä
pärettä polttaen iltojansa wiettää.
mies

sen

saunaan

sen

Jussi.

Syksyllä.
Kesä kylmenee,
Päiwä pimenee,

ei kultani,

ei totooni,

©innit ci sumene silmäsi!
Kukka karisee, ei kuwcisi,
Lehti lakastuu, ei lempesi
Sinun un ijäti omasi!

Wäinö.
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Miksi?
Kuljin kukkasten ajalla

Lafti laakson armahaisen;
Iloansa leiwo lauloi,
Kyntörastas raksutteli;
Istui imenen aholla,
impi itki,
Snrnwirttä wierittcli.

Huoliansa

Menin tuolta tuonnemmaksi,
Sulin toiselle aholle;

Puron pienen partahalla

Poika

pilliä puhalsi;

Pillin ääni soi surua,
Huilu huolta haikeata.

Kuljin wielä toisen kerran
Läpi laakson syksysäallä;
Rlljntuuli raiwoeli

Nita leiwo laulanunna,
Kyntörastas raksutellut;
Tuli tyttö tietä myöten,

Ilowirttä wieritellen;

Pojan pilli riemuin raittiit
Nastaan impyen ilolle.

Miksi tyttö mielissänsä
Ilowirttä wieritteli,

Pojan pilli riemuin raitkni
Wastcian impyen ilolle,
2Baiffa myrsky meurueli
©itä leiwo laulanunna,
Kyntörastas

raksutellut?

B. F. G.

Suomen

Käsityön ystäwät.

W
Mun

Suomen ylioppilas-osakunnat wuonna 1876 oliwatpetänne jo eneka simmäisinä wuosina melkoinen kokoelma kansan walmistautia ja käyttämiä koru-ompeluksia, etenkin Itä-Suomesta.
Mainittujen ompeluksien kauneus ja monimuotoisuus herätti
aatteen käyttää näitä Suomen kansan oman kauneubenaistin
synnyttämiä koristusmuotoja kaikenlaisissa kankaissa ja uudenaikuisissa ompeluksissa, joissa tähän asti yksinomaan käytettiin ulkomailta saatuja malleja. Tämän aatteen kehittyä päättiwät wuonna 1878 muutamat asiaa lähin harrastawat henkilöt Helsingissä koettaa saada toimeen yhdistyksen, jonka tulisi panna aatteen käytäntöön ja lewittäii sitä yleisöön ympäri
Suomen maata. Tämänkaltainen pyrintö ei ollut meidän ajat*
lemme mitään uutta, maan piiinwastoin oli fe ajanhenkeen
luutumien kansllllis-rientojen luonnollisena hedelmänä jo touosta ennen herännyt naapurikansoissamme. Wenäjällä oli jo moni
n. k. herrassäätyyn fuututoa nainen rumennut käyttämään kansallisia malleja koru-ompeluksissaan, wieläpä pukeutunut täydelleen Venäjän kansan käyttämään pukuunkin. Sittemmin on
tuo pyrintö Wenäjällä lewinnyt nopeasti, kun tiedetään, että
itse keisarillinen perhe sitä silminnähtäwästi suosii. Ruotsissa taas oli jo wuosia ollut olemassa eräs yhdistys, nimettä
Ruotsalaisen käsityön ystäwät („Swenska handarbetets män»
ner"), joka innolla ja jotensakin Inmätta menestyksellä oli leivittänyt kansallisia koristusmuotoja
kansassaan.
Wiimekfi mainitun seuran toimi ja waitutus oli lähimpänä esikuwana, kun muutamien asiaa harrastamien toimesta
kewättalwella 1879 Helsingissä perustettiin yhdistys, nimeltään
„Snomen käsityön ystäwät". Tämän yhdistyksen tarkoituksena
on, kuten
hallituksen wuonna 1880 wahwistamiösa sään-

di| rustaneet kansatieteellisen inuseonsa, koottiin

omassa

sen
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noissa mainitaan, »edistää suomalaista käsityötä yleiseen ja
etenkin sen kehittymistä kansalliseen ja taiteelliseen suuntaan";
ja tulee yhdistyksen tässä tarkoituksessa a) „koota toto Suomesta malleja kaikenlaisiin lantatuin, ompeluksiin, pitseihin ja
muihin taiteellisiin käsitöihin, b) asiamiehien kautta maaseudulta ostaa arwokkaita kansamme kotiteollisuuden tuotteita sekä
malleiksi että myytäwiksi, e) käyttää saatuja malleja nykyaikuisia
esineitä walmistaessa, b) tilauksien kautta hankkia työnansiota
köyhille ja e) antaa opetusta taiteellisessa käsityössä". lhdistyksen lhdistyksen jäseneksi pääsee kukin kansalainen, jota yhdistyksen

rahastoon suorittaa joko kerrassaan 80 taikka »vuosittain 8 markkaa. Jäsenenä on hän paitsi äänivaltainen kokouksissa myös
osallinen yhdistyksen wuosiarpajaisissa, joissa yhdistyksen teoksia arwotaan jäsenille ja jossa aina vähintäin puolet kaiAhdistyksen a»
kista jäsenistä on teoittansa jonkun teoksen.
sioita hoitaa vuosikokouksien wälillä wuodeksi walittu, seitsenhenkinen toimikunta, jossa tavallisesti on ollut neljä naista
ja kolme miestä.

Kun Suomen käsityön Ystävien yhdistys to. 1879 perustettin, oli siinä ensimmäisenä vuonna noin 20 jäsentä,kaikki
Helsingissä asuvia ja suuremmaksi osaksi naisia; myöhemmin
on muutamia henkilöitä maaseudultakin ruvenneet yhdistyksen
jäseniksi.
Perustavassa kokouksessa valitun toimikunnan
päätettävänä oli hankkia rahoja, joilla varsinainen liike voitaisiin aloittaa. Kuten tavallista uusien yrityksien toimeen
pannessa, turvauttiin nytkin arpajaisiin, joitta tällä kertaa kumminkin oli kaksinkertainen tarkoitus: rahan hanke uudelle pyrinnölle ja tämän itsensä esittäminen yleisölle; arpajaisvoittoina oli nimittäin oleva pääasiallisesti kansallisien kuosien mukaan ommeltuja tai kudottuja esineitä. Monta kuukautta valmistettiin näitä arpajaisia, vaan hedelmä olikin vaivojen vertainen. Kun näinä arpajaiset Marraskuussa 1879 toimitettiin pioppilaStunnan kansatieteellisen museon hyväksi toimitetuissa iltahuveissa, oli puhdas voitto naista yli 5000 marktaa ja yleisö oli samalla saanut tilaisuuden tutustumaan kansallisien kuosien käyttämiseen uuoenaikuisiin esineihin. Jo tätä
ennen oli yhdistyksen toimikunta kansatieteellisessä museossa
avannut toimituskonttorin, jota ollen avoinna määrättyinä
tuntina jota arkipäivä, tarjosi yleisölle vuokrattavaksi matteja
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ompeluksiin, otti wastaan tilauksia, y. m. Arpajaisten jälkeen
lawennettiin yhdistyksen mallikoloelma tuntuwasti, teetettiin
kankaita ja ompeluksia myytöwiksi, j. n. e.

Ensimmäisinä wuosina oli yhdistyksen toimi rajoitettu
melkein yksinomaan Helsingin kaupunkiin. Wasta wuonna 1881
ruwettiin hankkimaan asiamiehiä maan muissa kaupungeissa,
joiden toimena on ollut ottaa mustaan tilauksia, pitää yleisölle
tarjona alaista wuokraa wastaan kansallisia matteja ja ylei-

t',

'l!i?,»«,!i>, Helsingfors;
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feen koettaa paikkakunnassaan herättää harrastusta yhdistyk-

sen rientoihin.
wielä ole tullut

Mainittawaa kannatusta ei kumminkaan
yhdistyksen osaksi muualla maassamme kuin
Helsingissä, Oulussa, Hämeenlinnassa ja Kuopiossa.
Lyhyellä ajallaan otoat Suomen käsityön ystäwät kunnialla ottaneet osaa kahteen näyttelyyn: ensiksi tewättalwella
1881 Suomen taideteollisuusnäytlclyyn Helsingissä, jossa yhdistys sai ensimmäisen palkinnon,
näläiseen näyttelyyn Mostowassa,

ja toiseksi kesällä 1882 toe*
jossa luomen käsityön Yötaioille annettiin hopeamitalia toaStaatoa kunniakirja.
Tässä kuivattujen mallien alkukuwat owat, melkein kaikki
Etelä-Karjalasta, jossa niitä on käytetty etenkin »aimojen
erakoissa") ja pyyhinliinoissa.
päähineissä
9?: 1 jota ommellaan ristipistämillä tai pujotellen, on
at*
sopima koristukseksi pyyhin- ja esiliinoihin, jommoisista
kukuwa on saatukin.
N:o 2. Tämän reunat ommellaan risti-pistämillä,
maan itse keskus neliö-pistamilla, niin että sekä oikea että nurinpuoli tulee
näköiseksi. Sitä sopii täyttää koristus-

o

sen

,

saman

pöytäliinoissa, salwetcissa, kirjoitusneuwojen alustoissa, p. m. Slttutaatoa, jota Karjalassa kutsutaan hamaratarhoiksi", on siellä ennen käytetty harakan lakimuksia (waimojen päähineiden pääntakaista osaa) koristaessa. ,
N:o 3 ommeltaaan risti-pistämillä.
9?: 4, jota ommellaan neliöpistämilla, on sopiwa fat*
wetinreunan koristukseksi tai molemmin puolin jotain leweämpää keskiompelusta.
N:oja 5, 6 ja 8 woi walmistaa ja käyttää samalla
lailla kuin n:oa 7, »aan on ompelu paraiten pujotellen toimitettu; n:o 8 laatuisia taattoja kutsutaan Karjalassa „siiwilän Pesosiksi".
N:oa 7 woidaan käyttää mallina sekä kutoessa että neuon ristipistämillä toimitettawa.
loessa ja ommellessa, ompelu kaawoja
käytetty etenkin PyyhinKarjalassa on tämäntapaisia
liinoissa ja harakan otsissa ja kutsutaan niitä Hannuksen
pyöriksi".
Mustaksi painettua mallia sopii käyttää kaksiwärisenä
sekä Yksin- että kaksinkertaisissa kankaissa, lattianmatoissa, keinutuolin peitteissä p. m.
Th. S.

kuosina

o

Uudemman

ajan

ilmanennustukset

ja 1882—83 »vuoden

h«waintoasemista.

Mliljakkoin

on Päättynyt tieteen alalla työ, joka on toeta*
nyt koko siwistyneen maailman huomion puoleensa. Xax-~
Vd koitan kansllimvlllistll yritystä yhdistynein woimin tuttia maan napaseutuja sekä näitten ilmanalan että myöskin
maneetillisten ja muitten niitten kanssa yhteydessä olewain
luonnouwoimain suhteen. Iritystä oli jo monta touotta valmisteltu ja toaSta kun saatiin täydet takeet siitä, että
otto tulisi yleiseksi ja »varustukset tieteen tarkoitusta »vastaamiksi, määrättiin wihdoin wuosi 1882—83 hawaintowuodeksi. Tieteellisten matkucitten tuli lähteä kukin asemalleen
niin warhain, että työ woisi alkaa »viimeistään syyskuun 1P: nä
1882, josta
sitten piti jatkua kokonaisen »vuoden.

osan-

sen

Hawainto asemiksi koetettiin tietysti »valita sopiwimmat
paikat, silmällä pitäen etupäässä niiden leviäminen niin suurelle alueelle kuin mahdollista. Jotta lukija heti huomaisi,
kuinka tärkeänä kysymyksessä olewata tutkimusta pidettiin, tahdon nyt jo luetella kaikki asemat sekä minkä kansan toimeen pa-

nema kukin on.

Maan pohjoispuoliskolla: Bossekop (norjalainen), Isfjorden Huippnwuorilla (ruotsalainen), Nowaja Scinlja (»venäläinen), Port Dickson (hollantilainen), Lccuajoen suu (»venäläinen), Point Barrow (ainerikalainen), Sort Simpson (englantilainen), Lady Franklins Sat) (ameritalainen), Godthaab
Gröönlllnnissa (tanskalainen), Jan Mayen (itäwaltalais-unkarilaineu), Sodankylä (suomalainen), Cumberland Sund (saksalainen). Maan eteläpuoliskolla: Cap Horn (ranskalainen), Etelä Georgia (saksalainen).
Helposti huomaa siitä yleisestä osanotosta, jota yllä
olema luettelo osoittaa, että todellinen innostus oli waltanut
—
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useimmat Euroopan siwistyncitä kansoja. Tässä olikin tar*
koitettu wiedä inhimillinen wiljelys askel eteenpäin; sekä
oli sllllwutettawa käytännöllinen woitto että myöskin wietäroä tiede eteenpäin sen tarkoitusperää, totuutta kohden.
MW on sitten tämä woitto, mitä on se tarkoitusperä, joka
on jaaroutettaroa, kysynee lukija.
Siihen woin wastlltll ainoastansll lyhyillä »viittauksilla, sillä asian täydellinen fet*
niittäminen roaatifi tilaa enemmän, kuin nämä lehdet tarjoaroat.

Useimmat, jotka ciwät itse ole Helsingissä käyneet, omat
sllnomlllehdiösä nähneet, että [teitä edeltäpäin Umot*

kuitenkin

tctllllu myrskyjen tuloa niiden tietojen mukaan, jotta muitten paikkojen ilmasuhtcista saadaan. Tämmöiset ilmoitukset
omat keski- ja ctelä-Euroopassa ja erittäinkin Amerikllssll paljon yleisemmät, sekä ulottumat usecunplllln ilinausnhteesen ja
pllikklllln kuin meillä. Niiden kautta on moni taitoa pelastunut haaksirikkoon joutumasta, jopa moni wiljllkin saatu korjatuksi ennen tuhon tuloa. Tämä on asian käytännöllinen
puoli. ©e on sllllwutettn pitkällisen tieteellisen työn perästä,
ja wastll sitte kun sähkön awulla woitiin nopeaan saada
tietoja etäisimmistäkin maanosista.
Ensin oli täti, jonka
mukaan ilmassa wallitsewat luonnonwoimat waikuttawat, mo-

nenwuotistcn hawaintojen kautta saatawa selwille. Tutkittiin eri paikoissa lämmöu ja ilmanpainon lewiämistä, tuulten nopeutta ja suuntaa, pilwicn paljoutta, muotoja ja
taa, kosteuden, sateen ja lumen määrää, ynnä muita ilmanalaan koskewia asioita. Vertaamalla niitä keskenänsä
saatiin jokseenkin selwille ilmanwaihdosteu ehdot ja niiden
riippuwaisuus ympäryksen ilmansuhteista. Siitä lähti sitte
rr enmtStamitten" sähkösanomani kautta saatujen tietojen ainutta,
Kuta useammasta paikasta tiedot saadaan, sitä warmempi on
myös niistä johdettu päätös ja
paikassa käywät jo
ennustukset melkein aina toteen.
Suurta yleisöä koskenee etupäässä hawaintojen käytännöllinen tulos, jota kuitenkaan ei moi »verratakaan siihen hyö»
tyyn, joka tieteelle niistä on ollut. Senpäwuoksi jatketaankin hawainnot jokapaikassa, missä marat ja woimat waan
riittäwät, wielä eteenkinpäin. Entisten tietojen lisäksi
daan aina uusia, ja ilmanalan suhteet selwenennstään selwiä-

suun-

monessa

saa-
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Wät, jopa uskalletaan toiwoa Päästä wihdoin kokonaan selWille niistä la'eista, joitten mukaan ilmanwaihdokset joka eri
tapauksessa riippumat, kuinka satunnaisilta ne enimmiten näytSe, joka käsittää tieteen tarkoituksen kansojen
tämätkin.
wiljelyssä, käsittää myöskin miksikä tämäkin työ yhä edelleen
on jatkettawll. Tieteen ala on ääretön, jokainen uusi tieto
—

toiselle, maan ehdotonta totuutta emme moi toi*
moa koskaan faamuttamamme; moimmc maan lähestyä sitä.
Mitä taas mancetillisiin ja niiden kanssa yhteydessä
otettiin rcwontuli- ja sähkohawaintoihin tulee, on niiden tarkoitnö toistaiseksi melkein yksinomaisesti tieteellinen. Näiden
ilmiötten tutkiminen on warsinkin sentähden tähdellinen, että
niistä tähän asti on päästy wcrraten wähän selwille ja että
näkywät oleman toisistansa suorastaan riippumia. Tulokset
näistä hawainnoista woinewat wielä terran ulottua maapallomme ulkopuolellekin, koska näkywät oleman jollain tawalla
riippuwaiset auringon pilkuista, niin että kuta enemmän näitä
wiimemainituitll löytyy, sitä enemmän omat myöskin ilmiöt
Vaihdoksen alaiset. Wieläpä on waihtelu niinkin säännöllinen,
että jo tehtyjen hawaintojen nojalla woidaan jotenkin mar*
maan päättää, minä wuosina waihteluja, niin sanotutta häiriöitä, tulee tllwllllista enemmän, milloin wähemmän. Warmllllukin on tutkijoilla tässä tekemistä jonkun yleisen koko ama*
ruubegfa wallitsewan luonnonwoiman kanssa. Sen selwille
suurimpia tehtawiä.
saaminen on aikamme
Niinkuin jo sanottiin täytyy minun tyytyä paljaihin
»viittauksiin asemien tarkoituksen suhteen. Sauman on jo samankaltaisia tjaamaintoja tehty monessa paikassa maanpalloa. Tulokset omat yhä enemmän osoittaneet, ett'ei työtä
turhaan tehdä. Hidas on tosin kulku eteenpäin, maan jota
askeleella saadan lisää ihmiskunnan kalliinpaan aarreaittaan,
joka on totuuden tieto.
Palatkaamme jälleen itse asemiin ja niiden toimiin.
Moni lukija on kenties jo kummeksinut, miksikä juuri napaseudut omat erittäin suositut; moifipa ehkä jo löytywillä af e*
milla tulla toimeen. Eipä niinkään. Tutkittawm ilmiöitä
on tosin huolella seurattu useissa lauhkean ilmanalan maissa,
niin että niiden keskinäinen suhde on tullut jotenkin tunnetuksi, maan missä määrässä ne napaseutujen oloista riippu-

raiwaa tien
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mat, ei juuri paljon ole fetmitte saatu. Ia kuitenkin on otalsuttama, että juuri wiimeksi mainitut suuresti edellisiin ttatkuttawllt, koska ne yleensä esiintymät rajummasti ja enimmän eroamat eri paikoissa keskimäärin »vallitsemista oloista.
Tosin on jo moni inatkue käynyt napaseutuja tutkimassa,
maan tulokset mitten hawaintojen suhteen, joista tässä puhutaan, omat olleet mäfyäarmoifet werrattuina niihin kustannuksiin ja mamiin, jotka tiedemiehet suurta waiwaa ja puutettakin nähdessä omat niille alttiiksi panneet. Matkueet
omat näet useimmiten maan yksitellen käyneet napatienoilla,
eimätta siis ole saaneet aikaan sitä yhdysmaikutusta, joka olletikin luontoa tutkiessa on tuiki Malttamaton. Paitse sitä
omat maatieteelliset löydöt, tai myös suoranainen käytännöllinen hyöty, useimmiten olleet matkueitten päätarkoituksena,
jota mastoin tieteelliset tutkimukset omat jääneet simuasiaksi.
Itämaltlllaisen Wcyprecht'in ikuiseksi kunniaksi on luet*

se seikka, että hän ensimmäisenä m. 1875 huomautti
asiain muutoksen oleman tarpeellisen. Napaseutuihin tuli,
hänen mielensä mukaan, lähettää useampi matkue yhdenaiknisill hllwaintojll tekemään, koska ainoastansa siten moi*
taisiin saada ne semmoisiksi, että niitä kämist keskenänsä
tama

mertllllminen.

Weyprecht teki

Tieteellinen tutkimus oli Rantama pääasiaksi.
suoranaiset ehooitukset, joista keskusteltiin jo

kllnsllinmälisessä
1879 ja

meteoroloogisessa

kokouksessa Roomassa

M.

tarkemmin Marta masten toimeenpanemissa
kokouksissa Hampurissa m. 1879, Bernissä m. 1880 ja Pietarissa m. 1881. Heti ensi hetkestä moitti ehdoitus tiedemiesten suosion ja kun osanotto tuli ternin yleiseksi, moitiin
jo tehdä lopulliset päätökset. Kokouksissa määrättiin yhteinen ohjelma hawaintojen laadulle ja tarkkuudelle, hawaintoajoille, -paikoille ja ioneille, jotta niitä sitten helpommin möisi keskenänsä merrata. Tämän ohessa lausuttiin se
toimomus, että niin useat jo työssä olemista hamainto-asemista maailman muissa osissa kuin mahdollista ottaisimat
hamaintoihin, jotta juuri saataisiin selwille, missä määrässä lauhkean ilmanalan suhteet napaseuduista riippumat.
Mämllinituissll kokouksissa tuli yhteinen ohjelma, niinkuin jo mainittiin, tarkoin määrätyksi. Hawainnot jaettin kahteen ryhmään: malttamattomiin ja ehdollisiin. Edellisten

osaa

sitten
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joukkoon luettiin kaikki ne hmvcnnnot, jotta katsottiin »vähimtaas ne, jotka
ehkä kyllä tähdelliset, kuitenkin woiwat jäädä tekemättä ilman
armo napaseutu-asemana siitä menisi hukkaan,
että
Hawllinnot määrättiin kaikki tehtäwiksi terran koko wuorokauden jokaisessa tunnissa. Työn piti siis kestämän yötä päiwää.
Paitse sitä määrättiin wiclä niin sanotnt terminipäilnät
joina hawllinkunkin kuukauden Imen ja 15:Sta päimä
not magnetismista tehtiin jota 5:8 minuutti ja yhden tunnin
kuluessa joka 20: sekunti. Tahdottiin näet siten saada pienimmätkin waihdokset eri paikoissa toisiinsa »verratuiksi. Maneetillisten hawaintojen rinnalla oliwat imelä revontulten
luototetut tarkoin silmällä pidcttäwät. Terminapäiwinä tehtiin hawllinnot kaikissa asemissa ©öttiugenin porwarillisen
ajan mukaan, joten ne tuliwat aiwcm samauaikuisiksi.
Selwää on, että paitse warsinaisia hawaintoja mattia
eitten tehtäwänä oli wielä kaikenlaiset ehdottomat (absolutitiset) määräykset hawainto-koneitten oikean käynnin warmuudeksi ynnä niihin kunluwien laskujen suorittaminen. Työn
paljouden wuoksi ei saanutkaau matkueitten jäsenten luku olla
aiwan pieni. Tawallisin miesluku lienee ollut 6ja 8.
(Suomalaista lukijaa
hmvittanee saada joitakuita erityistietoja meidän oman aseman synnystä ja toimesta. Eipä
olekaan mielestäni kansamme osanotto niin suureen kansainMaliseen yritykseen, kuin kysymyksessä olewa todellakin on,
pidettawä aiwan »vähäpätöisenä ilmiönä »viimeksi kuluneitteu
»vuosien ajalla. Tässä, jos missä tilaisnndessa, on kansamme
»voinut ulkomaan edessä esiintyä itsenäisesti toimimana;
sijaan että
tämänkaltaisissa tilaisuuksissa, niinkuiu tan*
ja kokouksissa, tawallisesti on saanäyttelyissä
sllimvälisissä
nut esiintyä maan mahtawan naapurikansan suojeluksen alla
ei ole siitä päiwcistä alkaen, jolloin
osannotto päätettiin,
ollut muusta puhetta kuin Sodankylän suomalaisesta

maksi mahdolliseksi määräksi, jättimäisten

aseman

—

s

sen

se

sen

asemasta.
Jo heti, kun tämä yritys ulkomaan sanomalehdissä otettiin puheeksi, syntyi monessa meidän tiedemiehistä se ajatus,
että Suomenkin Piti olla siinä osallisena. Maamme pohjoinen asema jo osoitti sille tehtäwänsä. Asiasta keskusteltiin
ensin yksityisesti, sitte sanomalehdissäkin. Hawaintowuosi lä-
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heni lähenemistään

saada suomalainen

ja

asia oli siis

asema

s .]3rott)eS[ori Lemström
joka

toimeen

pian rattaistawa.— Koe

tehtiin kahdelta taholta.

jätti hallitukselle 1882 wuoden alussa
koski warojen myöntämistä, ja samanlaisen
anomuksen,
llnomusehdotuksen teki purooni Hisinger par'aikaa koolla olemilla »valtiopaiwillä. Siihen nähden että asia oli aiwan
tieteellistä laatua, eiwät »valtiopäiwät kuitenkaan ottaneet sitä
lopullisesti ratkaistaakscnsa, waan jättiwät hallituksen huostaan Pyynnöllä että se asianomaisia tiedemiehiä kuulusteltuansa toimisi niin, että kansamme kunnia tulisi säilytetyksi
ja mahdolliset Vaatimukset ulkomaalla Suomeukin osanoton
suhteen tulisiwat toteutetuiksi. Seuraus oli se, että Suuriruhtinaamme wahwisti senaatin chdoittamau tarpeellisen rawartcn Sodankylässä ja
hasumman antamista yhtä
Helsingin päa-odsenvatoorion saattamiseksi siihen kuntoon, että
sekin »voisi ottaa osaa termini-hawaintoihin. Koko yritys
pantiin muuten tiedeseuran walwonnan alaiseksi ja tämä jätti
taas suoranaisen toiminnan jäsenelleen, prowessori Lemströpääjohtajana
mitte, joka sitten on ollut
erityis-

sen

asemaa

toimissa.

aseman

sen

Waikka osanotto siten wasta wiime hetkessä tuli päätetyksi, saatiin kuitenkin tarpeelliset uudet koneet ja »valmista»at työt määräaikaan walmiiksi, niin että matkue, jossa oli,
paitse jo mainittua promemoria, 6 nuorta miestä osallisina, jo
elokuun alussa saapui asemapaikalle. Hawaintohuoneita oli
jo edeltäpäin teetetty ja kun nämä oliwat melkein walmiit,
»voitiin heti ryhtyä koneitten järjestämiseen niihin. Wähän
ennen syyskuun 1 p:ää 1882 alkoiwat sitte ohjelman »varsinaiset hawllinnot ja »vähitellen myös useimmat ehdolliset.
Työ on sitte lakkaamatta kestänyt kokonaisen »vuoden ja
mukaan, mitä nyt »vielä »voi nähdä ennenkuin hawainnot omat
tulleet julaistuiksi, onnellisesti suoriutunut. Asemau erityisenä tehtäwänä on ollut revontulten, ilman sähkön ja
kulkemien sahköwirtojen tutkiminen. partta muista asemista
lienee näitä ilmiöitä niin lavealta tutkinut kuin suomalainen.
Useimmat muut matkueet omat työskennelleet kaukana kodeistansa pohjan kolkoilla ja asumattomilla mailla, jota »vastoin
rajojen sisäpuolella,
suomalainen on saanut pysyä
oman kansan keskuudessa. Ei woi tyllin suureksi armata sitä

sen

maassa

maansa
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etua, joka

siitä on ollut työn menestymiselle Warsinaisten
asukasten puolelta on kohtelu ollut erittäin ystäwällinen, jonka
wuoksi matkueen jäsenet Lapin raukoilta rajoilta tuomat mukanaan monta hauskaa muistelmaa. Kiitos ja kunnia niille
kansalaisille, jotka sitenkin omat sen työtä edistäneet.
Hawaintoajan kuluessa on kaikkia matkueita Marten
asetettu kansainwälinen toimikunta toimittanut aikakauskirjan,
joka on sisältänyt asemien työtä koskemia kirjoituksia. Useimmista asemista omat tiedot suuren etäisyyden ja euimmiten
mahdottoman postinkulun takia tähän asti olleet hywin »vähäiset.
Ihteisen työn tuloksista ei siis wielä woida sanoa juuri
mitään ja matkueittcn kotiinsa palattuakin saanee wielä jonkun aikaa odottaa, ennenkuin lopullinen päätös saadaan. Tulkoon tämä nyt minkälaiseksi hywänsa, »varmaa on että työ
on tehty lamalla semmoisella, että tuloksen täytyy olla toiwon mukaan, jos se maan nykyisillä keinoilla on saatatvissa.
Tieteitten merkitys kansojen elämässä on erittäinkin tällä
Vuosisadalla kaswamistaan kaswanut. Niin on luonnontieteittenkin laita ei ainoastansa suurten kekeintöjen wuoksi,
jotka niistä lähtewät, maan myöskin niiden siwistyttäwän
»vaikutuksen takia. Tämä tieto lienekin synnyttänyt »väitteen, että tieteitten »viljeleminen olisi ainoana keinona pienille kansoille tulla huomatuiksi muualla maailmassa, ja että
ne ainoastansa kunnollisuudellaan siinä woisiwat hankkia itsellensä aseman kansojen keskundessa. Erittäinkin meidän
on sitä mäitettä alinomaa toistettu. Ehk'ei M suinmaassa
kaan semmoisenaan »voitane ehdottomasti hywäksyä, koska jokainen työ isänmaan palweluksessa on omiaan kansaamme

kunnostuttamaan, täytyy kuitenkin myöntää, että tiedetten
»viljeleminen on »uita mahtawimpia keinoja, jotka wiewät kansoja eteenpäin, se kun juuri on kansan hengenkin »viljelemistä.
Kunnia siis sille kansalle, joka uhraamalla tieteen alttarilla

on

aikaansa

ymmärtänyt.

E. B.

Muistosanoja wainajille.
WaiN' onni milli tullohon,
9Kettt' isänmaa on werraton.
Mit' «isi
armaamftaa,
Mit' uisi kalliimpaa?

maassa

laulaa Runebergimme, Pohjoismaitten runokuningas Maamlaulussa, ja riemuiten koko Suomen kansa on tunnusomasta sydämestä otetuiksi.
tanut nämä sanat
Mihinkä kohtalo meidän askeleita johdattaneekin, aina isänmaamme, köyhä mutta armas isänmaamme, on olewa rakkauSuomalainen,
temme korkeimpana esineenä. Onnellinen
joka ei milloinkaan ole tätä welwollisuutta unohtanut.
Muutamia kuukausia sitten wei Tuoni meiltä kansalaisen, jota harwci Suomalainen on woittanut puhtaalla,
roaatimattomatla isänmaanrakkaudella; olkoon hän siis tässä
mainittu ensiksi wuoden wainajien joukossa. Suurimman
elämäänsä wietti hän kaukana Suomen saloilta, mutta
paraat tunteensa hän sittenkin pyhitti sille maalle, jolta hänen elonsa ensi suojansa sai. Monella lailla hän Suomea
palweli, mutta huomiota ja julkisia kiitoslauseita wainaja
maltti niin tarkasti, että hänen nimensäkin jäi suurelle yleisölle tuntemattomaksi. Hänen hautansa ääressä ei kuitenkaan
ole turvatonta saattaa matoon mitä Otto Furuhjelm eläme

sen

se

osan
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«sään on tehnyt isänmaansa edestä; tulkoon hänen antama
jalo esimerkkinsä tuhansille kehoitukseksi l
Juhana Otto Vladimir Furuhjelm, jonkakuwa
nähdään tässä alempana, syntyi Turussa 1 p:nä Kesäkuuta
w. 1819. Poikana hän lähetettiin Haminan kadettikouluun
sotilaan wirkaa warten kaswatettawatsi, ja soturina hän pysyi kuolemaansa asti. Näytti siltä, tuin hän samassa olisi

ollut tuomittu wieraantumlllln omasta kansastaan; Venäjällä

Juhana Otto Wladimir Furuhjelm.
»aan oli näet fiihm aikaan tulaoaisuutta tarjona sille nuo»
rukaiselle, joka »valitsi miekan elämänkumppalikfensa. Eikä
w. 1839 nihän koskaan tullutkaan Suomen palvelukseen;
mitettynä wänrikikst Semenowlln kaartiin pääsi hän w. 1845
luutnantiksi, palweli w. 1849 Unkarin sodassa, oli w. 1854
everstinä j» kohosi to. 1869 kmraalimajuriksi, jommoifena
hän Tllurilln krenatierirytmentin päällikkönä komennettiin kapwoitsewaan Puolaan. Sittemmin hän, muita toimia mai«
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nitsematta, monta touotta oli Wenäjän tarkk'ampujllpataljoonain ylitarkastajan apulaisena, ja nousi wihdoin kenraaliluutnantin armoon. Tarkka ja tunnollinen kaikkien wirkawelwollisuuksien täyttämisessä Furuhjelm wainaja suuresti
kunnosti itseään Wenäjän palweluksessa. Wirkaweljien erinomaista suosiota hän näkyy »voittaneen, ja hallitsijalta hän
sai monta armonosoitusta, joita ei ole tarwis tässä luetella.
Siinä ulkonainen puoli hänen elämästään. Samalla
lailla on ennen ja myöhemmin lukemattomia nuorukaisia
lähtenyt Suomesta itäänpäin, jäädäkseen sinne elinajakseen.
Muutamat niistä owat yhtä korkeihin armoihin päässeet
kuin Furuhjelm wainaja; fotoin useat owat Wenajallä osoittaneet kiitettäwää kykyä, tehden
knnniaa isänmaallekin. Mutta Suomen kannalta katsottuna on heidän elämänsä
muuten ollut ikään kuin kateissa; oman isänmaan historiassa
heillä ei ole sijaa.
Toisin oli Furuhjelmin laita. Harwiuaiseen työkykyyn
oli hänessä yhtynyt into, jota eiwät mitkään ulkonaiset esteet saattaneet uuwuttaa tahi masentaa. Työhön Suomen
wuoksi weti hänet palatoa isänmaanrakkaus; taipumus johti
historian tutkimiseen. Samaan suuntaan sekin lienee toai=
tuttanut, että hänellä kadettikoulussa oli ollut werraton historian opettaja Fredrik Cygnaeus wainajassa, joka nerokkaalla, mahtamalla esityksellään tiesi puhua nuorukaisten paroille tunteille, wirittäen ilmituleen heidän isänmaallista
mieltänsä ja harrastusta kaikkeen jaloon. Snoranaisestikin
Cygnaeus lienee johdattanut Furuhjelmin tutkimustöihin.
Sillä kun mainio maamiehemme Aadolf Ritvat Arwidsson,
silloin Tukholman kuninkaallisen kirjaston hoitaja, etsiskeli
tntkijan, joka woisi hänelle koota Wenäjän muinaistieteellisen
Seuran toimituksista laitti, mikä saattoi olla tärkeätä Ruotsin
historian walaisemiseksi, antoi joku, epäilemättä Cygnaeus
hänelle neuwon kääntyä Furuhjelmin puoleen, kuten sitten
tekikin. Tuuma miellytti nuorta kaartinluutnanttia, jota äf*
kunsiisi ja Pietarin huwitukset eiwät woineet tyydyttää, jajälkeen
aikaa
Wahän
nollisesti hän suoritti tehtäwänsä.
kehoitti Cygnaeus häntä tutkimaan, mitä Wenäjän arkistoista
woisi saada selwille 1741—43 wuosien tapausten walasemiseksi; siitä Cygnaeus silloin paraikaa aikoi kirjoittaa laajan

samassa

sen
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esityksen. Furuhjelm, joka oli täydelleen perehtynyt Venäjän, Ranskan, Saksan ja Englannin kieliin, ryhtyi työhön
innolla ja hywällä menestyksellä. Alkuperäinen aihe hänen
tutkimuksiin kyllä pian katosi, sillä Cygnaeus jätti aikomuksikseen, mutta Furuhjelm sitä wastoin laajensi alaansa, niin että se wihdoin käsitti Suomen koko uusimman

sensa

historian.

Lopulta ei otot mikään Moskowan, Pietarin ja Wararkisto tahi kirjasto jäänyt Furuhjelmilta tarkastamissä ttman oli wähänkin toimetta saada tietoja Suomen historian »valaisemiseksi, mutta niinpä hän olikin tunnollisesti käyttänyt tähän työhön kaiken jontoaikansa neljän
»vuosikymmenen kuluessa! Harmassa on moinen työ-into
missä Piirissä tahansa. Eilvatta rooitettaföat wastukset olleet wähäisiä: usein wirkawelwollisuudet oliwat esteeksi; w.
1849 ja 1863 tutkimukset jäiwät kesken, kun hänen cikkiarmaamatta täytyi lähteä sotaan. Kauan aikaa hän oli sijoitettu peninkulman päähän Moskowasta, joten hewosen
lässä sai kulkea kymmenen wirstaa edes ja yhtä paljon tajota paitsi
kaisin, päästäkseen muutamiksi tunneiksi työhön,
päiwästä äksiisikentällä. Osa
hänen piti kuluttaa suuren
asiakirjoista oli kirjoitettu slawonilaisilla kirjaimilla, joita ei
woitu lukea muuta kuin pitkän tottumuksen sekä
lasin llwulla; muutamat paperit oliwat kosteuden kautta melkein tolkuttomiksi pilaantuneet. Mutta «väsymätöntä, innokasta tutkijaa nämä waikeudet waan kiihdyttiwät yhä ahkerampaan työhön. Waikeimmat asiakirjat hän itse kopioi
omalla kädellään; paljon hän kopioi muitten annitta ja
omalla kustannuksella, lähettääkseen kaikki Suomeen. Puoli
seitsemättä kuukautta ennen kuolemaansa laittoi mahtaja
ja kuten silloin otaksuikin wiimeisen lähetyksensä
wielä
kotiin; hänen tekemät kokoelmat säilytetään eri paikoissa ja
omat käytettävät määrätyillä ehdoilla. Itse on Furuhjelm
julkaissut Historiallisessa Arkistossa erään Englantilaisen
Muistoonpanoja 1788—90 wuosien tapauksista; muuten hän
auliisti jätti kokoelmansa muitten käytettäwäksi. Wähäksi
osaksi maan ehti Cygnaeus ammentaa tietoja oppilaansa kokoelmista, mutta Koskiselle t), m. ne omat olleet erittäin tärkeitä Suomen uusimman historian »valaisemiseksi;
on wielä

sowan
matta,

se-

osan

suurennus-

suuren

osa
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käyttämättä. Wenäjän arkistoissa työskennellessään Furuhjelm myöskin tapasi asiakirjoja, jotka ennen muinoin on
Suomesta wiety Wenäjälle. Eri kertoja hän nosti ehdotuksia niiden palauttamisesta, ja sillä lailla owatkin suuret kokoelmat tulleet Suomen waltioarkistoon, johon ne oikeastaan
kuulumat.

Samalla innolla kuin Furuhjelm tutkieli Suomen kanWai-

menneitä aikoja, harrasti hän sen tulewaisuuttakin.
san
najan kirjewaihto osoittaa, kuinka ttmtppaaSti

hän seurasi

maamme edistystä eri aloilla. Historiantutkimuksen edistämiseksi hän jo m. 1859 ehdotti erinäisen historiallisen seuran perustamista, »aan silloin tuumasta et tullut mitään.
Samaa tarkoitusperää warten on sittemmin perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran historiallinen osasto (w. 1864)
sekä Muinaismuistoyhtiö (m. 1870) ja Suomen Historiallinen Seura (to. 1875). Ihtä suurella mieltymyksellä hän
rasi kaikkien muittenkin kansallisten rientojen menestymistä,
sydämen pohjasta iloiten kansalliseläman elpymisestä niin
hywin kuin kaswatusopillisen yhtiön perustamisesta, ajatellen
milloin kirjallisuuden edistystä, milloin katowuosien liemen*
tämistä, milloin Suomen waltiollisen
wahwistamista. Kuwaawll miehen luonteelle on eräs hänen Puolasta to.
1865 kirjoittama kirje, jossa hän kaswatusopillisen yhtiön
perustamisen johdosta muistuttaa kansakoulujen, kansankirjastojen ja kansllMvalistuksen tärkeydestä, sekä erittäinkin
waatii postitatsan alentamista, jotta sanomalehdet woisiwat
paremmin teroita kansaan. Ennen kaikkea oli kuitenkin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimi Vainajalle rakas, niin
kuin mainittu seura täydellisimmin onkin edustanut erilaiset
riennot Suomen kansan hywäksi. Hywin usein hän lähetti
sille kirjoja ja kirjallisia tietoja, jotka koskemat Suomen oloja, ja
ohessa hän kolmen, neljän »vuosikymmenen kulumelkein joka wuosi lähetti sille rahalahjan, noin 50 —100
ruplaa kerrassaan,
edustamiin tarkoituksiin käytettäwäksi, useimmiten lisäten erityisen pyynnön, ettei antajan
nimeä mainittaisi. Moni muukin yhdistys, esim. wiime aikoina
Moni ruHistoriallinen Seura, on saanut lahjoista
nonkeruumatka, moni murteentutkimus on siten tullut kustannetuksi, wllikk'eiwät itse tutkijatkaan aina ole tietäneet, ketä

seu-

aseman

essa sen

seuran

osan.
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heidän oikeastaan tuli rahan awusta kiittää. Hywin Kirjallisuuden Seuran johtajat sitä wastoin tiesiwät, mikä ystäwä
seuralla oli wanhassa soturissa, ja to. 1876 seura kutsui
hänet kunnianjäsenekseen. Erittäin mainittakoon kaksi hänen
lahjoistaan.

N. 1858 toainaja jätti 150 ruplaa Kirjalli-

suuden Seuralle palkinnoksi paraasta Suomen katowuosien
syitä koskemasta

teoksesta. Monta kelwollista kilpakirjoisilloin tarkastettawaksi; Antti Manninen ai
palkinnon. Wielä 50-wuotista juhlaa wiettäessänsä Kirjallisuuden Seura Furuhjelm wainajalta sai 500 markkaa, „seuran maärättäwään tarkoitukseen" käytettäwäksi, waan tapansa
mukaan jalo antaja silloinkin „huomion »välttämiseksi" pyysi,
että hänen nimensä jäisi ilmoittamatta. Oma sisällinen
tieto tl)'t)n ja woimien mukaan täytetystä welwollisuudcsta
isänmaata kohtaan oli ainoa hänen etsimänsä palkinto, kirjoitti wainaja taannoin eräälle nuorelle ystäwälle kirjallisista töistään Puhuen, ja sitä periaatetta hän tosiaankin kaikissa muissakin toimissaan noudatti. Mutta kiitollinen isäntusta annettiin

maa ei ole unohtama, että Furuhjelmin kyky oli yhtä hartoinainen kuin hänen welwollisuudentuntonsa. Siksipä hän
saattoikin, waikka toisen maan palwelukseen kiinnitettynä,
työskennellä Suomen wuoksi niin tuntuwasti, ett'ei moni
kansalainen tooi tulla hänen rinnalleen.
Uskollisena hautaan asti Furuhjelm totelä elämänsä
loppupuolella muisteli isänmaallisia rientojakin, kun testamentissaan 17 p:nä Maaliskuuta 1883 jakeli rehellisesti
dun omaisuutensa lähimmille sukulaisille. Suomalaisen Sirjallisuuden Seuralle määräsi hän welkaseteleitä 25,000 ruplan arwosta, ehdolla että seura antaisi 6000 ruplaa korkoineen Urjalan pitäjän kunnallishallitukselle kansakoulun ylläpitämiseksi Furuhjelm-suwun wanhassa kartanossa Honkolassa. Jäljellä olewan pääoman koroista on kaksituhatta
Suomen markkaa wuosittain matfettatoa Suomen Historialliselle Seuralle Helsingissä, niin kauan kuin se on olemassa;
muut korot käytettäköön Kirjallisuuden Seuran mielen mutaan.
Suomen pääkaupungille hän sen ohessa määräsi kuwakokoelmansll, jotta siitä tulisi alku tulewalle yleiselle kaupungin
museolle, lisäten suowansa,
jotTei kaupungin edusmiehet
Pitäisi sitä röyhkeytenä että joku mainitun
saleista

saa-

museon
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kutsuttaisiin

keuraali Furuhjelmin saliksi. Mainitut määrätoimeen pantawiksi jalon mahtajan lesken

ykset tulemat
kuoltua.

Kauan oli Furuhjelmin terroet)S ollut heikko, mutta
»vähentymättä pysyi hänen ahkeruutensa ja isänmaallinen intonsa. Wihdoin 5 p:nä Kesät. 1883 loma tauti katkaisi hänen elämänsä Pietarissa, jossa totutte aikoina oli asunut.
Ruumis wietiin Urjalaan ikuista leposijaansa saamaau siinä,
missä sumun muitakin jäseniä on haudattu. Suomalaisen
Kirjallisuuden «Seura ja Suomen Historiallinen Seura olituot hautajaisissa edustetut ja laskiwat lähettiläittensä kautta
kauniit muistoseppeleet mahtajan arkulle.
&
uuohdu eitä katoa, mitä Otto Fnruhjelm on tehnyt
rakkaan Snomi-äitinsä palweluksessa, maitta
onkin aikalaisten silmiltä ollut kätketty. Tutkijana, lahjoittajana, »vilpittömänä isänmaanystäwllnä on wainaja muistettawa aikakautensa eteroimpäht kansalaisten rinnalla. Kepeät mullat
uskollisen, »vaatimattoman »vanhuksen tomulle!

se

on »vuoden kuluessa kadottanut toi*
palwelijan, joka harwinaisella kainoudella maan on
pyytänyt hyötyä tehdä, maineesta ja kiitoslauseista lukua
pitämättä. Lieneepä syytä tässä turnata hänenkin elämää
ja »vaikutusta »vähän laajemmin kuin kalenterin tila yleensä
sallii, koska se yleensä on »»iin lomin wahän tunnettu.
Melkein kaikkialla Etelä-Suomen kulmilla oli „Pastorin" nimellä eräs matkustelema tutkija ja kansan ystäwä
tunnettu, joka kaikkea kyseli ja tiedusteli. Hän ei kauan paikalla »viipynyt, mutta hän tuli joskus »vuoden, kolmen eli
kymmenen kuluttua jälleen. Nyt hän ei enää palaja. Hän
kuoli kodissansa Wiaporissa wiime kesäkuun 15 p. Tämä

senkin

Historiantutkimus

ahkera kansamme

muinaisten olojen tutkija,

Henrik

August

Reinholm, oli »vaskisepän poika Raumalta, syntynyt 1819

Maaliskuun 21 p. Hän tuli ylioppilaaksi 183? ja Vihittiin maisteriksi 1847, papiksi 1854 sekä tohtoriksi 1857, oli
palwellut koulunopettlljllnll Helsingissä sekä apulaisena yliopiston kirjastossa ja kansantieteellisessä museossa, kun wih-
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bom 1856 tuli Willporin manitian jll'monikielisen lutherilllifen seurakunnan saarnaajaksi, jona pysyi kuolemaansa asti,
hoitaen sen ohella mylistin saarnlllljan nnrkaa Uudenmaan
läänin »anMassa.
Ihtä harras kuin »vaatimaton isänmaanrakkaus johti
Reinholmin askeleita hänen elämänsä halki. Waiwa loisen
pappiswirlansa »vähiin tuloihin tyytyen, liikeni häneltä lui-

sen

Henrik August Reinholm.

tentin
werran matoja kun aikaakin taempiin tai pitempiin tutkimusmatkoihin maaseuduille Raumanmeren ja Laatokan wälimaille. Kun taasen tilaisuutta puuttui matkoihin,
kuljetti poSti maiuajan kysymyksiä ympäri Suomen niemen;
itse hän ohimennen poikkesi Helsingin arkistoihin tai kirjastoihin jotakin tutkimustansa «tkamaan, tai käytti tilaisuutta
ihmisiä puhutellessa tietojansa kartuttamiseen. Kaikki ReinHolmin tunsiwat ja kaiklien luona oli hän terwetullut toie*
ras, aatehikas ja puhelias, »varsinkin kun oli puhe menneistä
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ajoista. ©illoin »vainaja usein repäisi Pienen paperiliuskan
ja kirjoitti hät'hntäll jotakin muistoon ja jatkoi jälleen keskustelun. Mutta maitta Rcinholm wiidcttäkymmentä wuotta
oli jatkanut tuttimuksiansa, julkaisi hän werrattain wähäu

ja syy siihen selwiää hänen tutkimustensa
hän seisoi ihan itsenäisellä kannalla.

luonteesta, joissa

Suomen kansan historiaa, armeli hän, ciwät ole aikansamme ulkonaisista oloista germanilaisen mattan keskuudessa, jotta tuskin riittawät walaiseuman
kuusi wiimeistä »vuosisataa takanamme, niitä »vuosisatoja,
joiden killuessa kristinusko ja Ruotsin laki omat kansamme
käsitteitä muodostanut. Historiaa omat myöskin kansamme
kaikkinaiset omitniset tawat, joissa fe eriää muista kansoista,
setä niiden kehittyminen aikojen kuluessa,
tosin ranta,
mutta kansallinen siwiötys, joka on meille ja ihmiskunnalle
luonut ihanan Kalewalan. Paljon omat jo marinaankin
kansamme alkuperäiset tomat historiallisella aikakaudella muuttuneet, mutta tuskin on kansan tapaa ollut olemassa, josta
ei ainakaan joku piirre, runokatkelma, sananlasku laikkapa ainoastaan painama sana tietäisi kertoa, jos huomiolla noita
jälkiä tarkastelemme. M. St. Castren moitti tieteellisen maailman kiitosta tiedoillansa noista Suomen sumun riutumista
heimotuunista rajojemme ulkopuolella, joiden yhteinen »väestö
tuskin on kansamme lukumäärään »verrattuina. Koto Suomen sumussa on kuitenkin oma kansamme runsain aarreaitta
oppiaksemme tuntemaan sen muinaisia oloja. Mutta tiedot
noastaan nuo tiedot

se

tällä alalla omat pitkällisellä ja »väsymättömällä roimana
työllä kerättämät ja keräilijä alusta altain luopukoon toimosta »voimansa itse luoda suuria teoksia julkisuuteen. Palkitkoon hänen maimansll
toimo, että tulemat fufupotmet,
jatkaen hänen tnttunutsiansa, woi»vat niihin perustaa luotettaman kertomuksen kansamme entisyydestä.
Reinholm päätti itse uhrata elinaikansa tällaiseen »valmistamaan raiwaustyöhön. Nyt on kynä kirponut jalon
»vainajan kädestä ja ahkera tutkija saanut leposijan rakastetun isänmaansa mullassa. Hänen keräyksensa, toista sataa
paperikääryä, monet niin suuria, että sisältämät paksun kirjan aineksia kukin, omat nyt jälkimaailman silmailtäwinä.
Niissä tapaamme Muistoonpanoja pakanallisten epäjumalain

se
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karhun jumaloitsemisesta, Hiidestä, Taarasta
kansamme tähtitiedosta ja ajanlaskusta,
muinaisista juhlista ja pidoista, esim. Setristä ja Helnmalpalweluksesta,
t),

m. 6 kääryä;

keista t), m., jotka tuskin ennen oliwat nimeltänsäkään tunnetut, niinikään 6; huwituksista, ajanwietoista, hypyistä,
soitannoista 10; häistä, tietäjistä ja warpajaisista sekä nimista 4; wiljelyshistorillllisill aineksia asunnoista, maatteuksesta, metsästyksestä, kalastuksesta, karjanhoidosta ja maanwiljclyksestä 5; tietoja kuntalaitoksesta, kuninkaista, weroista
ja mitoista, oikeudesta ja walasta setä orjuudesta 5; muinaislinnoista Kokemäen ja Kymijoen wesistön partailla, Lounais-Suomessa ja Ahmenanmaalla, Uudellamaalla, Karjalassa, Pohjanmaalla, Wirossa ja Inkerissä 13; kaupasta ja
ryostösodistll, muinaisista kaupungeista ja kauppapaikoista,
satamoistll, markkinoista, killoista, turkiksista ja muista tawaroista, Saksoista, Kainulaisista, Karjalaisista, Kyröläisistä, Pirkkalaisista ja Lappalaisista, teistä ja kultuneumoista sekä Suomen maatumisesta 15; kristinuskon
tosta kaupan kautta, lähetyksestä, kristinuskosta ja pakanuudesta, muinaisista kirkoista saaristossa, rantamailla ja

saa-

sisämaassa sekä asutuksen lewenemisesta 6.
Noiden pälltutkimustensll lisäksi on wainaja jättänyt
jälkeensä runsaita aineksia Wiaporin ja Helsingin sekä Messukylän pitäjän kertomuksiin, kotimaisen musiikkitaiteen ja

teaterin historiaan, Muistoonpanoja Suomen muistettavista miehistä, teineistä, mustalaisista ja wangeista, ru=
noteräelmiä, matkimisia y. m. Mutta ylen Harmoin lamataan Mainajlln kääryissä yrityksiä aineksien järjestämi»
feen julkaisua Marten. Niitä omat tumallansa laamat lameihin teoksiin maamme muinaislinnoista sekä kaupasta
ja kristinuskon saatosta Suomeen, joka miimeksi mainittu teos ennen kaikkea kumasteli mainajan mielessä hänen
loppu-ijällänsä, pari sidettä nimeltä „Ilokas, Suomen kanajllnmiettoja" w:lta 1851, kirjoitus Suomalaisten soitannoista sekä pari esitelmää Wiaporin ja maamme musiikkihistorian alalla. Kääryt sisältämät enimmältään tuhansia
erikokoisia paperiliuskoja, joita wainaja keräystyöstä palatessaan on sijoitellut aineiden mukaan. Mutta maikka roai=
naja itse yhä etsiskeli ja aawisteli uusia lisiä ainekokoelmiin-

san
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sa,

niissä jo niin odottamattomasti paljon i käyttämättöaineksia muinaisuutemme walaisemiseksi, että niiden »valmistaminen julkaistllwaksi olisi tutkimukselle ja kirjallisuudelle
suuresti suotciwa, jos urnan woimici työhön riittäisi. Kuitenkin owllt wllinajan kokoelmat niin runsaita ja monipuolion

miä

sia, että ne epäilemättä tulewat olemaan kauan kestäwänä
aarreaittana muinaisaikamme tutkijoille ja säilyttämään tämän yhtä Vaatimattoman kuin Väsymättömän tutkijan ni-

men tulemille sukupolwille. Sillä kansallisen tutkimuksemme
alalla on Reinholm sywän juowan täyttänyt, käyttämällä

kansan kaikkinaisia

muistoja

lähteinä muinaishistoriallisten

olojemme walaisemiseksi. Tuossa tutkimuksessa hänellä ei
ole ollut kilpailijat», eiwätta siis mitkään arkistot woi for*
wata keräyksiä, jotka luowat etehemme kuwia kansamme elämästä pakanuuden patoina.

Reinholmin julkaisemista teoksista tässä mainitsemme
Hämeen ja Karjalan kertomukset luttiaS„Finland
toSfa
framftätbt i teckningar" (1845), Raseporin
rauniot (1851), hänen wäitöskirjansa Suomen kansan pakanallisista «arpajaisista ja nimistä (1853), Tampereen kaupunki (1879) ja Kristinuskon saatosta
Suomeen (1882). Mutta todistuksina siitä jalosta hengestä, joka elähytti Reinholmin hänen pyrinnöissään, eiwät
ole ainoastaan hänen muinaistutkimuksensa. Kuten huomaainoastaan

taan mahtajan muistoonpllnoista oliwat myöskin yleisen
kristillisyyden ja siveellisyyden edistäminen ja koroittaminen
hänen lempiharrastuksillnsll. Hän oli sitä paitsi helläsydäminen ihmisystäwa, aina walmis toimellansa ja Maroillansa
auttamaan apua tarwitsewia.

Awara on tiebetten waltakunta, monenlaiset omat tie*

demiehien harrastukset. Toinen on niinkuin Reinholm itsellensä mainetta woittanut isänmaan entisyyttä tutkimalla;
toinen uhraa woimausa luonnon ja fen esineitten tutkimiseen.
Luonnontiede on sekin »vuoden kuluessa kadottanut ahkeran
työmiehen.
Fredrik Wilhelm Mällin oli syntynyt Joutse-

nossa

26 pmä Toukokuuta 1821, tuli Helsingissä ylioppi-
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laaksi 1839 ja filosofian kandidatiksi ro. 1849. Samassa
kuin koulu-opettajana hankki itsellensä niukkaa elatusta, jatkoi
joka nyt kääntyi erithiin yhä lukemistaan ja tutkimistaan,
täinkin eläintieteen puoleen. Väitöskirjan julkaistuansa sai
hän wuonna 185? filosofian tohtorin arwon, kaksi touotta
myöhemmin nimitettiin hän ylimääräiseksi prowessoriksi, jolloin sai erityiseksi huolekseen hoitaa yliopiston hyönteislokoelmia. Wiran edellisen omistajan kuoltua Pääsi Näklin ro.
1867 mäkinaiseksi prowessoriksi eläintieteessä. 'Sioin wiisitoista
touotta hän täällä hoiti tärkeätä opettajawirkaausll suurella
kuin tuon tuostakin julkaisi tutkimustensa
huolella
tuotteita tieteellisisfä teoksissa. Niiden johdosta kutsuttiinkin
Mällin monen tiedeseuran jäseneksi. Kauan työskenneltyänsä
tieteen mainioilta roanfya, ahkera tutkija Helsingissä 8 p:nä
Tammikuuta 1873 nukkui kuoleman uneen.
Tieteen kaksoisweljenä woimme pitää taidetta. Kansojen
siwistyessa näytelmätllide on syntynyt ja woittanut tärkeän
mainittu taide on niin
asemanettäniiden elämässä. Meillä
nuori,
wielä keskenämme elää niitä, jotka tienrairoaajina
oroat Suomessa walmistaneet sille alaa. Näyttelijäin pienessä
kantajoukossa on nykyään syntynyt tuntuma aukko, kun Oskar Wilho läksi pois. Muistakaamme tässä hänen rehellistä työtä ihanteiden palwelulsessa.
Oskar Wilhelm Gröneqwist oli syntynyt Kangasalan Kuhmalllhdella Tammikuun 23 p:nä 1840. Suoritettuaan ylioppilastutkinnon wuonna 1863, lahti hän,
noudattaen palawaa sisällistä haluansa Tukholmaan, missä hän yhden touobett omalla kustannuksellaan oleskeli
oppilaana kuninkaallisen tcaterin teaterikoulussa. Mutta kun
huomasi mahdottomaksi isänmaassaan näyttelijänä saada elatusta, täytyi hänen jättää nämä tuumat sikseen, ja palata yliopiston lukusaliin. Wuonna 1869 suoritti hän
kameraalituttiunon ja astui wirkamicsuralle, joka hänelle
lupasi turwllllista ja rauhallista tulcwaisuutta. Mutta kauan
hän ei wiihtynyt »virkahuoneissa. Kun wnonna 1872
malainen teateri perustettiin, Pääsi Oröneqwistin entinen
rakkaus näytelmätaiteesen taas maltoitte, hän otti wirkaeron ja
antautui, muuttaen samassa nimeään Wilholsi, tämän kotimaisen taidelaitoksen palwelukseen, jonka menestys ja toi-

samassa

suo-
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meentulo oli

tamien

sangen epätietoinen, fe kun perustui wacm muuja taiteen ystäwien hartaasen innostukseen.

isänmaan

Siitä alkaen on Wilho, Kaarlo Bergbomin rinnalla, ollut
osallisena kaikissa teaterin seka hywissä että huonoissa kohtaloissa, taistellut
edestä, neuwoillaan ja esimerkillään
kllswattllnut uuden innokkaan sutupolwen. Jos hänen ei
aina onnistunuttaan esitellä niitä ihanteita, joiden pa(roe<
luiseen antoi elämänsä, oli katselijan kuitenkin aina mahdollista
huomata sitä kunnollista työtä, sitä jaloa alttiiksi antcunusta,
jolla hän pyrki eteenpäin. Hänen ruumiinsa rooimat riutuiroat »vähitellen hiwuttawaan rintatautiiu, joka wiimein pa*
koitti häntä jättämään pohjan kolean ilman. Wiime kerran
katselijat näkiwät hänen esittämän piispa Nikolausta „Kuninlaan aluissa", joka rooli kuolemalla loppuu. Hän lähti
Saksanmaalle, Gorbersdorfiin, mistä niin moni sairas on
terweenä palannut. Sitä ei hänelle suotu, rooimat murtuiwat ja 21 p:nä Tuulokuuta 1883 hän roaipui kuoleman uneen.
Nimimerkki I. §. E. on meille lähettänyt
runon Oskar Wilhon muistoksi; hänen sointuisat säkeet pa=
raviten selittäwät wainajan työtä ja wailutusta:

sen

seuraaman

Kuin päiwä, maalla wierahalla
Lepohon laskit, ystawä.
Mut Suomen taidetaiwahaLa
On muistos tähti wälkkywll.
Gi ollut paiwlls tyhjätöincn,
Elämä ilman uhria:
Työpäiwll raskas, helteheinen,
Ihllnneplliwä

Voittoisa.

Elamäs llllmukoitannostll
©a uhrauksiin kutsuttiin;
Jo silloin taidemaailmasta

Ihastui henkes innotsiin.

Ia tumat, jotta läsnä päilyi
Kotosi järwen tyynessä,
Ne elämässä kaswoi, säilyi
Sydämes lämpimyydessä.
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Niin neronlahjcis kukkaisiksi
Sai Suomen taioetemftfteliin
hengen halkomiksi
Ne innostuen tunnettiin.

Ia kansan

Ia kansallinen henkes meille
Kotoiset kumut ilmi toi,
Ia tllitehentin ihanteille
Sun oman klliislls kaswot toi.
Nuo, tllitehes ja kansas, kaksi
Sunissa snli yhtehen,
Kuin tosi känniin opftahatsi,

Elämän tietä walaisten.

Ia wlliktll waiwuit päiwätyöstä,
©i aattehesi kuollutkaan,
Elämän myrskyjenkin yöstä
Ne nousewat ain' uudestaan.
Ia

jalon sydämesi lempi

Sen leima loisti kaswoillas
On nykyisyyttä ikuisempi,
28iel' ikuisempi muistoas.
Kuin päiwä, maalla wierahalla
Lepohon laskit, ystäwä.

Mnt Suomen taidetaiwahalla
On mnistos tähti wälkkywä.

3'a nyt tieteen ja taiteen jalosta maailmasta toiselle
alalle, joka ei ole yhtä rauhallinen, mutta tärkeä sekin.
Tunnettu lauseparsi wäittää, että molemmat waltiomahdit, hallitus ja kansan eduskunta, meidän aikoinamme
omat saaneet kilpailijan, joka monesti wetää wertoja kummallekin, sanomalehdistön näet. Ia perää tässä »väitteessä
kyllä on, jos kohta siinä on pilaakin. Mikäpä nykyajan
oloissa woisi täydellisemmin edustaa kansan rientoja, mikä
woipi niin mahtawasti »vaikuttaa yleisön mielipiteihin, kuin
juuri sanomat? Semmoisinakin aikoina, jolloin toinen »valtiomahti meillä torkkui, ornat useat Suomen kansan sankarit
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sanan

awulla herättää tuhannet ja satatuhannet
isänmaansa hywäksi, ja päitoä päivättä on sanomalehdistön ala ja waikutus yhä kaswanut.
Wähän aikaa sen jälteen kun tämän kalenterin wiimeinen wuosikerta walmistui, tempasi kuolema pois miehen, joka
kauan aikaa on ensimmäisessä riwissä työskennellyt saattaakmeidänkin maassamme siihen waikuttaseen sanomalehdistön
waan asemaan, jonka se jo aikoja sitten on totuttanut Euroopan edistyneimmissä maissa. Robert Olof Lagerborg,
tietäneet painetun

ripeään työhön

Robert Olof Lagerborg.

joka kahden wuosikymmcnen kuluessa oli ollut maamme suusanomalehden johtaja, muutti,wuosi sitten Manan
rauhallisiin majoihin elämästä, joka tosiaankin hänelle enemmän kuin useimmille oli ollut waiwaloista, katkeraa taistelua loppuun saakka. Hänelle tuleekin kieltämättä hywin huomattllwll sija wuoden »vainajien joukossa/ arwosteltakoon hänen mielipiteitään muuten kuinka hywänsä.
Syntyneenä 24 päiwänä Marraskuuta w. 1835 Oulussa, jossa hänen isänsä, ewersti Robert Wilhelm Lagerrimman
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borg

silloin oli futoernöörinä, määrättiin poika Robert jo
nuorena taistelijaksi, mutta toisessa merkityksessä kuin edellä
tarkoitetussa. Hän lähetettiin Haminan kadettikouluun, fätot
suurella kunnialla opiston läpi ja palweli sitten kaksi touotta
Wenäjllllä upseerina. W. 1856 hän siirrettiin luutnantiksi
Suomen kaartiin, ja toäfjän aikaa hän oli opettajana siinä
opetuspataljoonnssll, jossa yhteen aikaan koetettiin kaswattaa aliupseereja kaartiin. Mutta sotilaan toimi, »vaikka se
lupasi tuottaa hänelle nopeita ylennyksiä, ei ollut ajan pitkään Lagerborgille mieliksi. Tehokkaampaa waikntusalaa Ntoöibeu hän pian nuoruuden koko innolla kääntyi »valtiollisiin harrastuksiin, jotka 1860-luwun alussa Suomessa olitoat
heränueet uuteen eloon. Jo ennenkin, ollessaan wiclä upseerina, hän oli kirjoitellut Papperslyktan nimiseen sanomalehteen, mutta kun Helsingfors Dagblad lopulla touotta 1861
perustettiin, oli Lagerborgin päätös tehty ; kapteenin armolla
hän kerrassaan luopui sotapalweluksesta, waihtoi miekkansa
kynään ja astui mainitun lehden toimittajien joukkoon. Koko
clinajllksensll hän sitten pysyi mainitussa toimessa, muuhun
pyrkimättä. Melkein heti alusta hän toimituksessa saawutti
ja w:lta 1865 hän nimenkin puolesta oli
johtawan
Dllgbladin päätoimittaja. Semmoisena hän ei waan painolain mukaan, mutta myöskin aikalaistensa ja jälkimaailman edessä on ollut lehden wastaawana toimittajana, joka
runsaaksi osaksi kantaa mainitulle lehdelle tulemat sekä kiitokset että moitteet.
Itsewalitscmalla alallansa Lagerborg toäftjmättä on
työskennellyt kaksi wuosikyinmentä, jotka Suomelle oliwat
mitä tärkeimpien uudistusten aikakausi. Saman ajan kuluotoat tietysti samomalehtien tehtäwät ja welwollisuudet äärettömästi kaswaneet: »vaatimuksia on täytynyt yhä
waan korottaa, ja suuresti nykyiset lehtemme todellakin eroamat sekä kokonsa että sisällyksensä puolesta niistä, jotka
1860-luwun alussa oliwat olemassa. Mitä puutteita ja
»virheitä Suomen sanomalehdistöllä nykyään onkin, ei epäilemistä, että fe »verrattomasti paremmin kuin kaksi »vuosikymmentä sitten kykenee walwomaan ja kehittämään kansamme ja
eri osien laillisia oikeuksia. Mutta yhtä warmaa
on, että Lagerborg ivainajalla on melkoinen ansio siitä, että

aseman

essa

sen
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sanomalehdistömme niin

nopein askelin on edistynyt. Kaikki

omat tunnustaneet Lagerborgin ahkeruutta, järjestajäkykyä ja
»valppautta, jotta oliwatkin sitä enemmän ifymeteltämät, kun
ajattelee, etta hän niin kauan ja melkein yhtä mittaa on seisonut tatoattoman wlliwaloisessa ja lannistawassa työssä.
Ia mitä wllinajll mainituilla ominaisuuksillaan on tehnyt lcihimmiten oman lehden kohottamiseksi, ei ole woinut jäädä

se

edullisesti waikuttamatta Suomen muihin sanomalehtiin sekä

»valtiollisiin oloihimme yleensä. Siinäpä piimäinen tulos
hänen toimestaan; muitten kanssa hän on ollut kyntämässä
»vakoja, joista aikaa myöten moipi kaswaa runsaita laihoja
kansamme kaikille kerroksille.
Tämä kiitos, johon »vainajan »vastustajat niin hymin
kuin ystäwät »voiwat yhtyä, riittäköön näissä muistosanoissa
arwosteluksi. Hänen »valtiollisia mielipiteitä emme tahdo

monessa

ottaa tarkastettllwllksi;
tärkeässä asiassa olemme olleet toista mieltä kuin hän, emmekä »vasta awatun haudan
ääressä tahdo rumeta riitaisia kysymyksiä selittämään. Kuka
moi muutoin olla erehtymättä? kuka »voi aina jäädä kiimastumattll? Mutta »vuosien kuluessa jäähtyivät hetken intohimot
ja kiukut, loukkaukset unohtumat onpahan joskus sitäkin nähty, että fytymä asia moipi »vastustuksestakin »varttua ja edistyä. Waan
joka on kyennyt hankkimaan julkiselle sanalle
joka mahtawasti on »vaikuttanut
»voimaa ja kaunlltustll,
siihen, että yleisössä »vallitsemat mielipiteet pääfemät halliton tulemille poimitte
seivainkin piireissä oikeuksiinsa,
jättänet perinnön, joka ci katoa eikä pilaannu. Kansallisten aatteiden palmeluksessa hänkin on työskennellyt, joS kohta

se

se

se

monessa,

erityiskysymyksessä on ollut

se

kansallismielisten »vas-

tustaja. Aimo työ
on, kun peltoa on saatu kynnetyksi;
tulemien poimien asiaksi jääköön »vaimoa, että »viljaa eikä

rikkaruohoa siihen kylmetä.
Mieliheimolllistensa

luona nautti Robert Lagerborg
milt'ei rajatonta luottamusta, ja hänen tawattoman miellyttämä täytöksensä jota kannatti kaunis ulkomuoto, moitti hänelle t)Stämiä niissäkin piireissä, joista hän muuten seisoi
kaukana. Waltioelämässä hän oli osallisena sukunsa pää*
mieheni» ritarihuoneessa ja suuresti hän eri tiloissa, esim.
llsewelwollisuutta puolustaessaan m. 1877 tiesi säätynsä pää-
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waikuttaa, maikt'ci aiwan usein esiintynyt puhujana.
Myöskin Helsingin kunnalliselämässä »vainaja oli maikuttårta jäsen, kun uusi kunnallisasetus pantiin toimeen, ja
useita yhteiskunnallisia rientoja hän innokkaasti harrasti.
Monella alalla syntyikin tuntuma aukko puen elämästä ero-

töksiin

tetaan.
Pitkällinen

lalwawa sairaus, (alkujaan mamma oikepolmeSfa), joka oli melkein yhtä
kun hänen
wllikutuksensa sanomalehtitoimittajana, ci woinut pidättää
Lagerborgia työstä, maitta se kyllä »vähensi hänen monniansa.
Wähitellen käwi hänen tilansa kuitenkiu miu määrälliseksi,
että lääkärin kcwäällä w. 1882 täytyi reiden yläpuolelta lei»
kata pois toinen jalka, ehkäistäkseen taudin lemiämistä. Mutta muutamia kuukausia myöhemmin huomattiin miau oleman
keuhkoissa ja silloiu apua ei enää ollut saatawissa. Wiime
»vuoden Marraskuun 5 päiwäuä Lagerborg Helsingissä pitkällisten »vaimojen jälkeen nukkui hiljaa »viimeiseen uneen.

assa

raanaa

Rauhaa hänen muistollensa!
Eläessänsä oli »vainaja määrännyt seuraajakseen erään
nuoren ystämän, jolle kohtalo ei kuitenkaan suonut pitkää
lvaikutusllikaa; nminittakoot siis tässä »vierekkäin Dagbladin
»varsinainen perustaja sekä hänen lähin seuraajansa. Robert Castren, mainion Mattias Aleksanteri Castrenin ai'

noa lapsi, syntyi Helsingissä 16 p:nä Elok. m. 1851, tuli
ylioppilaaksi m. 1868, filosofian kandidaatiksi m. 1873 ja
lainopin kandidaatiksi M. 1879. Sitä ennen hän jo oli
ollut sihteerinä esiin, asewelwollisuus-waliokuunassa m.
1877—78, ja w. 1882 hän pormarissäädyssä sai edustaa
Uudentaarlepyyn kaupunkia. Lyhyen elämänsä kuluessa hän
ehti saada aikaan ansiokkaita kuwaelmia Suomen uusimmasta
historiasta (esim. 1808—09 »vuoden suomalaisesta deputationista ja R. H. Rehbinderistä), jonka ohessa oli kirjoitellut aikakauskirjoihin, esim. niin kutsuttuun Finsk Tidskriftiin.
Helsingfors Dagbladiin hän niin ikään oli ahkerasti antapää»
nut kirjoituksia lvuodesta 1872 asti, ja rumettuansa
kuolemaa,
Lagerborgin
innolla
ennen
mieheksi wahän
hän
koetti ylläpitää lehden kuntoa seka saawuttaa sille »välittämää
ja yhdistämän
maamme puolueitten »välillä. Odottamattoman pian hänen elämänsä lanka kuitenkin katkesi ja

sen

asemaa
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sen

eri aloilla aloittamat työt jäiwät kesken. Pari päiwää
jälkeen tun oli palannut ulkomailta terwcyden tähden tehdystä matkasta, hän sairastui tottaan watsantulehdukseen ja

kuoli omistamassa Degerön kartanossaau lähellä Helsinkiä
30 pata Elok. 1883. Katkeralta tuntuu aina, kun nuori,
woimakas ja litoilla lahjoilla »varustettu mies temmataan
pois työstä, johon hän juuri nuoruuden innolta ja toiweilla
on ryhtynyt. Laajoissa piireissä isänmaassamme tämä odottamaton kuolemantapaus herättikin oikeutettua murhetta ja
myötätuutoisuutta.

Sanomalehdistön taistelukentästä, joka on riidan aineita ja riehuwia intohimoja täynnä, lentäwät ajatuksemme
maailmaan, joka kohoaa yli päiwäkysymysten. On aika
muistella, kuinka kuolema wuoden kuluessa on raiwonut
Suomen pappissäädyn riweissä, »vieden pois monta arwokastll sielunpaimenta niille maille, joista ei sinä ilmoisna
ikinä palaja. Ensiksi johtuu silloin muistoon mies, jonka
tuma nähdään seuraamalla siwulla, tuomio-rowasti tohtori
Aaron Kustaa Borg.
Hän oli syntynyt Vihannin kappelissa 11 p. Toukokuuta w. 1810 ja tuli ylioppilaaksi w. 1826. Köyhä kun
Borg oli, täytyi hänen koulu-opettajana hankkia itsellensä
tarpeellista elatusta, mutta siitä huolimatta hän ahkerasti
jatkoi lukemistaan ja Riivittiin, suoritettuansa kandidaattitutkinnon 1832, filosofian maisteriksi. Borgin mieli oli aina
taipunut Kristin uskon polttelemiseen ja edistyttämiseen.
Hän muutti siis jumaluusopilliseen tiedekuntaan ja tuli jumaluusopin kandidaatiksi 1836. Kolme »vuotta myöhemmin
hän »vihittiin papiksi. Hänen opintonsa eiraät tähän loppuneet; eri »väitöskirjoja julkaistuaan hän w. 1840 »vihittiin
tohtoriksi ja nimitettiin 1842 yliopiston prowessoriksi raamatun selitysopissa. Tässä »virassa Borg ei kuitenkaan kauan
pysynyt. Osaksi taipumus weti hänet tieteellisistä toimista
käytännölliseen »vaikutusalaan, osaksi elämä pääkaupungissa
käwi liian kalliiksi köyhälle perheenisälle. Hän haki itsensä
siis 1845 Liminkaan kirkkoherraksi, johon
»vuonna

seuraamana
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muutti. Kun Kuopion hiippakunta 1851 perustettiin, Borg
piispanvaalissa sai useimmat äänet, waikk'ei sitten tullut
piispaksi nimitetyksi; 185? hän »valittiin Kuopion tuomio-

rovastiksi.

Monella alalla oli wainaja rehellisesti tehnyt työtä
vaikuttanut. Paitsi väitöskirjoja hän on jul*
kaissut saarnoja Suomen ja Ruotsin kielillä. Sen ohessa
ja tuntuvasti

Aaron Kustaa Borg.

oli kirjoittanut „la«ten postillan" sekä monta kirjoitusta
lasten kasvatuksesta, sunnuntaikouluista y. m. Useampia
kertoja kutsuttiin Borg myöskin eri valiokuntiin kirkollisia
asioita varten. Virkaveljiensä valitsemana hän myöskin
oli läsnä 1876-vuoden kirkolliskokouksessa.
Valtiollisellakin alalla vainaja ahkerasti työskenteli,
vuoden niin kutsutussa Tammi,
sillä hän oli jäsenenä ja1862
Kuopion
hiippakunnan edustajana
kuun valiokunnllssll
1863, 1867, 1872 ja 187? vuosien valtiopäivillä; viime

hän
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säätykokouksessa oli hän säätynsä »varapuheenjohtajanakin. Viimeisille waltiopäiwille 1882 oli hän myöskin edustajaksi »valittu, mutta horjuwa terweys jo silloin
esti hänet sitä luottamuswirkaa enää »vastaanottamasta.
Seurakuntansa sielunpaimenena on Sorg kuitenkin
enimmän »vaikuttanut. Innokas Kristinuskon paltvelija, hän
ei koskaan wäsynyt saarnaamasta ja opettamasta. Kristillisen kansanwlllistuksen mitä hartaimpana ystäwänä hän
etenkin mitä suurimmalla innolla harrasti sunnuntaikonlujen perustamista. Sillä alalla Borg kieltämättä onkin
perustanut itselleen kauniimman muistopatsaan; missä jumalanpelko, siweys ja hywiit tawat sunnuntaikoulujen annttta
kaswawat, siellä tullaan kauan muistamaan näiden opetuslaitosten innokasta harrastajaakin.
Wanhus oli wiime kewäänä saanut käskyu pitää pispan tutkimusta Kuopion hiippakunnassa, mutta tästä jännittämästä työstä murtuiwat hänen jo ennakolta heikot ruumiinwoimat. Jo alussa täytyi hänen luopua tarkastuksesta, sairaana hän palasi kotiinsa, missä 28 p. Heinäkuuta
1883 lewollisesti »vaipui kuoleman uneen.
Kepeät mullat hänen haudallensa!
Moni Suomen poika on köyhästä töllistä lähtenyt
kouluun, rakkaudellaan lukemiseen »voittanut kaikki waiwat,
kaikki »vastukset, ja miehistyneenä saanut nauttia elämänsä
hywin ansaittua palkkaa tullessaan perille sille »vaikutusalalle, mitä nuorena haaweksi. Mi näitä oli myöskin rotoaSti Johannes 28 aren. Hän syntyi Rautalammilla 7
päimänä Helmikuuta 1827 eräässä Varismäen kylään kuuluuudistalossa. Hänen »vanhempansa oliwat yksinkertaisia, hurskaita talonpoikia jotka opettiwat lapsiaan ahkeruuteen ja
Jumalan pelkoon. Johannes osoitti jo pienenä suurta halua lukemiseen, jonklltähden isä päätti panna hänet kouluun. Tämä
oli kuitenkin »vaikeata, sillä ensimmäinen tehtäwä oli tutustua
outoon ruotsin kieleen, mitä siihen aikaan kouluissa yksinomaan
»vallitsi. Mutta ahkeruudella hän nämä wastukset woitti, ja
tuli kouluun ensiksi Porwoosen, sittemmin Kuopioon, josta
hän 19=nmotiaana pääsi ylioppilaaksi tv. 1846.
Warenin kodista peritty rakkaus Jumalan
oli
koulussa »vielä enentynyt ja hän tuli Vähitellen siihen mie-

mainitussa

massa

sanaan
7
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Itpiteefen, että hänen tulisi kokonansa antautua Kristin uskon palwelemiseen. Tämän mukaan hän nyt walitsi elämänsä uran ja ryhtyi innolla jumaluusopillisiin opintoihin.
Jo wuonna 1849 oli hän nämät lopettanut, ja tutkintonsa
ritettuaan loikittiin hän papiksi ja määrättiin kirkkoherran
apulaiseksi kotipitäjäänsä. Tästä hän 1854 muutettiin pe*
lisjarwelle; wihdoinkin hän 1855 sai oman paikan, kun määrättiin Reisjärmelle kappalaiseksi. Tästä seurakunnasta Wa«
ren w. 1862 muutti Suonenjoelle, jonka pitäjän ensimmäiseksi kirkkoherraksi hän 1870 nimitettiin. Lapsiensa kaswatuffen wuoksi hän ei kuitenkaan rootnut tyytyä pieniin tuloihin tästä seurakunnasta, maan haki itsensä Keuruulle rowasti F. H. Bergrothin kuoltua. Hän saikin enimmät äänet, ja muutti sinne m. 1882.
Mtä paljon tuin Soarén iloitsi ja oli kiitollinen hänelle osoitetusta luottamuksesta, saman werran hän oli päättänyt lisääntymästä heikkoudestaan huolimatta uhrata kaikki
woimansll, koko aikansa täyttäätsensä uuden seurakuntansa
toimetta. Tunnokas sielunpaimen sentähden ei pelännyt mitään wlliwoja, ja kun häntä teloitettiin itseänsä säästämään,
wastllsi ukko hymyillen: „mistäpä armosta ihmisen elämä
enää sitte on, kun pn ei mitään hyötyä tee." Semmoista
alttiiksi- antawllisnuttll Warenin woimat elämän kowassa taiStelussa murtuneina eiwät woineet kestää; 1883 wuoden kewään lukukinkereillä hänen wanhentunut ruumiinsa äkkiä
ratkesi, kun kuulijoillensa selitti Pyhää Raamattua. Helmikuun 20 p:nä pn kuoli halmauksesta.
Rowasti Waren oli kirkkomme ahkerimpia ja etewimpiä polttelijoita. JhtoruubeSfaan hän oli ollut faarao Ruotsalaisen oppilaita, mutta pn ei koskaan tyytynyt mihinkään
yksipuolisuuteen, maan pysyi Raamatullisella faunatta, aina
muistuttaen kristillisestä rakkaudesta. Itsekin hän täytti
kaikki uskonnon waatimukset, sen werran kuin ihmiselle on

v

suo-

mahdollista.

Kaarle Apraham Keckman syntyi 13 p. Tammikuuta 1804 Kemissä, missä hänen isäwainajansa omisti
lunton maatilan. Koulua käytyään tuli hän 1822 Turkuun ylioppilaaksi,mutta oleskeli heti sen jällenpari wuotta Oulussa Mirkaa toimittamana koulunopettajana. W. 1826 Keck-
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vihittiin papiksi, ja lähetettiin ensin Siikajoelle apulaiseksi,
sitten HHn muutettiin Sotkamoon ja lappalaiseksi Rautioon.
Wuonna 1839 nimitettiin Hedman Oulun kaupungin kappalaiseksi, jossa Mirassa hänellä muun muassa oli laaja waimtusllla sunnuntaikouluissa, joita hän etenkin harrasti. 85$.
1853 hän sai kutsumuksen Piippolan seurakuntaan, josta seuraamana wuonna muutti Sortajaan, Keckman sai 1855ro«as«
tin nimen ja armon. Viimemainitussa pitäjässä 12 p. 8o«
mcm

Kaarle Apraham Keckman.

lakuutll 1882 ahkerasta työstään wäsynyt wanhus lM
ikuiseen lepoon.
Keckman oli wilpiton kansan ystäwä, harras fanfan*
wllliswksen puolustaja. Himangon kansakoulun kuntoon panemwen on kolonansa hänelle ansioksi luettawa. Omalla
kustannuksellaan ja omalle maalle hän rakennutti kaikki sille
tarpeelliset huoneutset, lahjoitti koululle kirjoja, karttoja y.
m. ja makuutti
toimeentuloa määräämällä sille kerrassaan

sen

148

5000 Suomen markkaa. Lohtajan kansakoulunopettajalle hän
joka wuosi maksoi 200 mm lisäyksen hauen riittämättömään
palkkaansa. Eikä tästäkään piltit; melkoisen osan tuloistaan
hän tasoitti hyödyllisiä tarkoituksia »arten. Rikoksellisia
hän ei ajanut pois luotansa, pämwastoin tämä wilpitön
aristin uskon palwelija kutsui ne kotiinsa, antoi heille ruokaa ja työtä, koettaen kaikilla tawoin parantaa näitä eksyneitä sieluja. Hänen muistonsa onkin Pysywäincn!
Toukokuun 31 p:nä tänä muotina kuoli toinenkin luu*
uianarwoisll, tjäras kirkou palwelija, rowasti Lauri M an n o
Castren. Wainajn syntyi Ristijärwellä 19 p:nä"pelini!, to.
1806, tuli seitsentoista wuotiacma ylioppilaaksi, ja wihittiin
papiksi 1828. Kaksikymmentä wuotta ylimääräisenä palweltulllln, tuli Castren 1848 apulaiseksi Liminkaan, josta pitäjästä hän 1857 muutti Kälwiölle kirkkoherraksi. Hän oli
kuollessaan täyttänyt 7? touotta. Rowasti Castren oli kokonansa antllunut sielunpaimenen korkea-arwoiseen ammattiin,
hän oli maljtatoa saarnaaja, joka warman uskonsa woimalla
pontewasti selitti Raamattua kuulijoillensa, eitä hänen
olleet wllikuttamatta. Vaatimattomana, wilpittömänä
ja innokkaana sielunpaimenena Castren on jättänet jälkeensä

sa-

nansa

kauniin maineen.

Kleofas Immanuel Nordlund syntyi 23 p:nä
Tammikuuta 1849 Marttilassa, tuli ylioppilaaksi 1868 ja
toimittiin papiksi 1871. Siitä ajasta oleskeli Nordlund pääkaupungissa, ensiksi muitten wirkaa toimittaen, wiimeksi
lättiläis-wirolaisen seurakunnan pappina, joka löytyy tänne
sijoitetussa »venäläisessä sotawäessä. Häneu runsas-lahjainen sielunsa, puhdas, wilpitön uskonsa, ja
palama into,
mitä hänen saarnoissaan aina ilmaantui, kaikki tämä »vaikutti mahtawasti kuulijoihin ja teki hänet yleisesti rakastetuksi. Etenkin köyhien lohduttajana oli Nordlund tawattoman suosittu laajoissa piireissä. Riuduttamasta keuhkotaudista huolimatta hän yhä waan jatkoi uutteraa työtään, siksi
kuin parantuminen ei enää ollut mahdollinen; hän kuoli 25
p:nä Syyskuuta tänä wuonna Utfåfan täpliä Helsinkiä ole-

sen

se

massa huwilassa.

Johannes Öhqwist syntyi Kuopiossa 24 p.-nä Kesäkuuta 1831, tuli ylioppilaaksi w. 1852, toimittiin Papiksi
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1854 ja paterit sitten pari touotta Leppäwirroilla. W.
1856 hän sieltä muutti Inkeriin, jossa työskenteli erinäisissä papillisissa toimissa, kunnes w. 186? kutsuttiin pääkirkkoherraksi Suomalaiseen Marian seurakuntaan Pietarissa. Saarnaajana hän woitti suuren maineen; moni onneton sai häneltä lohdutusta, eikä hän omia toarojaan säästänyt, kun
tarwitsewa pyysi häneltä apua. ©en lisäksi Öhqwist innok-

lllnsllnwalistuksen asiaa, saaden Inkerissä monta
suomalaista kansakoulua perustetuksi; Pietarin suomalaisten
piirissä hän myöskin suurella hartaudella työskenteli, yllä-

kaasti ajoi

pitääkseen niiden suomalaisuutta; niinpä omalla kustannuksellaan toimitti Pietarin Wiiktosanomat. Wiime wuosina
hän kaikilla tawoin koetti saada suomenkielisen lyseon perustetuksi Wenäjän pääkaupunkiin, eikä ollut hänen syynsä, ett'ei tuumasta wielä tullut mitään. (Sfteaöan puolesta
hän oli saanut monta armon osoitusta wastaan ottaa. Parantumatonta sairautta kärsittyänsä kauan aikaa Öhqwist
21 pmä Kesäk. 1883 Pietarissa nukkui kuoleman uneen, jättäen jälkeensä pysywäisen maineen Pietarin ja Inkerin
malaisten joukossa.
Mainitkaamme wielä joitakuita papiston jäseniä, jotka
tyytyen hiljaisempaan ja ahtaampaan työalaan, omat nekin
uhrannet kaikki woimansa kansalaisten hywäksi.
Läänin rowasti Antero Kustaa Hahl syntyi
Heinolassa tn. 1818 Tammikuun 25 p:nä, tuli ylioppilaaksi w. 1838 ja Vihittiin kirkon palwelijaksi 1842. Kymmenen touotta myöhemmin sai hän kutsumuksen kappalaiseksi
Kakin pitäjään, jossa 1859 nimitettiin kirkkoherraksi. Wuonna
1865 muutti hän tästä Raudun ja 1881 Antrean pitäjään.
Siellä kuolema teli hänen uutterasta elämästänsä lopun 14
p:nä Lokakuuta to. 1882.
Pari wiikkoa myöhemmin lahti wanhus menneeltä wuofifabalta Manalan majoihin. Rowasti Eerik Niklas
Hilden oli syntynyt Limingassa 30 p:nä. Kesäkuuta w. 1798.
Mioppilaaksi tultuaan w. 1816, hän wihittiin papiksi to. 1819
ja sai 1832 kutsumuksen kappalaiseksi Temmekseen. Täältä
hän 1848 kirkkoherrana muutti Silaan pitäjään, jossa 36
touotta oli hoitanut tätä wirkaa, kun 24 p:nä Lokakuuta
1882, 84 wuoden ikäisenä, nnkkui »viimeiseen unem,

suo-
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Ihdeksän päiroää kului ja eräs kolmas sielunpaimen
ikäkuluna
elämästä. Rowasti Juhana Tammelin
erosi
kuoli 3 pam Marraskuuta Ikalisten pitäjässä. Wainaja oli
syntynyt Turussa 10 p:nä Kesäkuuta w. 1809, tuli ylioppilaaksi w. 1828 ja »vihittiin papiksi 1832. Neljä touotta
myöhemmin tuli hän Lemuun kappalaiseksi, jossa w. 1857
nimitettiin kirkkoherraksi. Tästä hän w. 1867 muutti Ikälisiin.

Muistakaamme tässä myöskin nuorta pappismicstä,
jonka kohtalossa huomaamme onnen waihtelewaisuutta. Kappalainen Kustaa Viktor Eklund oli syntynyt Porwoossa
6 pata. Heinäkuuta. ro. 1843. Tultuansa papiksi 1868,
hän »vuonna 1873 muutti Porwooscn kappalaiseksi. Harras
kirkou sotilas saawutti häu kaikilta tahoin kunnioitusta ja
tjStäroljtjttä. Suurella innolla hän koetti tutustua maamme
yleisiin asioihin, »varsinkin kirkollisiini. Niinpä hän usein

oli osallisena pappienkokouksissa Porwoon hiippakunnassa.
Kun alkupuolella 1882 wuooen waltiopäiwiä kunnioitettu
jäsen Porwoon papistosta, tohtori I. K. Lampen yht'äkkia
oli kuollut, tuli Eklund, maikka aiwan nuori, hänen jälkeensä
säätyyn, ja monta kertaa hän weti wirkaweljiensä huomiota
puoleensa tiedollaan ja puhelahjallaan. Hänen elämänsä näytti
siis (joroin onnelliselta, mutta imelä waltiopäiwien kestäessä

häwitti

wiikatemies

hänen kotinsa:

toinen

toisensa

perästä

häneltä rakas waimo ja kaksi lasta. Eikä touottakaan
myöhemmin, ja kowasti koeteltu mies sai haudan toisella
puolelta jälleen kohdata rakkaat kuolleet. Eklund kuoli työt*
tottaan keuhkotulehdukseen.
woossa 25 p:na Helmikuuta
Kirkkoherra Kaarle Kustaa Wiwolin oli yksi niitä, jotka manaan asetuksen mukaan oroat olleet samalla aikaa kirkon ja koulun miehiä. Hän oli syntynyt Halikossa
23 p:nä Maaliskunta 1822, tuli ylioppilaaksi ro'. 1843,
filosofian kandidaatiksi w. 1848, rupesi sitten koulunopettajllksi ja nimitettiin 1852 rehtoriksi Uudenkaupungin alhaisempaan alkeisopistoon. Wuonna 1870 Wiwolin »vihittiin
papiksi ja muutti 1879 kirkkoherraksi Raasteen, Siellä hän
kuoli tänä wuonna 7 p:nä Tammikuuta. Wainaja oli kouluopettajana ollessaan ulosantanut luwunlaskun oppikirjoja
seka suomeksi että ruotsiksi, joita wielä käytetään. Hän oli
kuoli
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harras

eläinten ystäwä ja onkin kirjoittanut eläinten kidut-

tamista Vastaan.

Sydämelliset, sulimmat kiitokset näille ja muille kirkon miehille, jotka kuluneen muodcn kestäessä owat herjennect uskollisesti työskcutcleinästä Herran »viinamäessä ja
muuttaneet ikuiseen lepoon. Heidän muistonsa elää lukemattomien sydämissä, jospa kohta suurelta yleisöltä kätkettynä.

Luonnollista on, että ainoastaan harwat niistä lukemattomista aukoista, jotka muobeu kuluessa syntymät talonpoikaissäädyn tiheissä riwissä, tulemat enemmän huokun
matuiksi. Ainoastaan ne maanwiljclijät, jotka
omat yksityisinä osoittaneet kuntoa, myöskin yleisiä asioita
harrastamalla omat saawuttaneet laajemmalle ulottumaa mainetta, woiwat tässä tulla muistetuiksi. Mutta niitäkin on
Tuoni wiimeisten kuukausien kuluessa wienyt mailleen. Ensiksi muistuu mieleemme herastuomari Juhana Eerik Keto.
Hän syntyi Mustasaarella w. 1827 Kedon talossa,
minkä hänen isänsä, lautamies Keto, omisti. Tämä oli rehellinen, wiisas mies, toimessaan ahkera, ja koetti kaikilla
tawoin pitäjästään poistaa ne jokapäiwäiset tappelut ja
raa'at lainrikokset, jotka oliwat saattaneet koko seudun huonoon maineefen. Hän huomasi pian poikansa hywät lah»verran kuin moi, kehittää ne oikeaan
jat ja yritti,
suuntaan. Varsinaista koulua Keto ei käynyt, mutta ne
mähäisct tiedot, jotka eräs wanha suntio oli hänelle antanut kirjoittamisessa ja laskemisessa, häu koetti kaikilla
lamoin laajentaa. Kun
Keto m. 1850 kuoli, otti
poika haltuunsa talon niinkuin myöskin isänsä wiran.
Mutta talon asiat oliwat huonossa tilassa, ja kun nuori
isäntä fen lisäksi »vapaaehtoisesti määräsi siskojensa osuudet
suuremmaksi, tuin mitä isä oli tahtonut, niin ystäwät arweliwat, että kaikki pian menisi kumoon. Mutta eipä niin
tapahtunut; säästäwäisyydellä ja ahkeruudella Kedon »vähitellen onnistui, maksaa melat. Liikenewää aikaansa hän ahkerasti käytti kllikellllisiin töihin. Lautamiehenä Keto ei kostaan epäillyt että pelännyt, maikka asukkaat joskus aseet kä-

samassa

sen

raanaa
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teostaan ottiwat hänet. Hän rupesi myöskin käräjäasioita ajamaan ja asiakirjoja niitille kirjoittamaan. Näin
hän rcäljitelten tutustui maamme lakiin ja pitäjänsä oloihin.

dessa

Täten jonkunlaiseen yleiseen siwistyksecn kehittyneenä,
Keto pian oli seurakuntansa etewin mies, jonka sanalla oli
paljon rooimaa ja pontewuutta. Han käyttikin tämän
kansalaistensa hywäksi. Innokas kansanwalistuksen
tyStätuä kun hän oli, harrasti hän erittäinkin kansakoulujen
perustamista, mutta tätä wartcn oli hänen kowasti taisteleminen niitä ennakkoluuloja roaStaatt, jotka osaksi roieiä
nytkin wallitsewllt kansassamme. Mutta ahkeruus kaikki
woittaa; wähitellen hänen onnistui lyödä kumoon kaikki
esteet, ja ro. 1854 awattiin lähellä Kedon kotoa ensimmäinen kansakoulu [itua pitäjässä. Sen ylläpitämiseksi Keto
omista »varoistaan oli lahjoittanut melkoisen rahasumman;
koulun hän myöskin sittemmin koetti laajentaa ja kesaman ajan
hittää
»vaatimuksien mukaan ja Jutuin tämä menestyikin. Mutta siihen tyytymättä hän wielä yritti saada toimeen useampia kouluja, ja hänelle suoliinkin wielä eläessään
nähdä kahden koulun syntywan kansan hywäksi. Näillä laitoksilla Keto on pystyttänyt itsellensä pysywäisen muistopat-

mansa

ase-

saan

seurakunnassaan.
Kunnallishallituksessa wainaja oli harras ja älykäs
jäsen ja hän walittiin pian sen puheenjohtajaksi. Semmoisena hän, isänsä jälkiä käyden, kaikin woimin koettioli poistaa
wallinsitä raakuutta ja hillitsemättömyytta, joka yleisesti
ttttt niillä tienoilla. Keto sai myöskin Vastaanottaa monta
kunnianosoitusta paikkakunnan puolesta. Oltuaan jäsenenä
jo Tammikuun waliokunnassa, walittiin hän Korsholman
tuomiokunnan edusmicheksi 1863, 1867, 1877,1882 wuosien
waltiopäiwille, joilla hänellä oli eteroa sija säädyssä. Valiokunnissa oli hän usein jäsenenä. Ruotsalainen kieleltään,
»vaikka nimeltään Suomalainen, hän säädyssä kuului ruot-

sinmieliseen »vähemmistöön.
Jo kauan oli Keto tuntenut taudin enteitä ruumiissaan, mutta alussa hän ei niistä huolinut. Wiimeksi hän
kuitenkin pakoitettiin lähtemään lääkärin hoideltllwaksi Tukholmaan, jossa hän pari »viikkoa oleskeli. Parannusta saamatta hän palasi kotiin ja täällä sammui hänen elämänsä
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-7 p:nä Lokakuuta w. 1882. Häntä, surewat waimo ja lapset,
ne monet, joille hän antoi runsasta apua, seurakuntalaiset,
joiden johtajana hän oli, ja lukuisat t)§täraät, jotka hän oli

itsellensä saawuttanut.

Kolme muutakin entistä waltiopäiwämicsta on wiime
wuoden kuluessa waipunut kuoleman uneen. Niinpä kuoli
25 pma Syyskuuta 18826 ljeraßtitomari Kaarle Komonen
57wuodeu ijä§fä. Hänessä kadottihänen seurakuntansa etewimmau talonpoikllnsa ja luottamusmichensä kunnallisten asiain
hoidossa. Kahdesti w. 1872 ja 1882 oli hän paitsi sitä
Käkisalmen tuomiokunnan edusmiehenä ollut waltopäiwillä

osallisena.

Sotkamon kunnallislautakunnan esimies lohana Korhonen syntyi ra. 1835 samassa pitäjässä köyhistä mökkiläiswanhemmistll ja sai lapsena kerjuulla elättää itseänsä. Hän

rupesi

ja otettiin.,wihdoin hoitajaksi setänsä
myöskin sittemmin perinnön kautta sai
omakseen. Jo renkinä ja etenkin talonisäntänä saawutti
Korhonen kunnollaan pitäjäläistensä luottamuksen ja matit*
tiinkin moneen tärkeään kunnalliswirkaan. Näitä hän niin
hywin toimitti, että hän w. 1882 kutsuttiin tuomiokunnan
ednsmiehelsi waltiopäiwille, joissa hän myöskin oli waliotunnissa osallisena. Hän kuoli Huhtikuun 20 P.na 1882.
Wiime Huhtikuun 17 p:nä kuoli Eurajoella tilallinen
Kaarle Laugen-Laurila, joka oli edustanut tuomiokuntaansa 186? ja 1877 wuofien waltiopäiwillä; häntä pidettiin muutenkin kuntansa etewimpäuä miehenä.
Rinnan edellisten kanssa sopii muistaa miestä, joka
hänkin waltiopäiwillä on waikuttanut, tarkoitamme pikakirjoitustaidon perustajaa Suomenmaassa, Juhana Edward
Swania. Hän syntyi 3ttaatal)beti pitäjässä 31 p:nä Maaliskuuta ra. 1837, tuli Helsingissä ylioppilaaksi w. 1856 ja maisteriksi w. 1864; rupesi sitten koulunopettajaksi, muutti w. 1863
Heinolaan ja w. 1865 lehtoriksi Haminan kadettikouluun.
Warsinllistll mainettaan Swan kuitenkin tooitti toisella alatta.
Kun wuonna 1861 rumettiin waltiopaiwiä tuumailemaan, annettiin waltiowaroista matkaraha kolmelle mtel) ette, joiben tuli
lähteä Saksanmaalle oppimaan pikakirjoitusta, jota sitten muo*
dostaisiwat Ruotsin kielen waatimusten mukaan. Swan ol.

sitten rengiksi

taloon, jonka

hän

:
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ylsi näitä. Matka onnistut heille niin Jetein, että jo niin fono»
tun Tammikuun valiokunnan keskusteluissa to. 1862 woiwat
pikakirjottuksella muistiin panna jäsenten lausunnot. Swan oli
erittäinkin innostunut siihen jarupesi antamaan opetusta muille,
luin itse oli 1863—64 vuosien valtiopäivillä
aatelissäädyn pikaktrjurina. Sen ohessa hän kirjoitti oivallioppikirjan pikakirjoituksessa, jokavieläkin pääasiassa meillä
noudatetaan. Hän oli myöskin pikakirjoittaja-yhdistyksen pe-

samassa

sen

Juhana Edward Swan.
rustajoita ja otti pari touotta innokkaasti

osaa

pikakirjoit-

ruotisinkielisen sanomalehden toimittamiseen. Kansauwalistusseura on erittäin muistama häntä miehenä, joka yhdessä to. 1881 kuolleen lehtori Aminoffin kanssa perusti ja
kannatti seuran ensimmäistä haaraosastoa Haminassa. Siinä
kaupungissa hän myös on suorittanut useita kunnallisia toimia. Kauan sairastettuansa kuoli Swan wiime Maalistajllin

kuun 10 p:nä 1883.

Tässä paikassa ei sowi unohtaa muutamia mangoja
llitvoisllsta Virkamiehistöstämme, jotka kauan ja re-

jäseniä
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hellisesti isänmaataan

uneen.

palweltuaan oroat nukkuneet

ikuiseen

Sekä ijän että korkean

wirka-asemansa tähden mainitWilliam
Forsmanin.
wuosisadan wanhuksia, joiden riwit yhä enemmän harwentuwat; hän syntyi
Kaskisten kaupungissa 20 p:nä Lokakuuta w. 1788. Ilioppilaaksi tultuaan w. 1805 hän jo wuonna 1808 oli
suorittanut tarpeelliset tutkinnot ja rumennut »virkamieheksi.
Semmoisena hän wähitellen kohosi tuomariksi 1822, ja laamanniksi 1834, muita nimityksiä mainitsematta. Wuonna
1838 kutsuttiin Forsman senaattoriksi Oikeus-osastoon, josta
hän w. 1856 presidenttinä muutettiin Waasan howioikeuteen.

semme ensiksi homioikmden presidentin
Juhana
Wainaja oli menneen

eronsa

Tästä korkeasta Mirasta hän omasta pyynnöstään sai
Ansioittensa tähden presidentti Forsman ro. 1856
kohotettiin lllltelis-fäätyyn. Wanhus oli »viimeiseen saakka
ro. 1862.

tumattoman terwe

Hän

sekä ruumiinsa

että

kuoli 95 wuoden ijässa Helsingissä

1883.

henkensä puolesta.
Helmikuun 4 p:na

Senaattori Kaarle Olawi Cronstedt, samannija Wiaporin komentajan poika, syntyi 18
pmä Lokakuuta ro. 1800. Korkeata sotilassukua ollen nuori
poika määrättiin soturiksi; hän sai kaswatuksensa Pietarissa korkeassa kadettikoulussa ja tuli m. 1820 kaartin
upseeriksi. Kohottuansa asteettain armosta armoon hän ro.
sotapalweluksesta astuakseen
1833 ewerstinä sai
simiili-palmclukseen, jota Marten huolellisesti »valmisti itseään lainoppia lukemalla. Wuonna 183? hän tuli Waasan
läänin kumernööriksi; m. 1845 hän nimitettiin jäseneksi senaatin talous-osastoon, jossa toimessa saawutti yleistä kunnioitusta kunnollaan. Suomen asemalle mitä tärkeimmällä
hetkellä to. 1861 Cronstedt muutamain muitten senaatin
jäsenten kanssa selwin sanoin ilmoitti hallitsijalle, ett'ei
päätetty sääty-wllliokuntll woinut olla Suomen kansan
laillisena edustajana, ja samoja mielipiteitä esitti
tilassa wielä wakawammalla tawalla prokuraattori Gadd,
josta alempana puhutaan. Seuraukseksi näistä ja muista
mielenosoituksista tulikin, että keisari Aleksanteri II muutti
määräykset »valiokunnan tehtätvistä, Mäakseen waltioM«

misen amiraalin

eronsa

samassa
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tyjen oikeudet »vähentämättä. Korkeassa Mirassaan Cronstedt pysyi wuoteen 1870, jolloin erosi waltiou palweluksesta, jossa oli ollut 50 innotta, Samana wuonna hän myös
korotettiin wapaaherraiseen säätyyn, mainitsematta muita armonosoituksia, jotka hän oli saanut.
Koko käytöksessään Cronstedt oli turoa menneitten aikojen hienoista howitawoista, ylimys mutta samassa erittäin
ystäwällinen ja miellyttäwä kenen parissa olikin. Hän oli
aikaiseen poiötemmatun suomentajan Kaarlo Cronstedt wainlljan äidinisä, ja oli mitä lämpimimmällä rakkaudella kiintynyt tähän ruusllslllhjaiseen nuorukaiseen. Kun tämä isänmaallisessa innossaan rupesi suomentamaan Cinq-Mars'ia,
oli wanha äidinisä hänelle siinä työssä suureksi awuksi selittämällä raatteita lauseparsia, hän kun oli sywästi tutustunut
Ranskan kieleen ja oloihin. Kaarlo Cronstedtin kuolema
olikin wanhutselle katkera, ja hänen elämänsä siitä alkaen
ilotonta. Wanha »vapaaherra Cronstedt kuoli Helsingissä
Maaliskuu» 5 p:nä id'. 1883.
Presidentti Kaarle Edward ©ab b syntyi Someron
pitäjässä 7 p:nä Elokuuta 1800, siis samana muotina
kuin »vapaaherra Cronstedt. Viidentoista wuoden wanhana
hän jo suoritti ylioppilastutkinnon ja kaksi Umotta myöhemmin, nimittäin 1817, tuomarin tutkinnon. Turun howioi-

keudessa hän sitten wähitellen kohosi howioikeudenneuwokseksi,
sittemmin kutsuttiin 1856 senaattoriksi ja wähää myöhemmin prokuraattoriksi. Tässä korkeassa ja fangen tärkeässä

wirassa ©abb pysyi aina wuoteen 1863. Tarkka lakimies
kun hän oli, »vaikutti hän tällä alalla paljon hywaä, seisoen,
kuten jo näimme, rinnatusten Cronstedtin kanssa Suomen
kansalle mitä tärkeimpänä hetkenä. ©abb muutettiin 1863
Wiipuriin howioikeuden presidentiksi, inistä hän pyysi ja sai
»virkaeron »v. 1868. Wanha »virkamies eli sitten Helsingissä
suurimmassa hiljaisuudessa, siksi kuin 25 pata Toukokuuta
1883 muutti Manan majoihin.
Warapresidentti Wiipurin howioikeudessa H erin an
Drjö Wärnhjelm syntyi Viaporissa w. 1808 Tammikuun 12 pmä ja tuli ylioppilaaksi w. 1823. Hän kääntyi
muutti
iDtrla*itra^ r jjfc|§iti ensiksi Waasanjokahowioikeudessa,
juuri
oli
ra.
silloin

ase-
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Täällä hän kohosi w. 1858 howioikeudenneuwokseksi
ja 1.874 »varapresidentiksi. Wärnhjelm pyysi ja sai to.
1877 mirkaeron; pari touotta sairastettuansa hän yhtäkkiä
kuoli Viipurissa w. 1882 7 p:nä Lokakuuta.
Wanhan ja innokkaan ystäwän kadotti suomalaisuuden asia, sekä taitaman Suomen kielen käyttäjän, kun wiime
Toukokuun 5 Mä 1883 tuomari Kustaa Juhana Järnefelt waipui kuoleman uneen. Kiwulloisuudcn tähden hän
tettu.

Kustaa Juhana Järnefelt.

ei tooimtt wiime aikoina muuta luin aika wälistä hoitaa
Mirkaansa itse, »aan asui jo to:Bta 1878 talwisin Helsingissä lääkärihoidon alaisena. Kotva ja äkillinen halwaus
teki »viikon kuluessa lopun hänen elämästään.
Wainllja syntyi Tohmajärwellä 25 p:nä Toukokuuta
to. 1823, tuli ylioppilaaksi w. 1841 ja suoritti tuomarintutkinuon w. 1850. Plllweltuansll ensin Wiipurin howioikeudessa nimitettiin hän w. 1865 Ilomantsin tuomiokunnan
tuomariksi, jossa Mirassa oli aiman täsmälleen 18 touotta,
määrin kansan
Siinä Mirassa Järnefelt saamutti
luottamusta ja kunnioitusta niin hymin riita- ja rikosasiain

suuressa
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tutkimisessa osoittamansa ky'yn,kuin erittäinkin Suomen kielen
taitonsa tähden. Karjalasta kotoisin oli hän jo lapsuudesta
täydellisesti perehtynyt Suomen kieleen, ja tullessaan Mirkaansa juuri siihen aikaan kuin kielimuutos oli pantawa toimeen, rupesi hän' heti alusta innolla ja suurella taidolla
työskentelemään Suomen kielen kehittämiseksi. Sillä aikaa
kuin suuri osa wirkamiehistä kädet ristissä oli ihan makuutettu äidinkielemme kelwottomuudesta mirkakieleksi oli Järnefelt monta muotia jo antanut asiakirjoja selwalla Suomen kielellä ja asianomaisten pyytämättäkin. Useat nuoremmat wirkamiehet, jotka omat käräjillä seuranneet mainajaa,
saiwllt

samassa

käytännöllisesti ja hymän johdon awulla
muosina Järnefelt myöskin

tutustua suomen kieleen. Wiime

työskenteli suomalaista mirkasanastoa Marten.
Vainaja oli muutenkin innokkaasti osallisena isänmaamme wllltiollisen ja yhteiskunnallisen elämän kehittämisessä. Syntynsä puolesta oikeutettu olemaan maltiopäimillä
läsnä, hän oli suomalaisuuden etewimpiä edustajia aatelistossa, 1877 ja 1882, eikä koskaan epäillyt pontewilla sanoilla Mllstustaa säädyn epäkllnsllllistll enemmistöä. Täälläkin hän sllllwutti yleistä kunnioitusta suoralla käytöksellään. Auliisti Järnefelt myös monta monituista kertaa on
rahalahjoilla edistänyt suomalaisia yrityksiä.
eräs toinenkin suomalaisuuden harrastaja on lopettanut elämänsä; tarkoitamme Aadolf Fredrik Tawastftjernlln. Hän fyntyi Rantasalmella 6 pma Kesäkuuta w.
1812, tuli ylioppilaaksi w. 1832 ja w. 1839 maamittariksi Mikkelin lääniin. Tllwaststjerna oli luonteeltaan milpitön, waatimaton sekä mielipiteissään kansallinen mies, erittäin harras
suonmlaisuudeu ja kanfanmalistuksen ystäwä; niinkuin Järnefelt hänkin antoi mirkakirjoituksia Suomen kielellä. Mikkelin suomalaisen tyttökoulun hymäksi hän on antanut aulista apua ja muullakin tllwalla hän tätä oppilaitosta suosi.
Tllwaststjerna kuoli Mikkelissä 9 p:nä Marraskuuta w. 1882.

Paitse Furuhjelmia on wielä eräs kansalainen Venäjällä eronnut elämästä joka hänelle niin runsaasti oli suo-
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nut

sotilaan

seu-

kunniaa. Se on kenraalimajuri keisarin
Sebastian von Etter. Hän syntyi 20 p:nä
Huhtikuuta to. 1828 ja määrättiin wanhemmiltaan sotamies-uralle. Läpikäytyänsä kadettikoulun Haminassa hän
w. 1847 upseerina tuli Semenowan kaartirykmenttiin Pietarissa, missä jo wuonna 1863 oli kohonnut ewerstiksi,
kunniamerkeistä puhumatta. Wuonna 1866 hän nimitettiin
Suomen kaartin, ja to. 1874 Semenowan kaartin päälliköksi.
Hän oli sittemmin Turkin sodassa ja sai siinä osoitetusta
urhoollisuudestaan kaksi kultamiekkaa, toinen priljanteilla koristettuna. W. 1877 hän nimitettiin prikaatin ja wuonna
1881 oiwisionlln päälliköksi faartisfa,, joka on mitä korkeimpia wirkoja Wenäjän armeijassa. Äkkinäinen halwaus lopetti Moskowllssa hänen loistaman sotilaselämänsä 10 p:nä
Helmikuuta 1883.
Ewersti Aleksanteri Rydzewski syntyi w. 1844
ja lähti, läpikäytyään Haminan kadettikoulun, upseerina WarsSiellä hän urhoollisuudella taisteli Puolan kapi(1863—64); sittemmin hän w. 1877—78 oli Turfin sodassa. Rydzewski ei wiihtynyt wieraassa maassa,
toaan Suomen asewelwollisten armeijan kuntoon pantaessa
hän pyrki isänmaahan, jossa hän nimitettiin Waasan pataljoonan päälliköksi. Tässä tärkeässä wirassa hän pian
saawutti yleistä kunnioitusta ja ystäwyytta suoralla miellyttämällä olennollaan. Mutta kauan hän ei saanut »vaikuttaa armaan isäänmaan palweluksessa. kotoaan tautiin
sairastettuansa täytyi hänen lähteä ulkomaille parannusta
hakemaan. Kun hän oli ehtinyt Pietariin, kuolema yhtäkkiä
23 p:nä Huhtikuuta 1883 tempasi pois 39°ikäisen rehellisen

rueessa

sowaan.
nassa

soturin.

Kun tämän kalenterin toisessa wuosikerrassa kerrottiin,
mitä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura oli wiidenkymmcnen wuoden kuluessa saanut aikaan, lausuttiin kehoitus, että
ne, joilta waroja liikenee, tahtoisi rakentaa itselleen liweä
lestäwämpia muistomerkkejä, muistamalla lahjoilla Kirjallisuuden Seuraa. ylempänä olemme jo puhuneet yhdestä testamentista Kirjallisuuden Seuralle, mutta nyt on muisteta
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tllwll toinen lahjoitus, kenties suurin, jonka

on

saanut.

seura tähän

asti

Se mies, joka niin jalosti käytti warojaan, oli kauppias Kustaa Fredrik Ahlgren. Hän syntyi 15 p:nä
Tammikuuta to. 1845 Tampereella, köyhistä wanhemmista.
Pari wuotta Tampereen alkeisopistossa käytyään lähti hän
Turun kauppakouluun. Tultuansa sieltä rupesi Ahlgren ensiksi fauppapatoelijaffi ja sitten kirjanpitäjäksi. Ahkeruudellaja
ja säästäwllisyydella hän kokosi wähäisen rahasumman

Kustaa Fredrik
päätti, «nyt. rumeta

Ahlgren.

omaksi ß herrakseen. Eräältä toiselta sai
apua ja aloitti siten to. 1870 oman kauppaliikkeensä,
w. 1873 hän jo oli maksanut welkansa. Nerolla ja taitawuudella hän yhä enemmän laajensi asioitaan, pani toimeen
kauppapuotia eri maakunnissa, ja oli muuten maakauppiaitten° »välittäjänä ulkomaiden kanssa. Täten hänen onnistui
»vuosikymmenessä kerätä omaisuuden, joka nousi yli puolen
miljoonan. Suoralla, rehellisellä ja hiljaisella käytöksellään
woitti hän kuntalaistensa luottamusta, niin että he walitsiwat hänet moneen tärkeään kunnallistoimeen. Ahlgren rahän
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kasti kirjallisuutta ja taidetta ja seurasi muuten innokkaalla
osanotolla yleisiä rientoja ja kysymyksiä; erittäinkin oli hän
harras suomalaisuuden ystämä, joka ei säästänyt rahojaan,
kun täytyi kannattaa tai panna toimeen joku yritys
cdis«
tämiseksi. Tästä saatiin jaloin todistus hänen Huhtikuun
10 pmä 1883 säädetystä testamentistaan, jonka kautta hän

sen

lahjoitti melkein kaikki Maransa yleishyödyllisten isänmaallisten tarkoitusten edistämiseksi." Tampereen kauppascuran
eläkerahastoon hän lahjoitti 60,000 markkaa, palosammutusknnualle 20,000, Suomen muinaismuisto-yhdistykselle, 20,000
ja Suomen merimies-lähetykselle 10,000 markkaa. Koko hänen muu jälellä olema omaisuutensa, jota lasketaan puoleksi
miljoonaksi, oli jaettawa kolmeen osaan, joista yksi oli käytettäwä koyhäinhuonecn perustamiseksi Tampereelle, toinen
annettawa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle sen tarkoitusten edistämiseksi ja kolmas tasan jaettawa kahdentoista
maaseurakunnan matille ja käytettäwä köyhäin koululasten
awuksi ja kansakirjastojen kannattamiseksi. Ahlgren kuoli
Tampereella 14 pmä Huhtikuuta 1883, kolme päimää
jälkeen kun tämän testamentin oli tehnyt. Äärettömissä joukoissa häntä hautaan saattamalla osoittiwat kansalaiset kiitollisuuttansa ja kunnioitustansa jaloa lahjoittajaa kohtaan.
Lemätköön rauhassa!
Epäilemättä jokainen matkustaja käydessään Helsingin
merkillisyyksiä katselemassa, lähtee Kaiwopuistoon ja „Alppilaau" ihailemaan näitä pääkaupuukimme kauniimpia paikkoja. Ne muistuttamat todellakin ikuiseksi ajaksi eräästä miehestä, joka ihmeteltäwällä nerolla on rannikon komille kallioille luonut mitä ihanimmat lehdot ja puistot. Se mies
oli asioitsijll Henrik Borgström.
Hän syntyi 26 Pmä Huhtikuuta m. 1799 Pormoossa,
missä hänen isänsä oli kauppamiehenä. Perintöä hän ei

sen

saanut, mutta ahkeruudella hän kokosi mähaisen rahasumman,

ja Englantiin. Siellä kauppaliilähti Saksanmaalle
hän palasi Helsinkiin ja perusti tänne m.
1825 kauppahuoneen. Walppaudella ja säästäwäisyydellä
hän mantelien maurastui, tumattomalla rehellisyydellään hän
moitti suurta luottamusta sekä kotona että ulkomailla, ja
Miisaasti käyttäen asianhaaroja hän onnellisesti muodesta

jolla

kettä opittuaan,
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wuoteen yhä enemmin laajensi liikettään, niin että Borg-

ftrömin kauppahuone jo 184Qluwulla oli maamme ensimmäisiä. Hän perusti Helsinkiin suuren tupakkatehtaan, joka
yhä nnelä on suurimpia maassamme, oli osallisena Suomen
yhdyspankin, Forssan tehdasten ynnä monen muun yleis-

■

hyödyllisen yrityksen toimeenpanemisessa.
Mutta eipäj siinä kyllin, että Henrik Borgström oli

tawattoman taitama asioitsija; kolo sydämensä innolla

hän

Henrik Borgström.
rakasti ja suosi kaikkea hywää ja kaunista. Näissä rienajattelema ystäwä
noissa oli hänellä uskollinen ja
puolisossaan Karoliina Kristiina Kjemmerissä, jonka oli nainut w. 1827. Heidän kotinsa, jossa »allitsi herttainen wieraannmraisuus, hieno kauneuden aisti ja isänmaallinen henki, tuli pian toiseksi kodiksi kirjallisuuden, taiteen ja tieteen
harjoittajille. Runeberg, Snellman, Castren, Topelius y. m.
omat kaikki olleet likeisessä ystävyydessä Borgströmin kanssa;

samaa
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ulkomailta tulemille musikin harjoittajille hänen kotinsa oli
alituisena kokouspaikkana. Kun I. 28. Snellman ci
nut rumeta yksityisen kauppakoulun esimieheksi, koska muka
oli waltion järjestykselle määrällinen henkilö, ja oli turmaton niinkuin lintu taiwaan alla, sai hän pari wuotta Borgströinin kontorissa työtä ja elatusta. Bergströmin koti oli
aikoinaan myöskin »valtiollisten harrastusten pesäpaikkoja,
kun näet wanhin poika, Henrik Borgström nuorempi, 1860?
luwun alussa kokosi samanmielisiä t)Stämiään ympärilleen
Suomen tulcwllisuutta ajattelemaan. Taiteen edistämiseksi

saa-

Borgström on tehnyt rahan uhrauksia, joitten määrää ei kukaan tunne. Hänen jalo »vaimonsa on ylt'ympiiri tunnettu
köyhien auliimpana auttajana.
Henrik Borgström oli ulkomailla oppinut rakastamaan
puutarhahoitoa, jota hän kaikilla tawoin koetti perehdyttää
meilläkin. Hänelle omituisella nerolla onnistui häncu saada
kotoon yhdistys, jonka johtajana hän oli. Kaupungilta
tiin 1840-luwulla kiwikkonmll Helsingin eteläpuolella, ja
siitä tehtiin lyhyessä ajassa niin kutsuttu Kaiwopuisto, joka
kauneudellaan tekee Helsingin kaupunkia niin wiehättäwäksi.
Samalla tawoin ja niin ikään Borgströmin johdolla on kaksikymmentä wuotta myöhemmin Töölön mctsäautiosta muodostettu mitä kauniin ja siimoin puisto pääkaupunkimme

saa-

»väestön ihastukseksi. Manaa Helsingin »varsinaiset koristukfet, nämä „keuhkot, joilla kaupunki Moipi raitista ilmaa hengittää" kuten Topelius sattumasti terran lausui, omat muistomerkkejä, jotka »vuosi »vuodelta kaunistuen, yhä paremmin
Uittamat perustajansa neroa ja harrastuksia. Hymin ihanaksi Borgström myöskin järjesti omistamansa Turholmin
maatilan, lähellä Helsinkiä. Puutarhahoidon ylläpitäjäksi ja
edistäjäksi hän perusti »varsinaisen puutarhayhdistyksen, jolle
antoi suuren kantarahaston.
Borgströmillä oli lapsuudesta saakka ollut heikko kv
meys, mutta säännöllinen elämä ja tottumus työhön ylläpitävät hänen »voimiaan, niin että »vihdoin sai Mieltää tultahäitääukin rakastettujen omaistensa seurassa. Surulliset tapaukset perheessä, etenkin rakastettujen lapsien kuolema, heikonsimat kuitenkin »vähitellen kunnioitettamaa »vanhusta, ja
kauan sairastettuansa hän 30 p:nä Kesäkuuta 1883 rauhalli«
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feSti nukkui kuoleman uneen Helsingissä. Häntä suremat
kaikki tuttawansa, köyhät, taiteilijat, kaikki, jotka kaunista ja
hywaä rakllstllwat. Eläköön hänen muistonsa!
Nikolai Kiseleff sopii tuurin asettaa Borgströmin
rinnalle, sillä hänkin oli hywäii ja kaunista harrastawa
luonto. Syntyperäänsä hän kuului »venäläiseen sukuun, joka
kauan

on täällä kodistunut. Nikolai
syntyi
Helsingissä
1
P.-nä Helmikuuta w. 1820, tuli
Kiseleff
ylioppilaaksi 1838, filosofian maisteriksi 1844 ja rupesi sitten osalliseksi isänsä suurellaiseen asioitsijaliikkecsen, jonka
hän taitahntttbetta yhä laajensi. Kiseleff oli innokas taiteenharrastaja, etenkin hän suosi teateria; niinpä hän kauan
rella nerolla ja taitawuudella johti ruotsalaista teateria seka
auttoi sitä erittäin runsailla rahalahjoilla. Kiseleff oli myös»
kin aikoinaan harrastanut suomalaisen näytelmätaiteen syntymistä ja to. 1859 nimeään julkaisematta antanut 150 ruptaa palkinnoksi suomalaisesta näytelmäkappaleesta annettawaksi; palkinto annettiin w. 1860 Aleksis Kiwelle hänen te*
kemästä Kullerwo nimisestä murhenäytelmästä. Kauniin
muistomerkin hän itsellensä pystytti rakentamalla muhkean
korean kiwihuoneen, joka nyt on Helsingin etewimpiä koristeita. Äkkinäinen tjattoattS tempasi jalon taiteenharrastajan
pois elämästä yleiseksi suruksi ja murheeksi 18 p.-nä Huhti-

Suomessa asumalla

suu-

kuuta 1883.

Kolmllnnentiu rikkaan asioitsijan on Helsingin kaupunki

»viimeisen »vuoden kuluessa kadottanut. Se oli kauppaucuwoö
Pllllwllli Siuebrychoff. Hän syntyi Wenäjälla 18 p:nä
Tammikuuta 1800 ja muutti 1830-lumulla Helsinkiin, missä
puen »veljensä Nikolai oli perustanut oluttehtaan. Wcljcn

knoltull w. 1849 jaettiin hänen laaja asioitsijaliitkcensä, joka
oli haarallntunut Venäjälle, Puolaan ja Suomeen, ja P.
Sinebrychoff tuli Suomessa olclvan liikkeen johtajaksi. Semmoisena hän osoitti olemansa »valpas ja taitama asioitsija. Oluttehdas, johon pian liittyi suurellainen miinapolttimo, laajeni laajenemistaan ja tuotti omistajalleen yhä enemmän »voittoa, niin että hän kuollessaan oli Helsingin »varakkaimpia miehiä. Näin ansaituista »varoistaan hän on
antanut suuria summia ruotsalaiselle tcaterille, ja on ollut
köyhäin alttiina auttajana; suurella kustannuksella hän myös

165

on Helsingissä järjestänet yksityisen pnutarhan, joka on kau-

niimpia Suomessa. Kanan sairastettuansa Sinebrychoff nukkui ikuiseen uneen Helsingissä 12 p:nä Maaliskuuta 1883.
Helsingin käsityöläisten piirissä seisoi Juhana Wilhelm Alander eläissään ensimmäisessä riwissä. Hän
oli syntynyt w. 1817, rupesi nuorena puusepäksi, perusti
oman »verstaan, joka Pian tuli hymin suureksi, ja saawutti
toimeliaisuudella ja tarkkuudella yleisön suurta luottamusta;
aikoinaan häntä pidettiin kaupungin etewimpänä puuseppänä.
Kuntonsa tähden hän nautti säätywcljiensäkin erinomaista
luottamusta, muun muasfa hän wiime aikoina oli käsityöläisyhdistyksen waltunsmicsten puheenjohtajana. Alander harrasti innokkaasti uskonnollisen elämän etniljttämistä ja pani
toimeen useita yksityisiä hartauden seuroja, joissa hän useiu
itse saarnasi. Hän oli harras suomenmielinen ja oli ollut
osallisena Helsingin suomalaisen alkeisopiston perustamisessa;
hän oli myöskin sen johtokunnan jäsen, ja kun oma kartano koululle rakennettiin, maittoi Alander uutterasti tätä
työtä. Hän kuoli Helsingissä 10 p:nä Helmikuuta 1883,
ja jätti jälkeensä hywän, pysywäisen.muiston.
Olemme jo anastaneet tälle kirjoitukselle paljon enemmän alaa kuin oli tarkoituksemme, emmekä kuitenkaan woineet
muuta tuin »vaillinaisesti esittää monen wainajan waikutusta.
Mainitsematta on »vielä pari asioitsijaa, joilla aikoinaan on
ollut suuri »vaikutusala.

Kiitollisuudella on muistettawa kapteeni Aksel Teodor Charpentier, (kuollut 6 pmä Helmikuuta 1883, 40
»vuoden ijässä), joka »venäläisen yhtiön ruukin hoitajana,
faawntti hywän ja rakastetun maineen osoitetusta hywyydestä ja rehellisyydestä. Muistakaamme myöskin tehtailijaa
Jaakko Stiinzill, (kuollut 4 p. Helmikuuta 1883 Pietarissa), joka Sweitsissä syntyneenä, muutti tänne w. 1870
ja omisti Dahlsbrukin ison rautatehtaan, sekä asioitsijaa

Kaarle Aadolf Fredrik Grundfeltia (kuollut Uudessa
Kaarlepyyssä 17 p. Helmikuuta 1883 63-wuoden ijässä),
joka suurellaisella liikkeellä oli ansainnut melkoisen omaisuuden.
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Pitkä on yllä olewa wainajain luettelo; pitemmäksi
tulisi, joll'emme Pysy niissä, jotta oiuat enemmän tunnetut.

Tahtoisimme
faktoria

muuten muistella ahkeraa,

uskollista

kirjapai-

31. W. Sjöholm wainajaa, (f 23 pmä Lokat. 1882)/ Suomen ensimmäistä rautatieutonduktöriä Pietari Witdh'iä, (f 3 p:nä Kesät. 1883), leskirouwaci Maria Elisabet Sandellia, joka jätti yhteensä 15,000
markkaa Nupurin suomalaiselle alkeisopistolle ja tyttö-koululle, t). m. m. Eikä wiiklltemics ole ainoastaan harmaapäitten joukossa raiwonut; säälimättä on hän katkaissut
monen nuorukaisenkin ylewat toiwect. Niin temmattiin 14
p:nä Helmikuuta howioikeuden auskultantti Kaarlo 110
Kustaa Forsström synt. w. 185? pois elämästä, juuri
kun hän tutkintonsa suoritettuan oli astunut mirka-uralle.
Syyskuun 30 P:na w. 1882 hiwuttawa rintatauti masensi
ylioppilas Kaarlo Albert Grönqwistin, synt. 1861,
joka jo nuorenakin oli ystawainsä joukossa saawuttanut
kunnioitetun nimen tawattomasta etewyydestään ja jalosta
käytöksestään. Ia wiimekst lisak Castren (synt. w. 1857)
kuoli 22 p:nä Heinäkuuta 1883 kaukana isänmaastaan Saksanmaan Heidelbergissa, missä oleskeli tieteellisiä tutkintoja
non

tekemässä.

Monta on isänmaa kadottanut, mutta heidän ahkera
työnsä on säilyttämä kuolleitten nimet. Lewätkööt rauhassa!

E. G. P.

y. m.

Silmäys

kuluneen wuoden

tapauksiin.

Suomen kansa on taaskin, kiitos Luojan, saanut tänä
syksynä osakseen hymän nmodentulon sekä Miljasta että karjan ruoasta. Tosin tänä kesänä «allinneet pitkälliset sateet
tefitnät hankaluutta elon ja heinän korjuulle, niin että muuten
heinä useimmissa paikoin joutui säteillen alle tai
tuli myöhään korjatuksi, ja rukiin kylwölin siellä täällä siirtyi tavallista paljon myöhempään. Mutta maanviljelykpahin Vihollinen, halla, ei tänä kesänä ole sanotta»
«ia haiUoza tehnyt, ja kun nyt syksyn tullen
tulo
kuitenkin on saatu onnellisesti korjatuksi, tuntenee maanmies
sydämessään tämän seikan Umoksi sitä suurempaa iloa, kosla
todellakin kesän loppupuoli näytti »äijän uhlaawalta hänen

runsas

semme

runsas

toiweillensa.

Aineellinen puute ei'siis ole nykyään esteenä »alistukja kaikkien hywien, pyrintöjen edistymiselle rakkaassa

feen
Suomessamme.

Muuten kun muistelemme, mitä kaikkea

nyt

kuluneena

on tapahtunut, millaisilta esimerkiksi ne waltiolliset
ja yhteiskunnalliset asiat, joita näinä »uosina etupäässä
meillä on harrastettu, tämän ajan kuluessa omat näyttäyty-

Vuonna
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neet, tuntuu meistä siltä, hiin tämä kulunut »vuosi olisi ollut Naukui» hengähdyksen aikaa ja ehkä myöskin odotuksen,
epätietoisen, toisinaan tuskallisenkin odotuksen aikaa. On
mielestämme, enemmän kuin ennen, annettu suurten kysymysten, ainakin julkisuuden alalla, lewätä ja „hautua", on
katseltu, miten ennen kylmetyt siemenet, niin hytvät kuin pahatkin, oroat käyneet itämään ja mitä niistä «Maisuudessa
on odotcttawana.
Etupäässä muistelemme tässä meidän tieliittymistämme.
Se ainainen kielikysymys ja sitten wielä kansanwalistus-seuran kalenterissa! huudahtanee moni rauhan mies, moni »välinpitämättömyyden puoluelainen. Min se on, ja mitäpä
sille moi. Kielikysymys on todenteolla ollut, on mietä ja
tullee, ellei mitään erinomaisempaa tapahdu, wielä kauan
olemaan meillä sinä kysymyksenä, joka on kaikista huomattamin, kaikista tärkein ja seurauksista rikkain, päättyköön
sitten wiimein miltä taroatta tahansa.
Näyttipä todellakin jo kerran hieman siltä, kuin olisi
woitu rumeta lewähtämään kiiwaimmasta taistelusta tässä
asiassa. Kansallismieliset meillä jo alkoiwat elää siinä iloisessa
toiwossa, että heidän ponnistuksensa oliwat saawuttaneet
siksi tuleman pohjan, että tuon suuren kysymyksen ratkaiseminen käwisi päinsä luonnollista ja kerran aljettua uraansa,
etupäässä mataman ja hiljaisen työn kautta, joka karsisi oksia, raiwaisi tietä sille kansalliselle uudistumiselle, jonka kielia-
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sian ratkaiseminen »vaikuttaisi.
Muistelemme tässä esimerkiksi sitä

jonka woipi

suopeamielisyyttä,

»viime waltiopäiwillä ilmaantuneen kansanoa
puolelta. ©itäpä näiden kesken nytkään kai-

sallismielisten

keti tästä toiwosta wielä ole hennottu luopua. Mutta
maailmaan oli jo aikoja sitten laskettu se huuto, että kansallismieliset omat hurjia, maltittomia ihmisiä, jotka eiwät
ymmärrä, että asia suoriutuu aiwan itsestään, ilman kynnen
koskematta, maan puuhaamat ja pauhaawat tuota ikuista
kielikysymystänsä, huolimatta inistään muusta. Ia tottapa
sillä jotain aikaan saatiin, kun sitä alituisesti huudettiin.
Tuntuu siltä, kuin tämä huuto olisi ollut siemenenä kaikille
niille huudoille, joita nykyään ja warsinkin tänä wuonna on
saatu erinomaisen runsaasti kuulla. On nimittäin tapahtu-
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mit
omituinen seikka, että juuri nykyään, jolloin Mastapuolueetta olisi ollut, entiseen Merraten, kaikkein wähemmin
aihetta suuttua kansallismielisiin, juuri uyt on heidän puoleltaan kohotettu raitein sotahuuto.
Sille puolueelle tämä wuosi ei siis ole ollut mikään
hengähdyksen aika. Setä yksityisessä elämässä että julkisuudessakin on nykyään lomalla äänellä saarnattu kamalia asioita kansallismielisistä. Wastapuolue peläten joutumähemmistöön on siitä hurjistuneena herättänyt
eloon uusia äänenkannattajia sanomalehti-tirjallisuuden alalla,
jotka eimät jätä mitään wälikappaletta yrittämättä, jos
ivaan näyttämät heidän asiallensa etua tuottaman. Kyllä
maailmaan ääntä mahtuu, eihän suuret sanat suuta halkase,
eikä oikeat pyrinnöt sanoilla tapeta. Meistä nämä uuden
ajan ilmiöt maan todistamat, että asiamme on emällä kan-

mansa

nalla, cimätkä mastnstlljien suuret mehkeet kansallismielisiä
pelolta.
Koulukysymys
nyt on aiman äskettäin korkeimmassa paikassa ratkaistu. Kiirehdimme heti lyhyesti
mainitsemaan, mille kannalle tämä kauan hierottu ja leimuttu, kauan mieliä jännittänyt asia Minneinkin on saatu.
On perustettu: 1) lyseoita kahdellaisia, klassillisia lyseoita ja
realilyseoita, molemmat oikeutettuja päästämään oppilaitaan
yliopistoon. Edellisissä lyseoissa on opetussuunnitelmassa
manhat kielet, latina ja kreikka, jälkimmäisissä taas näiden
sijasta uuden aikuiset simistyskielet, jonka ohessa suurempaa
tilaa wlllmistetaan matematiikin, luonnontieteen ja piirustuksen opetukselle; 2) alkeiskouluja, jotka wastaawat lyseoin
alempia luokkia ja joissa opetetaan joko latinaa tai salsan
kieltä; ne omat joko neli- tai kaksiluokkaisin. Kaikissa kouluissa on toisen kotimaisen kielen (suomen tai ruotsin) oppi»

se

miseksi

perinpohjaista opetusta cmnettawa.

suuntaan
Tähän
(Suomen kielisten koulujen ja niiden sijoittamisen suhteen op koulukysymys ratkaistu siten, että tulee olemaan suomenkielisiä 1)
klassillisia lyseoita seitsemän: Turussa, Hämeenlinnassa, Viipurissa, Kuopiossa, Iymäskylässä ja Oulussa setä myöskin
Helsingissä, sitten kuin sen yksityinen suomenkielinen nlkeisopisto otetaan maltion haltuun, (ruotsalaisin samanlaatuisin
on nyt

itse opistojen järjestäminen ratkaistu.
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opistoja tulee olemaan kuusi; Mikkelin lyseossa tulee olekaksi opetuskieltä, suomi ja ruotsi); 2) realilyseoita:
Tampereella ja Sawonlinnassa (ruotsinkielisiä myöskin kaksi) ;
3) neliluokkllisia alkeiskouluja wiisi: Porissa, Nupurissa,
Heinolassa, Joensuussa ja Waasassa (ruotsinkielisiä kuusi);
4) kaksiluokkaisia alkeiskouluja kahdeksan! Uudessakaupungissa,
Raumalla, Lappeenrannassa, Sortawalassa, Käkisalmessa,
Raahessa, Kajaanissa ja Torniossa (ruotsinkielisiä neljä,
Kotkassa sckakiclinen). Tälle pohjalle omat nyt meidän
koulu-olot ainakin wastaiseksi asetetut. Tässä ei ole paikka
eikä tilaa rumeta tätä järjestelmää annostelemaan, sen werran Maan sanomme, että mielipiteet sen suhteen meillä omat
ternin eviämiä. Ken olisi tahtonut koulujen opetusjärjestelmän kokonaan säilytetyksi entisellä klassillis-hnmaanisella
suunnallaan, ken taas olisi tahtonnt ehkä pelkkiä realilyseoita.
Ainakin kahden opiston suhteen on lausuttu tyytymättömyyttä
nimittäin Tampereelle säädetyn realilyseon ja Mikkelin selväkielisen lyseon suhteen; edelliseen kaupunkiin on, näet, ympärillä olema paikkakunta ja itse kaupungin enemmistö hartaasti toiwonut klassillista lyseota, jälkimmäiseen on jo kauan
nykyisen ruotodotettu puhtaasti suomenkielistä lyseota
sijaan.
sinkielisen
Omituisia ilmiöitä omat tämän muoben kuluessa tav*
joneet meillä wallitsewien pääpuolueitten taistelut erään hymin tärkeän asian ratkaisemisessa. Tänä muotina on, näet,
hywin
maamme kaupungeista ollut päätettäwänä,
walittllisiinko kaupungeista yhä edelleenkin waltiopäiwämiehiä siten, että kaikki »vaalioikeutetut ääucstäisiwät yhtä, monella äänellä, kuin heillä on mevoät)vejäfiu, wai olisiko äänimäärä rajoitettapa johonkin korkeimpaan lukuun. Edellifen maatitaman käyttämisestä on, näet, ollut seurauksena,
että muutamat Harmat rikkaat, warsinkin jos he omat olleet
yksimielisiä, omat woineet
äänimääränsä kautta saada
maalin päätöksen mielensä mutaiseksi, saada waltiopäiwille
miehiä, jotka kyllä omat olleet heidän mieleisiänsä ja heidän
etujansa ajaneet, mutta joita enemmistö kaupungin asukkaista
ei ole woinut kannattaa; eritenkin heidän mielipiteittensä
wuoksi kieli-, koulu-, y. m. tärkeissä kysymyksissä. Porwarissäädyssä onkin tämän waalitllwan wuoksi tähän asti ollut
maan

sen

monessa

suuren

171

ainoastaan pienempi määrä

kansallismielisiä

jäseniä. Että

kansallismielisten pyrintönä on ollut saada tämä waalitapa,
joka heiltä riistää sananwallan yhdessä maamme säädyistä,

poistetuksi, on luonnollista; mutta eipä sen poistamista ole
toiwottu ainoastaan heidän kannaltaan katsoen, maan on
koko yleinen mielipide meillä pitänyt tätä waalitapaa luonnottomana ja hyljllttäwäuä, koska
periaate ei wastaa
sitä lvaatimusta, että waltiopäiwillä tulee olla edustettuna
kansa kokonaisuudessaan, eikä ainoastaan joku osa tai puolue siitä. Meisimmästi on waadittu, ett'ei kukaan saisi äänestää waltiopäiwämiestä porwarissäätyyn
useammalla kuin
25 äänellä. Mikä olisi siis ollut luonnollisempaa kuin että
nyt, jolloin useissa kaupungeissa oli kysymys tämän maalitawan muuttamisesta parempaan päin, kaupunkilaiset
olisimat yksimielisesti ja ilomielin antaneet suostumuksensa tähän. Mutta mitä tapahtuikaan? Kaikissa kaupungeissa,
paitsi yhdessä (Kuopiossa), muutosehdotus loistawasti h yljättiin. Missä olimat muutoksen harrastajat tulleet ratkaisemaan kokoukseen niin wähissä miehin, ett'ei ollut ajattelemistakaan muutosta, missä taas muutoksen wastuswjat
oliwat niin lukuisasti edustettuina, että heidän suuri äänimääränsä moitti. Ia näitä wastustajm löytyi joka kaupungissa. Mistä heitä, mastoin kaikkea luuloa, ilmaantui ja
mitä periaatteita he oikeastaan wastustaessaan kannattiwat,
siitä ei taida olla niin tarkkaa tietoa, mutta arwata fen
ainakin woipi.
Nämä taistelut tänä wuonna omat mielestämme paljastaneet erään surkuteltawcm puolen meidän
wllltiollisissll oloissamme. Toisinaan, niinkuin esim. juuri
tämän asian suhteen, tuutuu todellakin siltä, kuin ei asettaman asian ilmeinen oikeus waikuttaisi niin mitään sen ratkaisemiseen, maan ainoastaan ajatus.- kuinkas meidän entisen maltamme nyt käwisi? Toiseksi omat luullaksemme kansallismieliset tämän asian johdosta paljon oppineet. Se
luulo, että wastapuolue meillä olisi taipuwainen edes fot)»
tuullisimmissllklllln asioissa tekemään myönnytyksiä, on tullut
kowllsti järkähytetyffi. Ia järkähytetyksi on tullut sekin luulo,
että tärkeät asiat meillä suoriutuisiwat aiman itsestään ja
ett'ei niitä siis yhä edelleenkin tanvitsisi harrastaa ja sydämen innolla harrastaa.

sen
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Käymme nyt kertomaan mielii muistakin tämän wuoden huomattllwistll tapauksista. Mainitwwa on muun
pari wiime wuoden ajalla koossa ollutta kokousta. Wiime
Maaliskuun 8—22 pp. cli Helsingissä koossa n. agronomien kokous, jonka tehtäwänä oli antaa lausuntojansa

muassa
s.

osaksi hallituksen, osaksi

maanwiljelysseurain esittelemistä,
mnllnwiljelyä koskemista kysymyksistä. Siellä katsottiin monta
tärkeätä tälle alalle kuuluwata asiata suotawaksi, niinkuin
esimerkiksi isonjaon järjestäminen, järjestetyn rakennustawan
aikaansaaminen maakyliin, seisomien meijeriasemain ja kiertämäin meijerikoulujen hankkiminen ja maanwiljelyksen keskuslaitoksen perustaminen (agronomikokoukset walitsisiwat neljä
edusmiestä, jotka muodostaisimat n. s. maanmiljelyskommissionin, joka kokoontuisi neljästi muodessa walnnstamaan kaikkia
tärkeitä maanwiljelysasioita, ennenkuin niitä senaattiin esitellään). Keskustellunpa siellä suomalaisen maanwiljelysopistonkin perustamisesta, eikä kellään tietysti moinut olla mitään sitä
toastaan, mutta
kokouksen enemmistön päätökseksi jäi,
että Mustialan maanwiljelysopistoon hankittaisiin suomalainen rinnakkaisosllsto, jahka maan ilmaantuu suomalaisia
pyrkijöitä sinne. Monet kansalaiset tietysti odottiwat, että
kokous olisi ehdottanut „yhden renkaan kahleesta jälleen katkllistllwaksi" siten, että täydellinen suomenkielinen maanwiljelysopisto heti perustettaisiin tai toinen ruotsinkielisistä
muutettaisiin suomenkieliseksi. Toinen huomattama kokous
oli toinen yleinen kauppiasten kokous Wiipurissa
wiime Stot. 7—9 PP. Suuremman yleisön huomion se kokous kuitenkin herätti ehkä enemmin maan fen kautta, että
siinä tuli esille eräs kysymys, joka wiime waltiopäiwäin jälteen on enimmäkseen lewännyt, nim. juutalaisti)f
Tunnettu on, että meillä löytyy puolue, joka toiwoo että
juutalaisille meidän
suotaisiin kansalaisoikeudet, ja
on
ajettu joskus sellaisella innolla,
wciltiopciiwillä
asiaa esim.
että luulisi joko juutalaisten kokonaan joutuman perikatoon,
ell'eiwät he pääsisi tännekin anastamaan maamme kauppaa,
asioimisliikettä ja niiden kautta paljon muutakin haltuunsa
tahi että meillä aiwan kipeästi kaiwataan tätä lisäystä.
Hywahän tuo on, tuumitaan sitä wastoin toiselta puolen,
että wieraalle osoitetaan ystämyyttä ja kohteliaisuutta, mutta

maassa
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kukll on milloinkaan jättänyt oman kotitalonsa portit auki
Vieraalle, josta warmuudella tiedetaan, etta
vieraus
tuota pikaa muuttuisi rasittamaksi isännyydeksi, ja kenellä on

sen

rohkeutta

ottaa

omalletunnollensa

tuon

awauksen seurauksia?

Kaunista on kyllä puhua ihmisystäwällisistä Periaatteistaan,
mutta kun tämän ystäwällisyyden kautta woidaan panna
alttiiksi maamme ja kansamme onni, eiköhän silloin monikin
»periaatteineen" väljän epäröi?
Että niin onkin asian
laita, todistaa tuo Viipurin kauppakokous, jossa ankarasti
pllheksittiin lausuntoa, jossa uskallettiin vastustaa juutalaisten kansalaisoikeuksia, mutta jonka jälkeen eräs, joka siinä tilaisuudessa laski ankarimmat sanat, jälestäpäin julkisuudessa
on ilmoittanut, että hänen mielestä aika kuitenkaan ei vietä
ole tullut antaa juutalaisille Suomessa täydellisiä kansalais-

oikeuksia.

Onpa tältä wuodelta vietä mainittapa muitakin maanwiljelyksen, kaupan ja teollisuuden edistystä koskemia tapaut.
sia. Niinpä on muistettava esim. se onnistunut meijerinäyttely, joka pidettiin Sawonlinnassa viime wuoden
Myöskin Tampereen Saajan
Syyskuun I—3 pp.
rautatie on tänä vuonna avattu wäliaikaiselle liikkeelle,
ja tänä syksynä 1' p. lokakuuta hallitukselta »varsinaisesti
»vastaan otettu ja suurella juhlallisuudella wihitty. Sen
kustannukset ovat olleet lähes seitsemän miljonaa huokeampia
kuin arwiolllskussa oli otaksuttu ja maksaa siis tämä rautatie kaikkiaan 15,300,000 markkaa.
Säätyjen päätös Ouluun rakennettawastll rautatiestä on saanut hallituksen
wahwistuksen, joten senkin rakentamiseen kaiketi piakkoin ryhdytään.
Puuhat rautatietä »varten, joka yksityisten toimesta rakennettaisiin Turun radalta Poriin, ovat myöskin
tämän vuoben kuluessa olleet »vireillä.
Nuoren asewelwollisuus-laitoksemme johdosta on meidän kerrottawa, etta reserwijoukot tänä kesänä ensi kerran
oliwat harjoitettllwinll. 1881 wuoden kutsunnan harjoitukset kestiwät §etnäf. 6 p:stä Elot. 4 p:aän ja 1882 wuoeen
kutsunnan Elok. 9 pistä Syyskuun 7 p:ään. Sanomalehtien kertomukset niistä owat olleet fotoin ilahuttawia, elämä
kasarmeissa on ollut kiitettäwä ja harjoituksia on tehty warsin
Jämättä menestyksellä.
—
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Mi maamme korkeinta hallituskuntaa, Keis. Senaattia, koskema tärkeä asia on tältä wuodelta muistettawa.
Keisarillisen käskykirjeen kautta on nimittäin koko joukko
Suomen hallintoasioita, jotka hallitsija tähän asti yksinaau
on ratkaissut, jätetty kokonaan Keis. Senaatin rattaistani af
Wuoden riemullisiin tapauksiin kuuluu Keisarimme ja
Suuriruhtinaamme sekä hänen korkean puolisonsa juhlallinen
kruunaus Moskowassa 27 p. totutte Toukokuuta. Tätä
tapausta on kalenterissamme toisessa kohden muistettu erityisellä kirjoituksella.
Ei ole unl)otettawll, että tämän wuoden ajalla on
pantu alku kahden kansallisen muistomerkin pystyttämiseen.
Tänä wuonnll on nimittäin aljettu yleinen rahankeräys sitä
muistopatsasta warten, jolla Suomen kansa on tahtonut
tallentaa jälkimaailmankin nähtäwäksi jalon hywäntekijänsä,
Tänä wuonna
Keisari Aleksanteri toisen muodon.
on myöskin ratkaistu kauan horjumalla kannalla ollut
tyhuonc-llsill. Säätyjen miime tnattiopäimittä asettama n.
s. Sllätyhuonewllltuuskuntll on nyt Minneinkin ratkaissut asian siten, että Suomenmaan säädyille rakennetaan komea kokoushuone Helsingin kaupunkiin näkymälle paikalle
Ulrikaporin muorella.
Emme olisi toimellemme uskollisia, jos jättäisimme
mainitsematta pari liikettä, jotka tämän wuoden ajalla omat
esiytyneet huomattamammin kuin ennen. Meillä on nyt,
näet, monien entisten kysymysten lisänä myöskin n. s. naiskysymys. Meillä, niinkuin ulkomaillakin, on myös noussut Vaatimuksia, että naisten yhteiskunnalliset oikeudet laajennettaisiin, että heille walmistettaisiin tilaisuutta
siwistyksen saamiseen, kuin miehellenkin on tarjona, ja hankittaisiin oikeus päästä toimihin julkisen elämän alalla enemmän tuin tähän asti. Jämä kysymys on tänä wuonna ollut eleillä melkein yksinomaisesti ainoastaan sanomalehdissä,
johdosta wiela ole ryhmihinkään laajempiin toimiin ei
dytty. Meidän täytyy sen wuoksi jättää tulewaisuuden rat»
kaistawaksi, onko tällä liikkeellä jo meilläkin tarpeelliset juurensa kansan tajunnassa, seisommeko mekin siis tässä fen
niin sanoaksemme historiallisen ilmiön edessä, jommoisekfi
muualla näyttää muodostuneen, wai onko kysymys meillä

saa-

saman

sen

se
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syntynyt ennen aikojaan.
Toinen liike, jota myöskin on
tänä loitonna, enemmän kuin ennen, wetänyt huomiota puoleensa, on n.
raittiusliike. Paljon on ilmaantunut
meillä sellaisia, jotka itse noudattamat ja teloittamat muita
noudattamaan raittiutta,
o. wäkewäin juomain joko tät)dellista karttamista tai ainakin niiden »väärinkäyttämistä.
Kun ajattelee, kuinka juoppous meidän
on
tullut yleiseksi, tuhoa ja turmiota ennustamaksi paheeksi,
kuinka muutamin paikoin ei enää pidetä hiipeänäkään wäkemäin juomaiu liiallista nauttimista ja kuinka suuri ruumiillinen ja henkinen kurjuus on, johon juoppous on syössyt ja yhä enemmän syöksee tuhansia meillä, niin ei ole ihmettelemistä, että jalommissa ihmisissä syntyy sisällinen ja
wastnstamaton halu nousta tawalla tai toisella tätä pahetta
tukllhuttllmacm. Myöntänee siis jokainen, että tällainen liike
woipi olla suureksi siunaukseksi kansallemme, jos filte onnistuisi tukkia yksi niistä mätähaawoista, joita yhteiskunta meilläkin jo alkaa sairastaa. Jos
ei saisikaan kaikkia Absoainakin herättää ihmiset ajattelemaan
lutisteiksi", woisi
ja pitämään juoppoutta häpeänä, ja silloinkin
waikuttaisi

s.

s.

maassamme
se

se

se

se

hywäa.
Olemme joutuneet kertomuksemme loppupuolille. Kuivauksia tämän wuoden tapahtumista ja oloista on seurannut toinen toisensa jälkeen ilman mitään »johtamaa lankaa"
niiden järjestämisessä. Muutamat niistä kuwauksista owat
wiela sitäpaitsi ehkä jättäneet lukijan huononpuoleiselle tuulelle. Olemme sen tvuoksi säästäneet tähän jotakin, joka ainakin Haluttanee niitä, joille kansallisen siwistyksen edistyminen ja sen peruskuvien wahweneminen on kallis asia.
Tänä kuluneena wuosikautena ilmaantunut suomenkielinen kirjallisuus on nimittäin seka laatuunsa että laajuuteensa
katsoen tllwallista rikkaampi. Sen alkuperäisistä teoksista
tenttaamme tässä hnomattawimpiin, jommoisia omat: Suonion kootut runoelmat,Eliel Assielin'in teos,, Saleitta»
lan tutkimuksia", I wihko,TH. Rein'in „Oppikirja muodollisessa logiikassa" ja A. Meurman'in „Sanakirja
yleiseen siwisrykseen luutumia tietoja Marten", I
wihko; sitten on mielä ilmaantunut muutamia alkuperäisiä
näytelmiä seka albumeja (Joukahainen, Lännetiir,
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Alku). Tärkeä Biografinen nimikirja on myöskin tänä
wuonna ilmestynyt täydellisenä. Suuresta käännösten paljoudesta mainitsemme tässä ne, mitkä mielestämme omat tärkeimmät: Shakespearen näytelmistä on jälleen saatu
meksi kaksi, nimittäin Wenetian kauppias ja Kuningas Lear" (käänt. P. Cajander); wenäläisen kirjailijan Gogol'in mainehikas romaani „Ku ollee Sielut"
(käänt. Samuli S.) on saatu suomenkielelle; saksalainen
G. Weber'in laaja ja arwossa pidetty Aleinen ihmiskunnan historia (kumilla warustettu, käant. A. Suppanen)
on wuoden ajalla alkanut suomeksi ilmaantua; käännös 31.
Nordenskiöldin matkakertomuksesta „Wegan matka" -on
loppuun suoritettu.
Sitäpaitsi on tänä wuonna wihkottain alkanut ilmaantua eräs hywin kallisarwoinen teos, nimittäin Kirkkoraamattu, warustettu tunnetun taiteilijan
©oren piirtämillä, arwokkaiksi tunnetuilla tumitta.
Onhan sitä siinä yhden wuoden osaksi.
Ia tähän päättyköön tämä muistelma kuluneesta

suo-

wuodesta.

K. K.
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Maantiellä.

(Kansan tapaan).
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Katsahdus muutamiin maamme tieteellisiin

seuroihin.

"Ahminen

on luotu hywäksi ja onnelliseksi. Siwistys on tehnyt
m hänet huonoksi ja onnettomaksi. Minkä tähden? Sentähden,
Js§ että tieteet, taiteet, filosofia, kirjallisuus j. n. e. ainoastaan näännyttäwät, heikontllwllt ja willitsewat ihmishengen."
Näin ajatteli ja opetti wiime »vuosisadalla muuan ..luonnollisuutta" ihailema ranskalainen filosofi (Rousseau), jonka sanat oliwat puolen Euroopan uskonkappaleet.
Mutta kummallista! Juuri hänen aitanansa tieteitten roil=
jeleminen wirlistyi ja siihen ottiwat osaa hänen ihastelijansa, jopa

Pn itsekin.
Asian laita

ihmiselle ole mitään luonnollisempaa,
Se kuuluu irroittamattomasti hänen koko olentoonsa. Sen tyydyttäminen on hänen henkensä sywimpiä tarpeita.
Sen kieltämisellä hän yhtä wähän pääsee siitä roapllllksi, kuin janoawa

tuin

on, ett'ei

tuttimishlllu.

sanomalla sitä tarpeettomaksi.
Historia tätä tosiasiaa yltä kyllin todistaa. Se meille osoitkuinka ihminen aina siitä hetkestä, jolloin hän astuu näkymiin

janosta,

taa,

maailman näyttämölle, taukoamatta on pyrkinyt totuuden tuntemiseen, jaaiouttamaan tietoja ja warmaa käsitystä. Tuhannen tuhannet oroat yrittäneet käsittämään maailman ja ihmiskunnan kehitystä j.
o.historiatll. Toiset omat koettaneet wastata filosofian arwoituksiiii. I.
n. e. Kaikilla tietoisuuden aloilla on ammoisista ajoista ollut roä=
symättömiä työntekijöitä. Kun toonia tuttijavolmi häwiää, on aina
miori ollut wlllmis astumaan sen sijaan. Tutkija, työntekijä kuolee. Mutta työ ei lakkaa, ei lepää, ©e on kuolematon, yhtä kuolematon, tuin se puhdas tiedonhalu, jota aina antaa yhä uutta intoa ja kestäwyyttä työhön. Ei kukaan kieltäne, että tämä tieteellinen työ on suurenlllisia saawuttanut; päiwästä päiwäan tiedon
aarteet tarttumat, piimästä paimään ihmiskunnan näköala laajenee ja selwiää.
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Mutta niitä lienee olemassa, jotta ainoastaan aineellista hyötyä ajattelemat ja epäillen tysywät, pitääkö pienen, jopa köyhänkin kanfan känttää wahiä warojlllln semmoiseen „fjebelmättömään" työhön.
Woisimme kysywille wiitatll wiime päiwien lukemattomiin keksintöihin, niihin moninaisiin parannuksiin »valtiollisella, yhteiskunnallisella
ja aineellisella alalla, joilla ihminen koettaa tehdä elämänsä niin
mukawlltsi ja mieluiseksi Enin mahdollista. Sillä kaikelle tälle on
laskenut pohjan tieteellinen työ, jouka suurta merkitystä useimmat
älpätuät Masta
käytännöllisistä tuloksista. Mutta jo siinä on
liittämä Mastans, etta totuudeu tutkiminen on sekä yksityisen ihmiettä ihmiskunnan korkeimpia tehtämiä. Se on heidän kalliimpia

sen

sen

Melmollisuutsillnsll.

Tähän ihmiskunnan yhteiseen työhön on Suomitin kunnialla
ottanut osaa. Suomenkin saloissa on läpi muosisatoja tutkittu, ajateltu, luettu ja kirjoitettu. Wuonna 1640, kun Turkuun perustettiin
akatemia, suomalaisten tieteelliset pyrinnöt saiwat kestämän jalansijan omassa maassa. Mutta Turkuun ja akatemiaan he pysyimätkin rajoitettuina. Sen ulkopuolella oli niillä kannattajia ani Harmassa.
Ulkomailla ja Ruotsissakin olimat olot toisellaiset. Siellä tieteellinen harrastus Moitti yhä laajempaa alaa. Wanhanaikuinen,
ahdasmielinen katsantotapa, jonka mukaan tieteitten pitää astua
käytännöllisten tarkoitusten pattoetutfeen, Mäistyi. Samaten se tieteellinen ylpeys, jota eroitti tiedemiehet toisistaan ja etenkin kaikista niistä, jotka eimät heidän piireihinsä kuuluneet. Sitä Mähäu
ammattimaista tapaa Mastaan, jolla tieteitä yliopistoissa tawallisesti harjoitettiin ja opetettiin, astui puhtaampi, roapaampi, yleisempi
ja moimatfaampi tieteellinen harrastus.
Wasta nyt kulumalla muosisaoalla maamme tieteellinen elämä,
kääntyi tähän uuteen suuntaan. SBuoben 1827 tulipalo hämitti muinoisen pääkaupunkimme satamnotisine traditiooneineen ja tarkoitti Manhan akatemian uudenaikuiseen, länsi-eurooppalaiseen Helsinkiin. Samaan aitaan unentapainen uupumus, joka oli seurannut Suomen te
loittamistll Ruotsista, rupesi Mähitellen Mäistymään. Kansamme kan-

sallinen herääminen alkoi, antaen uusia Moimia, uusia tarkoitusperiä ja uutta isänmaallista intoa.
Nyt elpyi tieteellinenkin elämä. Maamme tiedemiehet huoMllsiMllt, että heidän täytyi yhdistyä Voidakseen kunnialla edistää
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isänmaatansa Euroopan tieteellisellä työwainiollll. Mbistetyin woimin oli mahdollista moittaa niitä Mllikeuksia, joita wastaan yksityinen oli liian heikko. Syntyi tarme hankkia yksityisten tutkimuksille
keskikohtia, joissa eri tutkijain pyrinnöt, into ja työ ikäänkuin sulautuiwat yhteen tarmokkaaksi tiedettä edistämäksi moimaksi.
Tästä tarpeesta Suomen tieteelliset seurat owat saaneet al-

flunsll.

Suomen Tiede-seura.
Sywästi tuntien kuinka suuresti tieteellisten seurain puute
erittäinkin meidän syrjäisessä maassamme esti tieteitten Viljelemistä,
muutamat tiedemiehet taiteetta w. 1838 ftäättiwät perustaa tiedeseuran, jonka tarkoitus oli „sekä edistää itsenäisiä tieteellisiä tutkimuksia, että yleensä elähyttää ja auttaa tieteellistä työtä, antamalla
tilaisuutta keskinäisiin ilmoituksiin tieteitten edistymisestä muualla".
Pidettyänsä muutamia walmistawici kokouksia prow. Hälltröm'in johdolla, he ilmoittiwat päätöksensä suuriruhtinaalle ja
jättiwät

sääntöehdotuksen hänen tartastettawaksensa.
Huhtikuun 28 p:nä 1838 suuriruhtinas hywäksyi seuran perustamisen, rumeten itse sen „korkeaksi suojelijaksi", ja 21 p:nä touko-

kuuta saannot, jotka melkein muuttumatta wielä oroat woimassa,

wahwistettiin.
Seura jakautuu kolmeen osastoon: matemaatillis-fyysilliseen,
luonnon-tieteelliseen ja historiallis-filolussiseen, joista kukin ehdoittaa

omat jäsenensä, mutta jotta kaikki ottamat osaa seuran yleisiin kokouksiin, joissa uudet jäsenet yhteisesti maittaan. Korkeimmaksi jäsenluwuksi on molemmassll edellisessä osllstossll määrätty 10, kolmannessa 15.
Alkuansa oli seuralla ainoastaan 15 jäsentä. Innolla kuitenkin pieni yhdistys ryhtyi työhönsä. Toukokuun 28 pmä 1888
pidettiin ensimmäinen kokous. Wanha proto. Hällström määrättiin
j3ut)eenjostaja=tointaan jättämään,

Varapuheenjohtajaksi,

joka

luottamusmies wuosijuhlassa maittaan ja aina seuraamana wuonna
maalitta rupee puheenjohtajaksi, tuli prow. Sahlberg. Seuran »alituiseksi sihteeriksi" walittiin proto af ©Hultén, joka hoiti wirkaansss
wuoteen 1856.
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Kokoukset pidettiin, kuten wieläkin, kerran kuukaudessa, paitsi
heinäkuusta syyskuuhun. Niissä noudatettiin, mitä ohjelma määräsi:
„ilmoittakllllt jäsenet sekä omien tutkimustensa ja hawaintojensa hedelmiä, että tietoja niistä tutkimuksista, löydöistä ja hawainnoista
luntin wiljelemäsfä tieteessä, jotka omat tulleet heidän tietoonsa, joko
Pöytäkirjat
julaistujen kirjoitusten tahi tirjewaihdon kautta".
painettiin sääntöjen mukaan wiralliseeu lehteen („Finlands allmänna
tidning"). Itsenäisiä tieteellisiä tutkimuksia koottiin seuran „Aota
societatis scientiarum fennioae'' nimiseen toimitus-sarjaan. Tämän
suuren ja armottaan sarjan esikoinen, ensimmäisen osan ensimmäi-

nen wihko, kaunisti yliopiston 20ll:wuotiZta riemujuhlaa, ja hiljakkoin
on ilmestynyt sen kahdestoista osa.
Seura oli perustettu harjoittamaan ja kannattamaan tieteet
listä tutkimusta, puhtllllu tieteen hywätsi, katsomatta siihen, koskiko
tämä tutkimus meidän maatamme ja kansaamme wai ei. Mutta
ajan kuluessa ja fen mukaan kuin seura on taswanut ja waurastmmt, oraat, niin sanoaksemme, mätjemmän kosmopoliitiset ja enemmän kotimaiset tarkoitukset »voittaneet suurempaa merkitystä seuran
toiminnassa. W. 1846 seura toimitti säännöllisiä meteoroloogina ja
llimatoloogisia hawllintlljll tehtäwiksi. Niitä on siitä asti jatkettu,
tätä nykyä noin kolmellakymmenellä paikalla eri osissa maatamme
Enimmän osan näistä hawainnoista on seura painattanut alla
mainittuihin teoksiin, sekä wuodesta 1873 erityiseen „meteoroloogisia

pamaintoja" nimiseen sarjaan («Observations météorologiques")
jonka seitsemäs wuositerta miime wuonna ilmestyi.
Mä useammin tuotiin seuran tarkastettllwaksi ja kustllnncttawllksi isänmaallisia aineita koskewia kirjoituksia. Kun niitä
syystä tahi toisesta ei sopinut painattaa Acta sarjaan, rupesi seura
julkaisemaan kaksi uutta toimitus-sarjaa, nimittäin w. 1857 „Lisiä
(Suomen luonnontieteesen, tansatieteesen ja tilastoon" (Bidrag till Finlands natnrtännebom, etnografi och statistit), joita wuoteen 1864
ilmestyi 10 osaa; ja seuraawana wuonna „Lisiä Suomen luonnon
ja kansan tuntemiseen" (Bidrag till kännedom af Finlands natur
och folt), joitten 87:mäs osa wiime wuonna ilmestyi. Molemmat sarjat, sisällykseltään melkein aiwan samallaiset, sisältäwät suuriarmoisill tietoja koko siitä laajasta alasta, jonka nimitykset osoittnwat.
Tieteelle sekä maamme ja kansamme tuntemiselle tärkeä on myös

seuran keskusteluihin" (Ofwersigt af Finska wetenstllpsse »Katsausförhandlingar),
jota
societttens

wuodesta 1863

rouofittain

ilmes-
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tl)!}, toaan joka, kuten mainittiin, ensin painettiin ainoaltaan Suomen wiralliseen lehteen, josta ne to. 1853—1856 koottiin lahteen
toistoon. Tähän ..katsaukseen" on näet painettu sellaisia pienempiä,
kokouksissa esitettyjä tieteellisiä tutkimuksia, jotka lyhyytensä touoksi
eiwät fotot edellisiin sarjoihin.

se

osa Suomen tiede-seuran toiminnassa on tietysti
esiin seuran julkaisemissa kirjoissa. Mutta
seura muullakin tamoin edistänyt maamme tietcllistä

Tärkein

työ,

jota astuu

suuresti on
elämää: kustantaen etewiä kalliita teoksia, antaen apurahoja ulkomaisia tutkimusmatkoja warten, lausuen pyydettäessä mielipiteensä
tieteellisistä kysymyksistä j. n. e.
Lahjojen kautta ja waihtamalla toimituksiansa useitten ulkomaan tieteellisten seurain kanssa, tiedeseura on koonnut melkoisen
ja armotkaan kirjaston, josta miime wuonna ilmestyi luettelo.
Semmoinen waikutus, kuin tiedeseuran, tuottaa tietysti suuria menoja. Seura onkin perustumisestansa asti nauttinut waltion puolesta runsasta kannatusta. Wuodesta 1840 annettiin painokustannusten törmäämiseksi 1500 ruplaa pankko assiaMtioneja wuo-

teensa. Tähän wuotuiseen waltioaftuun lisättiin wuonna 1848, kymmeneksi touobetfi, 570 hopearuplaa. W. 185? waltioapu korotettiin 700
hopearuplalla ; to. 1865 määrättiin seuralle kaikkiaan 8000 markkaa ja
1875 13,000 markkaa. Paitsi näitä summia on useat kerrat ylimääräisiä apurahoja seuralle annettu, ja to. 1881 sille suotiin 2000 markan
suuruinen wuotuinen hyyryraha, siksi kun seura saafti oman rakennuksen.
Lokakuun 27 ft:nä 1881 hallitus antoi kokonaan seuran hoi-

toon mllgneetillisen ja meteoroloogisen obserwatorion, joka ennen
oli ollut ainoastaan seuran walwonnan alainen, ja joka nyt sai nimen „Suomen tiede-seuran meteorolooginen keskus-laitos". Uudelle
laitokselle maksetaan wuodesta 1882 rouoteen 1886 wuodessa 16,000
maiktllll. Sen ohessa annettiin kaksi ylimääräistä apua, toinen 6560 ja
toinen 6564 markkaa. Laitoksen johtaja on tiedeseuran wirkamies ja
tätä nykyä sen jäsen.
Suomen tiedeseuran waitutusta haittaa moni seikka, jota
ulkomaan tieteelliset yhdistykset ja akatemiat eiwät tunne. Sen jäsenten on mahdoton täyttää toto aikaansa ja kaikkia woimiansa tieteelliseen työhön, moni sitä paitsi jakaa työnsä hedelmät muille yhdistyksille, joihin hän tuutuu. Useat jäsenet eitoät asu Helsingissä
tahi otoat muuttaneet sieltä pois eitä heidän sijaansa saa walita uu-

sia

jäseniä.

Kansamme on pieni

ja köyhä,

tiedemiehiä harroalsa.
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Tähän tulee lisäksi pakko ulkomaalle aiotuissa teoksissa käyttää wierasta kieltä. „Wieiasten kielten käyttäminen on", lausui proto.
Ahlqwist to. 1864", yksi niistä useista uhreista, jotka meidän täytyy tehdä wähäisyytemmc tähden. Gll'emme sitä tekisi, kadottaisimme kunnian ottaa osaa tieteitten kehityksessä. Ia se wahinto
olisi torwaamaton!"
Ken ei unohda niitä haitallisia epäkohtia, joihin olemme Kuitanneet, ei kieltäne, että Suomen tiede-seura on kunniakkaalla taivalla täyttänyt tarkoituksensa kannattaa ja elähyttää maamme tie-

teellisiä pyrintöjä.

seuran

Miksi
tulcwaisuus ja maamme tieteellinen elämä
yleensä on muodostuma, riippuu siitä, kuinka itse kansamme henkinen
siwistys kehittyy." Wiime wuosikymmenten kokemus antaa pätemän
määrin, kuin sen siwistys-kanta
syytä toimea, että kansamme
kohoaa, yhä selwemmin huomaa, kuinka wälittömasti tämä siwistys perustuu siihen, mikä on yleisinhimmillistä, nlkonaista, kuinka ylen tärkeä n. kosmopoliitinen tieteellinen työ siis on sillekin. Samassa mää-

samassa

s.

rin on Suomen tiedeseuran asemakin tulewaiiuudessa turwattu,
ell'ei seura itseänsä pohjastansa, kansasta irroita.
Tätä nykyä seuralla on 10 kunnia- ja 32 roarsinaista jäsentä.
Prowessori Schulten'iä seurasi sihteeriwirassa waltioneuwos
Arppe. Hänen jälkeensä on wuodesta 1867 waltioneuwos Lindelöf tätä tärkeää luottamuswirkaa hoitanut.

Suomen historiallinen

seura.

Wiela merfiHifemmän paikan maamme simistyshistoriassa,
tuin tiede-seura, on Suomen kirjallisuuden seura täyttänyt. Mutta
sen wlliheista ja wnitutuksesta on tässä kalenterissa ennen
kerrottu. Tahdomme sentähden luoda silmäyksen erääfett seuraan,
jota melkein moi sanoa Kirjallisuuden seurasta lähteneeksi wesaksi,
nimittäin Suomen historialliseen seuraan.
Se oli alkuansa edellisen seuran historiallinen osasto. Jo
semmoisena se työskenteli tuin puoleksi itsenäinen yhdistys, toimittaen painoon Historiallisen Arkiston neljä ensimmäistä roihkoa
(Suom. Kirj. Seuran toimituksia 41 rotu. 1866-74). Wasta w.
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1874 osaston jäsenissä syntyi aate perustaa erityinen suljetin historiallinen yhdistys. Kamarinenwos Rabbe, senaattori Koskinen,
tohtori Vomansson, prowessori Elmgren ja tohtori Ignatius tekiroat sääntöehdotuksen, joka maaliskuussa jätettiin senaatin tarkastettawaksi. Melkein kokonainen wuosikausi meni umpeen, ennen
kuin toaStauS 25 p:nä helmit. 1875 wihdoin annettiin. Seuran sallittiin perustua, ja sääntöehdotus wahwistettiin. Maaliskuun 25
p:nä s. to. Suomen historiallinen seura piti ensimmäisen kokouksensa.
Seuran tarkoitus on sclmittäa Suomen muinaisuutta. Sitä
Marten seura ohjelmassaan lupasi harjoittaa erityistutkimuksia Suomen historiassa, muinaistietcessä ja siihen kuulumissa aputieteissä,
painattaa historiallisia todistuskappaleita setä, mainin salliessa,
antaa mlltkll-llftua wierasten arkistojen tai historiallisesti merkillisten paittain tutkimista Marten.
Kieltämätöntä on, että seura woimiensa mukaan ja innolla
on palkatonta työtänsä tehnyt. Sen todistaa etupäässä ne kolme
osaa Historiallista Arkistoa (5—7), jotka seuran omalla kustannuksella ilmestyiwät roro. 1876—1881. tätnat wihot, samaten kuin neljä edellistä, sisältämät sekä pitempiä tutkimuksia, että
seuran pöytäkirjat, joihin pienempiä tiedon antoja on otettu. Ia
kummassakin osassa löytyy mitä arwokkaimpia lisiä maamme historiaan.
Toinen yritys, joka ei ainoastaan ole historialle tärkeä, waan jota roelrooittaa suurta yleisöäkin kiitollisuuteen Historiallista seuraa kohtaan, on Biografisen Nimikirjan toimittaminen.
Työhön,
johon moni seuran ulkopuolellakin oleroa henkilö on
ryhdyttiin w. 1879. Seuraaman wuoden marrasottanut osaa,
kuussa ilmestyi Biografisen Nimikirjan ensimmäinen mihko ja jo
roiime kesäkuulla oli suuri teos malmistunut. Historiallinen seura
oli wihdoin woittanut ne suuret waikwdet, joiden kantta moni»
wuotiset toiroeet oliwat pettyneet ja edelliset samallaiset yritykset
menneet kumoon.
Mitä tutkimiseen tulee, seura siis kunnialla on täyttänyt lupaufftanfa. Mutta aikomustansa painattaa historiallisia todistuskappaleita sekä antaa matka-apua tutkijoille on seuran wllsta wiime
touofitaubeHa onnistunut toteuttaa. Syy siihen ei ole ollut muuta
kuin
rahan puute. Senaatti näet tosin ei kieltänyt seuran perustamista, mutta kielsi antamasta sitä wuotuista waltioapua
(3,000 markkaa), jota perustajat ftyysiwät, jättäen siis seuran ilman
wähintäkään kannatusta. Gll'ei oteta lukuun niitä 600 ml., jotka
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seura oli historiallisesta osastosta saanut haltuunsa ja jotka muuan
..Äyrämöinen" oli määrännyt palkinnoksi sille, joka kirjoittaisi Käkisalmen linnan ja läänin historian, ei siis seuralla ollut minkäänlaisia tuloja wälttämllttömimpientllän menojen suorittamiseksi.
Omasta kukkarostaan seuran jäsenet niitä maksoiMat. Joulukuussa
w. 1875 eräs „maamme historian tutkimuksen ystaMa" nimeänsä
ilmoittamatta lähetti seuralle 2,000 mk. Mutta pian „Arkiston"
painokustannukset hifistänsä ulisiwat tehneet lopun näistä rahoista.
Arkiston tulewaisuuttci seuran harras jäsen, kamarineumos Rabbe
sentähden turmasi, lahjoittamalla to. 1877 seuralle 10,000 mk., joiden korot kuitenkin oliwcit hänen Mainiollensa maksettciwat, kunnes

tämä M. 1880 kuoli.
Asiain näin ollen historiallisen seuran siis täytyi emä-yhdistykseltä, Kirjallisuuden seuralta pyytää apua, moidakseen ryhtyä
»Todistuskappaleita Suomen historiaan" nimisen toimitussarjan
julkaisemiseen. (Manin rahastosta annettiinkin 800 mk. ja miime
syksyllä ilmestyi mainitun sarjan ensimmäinen, senaattori Koskisen
toimittama osa, „£enraau=furoernöört D. M. Sprengtporten'in wirallinen kiijewaihto ro. 1808—09".
Wiime kesänä seuran ensimmäinen stipendiaatti kämi Pohjanmaan arkistoja tutkimassa.
lärjestyiseensä nähden Suomen historiallinen seura jyrkästi
eroo Ruotsin, Norjan ja Tanskan historiallisista yhdistyksistä.
Viimemainitut omat näet koettaneet ja heidän onkin suuressa
määrin onnistunut tehdä historiallisen tutkimuksen ja omat harrastuksensa koko kansan yhteiseksi asiaksi. Niiden jäseneksi pääsee jokainen, joka Maan tahtoo suorittaa määrätyn jäsenmaksun. Näillä
yhdistyksillä onkin jäseniä tuhansittain ja heidän rahllseikkllnsa omat
siis hymällä kannalla. Aikakauskirjoja toimittamat toimikunnat,
joihin on wlllittu kunkin maan etemimmät historian, tutkijat. Suomen historiallinen seura (itä mastoin on akatemian tapainen, suljettu yhdistys. Sen jäsenet Malilaan kirjallisen ehdotuksen mukaan
suljetuilla lipuilla ja heidän luknmääränsä ei saa nousta yli 15,
joka määrä nyt on täysi.
Seuran ulkopuolella olemien Hentilöiden sallitaan, erityistä
lupaa saatuansa olla seuran kokouksissa läsnä ja siellä tuoda esiin
tieteellisiä hawaintojansa. Mutta siinä onkin ainoa side, joka yhdistää seuran muun'maailman kanssa. Ia siitä on lausuttu eri
mieliä, onko sellainen järjestys etenkin tätä nykyä, kun jo monella
taholla niin innokasta kotimaisen historian harrastusta ilmestyy,
köyhälle seuralle sopimin.
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Mutta siitä lienewät kaikki yksimieliset, että historiallinen
ansaitsee kunnioitusta ja kiitosta siitä kelpo työstä, miniä
suorittanut, siitä tawasta, jolla se un pyrkinyt täyttämään
tärkeää isänmaallista tehtäwäänsä: muodostaa Suomen historian
tutkimukselle johtawa ja kannattama keskikohta.

seura
se on

Suomen Muinaismuisto-Yhdistys.
Kolmas seura, joka päin mastoin alusta altain on nojautunut
kansalaisten kannatukseen on Suomen MuinaiZmuisto-Ihdistys. Jo Ruotsin Mllhtllwuuden aikakaudella oli hallitus säätänyt

asetuksia erilaisten muinaisjäännösten rauhoittamiseksi ja asettanut
tieteellisen wiraston Malmomaan asetusten noudattamista. Mutta
luit Suomi erosi Ruotsista ja sai itsenäisen waltion aseman, niin
nuo asetukset jäitoät unohduksiin, Suomessa kun ei ollnt tieteellistä
toimikuntaa, joka olisi hallituksen puolesta walwonut niiden noudattamista. Wanhan tämän mutaan kuitenkin raha-aarteita joskus tarjottiin hallitukselle lunastettamiisi ja ostettiin silloin osittain
tai kokonaisuudessaan yliopiston »vähäpätöiseen „xa%a- ja taidetammioon", jonka hoito oli simutoimena uskottu jollekulle yliopiston
opettajalle. Mutta fen enempää huolta ei kotimaan muinaisjäännöksistä ollut. Aumastaan muutamissa yksityisissä tutkijoissa rupesi aikaa woittain, 1840=lutoulta altain, jotu muinaistieteellinen
harrastus kytemään. Näitä muinaistutkinnon ensimmäsia harrastajia oliwat
I Fellman, G. Geitlin, M. A. Castrm,
H. A. Reinholm, §. I. Holmberg, K. 21. Gottlund, 21. O. Freudenthal, K. F. Ignatius ja g. 2S. Calamnius, jotka mikä milläkin
alalla omat keränneet tietoja Suomen, muinaisjäännöksistä. Muutamat heistä pppfitoät ja saiwat joko yliopistolta tai Suomalaisen
KirjaMsuuden Seuralta kannatusta satunnaisiin tuttimusretkiiu.
Ainoastaan Gottlund sai »aitiolta Maroja tutkimusmatkoihinsa to.
1859 ja 1861, mutta hauen kerityksensä jäiwät julkaisematta. Ahkerin näistä muinllistuttijoista oli kuitenkin Reinholm, jota tosin oitellstlllln perusti tutkimuksensa kansan muistoihin, mutta myöskin

maassamme

warsinllisen muinllistieteen alalla on kerännyt m. m. ylen runsaita
tietoja Suomen muinaislinnoista. Holmberg taasen oli ensimmäinen, joka yliopiston

kansatieteellisen museon

hoitajana 1859 eioitti
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museoon

saapuneissa löydöissä kiwi- waski- ja rantatautista muiMhdoin 1867 wuoden waltiosäädyt, Joanhan historiantutkijan Gabriel Reinin ehdotuksesta anoiwat laki-esitystä Suomcn muinaisjäännösten suojelemiseksi. Tämä esitys saattoi tietysti
ilmestyä wastll wiiden roitoben päästä, 1872 wullden waltillpäiwillä.
Mutta käsitys siitä, että ehdotettu laki olisi woimatun, jos ei kansa
tiennyt mitä muinaisjäännöksiä laissa tarkoitettiin, oli pääsyitä Muinaismuisto-yhdistyksen syntyyn noiden kahden waltiopäiwäin wälilla.
Turhaan kuulusteltuansa kewäällä 1870 matla-apna eräälle nuorelle taidetutkijalle, joka halusi tarkastella kesti-aikuisia seinämaalauksia, weistotuwia y. m. muinaisjäännöksiä maamme kirkoissa, päättiwät nuoret tieteilijät maisteri I. R. Aspelin, joka edellisinä wuofina oli tutkinut Etelä-Pohjanmaan muinaisjäännöksiä ja par'aikaa
»varusteli tutkimusmatkaa (Suomen suwun aloille Wenäjälle, ja
historian tutkija ylioppilas S. A. Castren ryhtyä muinaistieteellisen seuran perustamiseen. Heidän innostukseensa turwaten mieltyi
tuumaan kolmantena miehenä taiteenharrastaja ylioppilas O. af
Heurlin ja Toukokuun 12 p. kutsuttiin joukko muita ylioppilaita
ja maistereita eri osakunnista, yhteensä 22 nuorta miestä, perustamaan kokoukseen. Seuran tulisi etupäässä turwata nuorison innostukseen ja senkin wuoksi walittiin siinä kokouksessa kunniaesimieheksi
nuorison pStätoä, historian prowessori S. Topelius, waraestmieheksi
tohtori £. 81. Neinholm, sihteeriksi K. St. Castren ja rahastonhoinaiskauluja.

tajaksi O,

af Heurlin. Seuraawissa kokouksissa Kaisaniemellä

tar-

kastettiin sääntöehdotuksia, kunnes hywäksytyt säännöt Toukokuun
28 p. jätettiin wahwistettawikst senaattiin. Hallituksen wahwistus
saatiin Syyskuun 6 p. ja Lokakuun 1 p. 1870 piti Suomen MuinllismuiZto-Mdistys ensimmäisen säännönmukaisen kokouksensa yliopistossa tiedekuntien istuntosalissa.
Ihdistyksen jäseneksi woi, sääntöihin nähden, yhdistyksen
suostumuksella päästä jokainen Suomen kansalainen, sekä mies että
nainen. Ensi muonna maksaa mies 5, nainen 3 markkaa, mutta
sitten mal awllt kaikki jäsenet wnosittain 2 markkaa kukin. Malluaiseksi jäseneksi pääsee maksamalla kerrassaan taikka mähitellen yh-

teensä 25 markkaa. Jäsenmaksut suoritetaan lähimmille asiamiehille,
joita on useimmissa kaupungeissa. Kirjecnwaihtaja- ja kunniajäsenet eiwät maksa mitään. Kokouksia pidetään kuukausittain ja Virwcilitaan wuoden ajaksi wuoksitokouksessa Toukokuun 7p.
joka on M. A. Castrenin tuolipäiwä. Tciwallisena kokouspaikkana

kamiehet
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on myöhempinä muosina ollut yliopiston historiallinen museo, jossll
yhdistyksen kokoelmatkin talletetaan mastaisen kansallismuseon
Maralle.
Nuorista perustajista kuitenkin harwat jäiwät yhdistystä
kannattamaan. Osa hajosi maaseuduille; toista, niiden seassa innokkaan S. A. Castrenin ja neljä ensimmäistä rahastonhoitajaa,
korjasi kuolema. Sihteerien ja rahastonhoitajien waihdellessa pysyi kuitenkin perustajien walitsema esimies S. Topelius aina muoteen 1875 asti yhdistyksen uskollisena kannattajana ja innotta ennen hänen luopumistansa ulkomaan matkan tähden oli yhdistys
saanut sihteerikseen I. R. Aspelinln, joka oli moniwuotisilla matkoilla perehtynyt suomalaiseen muinaistieteesen ja siitä saakka on
yhdistyksessä muiden »virkamiesten Vaihdellessa sihteerin wirkaa

hoitanut.
Wnotisista

jäsenmaksuista oliroat perustajat toiwoneet yhä
tarttumia tuloja yhdistyksen menoihin ja siitä syystä jo ensi wnoden kuluessa kutiuneet seuraan 333 jäsentä. Mutta kun palkattomat rahastonhoitajat ja asiamiehet waihteliwat ja ylimalkaankin
käwi hankalaksi kerätä jäsenmaksuja warsiukiu maaseuduilla, minne
useasti jäiwät suorittamatta. Maikka siis yhdistykseen on wuosien
kuluessa kutsuttu kaikkeastaan 637 jäsentä, eiwat Maikinaiset tulot
ole läheskään moineet tormata menoja ja toimiin on wihdoin ryhdytty saada jäsenmaksujen kanto paremmin järjestetyksi. Tulojensa
tartuttamiseksi on Yhdistys pannut toimeen pari kansallissoitantoa,
jotka tuottimat w. 1871: 853 ja 1875: 362 markkaa. Yliopistolta
sai yhdistys 1000 markkaa taidehistoriallisen lähestytsen kustantamiseksi 1871 ja waltioltll 5000 markkaa museoesineideu ostoksiin
Helsingin taidetcollisnusniiyttelystä 1881. «Vuotuista Maltioapua
on yhdistyksellä ollut wnosina 1873-75: 1000, 1876-78: 2000 ja
1879-83: 8000 markkaa, jota paitsi yhdistyksen tarkoituksiin owat
nhranncet: SBatamon luostarin ianmeni Damaskin mahtaja 1870,
400 markkaa toiwossa etta yhdistyksen tutkimukset myöskin Moisiwat walllistll tämän luostarin muinaisuutta: kreiwi M. ©reittä w.
1874: 75 m. maisteri K. Himaren 1877: 100 m. Maskun kihlakunnan tutkimiseen ja wihdoin kauppias K. F. Sltfigren 1883:
20,000 markkaa, jonka suuren lahjan korot melkoisesti tulemat enentämään yhdistyksen wuotuisia kaytäntowaroja.
MuinllismuistoDhdiZtyksen aktiivinen Maikutus, kun ei se
ole Marojen puutteesta tauonnut, on maihdellut niiden moimien
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mukaan, jotka oroat fen plllweluksessa toimineet. Niinpä se alusta
tääntyi taidehistorialliselle alalle. W. 1871 ja 1874 suoritti yhdistys taksi lähetystöä kertoilemaan ja kumailemaau muinaisjätteitä
Länsi-Suomen ja Ahwenanmaan kirkoissa ja wanhoissa maakartanoissa. Noiden lähetystöjen tuloksina on yhdistyksen sailyssa, paitsi
kertomuksia, noin 820 rakennus- Meisto- tai macilaustaiteellista
turvausta ja tirkonkalujen piirrosta 54:stä kirkosta ja muutamista
Mllllkartllnoistll, uiidcn seassa suuria kalktikopioita kestiaikuisista
seinllinaallluksistll. Nuo keräykset oroat tietysti warsin falligarrocU
sill muiiillistutkimlltsellemme, mutta kun kummankin lähetystön kustantaminen on yhdistykselle maksanut noin puolitoista tuhatta
markkaa, ei sen marat ole kannattaneet keräysten jatkamista, johon
ei ole aina ollut sopimia tutkijoita ja piirustajiakaan saatawissll.
Wielä wähemmin on yhdistys uskaltanut ryhtyä noiden keräysten
painattamiseen, johon wielä enemmän waroja olisi tarpeen. Sitä
wastoin on yhdistys w:Bta 1876 pitäin ruwennnt Suomen kiinteitä
muinaisjäännöksiä luettelemaan kihlakunnittain nuorten tutkijain
awullll, jotka yhdistyksen kehoituksesta ja kannatuksella oroat työhön ryhtyneet. Tuossa tarkoituksessa on jo 30:Sfä Suomen kihlakunnassa kllikkeastaan on niitä bl kulkenut tutkijoita kuulustellen „wanhlln kansan jälkiä" ja muita muinaismuistoja. Walmiita tuteilla warustettuja kertomuksia on noista tutkimuksista 18,
mistä julkaistuja ja muinaisuutta harrastamille henkilöille kussakin kihlakunnassa jaettuja 12, Kun nämät kihlakuntain tutkijat
tiinnittäwiit kansan huomiota kunkin paikkakunnan muinaisjäännöksiin ja heidän kertomnksistaan ainakin muinaisjäännökset ja näiben yleinen laatu kussakin kihlakunnassa tulemat tunnetuiksi, niin
on ymmaiiettämä, mikä suuri hyöty jo tästä työstä on Vastaiselle

tieteelliselle tutkimukselle ja muinaisjäännösten rauhoittamiselle.
Toiwottllwll siis on, että yhdistys ennen pitkää saa tuon alustaman
työn pii toto Suomen jatketuksi ja päätetyksi. Vertaileman mui=

Nllistutkinnon takia on yhdistys niin ikään samaa tarkoitusta Marten lähettänyt tutkijoita Aunuksen Suomalaisille aloille. Ollen tähän saakka muinllistuttmtomme ainoana edustajana maassamme
oroat Suomen hallitus, kunnalliset Mirastot ja yksityiset tuon tuostakin pyytäneet yhdistyksen lausuntoa muinaistieteellisissä kysymyksissä ja yleisö on tottunut lähettämään sille taikellaisia tietoja ja
esineitä menneiltä ajoilta. Muinaismuisto-Moistyksen mahtawa
MllikutuL muinaiStieteellifeen harrastukseen maassamme huomataan
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jo siitä, että fen aikana historiallisen museomme kokoelmat omat
karttuneet 5 tai 6 kertaa suuremmiksi, kun oliwat ennen yhdistytsen syntyä. Ahdinko yliopiston museon kuudessa huoneessa on jo
kauan estänyt tärkeitäkin esineitä esille panemasta ja pitänyt Mireillä toiwon tilawan kansallismuseon toimeen saamisesta.
Varsinaisten muinaistieteellisten harrastustensa ohella on
yhdistys pannut toimeen yleisiä keräyksiä erinäisillä aloilla. Niinpä
yhdistys syksyllä 1878 ryhtyi keräämään merkitykseltään painamia
tai outoja paikkuin nimiä sekä niihin liittymiä tarinoita muinaisuutemme »valaisemiseksi. Koska tällainen lmtys on uusi ja suurempaa
täydellisyyttä woidacin toiwoa Masta kun keräyksen tarpeellisuus
kotimaiselle tutfimufjette tulee yleisemmin huomatuksi, on yhdistys
päättänyt julkaista alustaman nimikirjan, joka tulee käsittämään
noin kolmattakymmentä tuhatta tähän saakka kerättyä paikkuin» ja
suku-nimeä. Niinikään on yhdistys kemäästä 1879 altain kerännyt sukuluetteloja maamme säätyläissuwuista ja jo saaimut sillä
alalla kokoon paksuja siteitä, jotka sisältämät yhteensä kuudetta tuhatta siwull. Selin kokoelma on ainoa laatuansa maassamme ja
siis werratoin lähde wastaiselle tutkimukselle. Työwoimain puute
on tähän asti estänyt yhdistystä ryhtymästä aiotun Suomen sukukirjan julkaisemiseen näiden aineksien noiallll.
Kotimaisen muinaistutkinnon hedelmiä on yhdistys woimienfa mukaan saattanut julkisuuteen. Suomen Muinaismuisto-Ihdistytsen aikakauskirjaa on wuodesta 1874 altain ilmestynyt luusi wihtoa (mat?. 2,50 tahi 8 m. tuttu) ja sen ohella lisäpainoksena yhdeksän toistoa Luetteloja Suomen muinaisjäännöksistä. Kosla nuo toivot tuonen tähden euimmästi titte»
mat kalliiksi, on yhdistyksen kuitenkin usein Marojen puutteesta,
täytynyt keskeyttää niiden painattamista. Kehoituksilla 1878 ja
1884 rouofien almanakoissa ja useilla postissa ja sanomalehdissä
lewitctyillä kiertokirjeillä un yhdistys koittanut kiinnittää kunsan
huomiota muinllistieteellisiin harrastuksiin, milloin niilläkin alalla.
Venetian kansaiuwälisessä maantieteellisessä näyttelyssä w, 1881
palkittiin yhdistyksen toimi, Marsinkin mainittuihin »luetteloihin"
nähden, I:sen luokan kunniatodistuksella.
Wielä tärteämmätsi Moimme arwata Muinaismuisto-Dhdistylsen Maitutustll kotimaisen tutkimuksen alalla, kun muistamme
että kysymys Suomen muinaisjäännösten rauhoittamisesta, jonka
G. Rein Mciinlljll oli nostanut 1867, oli wielä kolmella Mllltiopäi»
9
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wlllä, 1872, 1877 ja 1882, säätyjen käsiteltäMänä, ennenkuin uusi
asetus asiassa saatiin toimeen. WaLta Huhtikuun 2 p. 1883 sai
Mahmistuksensa se kauan itawöitty laki maamme muiuaisjäannösten
rauhoittamisesta, joka tätä nykyä on woimassa. Tuon asetuksen

noudattamista tulee walwomaan Muiliaisticteellinen Toimikunta,
jonka lutoatta ei futaan, et maanomistajakaan, sakon uhalla saa
ryhtyä muinaisjäännöstä purkamaan, poistamaan, etta tutkimaankaan, ja jolle jokaisesta muinaisajan löydöstä on kruununpalwelijätit tantta samoin satun uhalla »viipymättä tieto aiinettama, jotta
toimikunta woi kohta pitää huolta löytöpaikan tieteellisestä tutkimisesta sekä löydön lunastamisesta tieteen Maralle, jolloin löytäjä
saa täyden hinnan ja neljännen osan lisäksi taikka, jos ei löydöllä
myyntiarwoa ole, tieteellisen armon mutaisen hinnan. Niinikään ci
kirkosta, eikä muusta julkisesta rakennuksesta saa edesmastauksen
uhalla hukata, hämittää tai Muiuaisticteellisen Toimikunnan suos-

tumuksetta myydä irtainta,
«valaisemaa tawaraa.

muinaisajan tapoja ja

taidollisuutta

Muinaisjäännösten tieteellinen tutkiminen ja asetuksen mukainen suojeleminen siten tulee tästä lähiu olemaan toimikunnan
päähuolella, mutta muinaisjäännösten ilmaisemisessa ja muinaiskalujen feta muiben moninaisten muinaismuistojen keräämisessä suuren yleisön llwulla on Muiuaismuisto-MdiZtyksellä edelleen olema
niin llMara ja tärkeä työala, että toimikunta siinä ei woine yhdistystä torioata. Nauttikoon siis yhdistys edelleen, kuten tähänkin
saakka kansallisen yleisön kannatusta, jota sen isänmaalliset pyrinnöt ansaitsemat ja tarwitsemat. Kaikille meille omat kotiseutumme
muistot rcitkllhia. Niin oppikoon taloammekin rakastamaan lap»
suuteusll muistoja. Niistä on isänmaanrakkaus Suomessa karttuma.

Muihin tieteellisiin seuroihin ei tila tänä muonita salli meidän koskea. Kcnticsi tulemme siihen tilaisuuteen joskus Mastedcs.
A. Ht.

Suomalaiset yksityiskoulut.
laajuus, minkä yksityisten Joulujen toimi tätä nykyä on
saannt, on epäilemättä aimcin merkillinen ilmiö, joka
tulee olemaan tärkeänä ja huomattawana kohtana isänmaamme
historiassa näiltä Muosikymmeniltä.
Onnen näitä aikoja on tosin yksityisiä oppilaitoksia meillä
löytynyt joku määrä. Mutta ne owat syntyneet peräti toiselle pohjalle, kuin useimmat nykyisemmin perustetut, niinkuin hywin huomataan jo siitäkin seikasta, että entiset oroat syntyneet ja kaswaneet aiwan hiljaisuudessa, kun sitä Mastoin nykyisten tähden niin

ds*- Suomessa

lö>

sanoaksemme koko Suomen kansa on tullut liikkeelle.
Nauhoista yksityiskouluista enin osa on oHut tyttökouluja.
Jotenkin myöhään ja wähemmässä määrässä on meillä roaltio
semmoisia rumennut kustantamaan. Onhan wasta wiime aikoina
yleisemmin rutoettu pitämään opillista siMistystä naiselle tarpeellisena, n. k. herrassäädyssätin.
Ainoastaan maan etelä-osassa ja suuremmissa kaupungeissa
oli tyttö- eli nlliskoulujen tarMe tuntittoampi; ja se täytettiin yksityisillä oppilaitoksilla, joita sopiwat

henkilöt ftitiwät »varsinaisena
elinkeinonansa. Nämä tämmöiset tontut kustannettiin kokonaan oppilasten maksuilla, jotka eiwät sentään juuri rasittamilta tuntuneet,
loska koulua tayttimät etupäässä Mcirallisemmat ja koulukaupungissa asuwat henkilöt; eiwätkä myöskään semmoisen laitoksen menot
lliwan suuria olleet, ja samalla itse koulumaksutkin oliwat kohtuullisia. Niinikään löytyi kaikenlaisia walmistus- ja pikkulasten-kouluja yksityisellä kaunalla.
Ainoastaan yksi korkeampi oppikoulu poikia Marten, wastaaMll maltion nykyisiä lyseoita, on kauemmin ollut olemassa Suomessa, nimittäin ruotsinkielinen yksttyis-lyseo, Helsingissä, joka perustettiin M. 1831. Tällä on myöskin ollut omituinen tarkoitukja luonteensa. Se pantiin toimeen muutamain innollisten

sensa
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miesten tantta, jotka sillä taltioin tahtoiMat sanda alkuun jotakin
sisällistä parannusta oppikouluihin, joissa koko järjestys, opetustapa etupäässä, oli jotenkin wanhan-aikaiseksi ja puutuneeksi käynöt; ja siinä suhteessa mainittu lyseo onkin raimannut tien uusille oloille. Aineellisen kannatuksensa sai tämä oppilaitos oikeastaan Helsingin ylimysknnnastn, joka mielellään kärsi suhteellisesti
suuria konlnmaksuja, kun waan luotti saamansa lapsilleen tawallista
parempaa opetusta. Puheessa olema opisto on sittemminkin asemansa pitänyt, Maikka jo mnutkin oppikoulut omat uusien aat
teiden mutaan järjestettyinä.
etäopiston kansNasta Helsingin suomenkielisen
sa, alkoi toisenlaisia yksityiskouluja syntyä.
Aina siitä, kun suomalainen kansallishenki rupesi heräämään ja suomalaista simistys'ä rumettiin ajattelemaan, on suomenkielisiä oppikouluja Maadittu, Alussa Hallilaksemme ei tätä liikettä
Mastnstannt; ja niinpä aMattiin ensimmäinen suomalainen alkeisopisto Iymäskylässä M. 1858. Helsingin normaalikoulun suomalaisen osaston, joka pantiin altnun M. 1867, piti tuleman toiseksi
sarjassa. Mutta jo M. 1869 tuli ensimmäinen loukkaus: hallitus,
jossa toiset mielipiteet sillä mäliu olimat maittaneet alaa, ei tahtonut mainittua osastoa jatkaa, Maan supistaa 2:ksi luokaksi. Kuitenkin siksi kertaa este maan kenraaliknMeruöörin toimesta poistettiin. Mutta M. 1871 sai »vapaaherra v. Kothen'in MaikutuZ aitaan lopnllisen kuoleman-tuomion normaalikoulun suomalaiselle
osastolle, jonka piti mähitellen lakkaaman (loppui M. 1878), ja uusi
normaalilyseo fen sijaan syntymän Hämeenlinnaan. Nytpä pantiin
hämitetyn sijaan toimeen yksityinen täydellinen oppikoulu, Helsingin Alkeisopisto, joka alotti työtänsä M. 1871.
Hywässci muistossa lienee se yleinen into, joka ilmestyi koko
maassamme mainitun opiston hywätsi, Rahnin keräys tuotti,
huolimatta kaikista »vastustajain rakentamista esteistä, muutamissa wuosissa päälle 200,000 morfan. Ia niin tuntui yleensä
kohtuulliseksi suomenmielisten waatimus, että suomalainen oppikoulu
löytyisi maan pääkaupungissa, että säädyt, jotka jo w. 1872 yksimielisesti oliwat asiaa puolustaneet, w. 1877—78 waltiopäiwillä eh.
doittiwat Alkeisoftistolle riittäwää waltioapua. Koulu, joka sillä
mätin oli jatkanut työtänsä terättyin Marojen nojassa, saikin tämän säätyjen anomuksen johdosta Vuotuista waltioapua 40,000
markkaa, alkaen w:sta 1878. Namät »arat, ynnä opiston omat wuo-
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tulot, jotka tekemät noin 10,000 marttaa,

owat sittemmin
ettei ole ollut tarwe koskea jätettä olemaan kerättyyn pääomaan. Tämä wiime mainittu tekee tätä nykyä noin 160,000 markkaa, josta 140,000 on sijoitettuna opiston
kartanoon, ja noin 20,000 korolle pantuna.
Alkeisopiston kartanon rakennusta on waltio edistänyt
100,000 markan suuruisella lainalla.
Täydellisenä 8:lla luokalla on Helsingin Alkeisopisto ollut
jo 5 touotta, w:3tll 1878 alkaen. Opiston koko oppilasluku on sen
jälkeen kunakin wuonna ollut: 218, 218, 228, 219, 280. Niinkuin
näkyy, on koulu ollut parhaiten käytyjä maassamme. Mopistoon,
on w:3ta 1879 alkaen Helsingin Alkeisopistosta laskettu yhteensä
81 nuorukaista, eli keskimäärin 16 wuodessa.
Tämän ensimmäisen poikakoulun rinnalla on mainitseminen
Helsingin suomalainen Tyttökoulu. Se perustettiin to. 1869
Main kahta touotta myöhemmin kuin normaalikoulun suomalainen
osasto, ja siis jo ennen, kuin Alkeisopisto yksityisenä opistona järjestettiin; to. 1875 fe tuli täydelliseksi 7-luokkaisena ja laski ulos
ensimmäiset läpikäyneet oppilaansa to. 1876. Alussa Tyttökoulu oli
ulkonaisesti samalla yksityisellä kannalla, kuin ennen muut tyttökoulut
maassamme;
ulkonaisesti sanomme, sillä suunta oli kuitenkin
alusta toinen: Helsingin Tyttökoulu ei ollut syntynyt minään yksityisen elinkeinona, Maan se pantiin toimeen suomenkielisen nais-siwistyksen esikoisena useiden asian-harrastajain toimesta. Sittemmin on tämä opisto enemmän pyrkinyt julkisen opetuslaitoksen kannalle, kuten yksityiset suomalaiset poitakouluttin ; se on uusta 1872
alkaen nauttinut wuotuista waltioapua 2—3,000 markkaa, joka
summa sittemmin, säätyjen to. 1877 tyttökoulujen hywäksi tekemän
anomuksen johdosta, on teroitettu 10,00!) markaksi; ja on wihdoinkin w. 1882 saanut wciltiolta 300,000 nukan suuruisen rakennuslainan, jolla sille paraikaa walmistetaan tilawa ja kaunis kartano likellä Helsingin wanhempaa lutherilaista kirkkoa. Mutta
mitään yleistä keräystä tämän opiston kannattamiseksi ei ole koskaan ollut, maan fe nojautui alussa etupäässä oppilasten kouluMllksuihin, jotka siinä owat olleet korkeammat kuin poikatouluissa.
Opisto on siitä syystä myöskin kotonaan Pysynyt niiden henkilöiben omana, jotka sen otoat perustaneet.
Helsingin Tyttökoulun nauttima luottamus on ollut suuresti
tllswamllssa. Kun se ensin tuli täydelliseksi, oli siinä Main 81 op-

tutfet

riittäneet sille fen

toerran,
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pilasta; mutta wiime lukuwuoden lopulla oli niitä jo 191. ylion opiston läpikäyneinä laskenut ulos 90 oppilasta.
päänsä
W:sta 1881 ottaen on tähän kouluun liitetty „latto-opisto" opet-

se

tajattarien walmistusta waiten 2-wuotisella kurssilla; se nauttii erityistä 2000 markan suuruista waltioapua ja siinä käy nyt 36 oppilasta.
Toinen yksityinen poikatoulu oli järjestyksessä Oulun suomalainen lyseo.
W. 1865 oli eräs arm. asetus säätänyt, että maan kaikissa
oppikouluissa suomenkieli asetettaisiin opetuskieleksi ruotsin kielen
rinnalle;
siihen aikaan pidettiin yleisesti tämmöinen kaksikielinen
opetus erittäin sopimana maassamme, loska sillä tawoin muka koulu-oppilaat täydesti ja mukawllsti perehtyisiwät molempiin kieliin.
Tämän asetuksen nojassa oli myöskin Oulun opisto jo puoleksi
Mutta uudet aatteet pääfiroät Mallalle: katsotsuomalaistunut.
tiin oikeaksi pitää ainoastaan yhtä opetuskieltä jokaisessa opistossa.
Niin nousi Oulussakin se kysymys, kumpiko kieli walittaisiin. Pyydettiin lausunnotta usealta taholta: opiston opettajakunnalta, foll=
luneuwllstolta, Oulun kunnalta ja läänin kuwernöörilta. Kolme
ensimainittua puolustiwat suomen kieltä, wiimemainittu ruotsin kieltä. Keis. senaatti määräsi w. 1873 ruotsin Oulun lyseon
opetuskieleksi.

Tämä päätös saattoi suomalaisuuden öStäroät siellä tehottai1874 pyydettiin lupa perustaa yksityinen suomalainen lyseo, ja se «Mattiinkin samana wuonna 2:lla luokalla. W.
1880 tuli opisto täydelliseksi, ja laski ensimmäisen parwensa yliopistoon ro. 1881. Sen oppilasmäärä on yhä ollut kaswamaa»
päin (wiime lukuwuonna noin 220), ja on jo aitaa jättänyt ruot-

si» toimiin. W.

salaisen

wllltiolyseon paljon takapajulle.

Oulun lyseon toimeentulo perustui alussa aiwan yksityisten
intoon
fen opettajat tefiroät alussa työtä ilman palkkaa
feta
sitten, kun et tämä ajan pitkään ollut mahdollista, kerättyihin lahjoihin, joiden toto summa on uousnut wähän päälle 30,000 marton.
Ne morat eimät myöskään enään kauas riittäneet, opiston kaswaessa, mutta pyydetty waltioapu ensin kiellettiin; niin että koulu jo
oli nälkään nääntymäisillään. Wihdoin hankkimat waltiopäiwät
w. 1877 roaltioapua, 3,000 mk. luotalle, jota ro. 1882 uudistetuilla
anomuksilla saatiin lomitetuksi 4,000 markaksi luokalle, koko opistolle
siis 28,000 markkaa wuodessa,
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Wuosien 1877—78 waltiopäiwät tulewat suomalaisuudeu historiassa pysymään merkillisinä Silloin saatiin näet toimeen taksi
säätyjen koulu-anomusta, toinen pyytämä uusia suomalaisia lyseoita
toinen koskema tyttökouluja. Suomalaisia lyseoita pyydettiin, paitsi
Helsinkiin ja Ouluun, wiela Turkuun, Poriin ja johonkin paikkaan
Itä-Suomessa; niinikään Tampereelle, jos huomattaisiin
linnan lyseo niille seuduille riittämättömäksi. Näistä epboitetttiit

Rämeen*

Porin

lyseo

neliluokkaiseksi,

muut täydellisiksi.

Tunnettu on, että säätyjen anomuksien toteutumista toiitop*
tettiin kaikenlaisilla syillä. Wihdoin waikutti harras into maakunnissa, että anotut koulut pantiin alkuun yksityisellä toimella. Niin
syntyi to. 1879 kolme yksityistä koulua.
Sllfu tehtiin Viipurissa. Tuon Itä-Suomen lyseon suhteen eiroät säädyt olleet lähemmin sopineet sen paitasta. Kahdessa
säädyssä oli SBiipuri chdoitettu, mutta siihen eiwät muut suostuneet.
Tällä tatuoin sai nyt Viipurilaisten oma walppaus asiaan wnilnttaa. Taimella w. 1879 pidettiin kokous, jossa lyseon perustaminen
päätettiin, ja saman Muoden syksynä se awattiin yhdellä luokalla.
Myöskin Turussa ja Porissa pidettiin taimella to. 1879
kokouksia, joissa tehtiin yhtäläiset päätökset; ja koulut awattiin samana syksynä.
Näitä kouluja Marten tehtiin keräyksiä kunkin omassa maakunnassa. Wiipurin koulua Marten on ylipäänsä kerätty noin 45,000
9hf, Turun opiston hymäksi noin 20,000 ja Porin noin .25,000 Mnf
Waltioapull on myöskin myönnetty, Turun ja Porin opistoille
toigta 1881 3,000 Shy luokalle, joka määrä M, 1882
teroitettiin
4,000 markaksi, Wiipurin lyseo
sai to. 1882 3,000 .%: luokalle.
Wiipurin kanssa oli jo alusta kilpailijana tuosta Itä-Suomen lyseosta ollut Lappeenranta; sillä waltiopäiwillä oli
sitäki
paikkaa ehdoiteltu. Wiipnrin esimerkki waikutti, että täälläkin pantiin
jeuraatoana wuonna yksityiskoulu toimeen. Kuitenkin on
sitä kannatettu etupäässä ainoastaan kaupungissa, eitä maakunnassa samalla
taltioin, tuin Wiipurin; se näkyy siitäkin, että Lappeenrannassa
oppilasluku on ollut suhteellisesti toäpäinen. Ei liene myöskään
Lappeenrannan seuduilla mitään yleisempää keräystä ollut, Maan
on kaupunki Inareittaan lyseon pitänyt woimassa, Waltioapua ci
ole tälle koululle myönnetty.
Wuonna 1880, touotta myöhemmin, tuin edelliset, perustettiin
Lappeenrannan ja

Waasan suomalaiset Ipceot. Melkein odotti
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matta syntyi SBaafan lyseo. Jonkun aikaa oli jo Suu-Pohjan
awarassa ja kansatkaassa maakunnassa liikkunut fe aate. ett'et sekään, yksin koto Suomessa, saisi jäädä ilman suomenkielistä oppilaitosta. Oli sentään aiottu odottaa, kunnes Walt» ehtisi muut
saada alkuun, eikä siis lutelft to. 1877 waltiopäiwillä Wllllsan hywäksi
mitään anomusta tehty. Mutta kun muidenkin maakuntain toiweita
wiiwytettiin, ja niiden esimerkistä nähtiin, että oma toimi oli paras keino saada jotakin alkuun, niin pohjalaisetkin sitä samaa koettiwat. Keisari Aleksanteri II wainajan riemupäiwänä, 2 p. Maalisi
1880 pidettiin kokous, ja seuillllwana syksynä amattiin koulu.
Sitä Marten tehty keräys on tuottanut päälle 20,000 markan.
Wllltioapull ei koulun tähän saakka ole onnistunut saada.
Mimeiseksi perustettiin yksityislyseo Tampereelle, w. 1881,
Säätyjen yllä mainitun anomuksen nojassa toimottiin niin tauan
kuin mahdollista, että koulu perustettaisiin waltion toimella. Mutta
kun touofi toisen perästä kului, wihdoin sielläkin seurattiin muiden
Keräys on siellä tuottanut päälle 17,000
antamaa esimerkkiä.
m., jonka ohessa kaupungin maltuusmiehet koulun hywäksi omat
määränneet 25,000 markkaa, joka päätös kuitenkaan ei toielä ole
moittanut laillista woimaa, koska wastapuolue päätöksestä on
nostanut walituksen.
Oppilasluku on lukuwuonna 1882—1883 ollut: Viipurissa
139, Turussa 140, Porissa 115, näissä kaikissa neljättä luotalla;
Waasassa 72 ja Lappeenrannassa noin 50 kolmella, ja Tamperetta
73 kahdella luokalla.

Poikakoulujen rinnalla on wiime aikoina perustettu melkoinen joukko tyttökouluja. Niitä warten enimmiten ei ole mitään
toarfinaista keräystä tehty, waan owat ne tulleet toimeen oppilasmaksuilla ja toalttoarouHa, jota 187? wuoden säätyanomus on heille
hankkinut,
Ensiksi on kuitenkin mainitseminen taksi manhempaa koulua,
Iywäslylän ja Sortawalan.
Iywäskylän tyttökoulu on perustettu jo to. 1864, mainitun kaupungin lyseon ja seminaarin opettajain toimesta, ja on siis
oikeastaan wanhin kaikista, waikka fe asemansa tähden syrjäisessä
pikkukaupungissa ei ole saatvuttanut suurta oppilaslukua. Koulu
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on neliluokkninen ja oppilasmäärä oli toiime touonna 46. Wnlrioapua loulu on nauttinut wuodesta 1864 asti 1,200 ja touobeSta
1881 4,000 markkaa. lywäskylään lywäskylään säädyt to. 1877 anoiwat täybellistä tyttökoulua; mutta Man saakka ei ole hallitus wielä ryhtynyt tämän toimeen toteuttamiseen.
©ortatoalan tyttökoulu on perustettu w. 1863 ruotsinkie
lifenä; to. 1882 on sitä ruwettu luokka luokalta muuttamaan suomalaiseksi. Koulu on toiift luokkainen; waltioapua on koulu to:StalBB2
alkaen nauttinut 2,400 markkaa, sitä ennen 1,200 m. Oppilasluku
oli wiime wuouna 57 wiidellä luokalla.
tzämeenlinnnntyttökouluon perustettu to. 1878, normaalilyseon opettajain toimella. Se on tuleton kuusiluokkaiseksi ja nauttii to:Bta 1882 alkaen waltioapua 4,000 mkaa, sitä ennen oli sillä
2,400 mkaa. Oppilasluku oli wiime wuonna 7 i wiidclla luokalla.
Kuopion tyttökoulu perustettiin to. 1879 ja on aiottu wiisiluokkniseksi. Waltiosäädyt auoiwat 187? täydellista tyttökoulua
myöskin mainittuun kaupunkiin; mutta toattio ei ole wielä tässä
asiassa, enemmän tuin Iywäskylänkään suhteen, mihinkään toimeen
ryhtynyt. Oppilasluku on Kuopion koulussa ollut suurempi, tuin
useimmissa muissa, wiime wuonna 90 neljällä lnoknlla. Sen Ijptonffi.
on myöskin rahankeräystä pidetty, joka on tuottanut noin 11,000
markkaa. Se nauttii waltioapua 600 markkaa luokalle.
Oulun tyttökoulu awllttiin wuonna 1879 ja on aiottu
wiisiluoktaiseksi; siinä oli toiime wuonna oppilaita 60 waiheella;
rahankeräystä koulun hywä.tsi ei ole ollut.
Mikkelin tyttökoulu perustettiin w. 1879 ja on aiottu
kuusiluokkaiseksi. Wuonna 1882 oli koulussa neljällä luokalla 52
oppilasta. Waltioapua saatiin w. 1882 4,000 markkaa. Vapaaehtoisia lahjoja on koulun hywiiksi kerätty yhteensä 8,700 m.
Porin tonlu perustettiin to. 1880, se taas wiisilnokkaiseksi
aiottu. Oppilasmäärä wiimciksi 57 kolmella luokalla. Waltioapua wuodesta 1881 500 nukan luokalle.
Wiipurin koulu on perustettu w. 1881. Sen oppilasluku
oli wiimeiksi 46 kahdella luokalla. Waltioapua ei ole.
Surun koulu perustettiin w. 1882, ja sai enfimmäiSnä

wnonnansa

21 oppilasta.
Tampereella on wihdoin syksyllä 188! atoattu tyttökoulu,
aiottu kuusiluokkaiseksi. Rahankeräyksen kautta on wasta saatu

noin 300 markkaa.
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Kansakirjastoja warten.
Lisäys wiime

wuotiseen luetteloon.
Sen jälkeen kuin Kalenterin toiime muosikerta painettiin, on
kirjakauppaan ilmestynyt useampia kirjoja, jotka olisiwat muistossa
pidettämät, milloin on aikomus perustaa uusia eli täydentää wanhoja
kansakirjastoja. Tahdomme sentähden alempana tehdä lisäluettelon
tähän tarkoitukseen sopimista rouoben kuluessa ilmestyneistä uusista
kirjoista. Numerot alempana miittaawat luoktanumeroihin miime
wuoden kalenterissa.
6:
1. Berg, Lasten ja nuorukaisten postilla
Beiaroth, Martti Lntherus, Jumalan waltakunnan woitto
65.
hänessä ja hänen kauttansa
Lönnrot, Wirsikirja

wäliaitaiseksi tarpeeksi

8: 50.

2:
Listow, Lutherus kodissaan. ,
K., saamo Ruotsalainen eli herännäisyys Pohjois80.
Suomessa
7: 80)
(Farrar, lesulsen elämä maksaa täydellisenä
2. Grube, Apraham Lincoln S. W. S
1:
50.
Fortman, Maailman historian aitta. Maksaa tollolta .
Nerwander, Katakombit Roomassa
60.
1:
Guiseppe
Gaiibaldi. K. W. S
Palmen,
Weber, Meinen ihmiskunnan historia. Wihkolta
3. Almberg. Unkari I, 11. (Maantieteellisiä kuwaelmia
10, 11) St. W. S
Kastman ja Brunius, Maantieteellisiä kuwaelmia
Tilastollinen Vuosikirja 1888
'.
4. Bremer, Perhe
Cooper, Vakooja
Marryat, Peter Simple
Päiwärintll. Elämän hawainnoita 3,4 ,
li.
Topelius Lukemisia lapsille 5
Tlllwi-iltllin tarinoita 5, 6
Wälskäärin kertomuksia 5
Wetterbergh (Onkel Adam) Puulnsikka
Tupa uudentalon Veräjättä
3. Canth, MurtomarkllUZ
Suonion kootut runoelmat ja kertomukset
6. Goldkuhl, Meinen termeys ja sairashoito-oppi
9. Grotenfelt, Käsikirja nieijerihoioossa
Hannikainen, Metsien hoidosta 1. Metsänlaswatuksesta.
....

....

„

„

„

Holm, Ruuktutllswien hoito

Mllllnmiljelyskirjasto 6, 7, 9,
Yleishyödyllinen käsikirjasto 11
10. Granfelt, Nykyajan raittiusliike. ff. W. S,

1:

75.

3: 25.
2: 50.
1: 50.
4:
3: 75.

4:

1:
1:

4: 35.
4: 50.
1: 50.

75.
1: 75.
5:
1: 50.
4:

2:

1: 50.
1: 75.
25.

1:
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Sisältö:

Siw.

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

3,
4,
28,

Keisarillinen perhe

29,

30,

Suomenmaan korkeimmat wirkamiehet

Asewelwollisuus-kalenteri

32,

Postitietoja
Karttapaperimaksuista
Heidän keisarillisten majesteettiensa kruunaus (kuwa.)
Martti Lutherus, kirj. A. F, G. (kuwa)
Kaupin linna, kirj. B. F. G. (runo)
Asewelwollisten uudet kasarmit, kirj. Ent. Asewelwollinen
Pumpulitehdas Tampereella, kirj. O. B. (kuwa)
Lapsen sydän, kirj. Wäinö (runo)
Siihen aikaan kun isä lampun osti, kirj. Jussi (kuwa) ,
Syksyllä, kirj. Wäinö (runo)
Miksi, kirj. N. F. G. (runo)
Suomen käsityön ystäwat, kirj. Th. S. (3 kuwaa)
Uudemman ajan ilmanennustukset kirj. E, B.
Muistosanoja wainajlle, kirj. E. G. P. y. m. (9 kuwaa)
Silmäys kuluneen wuoden tapauksiin, kirj. K. K,
Maantiellä, säweltänyt Z. (nuottia)
Katsahdus muutamiin maamme tieteellisiin seuroihin kirj. A.

.34.
85,
44,

....

51
82,
84,
96,

...

Suomen tiedeseura
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Suomalaisen kansanrunouden

kerääjille.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on aina tärkeimpien tehtäwiensä joukossa koettanut unohduksesta ja häwiöstii pelastaa
kansanrunoutemme tuotteita, mutta waitka ahkeroiden kerääjäin
kautta jo hywiu runsaita aarteita ort koottu ja suureksi osaksi ju-

läisinkin, ei Seuralla kuitenkaan ole syytä eikä oikeutta pitää iätä
tehtäwäänsä täysin suoritettuna. Tuttittama ala on niin lamea ja
kansan muisto niin ritas, ettei sitä moi pitää läheskään tyhjennettynä. Kokemus todistaa, että kerääjät, maitta useastikin samoja
sentuja käymät, aina moimat lisää ja uutta saada, siitä puhumatta,
että paikkakuntia on semmoisia, joissa ei kukaan Mielä ole Muistoonpanoja tehnyt. Seuran aitomns on sen muoks! yhä edelleen
jatkaa tointansa tällä työ-alallaan, marsinaisici ferätiSmatfoja kustantamalla; mutta kosta yksityisetkin kansalaiset, niinkuin useat
esimerkit todistamat, hywällä menestyksellä moimat tutin kotiseuduillansa toimittaa samanlaista keräystyötä, niin on Seura päättänyt täten feljoittaa halullisia rupeamaan amullisitsi puheena olemaan isänmaalliseen työhön sekä samalla myös aittaa muutamia
»mittauksia siitä, mitä tulisi huomioon ottaa ja millä taMoin muistoonpaneminen olisi toimitettawa.
Ne suomalaisen kansanrunouden eri lajit, jotka sopimat keräämisen esineeksi Suomenmaan rujojen sisäpuolella, omat:
1. Wanhat runot, jotka runomitaltaan omat samanlaatuisia luin KllleMlllan runot. Täydellisempiä ei liene säätämissä
muuta kuin maan itäisemmissä ja pohjoisemmissa osissa. Katkelmia saadaan kuitenkin mähin ympäri toto maata ja omat semmoiset useinkin sitä tärkeämmät, mitä etäämpänä Marsinaisilta runopaifotlta niitä saadaan. Näitä wanhempia runoja kerättäköön seka
kertoma- (Kalemalan tapaisia) ja laulu- (Kantelettaren tapaisia)

että myöskin loitsurunoja.
2. Uudemmat laulut, semmoiset tuin Lönnrot on julaissut Kantelettaren esipuheessa (esim. Morsiamen kuolo, Velisurmaaja, Kreimin sylissä istunut y. m.). Ne omat muotonsa puolesta uudempia luin edellä mainitut, mutta kuitenkin Mcirsinaiseen
luettawat. Uudenaikaiset, Marsinkin tunnettujen
kansanrunouteen
ruuoseppäin tekemät ja tunnetuista henkilöistä ja tapauksista tehdyt runoelmat sitä mustaan ei tule kysymykseen.
8. Sananlaskut ja armoitulset, joita kaikkialla on

Miamissa.

4. Sadut ja tarinat, semmoiset, joita kansa Manhastaan
kertoo. Niitä on monenlaisia, niinkuin Salmelaisen julkaisemasta
kokoelmasta Moiduan nähdä, ja niitä kaikkia tulisi kerätä, huoli»
matta siitä, että samantapaisia siinä jo on painettu. Sadut Maihtelewnt suuresti eri osissa maata, jonka Muotsi tunnettujen satujen
toisinnottin omat tärkeitä.
5. Wihdoin pitäisi terättamän pienempiä kansan kertomuksia
ja tietoja kaikenlaisista tarumaisista olennoista. Semmoiset kerto-
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nmlset owcit milloin ni paikkoihin kiintyneet, milloin, niin sanoaksemme, irtonaisia. Siten tulisi panna muistoon tietoja Kalemasta
miekka"), Kalewan pojista, Väinämöisestä („WäinäCSaletoan
moisen wiikate"), Ilmarisesta y. m. Kalemalan henkilöistä, kirkonmäestä, Raitiosta, Menningäisistä, Syöjättärestä p. m. saduissa
mainituista olennoista j. n. e.
Muuten on seuraamia yleisiä sääntöjä noudattaminen:
a) Semmoiset runot, laulut, sananlaskut, arMoitutset, sadut
y. m., jotka kertoja on saanut kirjoista tahi sanomalehdistä taikka
zoistll muuten tiedetään, ettei ne wanhastaan ole kansan henkista
omaisuutta, omat kansanrunouden tutkimiselle armottomia ja jää-

kööt keräämättä.
b) Muistoonpanot omat tehtämiit tarkalleen sen mukaan
tuin kansa kertoo, ilman että kerääjä niitä parantelee, omamaltaisesti lyhentää tahi omiansa lisää. Sitä myöten tuin mahdollista on,
noudattakoon kerääjä paikkakunnan murretta, kuitenkin huomaten,
että sisällys on pää-asillna pidettämä. Jos ei kerääjä erittäin ole
kieltämme tieteellisesti tutkinut, on hänen turha maitoa pyytää
saada muistoonpanonsll murteen mukaisiksi. Oudot nimet, sanat
ja lllusetawllt omat kuitenkin säilytettämät, ja jos tarpeelliselta
näyttää, annettakoon niihin lyhyt selitys.
e) Jokaisen muistoonpanon ohelle kirjoitetaan kertojan nimi,
itä ja asuinpaikka. Jos kertoja on muualta muuttanut tahi muualla kertomansa tuullut, niin un setin ilmoitettama, sillä sen kautta
woidaan selmille saada, kuinka kansanrunouden tuotteet maeltamat

toisesta

paikkakunnasta

toiseen.

b) Sadut ynnä muut lameammat muistoonpanot kirjoitettakoon kukin erityiselle paperille, niin että niitä sopii tarpeen mutaan järjestellä. Pienemmät muistoonpanot kirjoitettakoon yhteiselle paperille; mutta kuitenkin eri lajit eri Vihkoihin, niin ettei

sananlaskuja, arwoituksia y. m. kirjoiteta sekaisin.
Niitä kunnioitettllMill kansalaisia, jotka näitä ohjeita noudattaen keräämät mainitutta kansanrunouden tuotteita ja lähettämät Kirjallisuuden Seuralle kokoelmansa, on Seura Mlllmis palkitsemaan antamalla kustantamiansa kirjoja; rahallinen palkkio sen
sijaan ei moi tulla kysymykseen, jollei kokoelman runsaudesta ja
huolellisesta
toimittamisesta huomata, että kerääjä on siihen tamallista enemmän työtä pannut.

