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Äertoutug Oulun läänin ifllous-fcnrau toimesta 
muonna 1879.

^einäfuun 9:nä ja 10:nä päiroänä pibettiin £trtoelän 
talosfa Syrnätoän feurafumtasfa maamtriljelysfofous ja fen 
otjeäfa maamoiljelystuotteiben ja fäfiteoöten nätjttelö; fofouf= 
feöfa oli näytteille pantu 55 fotkeläintä, 100 lajia farjan= 
tuotteita, 63 numeroa maamoiljelyätuotteita ja 236 nume= 
roa fäfiteoffia. SloEouEfesfa jaettiin palfintoina yf)teenfä 787 
marffaa, joista tuti Joti=eIäimiHe 255 marffaa, farjantuot* 
teille 127 marffaa, maann>iljely§tuotteilIe 135 marffaa ja 
läfiteoffiHe 270 marffaa; fitä paitfe annettiin funniabiplo= 
meja („mention honorables11) ufeitle näytteiCepanijoille, jotfa 
oliroat tuoneet näytteille 38 foti=eläintä, 19 efinettä maan= 
miljelyffen ja 74 fäfiteoEifuuben alalta.

föaEituffen myöntämä roaltio=apu, 2,500 marffaa, 
maamoiljelyffen ja fen fitou=elinfeinojen ebiötämistä roarten, 
on fäytetty näin: l:ffi ©beEämainitun maannriljely§fofouf= 
fen pitämifeen 1,600 m.; 2:ffi pellon ojituäneuroojain palf= 
faamifeen ylimaaäfa 5o0 m.; 3:fjt pienemmän meijerin 
rafentamifeen talofa§ Saaffo Pietolan taloäfa ©iifajoeEa 
300 m.; 4:ffi 2Boima§fa oleman palffaroäen afetuffen pai= 
nattamifeen 100 m. Väritä afetus on 5,000 fappaleen fuu= 
ruifesfa painoffeäfa painettu ja jaeltu ympäri lääniä.



©euran afettamat neuroojat pedon ojituffesfa: £500= 
feppi 3iafua, ^paaronti SCittfo ja Grffi Stienroieri, omat an» 
taneet opetusta Äuufamon, ^pubasjärroen ja Kiimingin pi= 
täjisfä Kajaanin filjlafuntaa ja tefee tietbäu matfafustan= 
nustenfa ja palffanfa määrä vjt)teeufä 724 rnarff. 43 penn.

ta lo u s k u ra n  tjoibettaroana olemasta n. f. <3tjern= 
fcljantäin rahastosta maibeu perinnöffi lunastuffia roarten on 
muoben fuluesfa annettu ainoastaan 20 marffaa 2 penniä, 
jonfa on faanut talofas Kaarlo turm elin; tällä Ijan on 
maffanut folmanneu muoben ftjmmeuennen ojan lunastaes» 
faan perinnöffi ^moratta ttimifen fruununtaton numero 32 
Saitafaaren ftjläsfä SJlufjoffen pitäjää. Komitea myötifi tä= 
män £)äiteHe 17 p. etofuuta 1877.

KoSfa KeifariHifen Senaatin £alous=ofaSto ©uotnesfa 
Ijelmifuun 20 päiroänä antaman firjeen fautta oli nujöntä= 
nyt feuralle 1,200 marffaa, jotfa ofaffi jaettaifiin palfintoina 
läänin afuffaiöe parempien Ijeinälajien roiljelemifestä, ofaffi 
fäytettäifun Ijeinän fiementen ostamifeffi, jotfa olifimat myö= 
täroät pienemmille maanroiljelijöille täänisfä fylroöljeinäin 
roiljelemistä roarten, päätti feura rouofifofouffesfaatt 31 p. 
maalisfuuta, että, fosfa apteefari 92orbforS DuluSfa feuran 
hänelle antamalla 600 marfan fuuruifeHa forottomalla lai= 
nalla jo oli pannut toimeen Ijeinäfiementert faupan, mainittu 
roaltio=apu olifi fuurtmmaffi ofaffi fäijtettäroa patfinnoiffi 
parempien Ijeinälajien roiljelemifestä ja tulifi feuran fomitean 
m äärätä, feHe tällainen palfinto olifi aitnettaroa, fittenfuin 
asianomainen läänin agronomi enfin oli efitellyt fopiroia 
Hentilöitä palfinnott faamifeen.

Seuran fofouffesfa 31 p. maalisfuuta ja 21 p. lofa= 
fuuta oroat läänin roarafamreeri Kaarlo Pietari $lanber,
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niffari 3 . ©. 3lftren ja firffoljerra (S. 31. SBidjtnann efU 
tetteet ja pyytäneet, että piitä ©eroa -äJloilanen, fifätti s$effa 
tuofjino ja renfi Saatto Henttunen pitfättifestä ja usfottis 
festa paCtoetuf jesta palfittaifiin funniamerfeittä; ja on ta lo u s : 
feuratta, tehtyään afiaöta efityffen, ollut ilo Keifarittifelta 
©uomen talousseura lta  tu ru sfa  roastaanottaa ia lähettää 
©eroa SÔ oilafelle ja Saatto 5penttulede pienemmän f>opiami= 
tallin fefä ^effa tuoljinotte ©uomen ta lo u s k u ra n  prons= 
fimitallin.

Dulurt lastenfobon 3 of)tofunnan efityffestä päätti ta=  
louS=feura fofouffeSfaan 31 p. maalisfuuta myöntää 400 
marfan fuuruifen aroun fettaifen fjenfilön palttaamifeffi, jofa 
fyfenifi opettamaan ja harjoittelemaan lapfia faifenlaifisfa 
fäfitöisfä, niinfuin lorien roalinistamifesfa, tuoljiteoffisfa 
y. m. tä m ä  apu olifi otettaroa fiitä 2,000 marfan fuurui= 
festa rouotuifesta roaltio=arousta, jonfa Äeifarittinen ©enaati 
roiibeffi rouobeffi oli myöntänyt fäfitöiben parantamifeffi, 
mutta fosfa Keifarittinen ©enaati ei ote uubistanut tämän 
rafjatnääräyffen antamista, ei lastenfobifle ole rooitufaan 
antaa tätä apua.

SOiiitjoEfen roroastin ©trömmerin efityffestä myönjt 
ta lousseu ra  ebellä mainitusfa fofouffesfa talottifelle Saatti 
tappuraifelle eli Ojalalle Söiuljoffesfa 600 marfan fuuruifen 
lainan fuubeffi rouobeffi neljän profentin forfoa roastaan, 
fosfa (jän innolla ja puolella oli afunut talosfaan ja tulifi 
pneit fäyttää näitä raljoja maanroiljelyffenfä parantamifeffi.

Sofafuun 21 päiroänä pibetysfä fofouffesfa myönnettiin 
talottifelle Sulio 9iönfätte roiibeffi rouobeffi 400 marfan fuu= 
ruinen laina pienemmän meijerin rafentamifeen 9iönfön ta- 
losfa, Saitafaaren fyläsfä, 30culjof|en pitäjäsfä; niinifään
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myönnettiin loismipheKe Benjamin Soljtooniuutte temmeffen 
feurafunnasfa fata marffaa fuoroitjelyffeen, maan hänen ei 
tarroitfifi vnaffaa näitä rahoja tafafin.

Saamanni §Uben efitti täfätäifen metfästysyhtiön puo= 
Iestä, että yhtiölle myönnettäifiin 100 marfan fuuruinen 
rouotuinen apu rouofina 1880, 1881 ja 1882 patfinnoifft 
petoeläinten fyäroittäjitte ja fuostui ta lo u s k u ra  täfjäit efi= 
tyffeen.

Keifarillinen ©enaati on 20 p. joulufuuta 1878 tnyön= 
tänyt 1,000 marffaa englantilaisten fääntö=aurain ostami* 
feen, jotfa aurat fitten jutfifeHa tjuutofaupatta oraat myytä* 
roät läänin eri ofisfa enin tarjooroaHe; tämän jo jo s ta  on 
tatous-feura tilannut ja vastaanottanut feuraaroat lajit: 
SBifbergin maanroitjelysfatujen faupasta 3 fappaletta ®ö= 
berfutlan auraa numero lafft 54:n marfan hinnalla fufin; 
4 fappaletta 9}äfroerqroarnan numero faffifymmeittäyffi 36:n 
marfan hinnalla fufin; 5 fappaletta SERuStialasta, funfiti 
hinta 65 marffaa; 5 fappaletta numero 1 ^ögforfista, 
futtfin hinta 50 marffaa fefä 2 fappaletta Dulun fonepa= 
jasta, funfin hinta 55 marffaa ja on näistä 14 fappaletta 
myyty ofaffi Kalajoen, ofaffi ^irroelän maanroiljelySfofouf= 
fisfa, ofaffi 25 p. fyysfuuta pibetysfä huutofaupasfa läänin 
eri ofisfa afuroifle maanroiljelijöille. 3äleKä olemat 5 au= 
raa oraat määrätyt myytäroäffi 2 fappaletta Kajaanin fau= 
pungisfa ja 3 fappaletta s$ibisjärroen pitäjäsfä.

©yysfuun 2:na päiroänä pibetysfä fofouffesfa on feu= 
ran fomitea Ruostunut maanroiljelijä 2Bill)0 ^entjinin efi= 
tyffeen ostaa häneltä n. f. «©cfiroart^in" maitoastioita 150:n 
marfan ebestä ja oroat nämä astiat fitten 25:nä päiroänä 
fyysfuuta pibetysfä huutofaupasfa myybyt ostohintoihin yh= 
besfä ebetlämainittujeu fääntö=aurojen fanSfa.
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Käfitöiben opettajat Kristo SOMtin ja Stnunb Saiti 
fefä opettaja uurre-astiain roaltnistamifesfa £eiffi Setytola 
otoat rouoben fuluesfa jatfaneet tointaan ja antaneet ope= 
tuSta fäfitbisfä, SDHcEtin ^istijärroen ja ^ubasjärroen feu= 
tafunuisfa, Saiti gnarisfa ja Utsjoella fefä Seljtola Äub- 
ntoniemesfä.

Säänin farjaffo, routpa G. 28. Krogerus ja fyntö= 
opettaja 3 uf)o $ääffönen oraat myösfin rouoben fuluesfa 
jatfaneet toimiaan jämällä tapaa fuin ebeHifina rouofina.

Cstofuun 21 päiroänä KeifariHifen Senaatin S£alouS= 
ofastolle Suomesfa firjoitetusfa firjeesfä on £alous=feuratt 
fomitea, liittäen fiiljen otteen pöytäfirjasta, pibetty neljän-- 
nesfätoista yteifeSfä maanroiljelysfofouffesfa Dulun läänisfä, 
fyysfuuit 24, 25 ja 26 pp. 1878, puolestaan puoltanut 
maanroiljetysfofouffen laufumaa toirooa fäfttyöfoulun toi- 
meenpanemifesta läänisfä ja enteilyt täHaifen foulun fus= 
tantamista yleifittä roaltioroaroiUa; taljan fomitean efityffeen 
ei KeifariEinen Senaati ole roielä antanut mitään roastausta.

Kosfa KeifariEifen Senaatin £alouS=ofaSto Suomesfa 
on roaatinut feuran fomitean laufuntoa SJlarttilan meijeri* 
foulusta, on fomitea puolestaan ilmoittanut että foulua on 
hyroästi Ijoibettu fefä että fieltä laSfetuiHa oppilaitta on ok 
lut hyroiä tietoja maitotaloutta fosferoisfa afioisfa ja on 
fiis roaltio=aroulta tarfoitettua tjyotyä faifin puolin faa- 
routettu.

Kruunun nimismies, furoernementin filjteeri X. 9iorb= 
ling, jofa KeifariEifen Senaatin £alous=ofaston firjeen mu= 
faait tanimifuun 38:lta päiroättä 1877 on nauttinut toifen 
rouoben roaltio^apua fiitä 3,000:Sta marfasta, jofa Ijänefle 
on fuotu mallimaa nroiljelyffen fustantamifeffi to iro  o niemen
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nimi§miel;eit rairfatalosfa In a rin  Sapisfa, on £alouS4euraEe 
lähettänyt fefä tilin fyffyEä 1878 faabusta tuhannesta mar= 
fasta, että fertomuffen niistä-toteista, joita hän mainitusfa 
fuhteesfa on tehnyt; huomiota anfaitfenrina afioina mainitta* 
foon hänen fertomuffestacm feuraaraat tofi=afiat: puutarhan 
fasrait efim. pääfaalit, juuriffaat ja porffanat y. m. oraat 
antaneet hyraää fatoa; puolen ruistynnyrin fylraöstä on fart= 
tuuut fahbeffan tynnyriä erinomaista roiljaa, 2 '/a oE)ra= 
tynnyrin fylraöstä on tarttunut yffitoista tynnyriä, raaiffa 
pitfäEinen fuirauus on faSrauEifuutta haitannut ja 1 '/2 pe- 
runatynnyrin fylraöstä (ex tra E arly  Vermont) on farttu* 
nut 20 tynnyriä fefä että tämän johbosta ympäriEä afu-- 
raat Sappalaifet oraat aitoneet huomattaraasti harrastaa fefä 
maanraitjelystä että farjanhoitoa. Sen ohesfa on 9iorbling 
anonut, että raielä jonfun aifaa eteenfinpäin häneEe fuotai= 
fiin raaltio=apua, jottei hänen olifi raarattomuutenfa rauoffi 
paffo luopua yrityffestään.

Xa(ous=feuran rahaEinen fanta oli rahastonhoitajan 
tilien mutaan ntaalisfuun 1 päiraänä 1880 feuraaraa:

l:ffi. p o h j a r a h a s t o :
2R:taa. p:iä.

Sainasfa oleraia ra h o ja .......................  27,840: —
^ahaa fasfasfa . . . . . . • . 200: —

D&teenfä 28,040: —
2:ffi. K ä y t e t t ä r a i s f ä  o l e r a a  r a h a s t o :  

ajlaffamattomia jäfenrahoja . . . .  391: —
„ forfoja .................  420: —

Sainasfa olemia rahoja .................. 3,500: —
9iahaa fasfasfa . . ....................  221: 67

Dhteenfä 4,532: 67
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3:fjt. © t j e r n ö c h a n t j i n  r a h a s t o :
Sainasfa oleroia ra h o ja ............................. 10,950: —
SJiaffamattomia fo r fo ja ............................. 48: —
3iahoa f a s f a s f a ........................................  194: 59

g)$teenf& 11,192: 59 
4:ffi. ^  e r u n a i n tt) i l j e l p S=r a t» a S t o :

Sainasja olemia ra h o ja .............................3,000
«Raijaa f a s f a s f a ..................................  . 81: 27

p teen fä  3,081: 27 
CuluSfa 16 p. maalisfuuta 1880.

21. 3» 9it)bm an.

------

i





SJcrtomuS Oulun läänin 2:alou§=feurnu toimesta 
«juonna 1880.

^allituffen myöntämä roaltio=apu, 2,500 marffaa, 
maannritjefyffen ja fen firou=elinfeinojen ebistämifeffi on feu= 
ron nmoftfofouffesfa 17 p. maatisfuuta teE)bt)n määräpffen 
tnufaan färjtettp näin: l:ffi 9)taannritjeli}§fofouffen ja näpfc 
telön pitätnifeen 1,600 marffaa ja 2:fft pellon ojituänen= 
toojain palffaamifeen 900 marffaa.

^uten £atou3-feura rouoftfofouffesfaan 17 p. m aalia 
fuuta oli päättänet ja fittenfuin feuran fomitea oli fuorit- 
tanut tarpeedifia roatmistuffia fitä roarten, pibettiin 8 ja 9 
päinrinä fp sfuu ta  Susfilait ta lo ja , SPoljjanfplän fyläöfä ja 
kalajoen pitäjäsfä, maantoiljelvsfofous fefä maanroiljelt)ö= 
ja farjantuotteiben pnnä fotiteollifuubeii eftneiben näpttelö. 
ÄofouffeSfa fesfusteltiin tjfjteenfä faf)beffa§ta eri afiaöta. 
5Palfintoina näytteille tuobuista efineistä jaettiin yljteenfä 
1,025 marffaa, joista foti=eläinten ofaffi tuli 255 marffaa, 
farjantuotteiben ofaffi 133 marffaa, maanrotfjelijstuotteiben 
ofaffi 179 marffaa, fäfitöitten ofaffi 436 marffaa fefä fil= 
paftmnön ofaffi 22 marffaa; fitä paitfi annettiin fuuniabipr 
torneja 14:Ee foti=eläinten, 15:Ue farjantuotteiben ja 9:He 
fäfitöitten näptteitle-panijoHe. Seroittääffeen parempia tie= 
toja parannetuista maito^astioista oli £alou§=feura fofouf^
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feen toimittanut fofoelman, josfa oli 20 erilaista astiaa 
fefä famaa taso itusta  toarten myönnetyllä ttmltio=arouIta 
tjanffinut 4 ffottlantilaista fääntö=auraa, jotfa olinmt 2)ius= 
tialan maanroitjelysopistosfa roatmistettuja; fefä aurat että 
maito-astiat myytiin huutofaupasfa.

©bistääffeen maantoiljelystä ylimaan pitäjistä on Xa- 
lous=feura tänälin ttmonna lähettänyt neumojia pettonojituf= 
fesfa 2)lä=$iiminfiin, ^ubasjärrceen ja Änufamoon Dulun 
fiEjlafunnasfa fefä Paltamoon ja ÄufjmoniemeHe Kajaanin 
fil)lafunnasfa ja omat nämä neuroojat faaneet palfaffi, paitfi 
elatusta ja forttieria työnteettäjäin luona, 3 marffaa fulta= 
fin työpäivältä. t ä s t ä  pallasta on feura maffanut puolen 
ja työnteettäjä toifen puolen; fitäpaitfe on feura neuroojitte 
fustantanut fyytiljetöofen ja 2 marffaa muonara^aa matfa= 
päiroiltä ja on feura fyybistä, päiroäpalfoista ja muonara= 
joista faanut näille neuroojiHe matfaa y^teenfä 1,362 marf= 
faa 85 penniä. Äuitenfin on ilmoitettu, että näitä neuroo= 
jia yleifemmästi fäytettäifiin, jos työnteettäjä puolestaan 
rooifi päästä helpommalla maffuffa fuin täljän faaffa.

Äun fe töiifinmotinen aifa, jona iSalouSfeura on Äei» 
farittifelta (Senaatilta faanut rouofittain fantaa 2,000 ntarf= 
faa fäfiteollifuuben ebistämistä roarten läänisfä, oli touonna 
1879 loppunut, on tämän rouoben aifana ytyä eteenfinpäin 
famaffi ajaffi myönnetty fatna roaltio^apu famaa tarfoitusta 
toarten. tSnnen faatu roaltio=apu on fäytetty fiertäroien fä= 
fityö=opettajain palffaamifeffi. !JHin on 9Inunb Saiti roai= 
futtanut Sapisfa ja Äristo SJlicflin läänin ntuisfa ofisfa. 
Stlutta fosfa ta lo u sseu ra  on huomannut, että tt>altio=aroulla 
fääbettyä tarfoitusta ei rooiba fyllin faanmttaa fiertänrillä 
fäfityö=opettajifla ja fefä maanroiljelysfofouffisfa että Xa-
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touSsfeuran tnuofifoEoviEftofa on laufuttu fe mietipibe, että 
tämä roattio=apu oEift paraite täytettynä, jos näillä radoitta 
fuStannettaifiin yljbeSfä fot)ben olemaa fäfityöfoutua, on |eu= 
ra rouoben fuluesfa päättänyt panna tämmöinen foulu toi= 
meen ja jättänyt aftanajamifen fotnitealleen. t ä t ä  tarfoi- 
tuSta roarten on jeuran foinitea Kuopion ja SBaafan lää= 
nin maanroiljetysfeurotlta Ijauffinut tarfat tiebot fieHä ote= 
toista fäfityöfoutuista ja lähettänyt afiantunteroia ^enfitöitä 
SJtifotain fauputtfiin tarfoin tutfimaan, miten fieEä oteroa 
fäfityöfoulu on järjestetty ja fäsfenyt niiben fitten tefjbä 
efitys fääntöiljin ja fustannusarroto tättaifeKe tontulle, jota 
feuran määräytyen mutaan on jijoitettaroa Dulun faupuit* 
tiin. täm än  feutan EjyroäEfymän efitytfeu mutaan on to= 
mitea järjestänyt toulun ja Ejelmituun 1 päiroänä 1881 au= 
taisfut fen toimeen)a nittarimestari 3 . @5. Slftreniu oHesfa 
toutun johtajana. Äosfa tontun rouotuifet menot oroat pal= 
jo fuuremmat tuin turnattu roattio=apu 2,000 marffaa, on 
fomitea fatjonut tarpeeUifeffi tjaHituffelta pyytää lifäffi 1,500 
marffaa ja on tämä UfäyS myöstiti myönnetty neljäfft rouo= 
beffi, rouobeSta 1881 atfaen; fitäpaitfi on fomitea Dulun 
fäästöpanfiit jol)tofunnalta pyytänyt 1,000 tnarfan rouotuista 
apua, niinfauroan fuin foutu on olemasfa ja rattaistaan 
tämä afia topuUifeSti fäästöpanfin johtokunnan tuleroasfa 
touofifofouffesfa. Sytiyfäifyybesfä mainittafoon täsfä pää= 
piirteet foutun nyfyiftSfä fäännötSfä. 5toutu on olemasfa 
nritfi touotta, luettuna jjetmifuun 1 päiroästä 1881; foutun 
tufurouofi, jaettuna taiteen fursfiiu, alfaa 1 p. inarrasfuuta 
ja loppuu tiulitifuun roiimeifeuä päiroänä feuraaroana touonna; 
oppilaita, joibeit tutu on 10, otetaan ainoastaan maafeu= 
builta ja antaa foulun johtaja Reille roapaat juoneet ja länu
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rnört ja fitäpaitfe antaa johtaja fouluffe työhuoneen, jonfa 
hän lämmittää ja roalaifee. Oppilaat faaroat ruofatatjaffi 
70 penniä päiroältä oppilasrouonna fefä fymmenen profent= 
tia roolmistettujen taroarain myyntihinnasta. Sortaja, jofa 
aluffi £>arjoittelee oppilaita ainoastaan huottefalujen roalmis* 
tatnifesfa, faapi palffioffi tästä fefä huoneesta, lämmöstä ja 
matosta yhteenfä 2,500 marffaa muonita touotuisfaan.

(Sntifille fiertätoiHe opettajille fäfitöisfä, SCnunb Sai= 
tiEe ja Äristo 3PJicfliniDe on> tämän fiintonaifen fäfityöfou= 
lun toimeenfaatua, annettu toirfa=ero, Säilille rouoben 1880 
alusfa ja SOHcfliitille famatt rouoben lopusfa. Opettaja 9Kicf= 
liti on rouoben fuluesfa antanut opetusta fäfitöisfä ofaffi 
SJiuhoffella, ofaffi Kalajoella.

SBuonna 1879 myönnetty roattio=apu, 800 marffaa 
rouofittain folnten rouoben aifana, rouobesta 1879 alfaen, 
lääniä fierteleroän farjafoit palffaamifefft, on tämänfin rouo
ben aifana maffettu lääninfatjafoHe 3ba SjSefuriHe, jofa tätä 
tointa on pitänyt, mutta fosfa talonpojat oroat olleet joten= 
fin roastahafoifia luopumaan roanhasta, totutusta taroastaan 
maibon hoitamifeSfa, ei ^efuria ole fiinä määräsfä täytetty, 
fuin olifi fopinut toirooa, roaiffa hänellä fyttä on ollut fy= 
fyä ja hytoää tahtoa afian hyioäffi roaifuttaa.

^oubattaen KeifariHifen Senaatin määräystä, myön= 
täesfään 20 p. joulufuuta 1879 roaltio-apua ffottlantilais= 
ten fääntö=aurain tuottaman hyöbyn leroittämifeffi läänisfä, 
on feura läänin eri ofisfa myynyt touonna 1879 Ijanfitut 
aurat, mutta ne roiift auraa, jotfa, futen fen rouoben ferto» 
muffeSta näfyy, fiHoin jäiroät myymättä, oroat myybyt huu= 
tofaupalta, faffi fappaletta Kajaanin faupungisfa ja folme 
fappaletta pbiäjärroen funnasfa. 9täin faabuiffa rahoilla
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on feura rouonna 1880 roielä Jjanffinut tifäffi 10 auraa, 
jotfa oroat roalmistetut M ustialan maanroiljetysopistoäfa ja 
näistä mtipitpt Kalajoen maaitroiljetysfofouffesfa 4 fappa= 
letta fefä Dulusfa ijEjbeu fappaleen ja on fiis imelä mt)t)= 
mättä 5 fappaletta.

Kosta folmirouotinen määrämaita, joita furoernementin 
ftyteeri X. SUorbliitg on Keifariflifen Senaatin mpönnptyffeit 
joljbosta faanut fantaa rouofittain tuljat marffaa toimeen 
pannoffeen ja rooimaäfa pitääffeeit tnattimaaitroiljetystä ja 
järjestettyä farjanfjoitoa toirooniemi nintifesfä nimismiel)en 
roirfatalosfa In a rin  Sapisfa, rouonna 1879 on loppunut, 
on -föorbling, jotta ei itfeHä ole ollut roaroja parantaa ja 
rooimasfa pitää fuurilla fustamtuffitta tehtyjä roiljetymaiben 
perfaustöitä, anonut ja feuran toimesta faanut roteläfin 
roaltio=apua rouobeffi 1880 p^teenfä 1,000 marffaa, jotfa 
taljat oroat fäytettäroät entifeen tarfoituffeen feuran roalroon= 
nau alla ja on ?Jorbling fen oljesfa roelrooitettu antamaan 
fertomus maanroiljetyffen ebistymifestä fefä feifaritttfeffe fe= 
naatille lähettämään 5 fappaa rufiita ja faman roerran of)» 
ria rouoben fabosta. Kun fruunun nimismies ®. 3C. Il^lberg 
23 p. elofuuta feuran määräpffestä piti tyyniä £oiroonie= 
meit tilatta, oli “Jiorblingttte roiljeltyttä 10 geometriflistä tt;n= 
nprinalaa fjtjrotn aibattua ja ojitettua peltoa, joljon fefä ti- 
latta ennestään oleroan 6:n fapanmaan fofoifeen alaan oli 
fgtroetty 1 tynnyri 25 fappaa rufiita, 2 tynnyriä ofjria, 4 
tynnyriä perunoita (8 eri lajia) fefä nauriita jaroäljäntat= 
taria; fitä paitfi on roiljelty fööffifaSroeja efim. herneitä, 
juuriffaita, pää=ja fuffa=faalia, pinaattia, perfiljaa, retifoita, 
porffanoita, punajuuria ja fipulta. 9liittyä oli 9?orbling 
rairoannut noin 40 tynnyrinalaa.
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kauppanim i SdjitDt ja Hallberg &elfingtSfä on 9torb= 
tingille .rouoben fuluesfa lahjoittanut fo(me fäffiä fuperfos- 
fatia fittä efjboHa, että Sftorbling aifauaan ilmoittaa, mitä 
nämä tannoituSaineet oroat roaifuttaneet. «Seuran fustannuf= 
feHa näm ä lannoituSaineet fuljeteitiin Torniosta toiroome= 
meen.

toufofuun 11 p:nä firjoitetuSfa firjeesfä on feuran fotni= 
tea Xatouö-ofaötoHe Äeifartttifesfa (Senaatisfa ilmoittanut, 
että agronomi 3B. ^entjin, jonfa faitsfa 11 :nä päiroänä 
lofaf. 1875 tehtiin fontraljti roiibeffi rouobeffi alfaen l:s tä  päi= 
roästä marrasfuuta 1875 meijerifoulun rooimasfa pitämä 
festä hänen omistamattaan 2Jfarttifa nimifettä tilatta 2lla= 
temmeffen fpläsfä Simingatt pitäjää, on fanonut oteroanfa 
halufas uubistamaan tätä fontraljtia, jos hän faapi nauttia 
famanlaista roaltio--apua foulun rooimasfapiboffi ja oppilain 
ben roaatettamifeffi fuin tähän faaffa. tejjbesfään hattituf- 
fette tämän ilmoituffen on feuran fomitea huomauttanut 
niistä anfiottifista taufeista, joita fomitea jo ennen, jättäeö- 
fään h°Hituffette rouofifertomuffet foulun toimista, on fou= 
lusta antanut ja fen ohesfa efittänyt että tämän, paiffafun= 
nallemme erittäin Ijyöbyttifen ja yleisöltä fuofitun laitoffen 
toimeentulo otifi uuben fontrahbin fautta taattaroa. tä m ä n  
joljbosta on talous=ofasto ilmoittanut, että keifarittinen 
(Senaati on fatfonut Ejtjroäffi fuostua fomitean efityffeen ja 
on fitten 30:nä päiroänä fefäfuuta fontrahti ^entjinin fanSfa 
uubistettu olemaan rooimasfa roielä roiifi rouotta eteenpäin.

(Seuran haettam atta  olemasta n. f. (Stjernsäjantäin 
rahastosta fruununtalojen perittnöffi ostamista roarten on 
rouoben fuluesfa annettu ainoastaan 20 marffaa 2 penniä 
taloffaatte kaarto Särroetinitte eli neljännen rouoben fymme=
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neS ofa ieuoroilan fruunutalon, numero 32 Saitafaaren fy= 
(äöfä, Söluljoffen pitäjäöfä, perinnöfft lunastamista roarten. 
tä m ä n  aroun £uoroilan maan perittnöffi lunastamista roar= 
ten oti fomitea myöntänyt 17 p:nä elofuuta 1877 ja on 
tämä apu faman fuuruifeua maffettaroa fymmenen rouoben 
fuluesfa.

tatous=feura on rouofifofouffesfaan 29 p. fyysfuuta 
päättänyt, että maanroiljelySfofouS ja näyttelö on pibettäroä 
Ijeinäfuuit alfupäiroinä 1881 ja fatfonut Äajaanin faupum 
gin fopiroaffi paifaffi fofouffen pitämistä roarten fefä anta= 
nut fomiteaöeen toimeffi ryfityä fofouffen järjestämistä roar= 
ten tarpeettifun puuhiin. Kajaanin faupunfilaifet oroat fuoS= 
tuneet fofouffen pitämifeen fieHä ja myösfin on fofouSta 
roarten roalittu toimifunta.

kosfa ©uomesfa oleroa toimifunta SJlosforoasfa rouon= 
na 1882 pibettäroää taibe= ja teoöifuuSnäyttelöä roarten on 
teloittanut feuranfin fofoilemaan näyttety=efineitä, oit feura 
puolestaan fomitean puolesta antanut fuomentaa ja pai= 
nattaa näyttelön ohjelman ja lähettänyt ufeita fappaleita 
fiitä yffityifitle Ijenfilöille fefä fen o£)eöfa teloittanut leroitte= 
lemään niitä talonpoifien fesfen, jotta yleinen fanfafin ottaifi 
ofaa näyttelyyn. £ebelmättä tästä toimesta on fofoelma 
näyttely-efineitä, luroultaan yli 30 fappaletta, faatu footuffi. 
■ftäiben joufosfa on fuitenfin ufeita, joita fomitea itfe on 
Ijanffinut ja lunastanut, efim. täybeflinen lappalaispufu 3 na= 
rista, 200 marfan arrooinen, 1 farliuntalja Sobanfylästä, 
ostettu 120 marfaHa y. m.

ftosfa fomitealle oli lähetetty SBorafirt faupungista 
Stuotfisfa fiellä pibettäroän maanroiljelys= ja teollifuuSfofouf= 
fen ohjelma, päätti fomitea fofouffesfaan 24 p. toufofuuta

O
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panttia fofoelman fiemenmäytteitä fofouffen fansfa t)J)biö- 
tyffesfä olemaa fiememnäyttelöä roarten ©fanbinaroian fai= 
fista maista ja fun ufeita yfjttyifiä (jeufilöitä oli teloitettu 
ottamaan ojaa täjjän, on fomitea rooinut finne lähettää ufi= 
ammanlaifia fiemen=näytteitä. t ä m ä  yritys menestyi niin 
Ijyroin, että uieintmat näytteet fainjat palfintoja.

SBuofifofouffesfa maatisfuun 17:nä päiroänä on feura 
myöntänyt apulaiölääninagronomitte 21. t .  (Suropaeuffette 
200 marffaa £>yöbyttisten puutarha» ja juurifasroien fiementen 
ostamifeen, joita ftemeniä hänen tulifi jafaa niitte talo upo* 
jifle, joita tällaisten fasroien roiljeleminen miellyttää. <3a= 
masfa rouofifofouffesfa myönnettiin Dulun lieroosystäroäin 
yhtiölle, jofa loimena ebettifenä rouonna on feuralta faanut 
400 marfan fuuruista rouotuista apua tjyroiu Ijoibettujen, 
faliben ja folmen ifärouoben roälittä olemien palfitfemista 
roarten, roielä famanlainen apu folmeffi rouobefft eteenpäin.

SBuoben fuluesfa on feura painattanut apulaisläänin= 
agronomin 21. t .  ©uropaeuffen fuomen fielettä firjoittaman 
mufaelman profesforein ©tocffletljin ja ©jöftebtin efitelmistä. 
tä m ä  firjanen, jonfa nimi on «Sermien fesfenpoifitninen, 
fen ilmaantuminen, fen fyyt j. n. e.", on painettu tuljan= 
nesfa fappaleesfa ja jaettu fanfan fesfen. Nimenomaan ja* 
ettiin kalajoen maanroiljelysfofouffesfa 150 fappaletta. 
keifarittifen Senaatin talouS=ofaSto on feuratte lähettänyt 
tu u fa lan  pitäjäsfä oleroan Äettonfosfen meijerifouluit joö= 
tajan ruotftnfieleffä firjoittaman fertomuffen foulun toimista 
rouonna 1878, jofa fertomus anfioflifetta ja täybettifettä ta= 
roatta felittää, miten farjaa ja maitotaloutta foulusfa on 
Ijoibettu. tä m ä n  fertomuffen on feura fustannuffettaan an* 
tanut fuomentaa ja painattaa fefä jafanut talonpojille ja
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meijerin omistajille. (Samalla tapaa on jaettu profesfori $ . 
fiorgen firjoittama firjanen „£ärfeimpien roiljelyfaSroien 
ruostetaubista", jonfa Senaatin £alous=ofasto on nfeisfa 
fappaleisfa tänne lätjettänpt.

kosta nfeat liifemieljet Dulun ja Staaljen faupungisfa 
omat anoneet, että £alous=feura nimittäifi jopittria, halutti* 
fia tjenfitöitä jyroien plotnbeeraajiffi, roalittiin rouojifofouf* 
fesfa 12 p. maatisfuuta lääninagronomi k . Saurin tähän 
roirfaan DutuSfa ja truununnimismies St. 31. SJtarfanen 
Siaahesfa.

Ufiämpia rouofia läänisfä palroeleroa, roaltion palf- 
faama fynnön=neurooja Suho 'SPääffönen on tämän rouoben 
lopuSfa latannut toimestaan, tosia keifariHineit Senaati on 
fatfonnt hyroäfft lattauttaa tämän rokan.

kosta keifariHinen Senaati on lähettänyt läänin halli* 
tuffeHe toto joufon poljjapiiruStuffia ajanmutaifiin talon= 
poifaisfartanoxljin maafeubuilla, jotta roastebes ruroettaifiin 
noubattamaan parempaa järjestystä Ijuoneiben afettamifesfa 
ja ratentamifesfa fetä myösfin pibettäifiin huolta terroeyben 
roaatimuffista uufia fartanoita ratentaisfa, on lääninhaEitus, 
ano e Bert talouS-feuran rooiroan jotatin täsfä fuhteesfa roai= 
futtaa, jättänyt nämät piirustuffet feuraHe ja fehoittanut 
feuraa roaifuttamaan fiihen fuuntaan, että parempaa rafen= 
nusjärjestystä ruroettaifiin noubattamaan. kun tämä afia 
oli fesfusteltaroana feuran fofouffesfa 17 päiroänä maalis= 
luuta, arroeli feura oleroan parasta, että piirustuffet fäily- 
tetään yleifön nähtäroänä feuran arfistosfa.

talouS-feuran tahallinen fanta oli rahastonhoitajan 
tilien mutaan maalisfuun 1 päiroänä 1881 feuraaroa:
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l:ffi. j p  o I)j ä r a b a S t o :
3K:faa. p:iä.

Sainaöfa olemia rattoja . . ,, . . . 26,500: —
SRaEiaa fasfasfa . . . . . . . . 1,540: —

3)|teenjä 28,040: —
2:ffi. k c i y t e t t ä r o i ä i a o l e r o a  r a f > a § t o

SEftaffamattomia jafenraEioia . . . . 131: 10
„ forfoja . . . . . . 402: —

Satnasfa oleteta rahoja . . . . . . 1,550: —
9?afiaa faöfasfa . . . . . . . . 2,851: 48

p teen fä  4,934: 58
3:ffi. <S t j e r n f dj a n t § i n  r a h a s t o :

Sainasfa otettua raboja . . . . . . 11,404: —
aKaffamattomia forfoja . . . . . . 48: —
Sialjaa faöfaöja . . . . . . . . 379: 74

2)£)teenfä 11,831: 74
4:ffi. ^ e r u n a r o i l j e t y ö ^ r a ^ a  s t o :

£ainasfa olemia rahoja . . . . . . 3,000: •—
aiiaffamattomia forfoja . . . . . . 60: —
3iaf)aa fasfasfa . . . . . . . . 201: 27

p teen fa  3,261: 27 
Dutuäfa 28 p. maatisfuuta 1881.

31. S*



S?ertomu§ aHefirjoittaneeu (ääuinagronomiu m alloista  
ja uurfatotmituljtöta Oulun lääntsjä 

touonna 1880.
@f)tiaffeni toimittaa tälfi fefäffi teljbijt tilaulfet, aloin 

toufofuun 19 päiroänä matfustella ja fäptyäm toufofuun 
21 päiroänä tarfastelemasfa fauppias £örnqroi§tin luona 
igaaparoeben pitäjänä oteroaa fruunun fiintö-oritta, tulin ta= 
lollifen Safari Saarim aan luoffe SRiroatan pitäjäsfä, jo siä 
faman fuun 24 päiroänä tutfin erään roiljeltäroäffi aiotun 
fuon forfeutta ja annoin neurooja fefä tämän että erään 
toifen taloon fuuluroan fuomaan roiljeletnifen fuljteen. 3ln= 
taen neurooja famaanlaiften maiben fefä mpösfin muutamien 
fammaltuneiben fetojen roiljelemifen fu&teen roiiroyin toufo= 
fuun 25 ja 26 päiroänä talollisten (Slteli ^ofelan, Sopi ja 
Sfaffi Junttilan  luona. S"oufofuun 27 päiroänä tutfin pel= 
lon forfeu§=fut)teita talottifen Sfaffi Junttilan luona fefä 
annoin neurooja fplroölieinäin roiljelemifesfä taloHifeHe SEUotti 
SunttilaHe, jofa aifoi fplroää peltojaan fieinänfiemeniEä näpt= 
tääffeen naapureilleen ja matfustaroilfe, fuinfa tämä on paljo 
ebuUifempaa fuin laöfea pedot fetoutumaan. Crbeflifinä touo= 
fina annetuisfa fertomuffisfa olen maininnut, että 9iiroalan 
funta piimällään läänin faiffien funtien joufoöfa herättää 
huomiota erittäin roiljaroan ja helposti peEoffi teittähän
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maantaatimfa rouoffi. Säällä löytyy mainioita, jotfa roilje= 
lemistapaanfa fatfoen faSroaroat mailan mainiosti fefä myöä= 
fin taloja, jotfa tiluffienfa pienuuteen fatfoen faaroat niin 
runfaita fatoja että fjarroasfa muuatta läänisfä fen merran 
eloja forjataan. Sättaisten talojen jouffooit fuuluu mainittu 
Nuuttilan talo, */« ofa manttaalia roeroltaan, jofa on mitä 
paraimpia, fittä tämä 70 touotta roanlja talo, jotifa tiluffien 
fofo pinta=ala fanottiin oleman 768 tynnyrinalaa, on jaettu 
feitfemän eri omistajan mälittä, joista fuufi afumat itfe ta» 
losfa ja feitfemäs miljelee ofuutenfa (‘/s2 ofa manttaalia) 
eriffeen. Näillä fuubetta omistajatta on ,3/96 manttaalin 
fofoinen maa afuttamana ja fiinä elätetään 9 IjerooSta ja 
95 lehmää, joista lj*s manttaalin fofoifen maan omistajatta 
on 2 Ijeroosta ja 9 leljtnää fefä V112 manttaalin fofoifen 
maan omistajatta 2 eli 3 lehmää, maan ei ^emosta. Säm ä 
rotimefft mainittu talo on fuitenfin fyllin fuuri elättääffeen 
omistajan perheineen. kofo talosfa armeltiin pelto-alan ole= 
man yfyteenfä 105 mittatynnyrin-alaa maata ja otimat nii* 
tyt fuurimmaffi ofaffi miljeltyjä foita. Salottifen Saaffo 
SBuolteen luona toimitettiin faffi forfeusmittausta fefä an= 
nettiin neurooja fuonroiljelyffesfä. ©amanlaifia neurooja 
annoin koufiabou fruununtorpasfa. Annettuani toufofuun 
28 ja 29 päiroinä talottifette SDlatti ja Suljo Saanitatte 
neurooja fammaltuneiben niittyjen roiljelemifeen fefä l»einän= 
fiemenittä fylroämifen fuöteen, olin fäynyt faiffien Itiönä 
Niroalasfa, jotfa nenroojani olimat pyytäneet ja lä^bin 
täältä kalajoelle, josfa toufofuun 31 päiroänä roärjäri Suljo 
$af>ifatfen luona tein eljboituffen rouororoiljelyffeen Ijänen 
peltojaan roarten. kosfa läänin tatous=feura oli määrännyt 
minua fen toimifunnan jäfeneffi, jonfa tuli roalmistetta fyys=
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tuulla pibettärociä maanroiljettjsfofousta kalajoella, olin faa= 
juroitta fiinä fofouffesfa, jonfa toitnifunnon jäfenet tätä 
tarfoitusta roarten pitiroät 1 päiroä fefäfuuta. Säf)bettyäni 
fefäfuun 2 päiroänä kalajoelta ja faarouttuani feuraaroana 
päiroänä ntaanroiljelijä %. 3B. ^pentjinin luoffe 2Jtarttilan ta< 
loon Simingan pitäjäsfä toimitin fieHä fefäfuun 4 päiroänä 
forfeusmittauffia muutamalla roiljeltäroäffi aiotulla itiittt)- 
maalla ja tarfastelin fen otjesfa talosfa oleroaa meijetifoiu 
lua.

tu ltu a n i fotia fefäfuun 6 päiroänä, matfuötiu fefä= 
fuun 13 päiroänä SDtuEjoffelle tutfiaffeni fruunun omistamaa, 
Saninfofo nimistä neroaa, fosfa läänin Ijerra furoernöri 
ljuljtifuun 27 päiroänä oli roirfafirjeesfä fäsfenyt minun 
fäubä neroaHa fpynäätnäsfä pEiteifiä faroen» ja £)iefan-otto= 
paiffoja ja teljbä näistä toimistani firjallista tiliä fefä 
fen otjesfa oli antanut minulle toimeffi efiboiteda Ejerra ku= 
roentörille, miHä efjboiUa fufin farfa eriffeen oli arennille 
annettaroa, fuinfa farat oliroat ojitettaroat, poltettaroat, fa= 
mettaroat eli fannoitettaroat ja plimalfaan roiljeltäroät, min= 
fälaifet tafauffet oliroat arentimiesten fjanfittaroat t), m. fen 
fansfa pfjteybesfä olemia afioita. kun olin fefäfuun 23 päi- 
roänä lopettanut tarpeeHifet työt neroaHa, palafin fotia Du= 
luun, josfa roalmistelin afiaUifeu fertomuffen faifista ebeUä 
oleroista afroista ja jätin fen Ijerra kuroernöriHe.

kosfa tänä rouonna roasten faiffea taroaDifuutta ufe= 
at feurafunnat Säpin fifjlafumtasfa oliroat tilanneet läänin 
agronomia, matfustin Iteinäfuun 12 päiroänä poJjjoifeen päin. 
©autan fuun 17 päiroänä toimitin metfäntarfastajaHe Stapo 
^aggreniUe ©mauffen talosfa Stlffulan pitäjäsfä nelito£)foi- 
fett rouoronriljelt)S-'fUunnitelman pellon roiljelemistä roarten.
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ja aunoiit neurooja, miten eräs talon roieresfä oteroa, rouo- 
tuifen feroätoulroan alainen niitti) oli roiljeltäroä. Sornion 
jofitaaffo on roanljastaan tunnettu erinomaifista, luonnoin 
fista niityistään ja fen rouoffi onfin farjanfjoito täällä roal= 
lan tärfeä elinfeino. Slfuffaat oroat roerrattaiu roaraffaat 
ja myösfin maanroiljelys^oloisfa juomaa roieras t;^fä ja 
toista, jofa roetää huomiota puoleenfa. ©tenfin oroat maan* 
nriljelyffesfä tarroittaroat työfalut f)uomiota anfaitferoat. 
aSSaiffa montsfa paifoin maasfamme fiipi=aura ei ote rooit= 
tanut fuoftoa eifä tullut yleifeSti täytäntöön, on tätä maan» 
roiljelySfalua täällä enemmän f uin 50 rouotta täytetty fän= 
fipeHon fyntämifesfä. Ufeat mestarit, fufin paiffafutmasfaan, 
roalmistaroat tällaifia auroja, jotfa alfuaan oroat tulleet tän= 
ne Nuotfista. Sturan muut ofat roalmistetaan fotofaHa paitfi 
auran fiipi, jofa ostetaan könfään tehtaasta Rajalan feu= 
rafunnasfa Siuotfin puolella. Säällä tämä aura, jonfa f)in= 
ta on noin 26 marffaa, on niin yleinen, että maamme 
muisfa ofisfa taroaflifet fafyrat oroat airoan Ejarroinaifet 2llf= 
fulan, Surtolan ja kolarin feurafunnisfa. Spaitfi fiipi=auraa, 
täytetään tääOä jotenfin yleifesti myösfin fuoffafarfyia (flös= 
tjarf) jofa noin 6 eli 7 rouotta fitten tuli tunnetuffi 3llffu= 
lasfa ja jofa nyt myösfin fieHä täällä löytyy naapurifeura= 
funnisfa, karungisfa, Surtolasfa ja kolarisfa. ^Jfiitft näitä 
maanroiljelysfaluja, jotfa muisfa paifoin oroat talonpojille 
enemmän roieraita, fäytetään täällä myösfin fylroöfonetta. 
Nämä foneet eiroät ole feHaifet fuin nuo tunnetut ulfomai= 
fet, roaan airoan fotimaista alfuperää. SBiime rouofina on 
ruroettu roäljemmin fäyttämään tätä fonetta, jota täyte
tään neljäsfä ebeHäntainitusfa feurafunnasfa, etenfin 2llffu= 
lasfa. Dn mufa oltu f)uomaaroinaan että foneen faffi jy= 
rää (pölffyä) ebistää riffaruoljon noufemista. Udutta fyy
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täl)än ei ole näljtäroästi Ijaettaroa foneesfa, ro aan pitemmin 
on fyy fiif)cn että fylroö tapahtuu liian aifaifin märällä 
maalla. S äsfä mainitun fylroöfoneen feffijän, tuetin 40 
rouotiaan talollifen Niilo ^eiffilän luona kolarisi a olin ti= 
laifuubesfa näl)bä tiänen efifoifeitfa tällä alalla ja opin myös= 
tin tuntemaan tämän fefftnnön fjiötoriaa. Suettuaan 31. 
aJtannifen „a)tietteitä fatorouofista ©uomesfa", oli £eiffilä 
altanut miettiä, miten fettainen fylroöfone oli taabittaroa, 
jofa fääötäifi fietnentä. (SnfimäifeHä tylroöfoneeEanfa, jonta 
t)än roalmisti teroääHä 1868, oli p i t  ftinä määrin faarout= 
tanut tarfoitustaan, että f)än, täyttäen fylroöfonetta, tarroitfi 
ainoastaan 20 fappaa fiementä peltoon, jotjon tarroittiin fä= 
fifylroöHä yffi tynnyri oljria. Näin roafuutti fteiffilä ja 
ufeat muut tjenfilöt, jotfa tunfiroat fonetta. ©itten on fo= 
ueen rafentamistaroasfa tetjty ufeita pienempiä muutotfia ja 
nyt erityifet mestarit roatmistaroat fonetta, jonfa tjinta nou= 
fee noin 70 marffaan. koneen fefjijä itje yl)ä tybsfentelee 
parantaaffeen feffintöään. SBiime fefänä tilafi Sllffulasta 
tättaifen foneen kuopion läänin maanroitjely§--feura. Sät= 
laifia utuisia feubuisfa Ijarroinaijta ilmiöitä työ-ajeisfa ljuo= 
maa myösfin ifjmisafunnoisfa. talonpojat täällä rafastaroat 
mufarouutta ja jonfulaista fotnuutta ajunnoisfaan. kemin 
joMaaffo fatnoin fuin Sornion ja SKuonion jofilaaffot, aina 
3)limuonion fylään faaffa, 33 peninfulmaa Sornion pol)= 
joispuoleHa, oroat ylimalfaan foristetut fieroittä rafennuffitta. 
©tentin anfaitfee täsjä fuljteesfa fjuomtoa ^Sellon fylä, 12 
peninfulmaa Sorniou yläpuolella, josfa on 32 taloa foI= 
mesfa eri rytjntäsfä. kaiffi fartanot täällä oroat Ijyroästi 
ja fiististi rafennetuita, t)yroin ruofottujen peltojen ytnpä» 
röimiä. Slfuinjjuoneet oroat maHiffaampia fuin taroaHU
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fet talonpoifaiS=fartanot ja myösfin riihet roetnroät erityistä 
huomiota puoleenfa. 9Jiin on efirn. ftolarisfa jo tätjes 40 
rouotta rafennettu riihet juuria ja roiififeinäifiä, RHä näisfä 
on roalfeanroaaran roälttämifeffi uuni roätifeinän lautta eroi= 
tettu fuiroatnasfa oteroista eloista. SOluutamisia paifoin oli 
taroaEifen riitjbuuniu afemesta rafennettu faroupiipuEa ma- 
rustettu uuni. Sällaifisfa riiljisjä fuiroatuu roitjan jauhot 
tuleroat roalfoifemmiffi ja fefätlä fäytetään tuota fiistiä riihtä 
leipomahuoneetia. -Jtoiti 20 eli 30 rouotta fitten oli ^a= 
jalan taroan mufaan ruroettu riihiä paiffa paifoin näin fi* 
fustamaan.

ijjeinäfuun 24 päiroänä faarouin 3Jluonionnisfaan, 
josfa nimismies kaarlo SBäcflunbin luona l)änen omistamasi 
faan Safjben talosfa annoin neurooja, miten hänen nyfyi= 
fisfä peEoisfaan l)einän= ja etonrotljclys tulifiroat rouoroitte= 
lemaan toistenfa fansfa. ©amaEa tapaa neurooin, miten 
eräs peEofft perffaamaton maa, jofa oli tilusten lähetfyy= 
besfä, olifi faatettaroa jamaan rouororoiljelyffeen. SaloEifeEe 
3uho SitfaroainioEe tein eljboituffen, miten hän rooift ruroeta 
roiljelemään maitaan neljäsjä lohosfa ja famaa tarfoitusta 
roarten jaoin taloEifen 2lapo 9iifinän roainioita lottoihin. 
Siifaroainion talosja oli noin 1 !/2 mittatynnyrin alan fo= 
foifeen peltoon fylroetty puntarpääheinän (thitnothein) fte= 
meitiä 4 rouotta fitten. jgeinänfaSttm täEä alaEa oli hyroin 
rehoittaroa ja oli alfoinaan läänin S"alouS=feura antanut 
tänne enfimäifet heinänftemenet. Slluffi ei tämä yritys fui= 
tenfaau oEut fehoittanut muita afuffaita efttnerffiä feuraa- 
maan, fiflä Siifaroainion ifännän ilmoituffen mufaan oli ai= 
noustaan yffi ainoa heufitö feurafunnasfa fiauffinut itfeEeen 
muutamia nautoja puntarpääheinän fiemeitiä. SaloEifen
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3>uf)0 Äolftrömin tuona niinifään neuro öin, miten p n e n  
pettonfa olijtroat jaettaroat loljfoitjtn ja miten eräs fammat- 
tunut fuoroiljelys oli uuhelleen faatettaroa roiljelyffen alai- 
feffi. kirfotifylästä läfjbirt tatollifen ja metfänroahbin §eiffi 
©ärfijärroett luo, josfa annoin neurooja peltojen ojittami- 
fesfa fefä peltojen ympärillä oleroien noromaiben fuiroatta* 
mifesfa. ©en ohesfa toimitin neljä eri forfeusm ittausta, 
joista folme tarfoitti roeben nostamista niittymaille ja nel= 
jäs m ittaus taafen tarfoitti erään järroen lasfemista. £>ieta> 
mufan metfänroahbin torpasfa toimitin myösfin metfänroafjti 
Stapo 2llaniemett pyynnöstä forfeusmittauffia, fosfa hänellä 
oli aifomuS nostaa roettä niittymailleen.

SJHtä roarfinaifeen tnaanroiljelyffeeti tulee, jofa, futen 
luonnollista on, fuuresfa m äärin roäljenee, futa poljjoifempaan 
tullaan, näfyy SDhtonionisfan pitäjä oleman tnaanmiljelyffen 
miimeinen eturoartija, fosfa fieHä roielä rooibaan hyminä 
rouofina ufeasfa talosfa faaba rouoben tarpeet omista pel= 
loista. 3)JuonioniSfaSta pohioifeenpäin näfyy luonto jyrfästi 
muutturoan ja famasfa myösfin afujanten roaraHifuuS. $et= 
to--ala on ylimalfaan jotenfin pieni, fosfa taroallifisfa taloisfa 
fylroetään 5 — 8 tynnyriä ohria, taroaHifeSti faffi tynny* 
riä  m ittatynnyrin fofoifelle alalle, fefä 1 eli 2 tynnyriä pe= 
runotta. SäHaifisfa taloisfa elätetään taroaHifeSti 1 eli 2 
heroosta ja 5— 10 lehmää, k u is ta  ei ylimalfaan roiljellä; 
ntuutamisfa taloisfa 2)limuonion fyläsfä rotljeHään fuiten= 
fin rouotuifesti ru ista . 9iyt oli efim. ru ista fylroetty fot* 
mesfa talosfa ja fauraa fahbesfa paifasfa, joista roiljala= 
jeista faurat roäliin antaroat hymää ja runfasta fatoa.

©uurimmasfa talosfa famasfa fyläsfä fanottiin rouo= 
tuifen fiemenen oleroan 10 fappaa rufiita, 10 tynnyriä oh
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ria, 1 tynnyri fauroja fefä noin 2 tynnyriä perunoita. Sa= 
loSfa elätettiin 4 eli 5 hamosta ja 20 lypfäroää lehmää. 
2lmmoifiSta ajoin on to rn ion  jolilaaffosfa fefä ufeimmisfa 
pohjoifisfa pitäjistä peltoja roiljelty ytjbesfä totjfosja. SBiinte 
rouofifymmenillä oroat tämän roiljelystaroan feurauffet alfa= 
neet olla Ijyroiu arroeluttaroia. Sioin 30 rouotta fitten il= 
tnaantui feubusfa eräs «tauti", jota talonpojat futfuiroat 
«peltoroiaffi". tä m ä  on fellaineit, että ohrilla fylroetyt pek 
lot fasroaroat roallan huonosti, roaan fitä mastoin riffaruo; 
fiot rehottamat fitä paremmasti. SBaiffa ufeasfa talosfa oli 
rumettu peltoja ojittamaan, leroeni fuitenfin „tauti" leroene* 
mistään ja on nyt äRuonion pitäjäsfä tullut melfein maan= 
rafttuffeffi. täm än  taubin parantamista roarten pyybettiin 
apuani ufealta taholta. 2)!uutamiSfa taloisfa oli tämä „pel= 
toroifa" pääsfyt niin roaltoihinfa, että fefäfybännä niitettiin 
roainiolta reheroät riffaruohot ja famasfa myösfin harroas-- 
fa oleroat ohran elot, jotfa fieHä täällä fohofiroat riffaruo= 
hojen fesfen. ©rääsfä toifesfa talosfa oli ebelUfenä rouonna 
ohranfiementeu fanSfa peltoon fylroetty apilassa puntarpää= 
heinän fiemeniä, roaan tänä rouonna ei pelto fasroanut 
muuta fuin piEiäifiä (piifiäinen, touforuoljo, tieteellinen nimi 
©aleopfis) ynnä muita riffaruohoja niin roahroasti, että fofo 
pelto näytti reheroältä hamppuroainiolta. t ä t ä  pahetta roas= 
taan efittelin pellon jafamista neljään lohfoon, joista yffi 
oli rouotuifesti fefantona pibettäroä ja muisfa faSroatettaifiin 
muorottain juurifaSroeja ja olfiroiljaa.

ÄorfeammaHa oleroa, peUoffi felroollinen maa on näisfä 
feubuin roähäinen eifä fen rouoffi peltoja fäy täällä fiinä 
määräsfä laajentaminen fuin rooifi ehfä luulla. SKetfämaiSfa 
on maanlaatu enimmiten jotenfin Ijebelmätön. ©i fiis ole
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ihmetteleminen, että taroaUifina nmofinafin leiman aineita 
on hanffiminen muualta, tä rfe in  tuloläEjbe afuffaiHa täällä 
on tietysti; farjanljoito fen oljeöfa on myösfin terroanpoltto 
jotenfin yleinen fefä täsfä pitäjäsfä että muisfa eteläänpäin 
olemisfa feubuisfa. term affia faabaan pää=afiallifesti fan= 
noista. SKyöSfin porojen hoito on tärfeä elinfeino. SBaiffa 
lehmillä on ylimalfaan huononpuoteinen fefälaibun, myybään 
fuitenfin funfitt lehmän ojalta muofittain 4, forfeintaan 5 
leimisfää moita; roaan talmisaifaan annetaan lehmille roer= 
rattain runfaasti tehoaineita, fiHä lehmän ofaffi lasfetaan 
talroesfa 175—240 leimisfää h^11™ fe^  130— 150 fuu* 
tiojalfaa peuranjäfätiä.

äituonionisfasta jatfoin matfaani ©nontefiäifiiu, fosfa 
elofuun 12 päiroänä toimitin forfeusmittauffia Sotfojärroen 
lasfemista roarten, jota jo roaremmin oli ofaffi lasfettu. 
Sam an fuun 13 ja ,14 päiroänä toimitin forfeusmittauffia 
roeben nostamista roarten SBuontisjärroi nimifen fuiroatun 
järroen fammaltunetHe rantaniityille. 2Buontisjärroen fylä on 
yfft peninfulma mäntypuiben rajan eteläpuolella.

ailuonionnisfasfa matfustaroainen roielä näfee oteroanfa 
paiffafunnasfa, misfä maanroiljelyffeHä on tärfeä fija afujan= 
ten elinfeinojen joufosfa, mutta famasfa fuin tullaan @non= 
tefiäifiin, on myösfin tultu fuuften rajan pohjoispuolelle, 
ja nyt otot fotonaan muuttumat. 9?iin on efim. $palojoen= 
fuusfa, entifesfä (Snontefiäisten firfonfytäsfä, roaiffa tämä 
on ainoastaan 5 peninfulmau matfan pääsfä pim uonion 
roaraffaasta feubusta, yhbeffän furjaa taloa yhbesfä ryh= 
mäsfä. 9iäillä ei ote yhbelläfään Ejeroosta, roaan ainoaS-- 
taan ajoporoja ja lehmiä. Suurimmasta talosfa on 7 leh5 
mää. SDielfein famantainen, fuitenfin hiuffa parempi, on afi=



30

an laita 2)Juotfajärroen, &etan ja SBuontiSjärroen fylisfä. 
2BiimemainituSfa fyläsfä oli fuitenfin yhbesfä talosfa 14 
lehmää, joista lypfäroiä oli 11. Ufeasfa talosfa oli fitä= 
paitfe heroonen, fiipi=aura, fahrat, farhi y. nt. maanroiljelys= 
tarpeita. Soifisfa paifoin roiljeEään maata lapiolla. 6 i 
fosfaan toirootafaan pelloista faataroan rouoben tarpeet, fillä 
paraimmisfa taloisfa fylroetään 1 eli 2 tynnyriä oljria ja 
fatnan roerran perunoita. 99tonisfa paifoin oroat pellot jäte= 
tyt heinänfaSrouEe, roaan fyynä fiitjen ei ole ntifään rouoro* 
roiljelyS, eiroätfä fuuret pelto-alat. £affa fe on, jofa on 
pafottanut tähän. Saumojen jatfoffi fäytetään tääEä yleenfä, 
paitfi muutamisfa taloisfa, olfia. Igauhoja tuobaan tänne 
2llatean faupungista Siorjasfa, jonne on 25 peninfulmaa. 
Sosfus myösfin tuobaan jauhoja Torniosta omalla heroofeEa. 
paitfi farjait= ja poronhoitoa on tääEä elinfeinona myösfin 
heinän roalmistaminen omituifetta t aro ali a, joita heiniä fäy« 
tetään fuffien afemasta. SäEaifiSta heinistä maffetaan 9ior= 
jasfa noin 2 marffaa 15 penniä leiroisfältä, mutta josfus 
roaihetetaan näillä heinittä faman merta jauhoja, ©en ohesfa 
harjoitetaan myösfin kyrön ja ^eltorouoman fyläsfä liiman 
feittämistä poron farmista. SCämä tiima roiebään Tornioon 
myytäroäffi ja tähteet (faihat) feitoffeSta jofo fäytetään fo= 
tona peltojen lannoittamifeen tahi myybään maata roiljele= 
roille herraSmiehitte kittiläsfä ja SOfuonionnisfaSfa 20 pen= 
nistä leiroisfältä.

h ä is tä  pohjan faufaifista perufoista fuuntafin matfaani 
kittilään, josfa färoin feubun eteroimmän maanroiljelijän, 
fauppias kariniemen tuona, kun feubuisfa, joisfa peltojen 
ojittaminen pibetäan hyöbyttömänä, roieläpä roahingoflifenas 
fin, huomaa fen näföiftä peltoja fuin tääEä, ihastuttaa tämä
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ttäfö. Salon omistaja oli fauppamatfoiflaan nähnyt, fuinfa 
peltoja muualla ojitetaan ja olt päättänyt rumeta itfe nou* 
battamaan muiben efimerffiä täsjä fuhteesfa. ^änfin oli tul= 
lut fiifjen fofemuffeen, että fato ojitetusta peEoSta aina on 
roarhaifempi, runfaampi ja tjadarouofina itäroämpifin fuin 
ojittamattomista mainioista, ©nfimäifistä ojituS=yrityffiStään 
yflytettynä oli f)än fittetnmin jatfanut ojien fairoattamista, 
niin että nyt talon faiffi peEot oliroat faroitettuna. SBaiffa 
naapureiEa oli näin Ijyroä efimerffi olemasfa, eiroät fuiten» 
faan ole fiiruljtaneet feuraamaan kariniemen efimerffiä. Sä= 
hän oroat ehfä fyynä fuuret fustannuffet, joita täEainen työ 
fyfyy feEaifesfa paiffafunnasfa, josfa ei ote roarfinaifia oja= 
miehiä faataroisfa. kafft kariniemen naapureista oli fui= 
tenfin jo, hänen efimerffiään noubattaen, fairoattanut ojia 
ofaffi peEoiEeen.

kittilästä matfustin ©obanfylään, josfa annoin neurooja 
peEon ojittamifesfa fefä föannuffen talosfa fauppias 33äcf- 
maniEe että firffoljerran roirfatalosfa proroasti SporthaniEe. 
SBiime mainitusfa paifasfa toimitin myösfin forfeusmittauf= 
fia. ©amanlaifta neurooja annoin myösfin taloEifeEe kaapo 
©aufosfeEe, jofa jo omin päin oli alfanut peltojaan ojittaa, 
mutta fuitenfin halnft faaba neurooja ufeampien uufien ojien 
fairoattamifen fuhteen, joiben tarpeeEfuubesta hän oli roa= 
fuutettu. SBtaanlaatu olifin niin roefiperäinen, ettei roaiEi= 
naifesta ojituffesta fuurta apua oEut. ©aufosfi fanoi, ettei» 
roät naapurit puutteen=alaifen ojittamifen roähemmin hno= 
mattaroan roaifutuffen rouoffi oEeet huolineet ruroeta hänen 
efimerffiään noubattamaan, roaan pifemmin oliroat naura= 
neet hänen yrityffiEeen. &än arroeli fuitenfin pilfan ja nau= 
rutt pian laffaaroan, jos ojittamifen pitfittämifeEä rooitaifiin 
faarouttaa fitä tarfoitusta, fuin häneEä oli mietesfä.
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Äittitän ja Sobanfylätt pitäjisfä löytyy eräs erityistä 
huomioa anfaitferoa faSrot, jofa jo fauan aitaa fieHä on oi» 
Iut tunnettu, mutta jofa, fumma fyHä, ei lähifeubuisfa, eitä 
liioin maamme muisfa ofisfa ole tunnettu. Säm än lastoin 
nimi on Siperian firroelnauris (ruotfiffi „förfroelrofroa", 
latinaffi „6 l)aeropf)yttum ^rescotti"). Sioin 100 rouotta 
fitten ferrottiin tämän nauriin fiemeniä ollen oljrisfa, joita 
oli tjanfittu SBienan meren rannalta. Siauris on fyötäroä 
ja josfus fooltaan pienenpuolifen ttyrfiit fofoinen. $o fauatt 
aifaa on naurista roä^in täytetty itimisruuaffi ja etenfin 
föyhät raroitferoat itfeään tällä tjyroänmafuifetta juurifasroitta. 
kauriin  torjuu tapahtuu fyffyDä ja feroäillä ofiraroaittiolla, 
joisfa fe ilmaantuu riffaruohona; huonosti roiljettyisfä pel= 
loisfa roiepi fe rooitoit melfeitt ohralta. Äun mainittu ttau= 
ris, jonfa hyn>änmafuifuutta itfe opin tuntemaan fefä fen 
ohesfa raafana että paistettuna ja feitettynä, ei färfi hai» 
lalta mitään roahinfoa ja fiis täällä rooipi olla ebuttinen 
roiljeHä perunain rinnalla, joita tjatta roaHan ufein tunne» 
tee, näfyy oleroan foytä huomauttaa fanfalaifia tämän juu» 
rifaSroin roiljelemifestä. @räs talonpoifa Seefiöjärroen fyläsfä, 
jofa rouonna rouotuisfaan fofoili näitä nauriita, fertoi että 
hänen peltoonfa fylroettiin 2 tynnyriä ohria ja 2 tynnyriä 
perunoita ja oliroat ne fiis pintam aitaan noin l*/*o mitta» 
tynnyrin maan fofoifet. Släistä lamoista, ohria ja peru» 
noita fasroaroista pelloista, fofoili hän nauriita fen roerran, 
että h^iten fuufihenfifeHe perheelleen parin fuufauben aifana 
oli feitto jofa pätroä. kosta tätä naurislajia ei rooiba, 
tuten perunoita, fäilyttää yli talroen fellarisfa, eitä muu» 
ta fäilyttämistapaa tunneta, fun ei fellaista ole foetet» 
tufaan, faatetaan näitä nauriita täyttää raroinnoffi ai»
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noastaan fyffyttä elonforjuun jälfeen, futiues maa jäätyy. 
Äeroäättä taafeu ou fe roubatt fulattua maasta fetroollinen 
raroinnoffi, funnes feroätfylroöä teljbään. Sähän aifaan 
rouobesta fanotaan fen oleroati mauffain fyötäroäffi. Dtin 
mutaani muutamia nauriita fefä niiben fiemeniä ja olen nyt 
fylroättäuyt niitä eri patffoi£)in läänin eteläifisfä ofisfa. 
ta u s ta a  on nätjbä, miten tämä muusfa Suotnesfa airoan 
tuntematon juurifasroi alfaa menestyä. SBiime rouofina 
ferrotaan muutamien puutartjureiben ©affasfa ruroenneen 
herffuna roitjelemään- ja fasroattatnaan tätä naurislajia.

©obanfylästä lähbin kuotajärroen pitäjään, josfa firf- 
foherra S ipilän tuona fyysfuutt 1 ja 2 päiroänä tein fuun» 
nitelman peltojen ojittamifeen fefä annoin neurooja erään 
fuon roiljetemifen futjteen. Santanlaifia toimia minulla oli 
talollisten igeiffi &eiffitän, Otti SBirffulan ja Dtti Kantolan 
luona; fen otjesfa färoin tarfastamasfa nimismies Sareliuf» 
fen luona oteroaa fruunun fiinto»oritta. Seljtyäni tällä mat= 
fatlani roielä fuuunitelman peltojen ojittamifeen talollifen Su» 
hana Pietari lan ta lan  tuona goufijärroen fyläsfä Äemi»

■ järroen pitäjäsfä, lähbin matfaffe fotia, jonne faamuin fyys» 
fuun 17 päiroänä.

Sotta en tulifi niiben tilaajien luoffe, joita nyi aioin 
fäybä fatfomasfa, fiihen aifaan fuin nämä luultaroaSti oli» 
firoat Dulun marffinoitta fyysfuun lopulla, päätin lytätä 
matfustuffeni lofafuun 2 päiroään, jolloin lähbin ^?ubas» 
järroelle. Satottifen 3lugusti SJiefin luona täsfä pitäjäsfä 
toimitin forfeusmittausta pelloilla ja annoin fen oljesfa neu
rooja erään roanhan febon roiljetemifen fuhteen. Sofafuuit 
6 päiroänä toimitin niinifään forfeusmittauffia pelloitta %t- 
täjäfanfaan talosfa Sahanotnistajan Ruijana ^aaroolan tuona

3
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ja annoin fen ohesfa neurooja fefä erään ennen roiljettyn, 
roaan nyt fammaltuneen fuoroiljelyffen fuhteen, että myösfin 
erään fuon faattamifesta roiljetyffen ataifeffi.

kosfa tatroi täällä täyttä roauhtia lähestyi, täytyi 
minun lähteä paluumatfatte näiltä feubuilta ja faarouin Du= 
luun 10 p. Sofafuuta.

Sofafuun 14 päiroänä matfustin £aaparoebeHe, josfa 
famatt fuun 16, 17 ja 18 päiroänä läänin maanmittari 
©laubelinin omistamasfa liemen talosfa tein efyboituffen 
nyfyifen pelto=alan jafamifeetx rouororoiljelystä roarten. 9)!yö§= 
fin annoin neurooja erään peHoffi fopiroan maan perfaami* 
fen fefä muutaman roeftperäifen metfämaan perfaamifen ja 
heinän ftentenittä fylroämifen fuhteen laibunta roarten.

iQerra kuroernötin heinäfuun 27 päiroänä minulle annetun 
firjattifen fäsfyn jo^bosta färoin lofafuun 20 päiroänä tar= 
fastamasfa Sofifaaren, forfean fruunun omistamaa maata 
^ibisjärroen pitäjäsfä fefä fiettä oleroaa irtainta omaifuutta. 
Santasia tarfastelin myösfin, fuinfa talolle tehtyä rouoro» 
roiljelys=fuunnitetmaa oli noubatettu ja annoin faifesta tästä 
herra kuroernööritte erityifen fertomuffen.

kosfa taimi nyt alfoi tumattomatta anfaruubetta, täy= 
tyi minun nyt lafata faifista fefä=toimistani tältä rouo= 
belta.

Soufofuun 19 päiroästä, jolloin fefämatfat alfoiroat, 
lofafuun 23 päiroään olen, futen tästä fertomuffesta uäfyy, 
ollut 32 roirantoimituffesfa yhtä monesfa eri talosfa. S itä  
paitfe olen tämän ajan fuluesfa fäynyt tarfastelemasfa yhtä 
meijerifoulua ja faljta fruunun fiintö-oritta; ei misfään mi= 
nutta ollut fyytä muistutuffiin näiben fuhteen. SBirfatoi» 
mitusten lufu on tänä rouonna ollut roähälufuifempi fuin
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ebellifinä rauofina ja tämä taafen tulee fiitä, että ininä herra 
kuroernörin fäsfytt joljboSta tarfastellesfani Saninfofon for= 
fean fruunun omistamaa juota ja fuorittaesfani fiifjen fuu= 
lumia fatnaritöitä, raiirayin täöfä toimeSfa enemmän fuin 
folme raiiffoa fefällä. SJtyöSfin on huomioon otettaraa 
että Säpin matfaEa juurin ofa ajasta trtelfein fului matfoi= 
l)in, fosfa fiellä mattojen pituuben ja fulfuneuraojen alfupe= 
räifyyben rouoffi on paljo hanfalantpi fulfea fuin maantei- 
bett roarfilla oleroisfa funnisfa. Sapisfa minulla oli faiffi= 
aan 17 rairantoimitusta.

Säänin farjaffo on rauobeti fuluesfa matfoiUaan 37 
talosfa läänin eri ofisfa antanut enimmiten fäytännöHiStä, 
fefä myösfin fuullista opetusta raoin ja juuston roalmistufr 
feSfa. SBerrattain fiarrooisfa taloisfa on E)än fuitenfin raoi= 
nut tainmttaa iljmiftä raoin roalmistatnifeen maibon jähbyttä» 
mifen fautta fylmäHä raebettä; niiben talojen lufumäärä, 
joisfa on taljbottu raastaan ottaa jonfulaifia ueuraoja näisfä 
aftoisfa, ei liioin ole tänä rauonna ollut fanoltaroasti farttu- 
masfa. SJluutamisfa paifoin ei ote huolittu täyttää farja= 
fon neurooja oHenfaan, raaiffa fuututuffella firfosfa on ylei= 
föEe ilmoitettu, että läänin farjaffo on paiffafunnasfa fäy= 
mäsfä. SBieläpä löytyy efimerffiä fiiljenfin, ettei lääninfar- 
jaffoa ole fäytetty, raaiffa hän fuorastaan on tarjoutunut 
neuraojaffi maitotalouben aftoisfa. kuitenfin on myöntämi= 
nen, että läänin farjafon toimi ufeisfa paifoin näfyy rcai= 
futtaneen ^ytt)ää fefä fangen fuuresfa tnääräsfä on yllyttä* 
nyt afiatiomaifia pitämään fuurempaa huolta parannetusta 
farjanhoibosta. (Snnett annetuisfa fertomuffisfa läänin far= 
jafon toimesta olen huomauttanut fiitä, fuinfa haitallista 
on, ettei tehbä eroitusta hiunasfa tjyraän ja huonon raoin
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«jätillä ja- feurauffena tästä on fe, että talonpojat tuleroat 
roätiäpitäinättömiffi felrooEifemmau rooin roalmistamifen fut)- 
teen. tä m ä n  rouoben fuluesfa olen yhä roafaantunnt enti= 
fisfä mielipiteistäni, että nteijetifjoibon parantaminen tää= 
nisfä riippuu fuuresfa määrin fiitä, että faataifiin toimeen 
hyroin järjestetty rooin roienti ulfomaiEe, jofa maffaift E)t;- 
roästä rooista forfeampia tuntoja fuin mitä faabaan taroaEi» 
fetta tatonpoifaiS-rooiEa.

Sosfa maauroiljelySolot läänin pofijoifisfa ofisfa, joisfa 
tänä fefänä olen roaettanut, näfyroät minusta oleman £)uo= 
miota anfaitferoia, fuotafoon minun fen tifäffi, fuin ebet= 
tä on fanottu, roielä faufua muutaman fattan. 2)leenfä 
ei erehtyne fuuresti, jos roäittää että yleifö maasfa, etenfin 
fen eteläifisfä ofisfa, on pettynyt mielipiteissään Sapinmaan 
fuhteen ja on tuohon erehbyffeett ef»fä fyynä maan nimi, jofa 
ei ote airoan palloittaan. SBuofifatoja fitten on tämä nimi 
fyflä faattanut olla fopiroa, mutta nyt on tusfin tuo nimi 
enää fopiroa feubuitle, joisfa Sappataifia paimentotaisfan= 
fana tusfin on paljon muuta fuin nimeffi, ja ntuutamisfa 
paifoin taafen ei löyby Sappalaifta otteittaan, talonpojat 
tääEä oroat eftm. afunnoisfaan ja fiisteybesfään paljo ebetn= 
mäs ennättäneitä fuin monesfa muusfa paifasfa maasfamme. 
■JJiin eftm. SDiuonionisfaSfa, ÄitttiläSfä, ©obanfytäsfä ja kuo» 
lajärroeEä ei ote mitään SapinmaaEe juuri omituista ole» 
ntasfa. Suurimtnisfa taloisfa Äittiläsfä ja ©obanfyläsfä 
faabaan ^yroirtä rouofina yli 100 tynnyriä roitjaa ja talroen 
yli elätetään 4 ä 6 heroo§ta ja 25 lypfäroää lehmää.- kes= 
fimäärtn on ainafiit SJluonionisfan taloisfa 2 h io s ta  fefä 
10 lehmää ja fylroetään 8 ä 10 tynnyriä ohria. <Suurim= 
ntasfa talosfa ÄuotajärroeEä fanottiin fytroettäroän 1 tyn=
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nyri rufiita, 17—20 tynit. ohria ja elätettiin 4 k  6 i)e= 
raosta ja 20 lypfäroää lehmää. Söytyy muitafin taloja, 
jotfa fylroön ja farjan fuuruuben fuhteen melfein roetäroät 
roertoja tätte talolle. Dlot Sltuonionisfasfa oroat, futen 
ebelläpäin olen numeroilla fofenut näyttää, Ijiuffa huonom= 
mat. kolmeSfa mainitusfa pitäjäsfä on fitä paitfi tilaifuuS 
laajoihin maanparannufftin; fitä mastoin on Slluonionisfa 
pienine, al)taine peltoineen fefä niittyineen, joita paraaöta 
päästä on ainoastaan jofilaaffosfa, paljo foroa=onnifempi, 
fosfa metfää faSroaroa maa fuurimmaffi ofaffi näfyy oleman 
luonnostaan E»t)tr»in laihaa, ©nontefiäinen on fitä raastoin 
maanroiljelyffen fuhteen mitä furjimmalla faunalla.

£yöty peltojen ojittamifesta on täällä, futen monesfa 
muusfa paifasfa läänisfä, ofaffi tuntematon, ofaffi riiban=alai= 
nen afta etfä tuota ole ifosti fummastelemineufaan. kuitenfin 
löytyy nfeita yffityifiä efimerffiä fiihen, että alfu parempaan 
päin fieHä täällä on olemasfa. -JUinifään on tuo entinen 
pellon roiljeleminen yhbesfä lohfosfa rouotuifiHa ohrafylroöiHä 
roähitetten roäistymäsfä. 9ciin on eftm. ÄuolajärroeHä ruista 
fylroösfä ufeimmtsfa taloisfa. SOJuonionisfasfa taafen tuo 
niin futfuttu „peltoroifa" anfarasti pafoittanee afianomaifia 
luopumaan totutuista tarooistaan ja panemaan toimeen rouo- 
roroiljelystä fefannoiHa ja juurifaSroeiHa, fosfa rufiin fato 
täsfä paifasfa on epäroarma eli ainafin roähemmän taattu 
fuin ohran fato.

3)hä roielä fuuluu hartaiben tarpeiben jouffoon täällä 
fuurempien maanroiljelys=töiben fuorittaminen talrois=aifaan. 
SantaroaraStojen hoitaminen on enemmän poiffeuffena josfa= 
fin talosfa; metfärehujen fefoittaminen lantaan tulee täällä 
yhtä roähän fyfymyffeen fuin läänin ufeimmisfa muisfa pai=
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foisfa. taim etta on tapana kittiläsfä leipoa lannasta „limp= 
puja", jotta olifi feroäällä — ^»etpompi ja mufaroampi ful= 
jettaa limput jäätyneenä pelloille. SBirtfa fitä roastaan 
tallennetaan taroaHifeSti hyroin fiuolellifeSti. (Erityistä t)uo= 
miota herätti eräs pumppumalU, jonfa olin ottanut mufaani 
ja jonfa mufaan ufeita muita roalmiStetiin, fittä pumpun 
arouHa on roaHan helppo tyhjentää roirtfafairooon roalu» 
roia aineita.

Ufeana fefänä olen matfoiHani f el) oit tanut maanmiefiiä 
liottamaan ohranfieineniä roebesfä, jofa faabaan, fun tul)faa 
ja fuoloja feitetääu. kun monta monituista fertaa olen 
teloittanut, oroat roähitetten rumenneet tuota menettelytapaa 
noubattamaan ja myösfin täsfä paiffafunnasfa on huomattu, 
fuinfa ebuttinen tuo on. SofaifeSfa feurafunnasfa, misfä 
tällä matfaHani färoin, jätin firjoitetun felityffen fiitä, miten 
menetellään täHaifesfa ohranfiententen liottamifesfa. Ufeat 
roafuuttiroat rupearoanfa tätä feinoa täyttämään, fosfa ei 
fuinfaan ole roäEjäpätöinen afia, joutuufo ohra 7 eli 10 päi- 
roää roarentmin taiffa myöhemmin.

“Jliityt oroat ufeasfa paifasfa fangeu [jyn>iä, etenfin 
SDiuonion ja Dunasjoetx rannoilla, misfä tulroaroefi feroäällä 
maita huuhtoilee. SBiime rouoftfymmenittä on fitä paitfi eri 
pitäjisfä fyntynyt tefoniittyjä, ei roiljelemättä roaan maibett 
lasfemifella roeben alle. ju ro ja  fulfematta on nostettu roettä 
fuomaiHe, joilla fefä puut, penfaat että fammaleet oroat £)ä= 
roinneet, fun maata on 2 eli 4 rouotta fefät talroet pibetty 
roeben alla. SBeben lasfettua on reheroä heinänfasrou fyn= 
tynyt maatta, jofa ennen faattoi olla hyroin rämeinen. 9iäin 
faatuja niittyjä löytyy kolarin, kittilän ja kuolajärroen pi« 
täjisfä; ufeat näistä niityistä oroat alaltaan jotenfin fuuria.
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fpaitfi luonnottifia ja tefoniittyjä löytyy myösfin ti^e&§fä m -  
faffoa fasroaroia niittymaita, jotta rairoaamattomasfa tilakaan 
oroat airoan arroottomia. SaHaifia tilaifuuffta niityn petf= 
faamifeen löytyy ufeasfa paifasfa ja roäliiu ne oroat atat= 
taan monen peninfutman pitnifia. SJtitään fanottaroaa intoa 
ruroeta niittyjä perffaamaatt ei ote ylimalfaan olemasfa; 
fuitenfin liuomafin tällaista tointa efint. kuolajärroellä, 
josfa feHaifen työn tefeinifellä oli faatu fefä niittyä lifäffi 
että myösfin pellot paljo roäljemmän IjaHan aroiffi, fun tuo 
tnelfein fefäfautinen firfi oli fabonnut peltojen läljeifyybesfä 
oleroalta niittymaalta. Suuret työfustannuffet fanottiin 
oleroan fyynä fiihen, tniffi paljo roäliemtnin fuin tarpeellista 
olift, hommataan niittyjen rairoaamista. Saattaa olla, että 
tuosfa fyySfä oli jonfun roerran perää, fun ei niityn rai= 
roaamifesfa täytetä fopiroampaa työ=afetta fuin firroestä. 
kosfa matfoittani ebeHifinä rouofina otin huomannnt tuota 
famaa tapaa faifiaUa paitfi läänin eteläifimmisfä pitäjisfä, 
olin täEä fertaa ottanut mutaani Saroosta haalitun „kas= 
faratt", jota IjtjroäHä menestyffeHä fäytetään roefojen fatfo- 
mifesfa niittyä rairoateSfa, fasfea tjafattaesfa y. m. 
nesfa paifasfa näfyi tuo afe miellyttäroän talonpoifia, 
fosfa ottiroat afeesta tarfat mitat ja toirooiroat fen tuleroan 
olemaan tjymin ebuHifen työ=afeen näisfä toimisfa.

SBaiffa niittyjen laajentantifen ja parantamifen f uu
teen roielä on paljo työtä tefemättä, on fuitenfin farjau» 
hoiboHa faiffiatt tärfein fija afuffaibeit taloubesfa. S itä  
roastaan poronhoito @nontefiäifisfäfin on roerrattain pienempi 
tulolähbe faifiHe muille paitfi roarfinaifttte Sappalaifitte, jotfa 
luroultaan oroat tusfin 10 profenttia feurafunnan harroatu* 
fuifista afuffaista. 3fioi myybään faiffityyni korjaan. 3Bal-
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Iän eri taroatta lasfetaan eri paifoisfa fe rooinmäärä, mifä 
myybään funfiit lehmän ojalta. UHiin efint. 2)tuonioniSfaSfa 
faöfettiin lehmän ofaffi 4 a 5 leiroisfää, roaan kuola jä t- 
roeHä 2 4  3 leiroisfää. £äm ä näfyy ofoittaroan että rooin 
roaltnistusmäärä Sapisfa ei ainafaan paljouben fuhteen ole 
mitä pienimpiä maaSfamme. kosfa taibun yleenfä ei ole 
feftuttaraa, roaan fitä mastoin niityt ylimalfaan jotenfin tjy- 
roiä, on tästä myösfin feurauffena että talroirooin roalmistuS 
ei ole täällä niin fjarroinainen fuin monesfa muusia pai= 
fasfa maaSfamme. SUlitä taafen rooin felroollifnuteen tulee, 
on rooi täällä fefäHä famanlaista fuin taroallinen talonpo= 
faiSrooi muisfa paifoisfa; mutta talroirooi fitä raastoin ei 
ole omiaan ^erättääffeen fnuria ajatuffia farjan Ijoibosta 
maan pofjjoifimmisfa ofisfa. Sermiä fyllä ruofitaau fuu= 
rimmaffi ofaffi Reinillä, eifä oljilla futen monesfa muusfa 
paifasfa. keljun jatfoffi fäytetään ^ytoältä meneStyffeHä 
peuranjäfäliä, etenfin 9Jtuonioni§fasfa ja (Snontefiäiftsfä fefä 
myösfin muisfa feubuisfa, misfä fjeiniä faabaan roätjänpuo» 
leifesti. Säm än apuaineen fäyttämifestä ei liene muuta 
fuin l)yroää fanottaraaa, mutta rehujen jatfoffi fäytetään 
myösfin erästä ainetta, jonfa täyttäminen eläinten taroin= 
nofft täytyy herättää intjoa ja roastemnielifyyttä jofaifesfa, 
jofa, roaiffa l)än ei erityifesti Ijarrastafaan farjanfioitoa, 
fuitenfin futen muut ifynifet nauttii farjantuotteita. Säm ä 
„roäfirel)u" on läänin poljjoifisfa ofisfa airoan yleinen, eten= 
fin Sapisfa, josfa lehmät ruoffimifen rouoffi lypfäroät mitä 
intjottarointa maitoa. @i liene mifään peippo teljtäroä faaba 
tuo patja tapa poistetuffi, fiHä fynnynnäinen roanf)aHa=oloi= 
fuuS ilmaantuu täsfä tietysti yljtä fitfeänä fuin muisfa afi= 
oisfa. 3os maito ja maiboit tuotteet fäytettäijuu ainoaS=
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taan ontifft tarpeiffi, ei tuo afia fuuresti foSfifi muihin, mutta 
Josfa niin ei ole afian laita, olifi fyllä fyytä tetjoffaasti 
rpj)tr>ä tälXaifen patjan taroan poistamifeen. kun farjantuot» 
teitä, joita on faatu farjaa täten ruoffiesfa, myybään roie= 
raille iljmijtlle, jotfa eiroät tunne faijan ruoffimistapoja, roaan 
raasta jätestäpäin, ofaffi maun ofaffi Ijaistinten aroutta taiffa 
muutta t aro öin, faaroat aftan felroifie, olifi fyytä että maamme 
hallitus forfeiben faffojen määräämifellä rooimattifesti roas» 
tustaifi tuottaifen inhoittaroaan ruoffiinistapaan perustetun 
faijan tuotteen myymistä a f ia s ta  i lm o it ta m a tta  oubotte 
ostajalle, ©ama rangaistus olifi määrättäroä fefä farjan 
ruoffijoille että niille fauppioille, jotfa fuitenfin tällaista 
raotta myyroät, roaiffa hyroin tietäroät ntillaifista aineffista 
fe on roalmistettu. talonpojat fyllä itfe fäfittäroät, fuinfa 
häpeällinen ja luonnoton tuollainen ruoffimistapa on ja fa= 
laaroat fitä fen rouoffi. Utelematta agronomilla tahi jollain 
muutta roieratta ihniifettä, jonfa arroettaan firoaroait tuollaista 
„porteritla" ruoffimista, ei ole helppo faaba afiasta felroä. 
Slfiain näin ollen näyttää juuri faffojen määrääminen ole? 
roan foroeliain ja tehoffain feino paheen poistamifeen. $o= 
fainen, jofa tietää että tämä ruoffimistapa, ehfä joittafuitta 
harroinaifitta poiffeuffitta, on airoan yleinen fefä Sapisfa että 
jotenfin taroattinen myösfin fiettä täällä Sieniin, Dulun ja 
ka  jännin fihlafunnisfa, toirooo että roointattifiin roastustus» 
toimiin ryhbyttäifiin tätä inhoittaroaa tapaa roastaan, fittä, 
jos ulfomaitta tuo tulee tunnetuffi, faattaroat help°öti fofo 
läänin rooin roalmistajat tulla fyyttömästi färfimään tappioa.

(St fäyne fieltäminen, että Sapinmaa ufeasfa fuhteesfa 
on moniaiben ntuiben feutujen fuhteen läänisfä tafapajutta, 
roaiffa tämä pohjan peruffa fohtafin on paljo paremmasfa
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tilasfa, luin oloja tuntematon faattaifi arroatafaan. toimeen» 
tulon mafjbotliiuus on täällä ofaffi paljo parempi tuin rno» 
nesfa eteläifemmäsfä pitäjäsfä, josfa terroanpoltto roielä on 
tärfein raljaläf)be. terroaa ei polteta täällä folotuista puista 
lainfaait, tufinljaffuuta on metfien aroaruuben fuhteen mä» 
Remmin harjoitettu, ja fitäfin tehtiin pääafiattifesti niin» 
futfuttuna „roilli=aifana". tärfeim pinä elinfeinoina oroat 
fiis pt)ä maanroiljelps ja farjauhoito, jotfa fpQä täällä, 
futen muuallafin, anfaitfifiroat fetjoituSta. 2lfujamet ttäis» 
fä feubuisfa oroat erifoiS=afemanfa rouoffi roieraita muille 
feubuiHe ja fen lifäfft roaifeuttaa toimeentuloa Sapisfa fefän 
ti)h9tyS, afujanten harroalufuifuus, forfeat palfat, tottumat» 
tornuus maanroiljelps^töisfä, tietämättömnpS maanroiljetps» 
afioisfa fefä tätjbellirteu puute faifista muista fulfuneurooista 
fuin niistä, mitfä joet roaaraUifine fosfiiteeu tarjooroat. $oS 
nriimeffi mainittu epätotta fellaifena rouonna, jolloin roar* 
jäinen halla ja fitä feuraaroa perinpohjainen fato on fattu» 
nut tapahtumaan, muuttaifi Sapinmaan erämaaffi fanatt 
täpbesfä merfitpffesfä, ei tuota färoifi fuuresti ihmettelemi» 
nen, fun harroat rooifiroat maffaa forfeita ĥ ntoia eloista. 
■Jiiin efint. maltettiin toiime fefänä Slfuoniomsfasfa 21 marf» 
faa rahtia n ^ es tä  jauhomatosta, jofa finne fuurimmaffi 
ofaffi meneeHä Mjetettiin to rn iosta . SBaiffa fohta „Ra- 
bies A m ericana" (3lmerifalaiS=rairoo) on tauti, johon fuu= 
rimmaffi ofaffi on fe ftjrjnä, että on tullut muoti=afiaffi fiir» 
tgä maasta pois, lienee fuitenfin jotenfin juurena fppnä 
tähän fiirto=intoon fefä fuuri tietämättömyys maanroiljett)S» 
aftoisfa että puuttumat fulfuneuroot. Dulun läänistä epäi» 
lemättä fuurin ofa 2lmerifaan lähtijöistä oroat jo roäfilu» 
fuun fatfoen fuurin profentti fiirtolaifista juuri läänin pol)=
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joifimmista fililafuimista. SBiime rouofitia on fen oljesfa il
maantunut toinen paiffa, jotta myösfin näfyy oteroatt mel= 
fein 2lmerifan vertainen roetorooima. tä m ä  on SBenäjän 
Sappi, joöfa ei fyttä liioin maanteitä eilä maanroiljelystä 
ote olemasfa, roaan fen fijaan fiettä löytyy h9roiä niittyjä 
ja riffaita falaroefiä. SBiitne fefänä oli fitme entisten tifäffi 
furtynyt gf jtstään kittilästä 3 perhettä ja 2 irtainta miestä, 
joista pffi oli talonomistaja. <5i liene epäittäroää, että 
tietämättömyys ja huolettomuus, joita monesfa fuljteeSfa 
juomaa, rooifiroat foroetiaan roaifutuffen lautta roähetä. tie» 
tysti jofaifen kittiläläifen, jofa on fiirttmyt Stmerifaan, täy= 
ti;y fiettä luopua roanhoista tarooistaan ja maasfa elää 
maan taroatta. tällainen 2lmerifalaistuminen omasfa tnaas» 
fa olifi haroin fuotaroa. Sofaifeti, jofa roähänfään tuntee 
oloja Sapisfa, täytyy h i ta a s t i  toirooa, että läänin talouS= 
feuratta, jonfa roaifutus=ala on roerrattomasti laroein maani: 
me faifista ta lousseuroista, olifi lifätyn roaltio=aroun tantta 
matibottifuus filminnähtäroättä taroatta ebistää maanroilje» 
lystä ja farjanljoitoa läänin pohjoifimmisfa ofisfa. SJfyöSfin 
olifi fuotaroa, että hallitus maanteiben rafentamifetta ebis= 
täifi uäiben feutujen uubis=afutusta ja roiljelystä, fittä tus= 
fin fäy epäileminenfään, ettei funnottinen maanroiljelys tääl= 
läfin rooi ihmistä elättää, jott’ein)ät afujamet tarooiltaan 
olifi laiminlyöbyn erämaan afujamia roaan — 2tmerifalaifia.

DuluSfa &elmifuun 26 päiroänä 1881.

Jttnrl Saurin.





kertomus toim eltani a^ulttiMääninagrouomina Oulun  
lääntäjä mitme lilluneena muotina 1880.

^Paitfi muutamat toimituffet ptfitpisten anomuffesta 
oraat muut tef)täroäni rouoben Juluesfa toimitetut roafyroiste* 
tuu matfa=ot)ielman ja £erra Äumernöörin 2 p. Sofafuuta 
1880 antaman päätöffen rnufaan. 9läin olen ollut 73 eri 
fertaa fäpmäsfä läänin eri ojtöfa olemilla tiluffilla, joista 22 
UtajärraeHä, 14 ^aaroolasfa, 10 Söifyannisfa, 5 5leötiläSfä,
3 $isfä, 3 ©teroisfä, 2 Äemisfä, 2 Semmeffettä, 2 SOhitjoffetta, 
2 3tautioSfu, 1 ©äräisniemellä, 1 ©aloifilla, 1 2Ua=£ornioSfa, 
1 Sllffulasfa, 1 kalajoetta, 1 ^Biippolaöfa, 1 Spulffitasfa ja 
1 Dulun faupungin maalla. SRäittä fäpnneilläni olen ennätä 
tänpt 101 toimitusta, joista 2 tarfoittiroat muororoiljelpStä,
9 pellon ojitusta, 25 foitten ja rämeitten ojittamista ja n>il= 
jelpStä, 16 mannojen fuofetojen mitjelpstä, 5 niitpnlioitoa,
4 punnitutpa niittpmaiben roeftttämistä marten, 6 apilaS^ 
ja Ijeinäftemenen fofoilemista, 4 uubis=peltojen plöSotta= 
mistä, 2 fuunnitutjxa roeftperäisten maitten fuiroaamifefft, 3 
järjestettpä t)einä= talji fetoroiljelpstä, 7 maitotaloutta, 9 prt= 
titar|ant|oitoa ja 9 eritpiftä neuroonantoja ja felitpffiä.

Siämat toimeni pppbän täsfä feutaaroasfa faaba lifem? 
min felittää.

3)!fitpistä pppntöä noubattaen, matfustin 5 p. 2Jtaa=
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lisfuuta Spaaroolaan, miäfä muutamat fert patffafunnan ntaan= 
omistajista oltroat päättäneet, minun neuroonantajana faa= 
puroitta ottesfa, t)E)teen fofoontua fesfustetemaan mat)bottifuu= 
beSta, faaba tä£)än funtaait peruStetuffi pfjbistpffen, jofa 
afiata pininärtäroätn Ijenfitöin fautta tulifi antamaan neu= 
rooja maitotaloubentjoibosfa ja lamatta fertaa pitäijt tjuolen 
maibontuotteiben mpönnistä ja niitten roalmistamifesta faup= 
paa roarten. SBoifaupan jtttoifeen forrettuun tilaan fatfoen, 
pitiroät faapuroitte tutteet tämmöifen p£)bi§tpffen |proin tar= 
peeflifeita, jostapa ftjpötä eljboituffeen ofafe=t)£)tiön perus= 
tamifesta täsfä mainittua tarfoitusta roarten mpönnpttiin. 
Oulun faupunfiin perästäpäin fuututetusfa fofouffesfa tuli= 
roat airoottua pljbiStpStä roarten roalinistetut fäännöt ntpöS 
aluttifesti roaljrotstetuiffi SKiStä fppstä tämä pritpS' fit= 
temmin ei ole pääsfpt rooitnaan, fiitä en ole faanut tarfem= 
pia tietoja.

Äejämatfani alotin 21 p. Soufofuuta ja lopetin nä= 
mät 21 p. Sofafuuta, jolloin !plmän fään täfyben muutamat, 
maan roielä paljaana ottesfa, airootut toimet tuliroat estetpiffi. 
9Jeurooja prttitarlja£)oibo§fa olen tänä rouonna, niiufuin en= 
nenfin, jafanut alfusfefän 2:tena enfimmäifenä roiiffofautena. 
Onnistunut !oe lefänä 1879 Äiroarin tatosfa oli fiil)oitta= 
nut ufeampia taloja Utajärroettä minua tätä roarten täffifin 
fejäfft tilaamaan, jostapa fppStä nptfin oöjajtn matfani en= 
fin täf)än funtaan. £oufofuun 22 p. tulin Oraroan tilalle, 
n:o 20 Utajärroen fplää ja funtaa minfä omistaa talollinen 
SI. Sättinen, josfa, fiettä ollesfani, pienoinen prttitartjaffi 
airoottu maafaistate fplroettiin, ja ntisfä ifänän faneja neu= 
roottelin Ijäneit titanfa alle fuuluroista roiljelpffistä Sifafuotta, 
joita roiljelpffiä rnpös tarfasttn.
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(Seuraamana päiroänä tulin kiroijjarjun taloon famaSfa 
funnasfa, 2tf)inaSten fyläsfä, joSfa talosfa famote yrttitarha 
fylroettiin, ja minä tarfastin talon lifellä olemat roanljat 
fuofebot. kiroi^arjun talo, jonfa nyfytnen omistaja on roa= 
rafas ja Ejproiu nerofas maanroiljelijä, rooipi olla tobistuffena 
miten yfjä uubistetun tjiebanroebon lautta alaroatt jyroä= 
tnutaifen maanfin faa muuttumaan tjebetmättifeffi pelto* 
roainioffi. -Koin 50 rouotta on fulunut fiitä ajasta, luin 
nyfyifeit omistajan ifä on ostanut tämän tilan, jofa fiitjen 
aifaatt oli aiuoasti föpE)ä uubistaloffi fyrjnätty falastuspaiffa, 
80 Sftiffistä nyfyifeit omistajan ifältä. Äiroiffo^niemeffe, %l)- 
masten järroen rannalle, rafennettuna oli fiifjeit aifaan tämän 
tilan ympärillä ainoasti muutama fapan=ala peltomaata; 
muu maa lifellä taloa oli roefiperäistä, fyroämutaista, l)ieffa= 
pohjaista fuota, jofa oli afutuffen ja fuiroemman ^ietafan^ 
faan roälisfä, ja jonfa alaroan pinta=alan laitja petäjiffö 
peitti. Saitumelta palatesfanfa oliroat talon eläimet fiiljen 
aifaan nfeiit roaipua pohjattomaan liejuun; jalfamies pääfi 
ainoasti puitettua polfua myöten maitfe taloon, ©en ajan 
t aro an mufaan näfyi ainoa feino peltomaan lifääinifefft ole= 
roan uubispeHon perffaaminen juon tafana olemalla aufjto = 
poE»jaifel!a petäjiffö=fanfaaHa. ta lo n  (jxjroäffi onnefft tämä 
fuitenfaan ei tapahtunut, Jiyfyifen omistajan ifä piti jo 
fittoin mainitun fuomaan ojitamifen ja fen £)iefoittamifen 
parempana feinona peltomaan lifämifeffi, tatji, toifin fanoen, 
l)än piti parempana muuttaa fangasta fuoHe, eifä fuota 
fanfaaHe. @ttä tämä menetystäpä on oEut oifea, on tun* 
nustettaroa nä^besfä, fiitä muoboStuneet mitä t)ebelmällifim= 
tnät peltomaat, joibenfa pintaa tuuheat lailjot peittämät, 
©uomaan luonto näyttää fofonaan häroimteen; näyttääpä
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ftltä, nitnfuin täsfä ei olifi peltomaaffi fäytetty pohjatointa 
fyroämutaista fuota, mutta ainoasti fjpmin multafefaista fne= 
tamaata. puolimatta faifista niistä työfulungeista, jotfa 
luonnonmufaifesti omat feuranneet tämmöistä menetystapaa, 
omat tilanomistajat fuitenfin muofi muobetta lifänneet ornai= 
fuuttanfa, ja talon nyfyinen omistaja on emiäpä raaraffain 
maanmies fyläsfänfä. Myöhään fyffyllä, fun fatunnaifeSti 
firoutfe fulfiesfant färoin täsfä talosfa, ilmoitettiin mutte, 
että rouoben ruisraainiosta, johon oli fylroetty 2 tynn. 9 
fappaa, oli puitu 70 ja 80 tynnyrin raälillä ruista.

Äun ebesmenneinä muofina täsfä fyläsfä fetjoitin 
titaEifia foettelemaan faaba muutetuffi lufuifat taloja ym= 
päröitfemät famanfaltatfet fymämutaifet fuomaat, fuin täs= 
fä olen maininnut, tjeinärocumoiffi, fiHä tamoin että niitä, 
ojitettua, hiefoitetaan ja lannoitetaan, näitä fehoituffia raaS-- 
taanotettiin tuottamuffeHa, fiitä fyyStä, että fofemuS Äirai= 
harjun talosfa, (josfa itfe fuitenfin nyt raasta enfi ferran 
olin fäytnäsfä) pianpa minun tietämättä oli raahnristanut 
luottamuffen näihin neuraoihin.

(Seuraamina päiminä, 25 ja 26 p. toufofuuta, roiiroyin 
roielä täällä Santasten fyläsfä, josfa Äiraarin, Seppäfen, 5tuf= 
fofen ja Sftustofen taloisfa, paitfi mutta neumoja, myös olin 
heibän pienten yrttitarha4aitoffienfa yrityffisfä ohiailiana.

Slhmafilta matfustin 26 p. ja tutin feuro oraana pät= 
raänä Saarelan taloon SBenetheiton fyläsfä SäräiSniemen 
funnasfa. t ä t ä  taloa, jofa on rafennettu Reijon fuott reu= 
naHa olemalle faareffeelle, omistaa nyfyjään talollinen peiffi 
terraoneit. Sfosfa jaosfa on Saarela faanut ofaffeen laa= 
joja aloja mainitulla fuotta, tjyraästi jaettuina yhteen pals= 
taan niiben fahbett fairaettun fanaraan roäliHä, jotfa fulet=
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taroat ^elfonfuolta liifaroeben 9ieittaroan jofeen. pyroin 
laaja alanfo, Ijetposti fuiroattaroa ja tjetpoäti nriljelty, on 
ftQä tarooin tullut tämän tilan omalfi. fiaiban ajotien roar= 
reHa, jofa ©äräisniemen—kestitän roälifeltä maantiettä roiepi 
tä^än taloon, teloitti fuomaatla oifealla puolen tästä rehe= 
roästi oras taajalla ruis=toatnioHa, roafetnmalla puolella foljtafi 
filrnä laajoja, emmmiten huonosti ojitettuja niittyjä ja juo* 
fetoja. SjMot ftltä faareffeeHa, josfa talo oli, olitoat joffeen- 
fiu taajat, mutta epäfäännöDifesti ojitetut itefin. ta lo s ta  
eteenpäin ja talon firouHa molemmin puolin tarjofi näfö--ala 
laajoja roitjelys^aloja, joiben feasfa monta fymmentä tynny= 
ri=nalaa nriitne rouoben futroana fefänä perämaahan asti 
fytönyttä fuomaata, johonfa nyt fylroettiin fauraa ja ohraa 
heinäfiemenen fansfa, mifä ala fuitenfin oli liifa matalaan 
ojitettu, perämaa tällä puolella fuota oli, nitnfuin ylimal- 
faan perämaa SBenetheiton pääfyläsfä, 2 ja 4 roirstaa ©aa= 
reiästä, parhainta laatua, ©iitäpä fyystä oliroat fuotmtje= 
lyffetfin rouonna 1879, mifä täälläfin oli ollut hytoin ebul- 
linen fasroullifuubelle, antaneet mitä runfaimman tulon, 
niin eloja fuin olfia. t ilav u u tta  mitä laajimpaan heinän; 
toiljelyffeen tarjoaifiiuat nämät fuofebot, niin helposti ojite
tut fuin oroatfin, jos ne oliftroat rouoro^roiljelyffen tapai= 
festi järjestetyt, ja älyffään miehen fäfisfä,; roieläpä roebeit 
arouHa epäilemättä faift näiben fuofetojen lifäffi hynnnfitt 
tuottamia heinämaita. Näiben fuomaibeit roiljelemistä ja 
niiben Ijeinänfiemenellä fylroämistä roarten annoin täsfä ta= 
losfa neuroojani. ©amoten perustettiin ja fylroettiin minun 
täällä ottesfani uufi yrttitarha, mifä fuitenfin fefän fuluesfa 
ei tullut hoibetuffi, niinfuin fen olift pitänyt tulla.

©aarelasta matfustin 28 p. kestitään, firfforoäärti

4
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9fiito Dljenojan eli -Sirotan taloon, rninfä uutteran ja toi= 
meffaait maanmiehen tuona neuroottetin hänen roiljetyffis* 
tänfä ja taloutenfa järjestetemifestä; paitfi muuta, annoin 
myös hänelle neuroojani ja ohjauffia yrttitarha* ja juuri* 
fasroi-roiljelyfjesfä.

Dhenojatta matfustin 29 p. touto!uuta kalajoelle, 
misfä minun tuli olla faapuroilla 1 p. kefäfuuta jtihen paif= 
tajuntaan airo o tu n tämänrouotifen läänimme maanroiljely* 
fofouffen ^ohtofunnan enftmäifesfä neurootteluSfa, fosfa olin 
määrätty Sohtofunnan jäfeneffi.

3Jiatfalla finne tulin myös 2)liroieSfan ja Uimalan la» 
roitfe, joisfa funnisfa, femminfitt roiimemainitusja, hyroäsfä 
fasrousfa oleroat fefä tjymäöti hoibetut ja ojitetut roiljamaat 
oroat tobistuffena afuffaiben toimeliaifuubesta ja uutteruu» 
beeta, famalla tertaa tuin ne ofoittaroat maanlaabun tääl= 
lätin oleroan mitä EjebelmälXifintä laatua, ©aroitetut fuo= 
roitjelyffet rouoroileroat täällä hebelmällisten peltomaiben 
fansfa. @n muista misfään maasfamme (äöaajan läänisfä 
en ole täynyt) nähneeni fmolellifemmin aroonaifitta ojitta 
ojitettuja peltoroainioita, tuin täällä tulin näfemään 3)li= 
roiesfan tirtonfyläsfä ja niillä tiluffitta pbiSjärroeEä ja 
kalajoella, jotfa ojittamijtsfaan oliroat feuranneet 5)liroteS= 
falaisten efimerffiä. Vallattomina rouofina myybäänfin ta= 
roattifesti tästä paiffafunnasta jommoifetfin elomäärät, ja 
roaraHifuuS ei laifinfaan fuulu oleroan roähäffi arroosteltaroa.

kalajoetta matfustin ©oloisten fautta ^aaroolaan, fäytyäni 
matfaEa ^ärroetän fruunun*puusteHi3fa ©oloisten pitäjäsfä, 
mitä puustellia nyfyjään roitjetee herra fruununroouti $lan= 
ting, fatfelemasfa roiime rouotena roirfamatfoillaui täUä tilalla 
fyynättyä ja punnittua roebenfulfu=ojaa, niittymaan roefittä*
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mistä roarten, tulin näfemään, että tämä oja jo roiime fi)f= 
fynä oli tullut fairoetuffi ja että fe jo tänä feroännä oli 
tehnyt tetjtäroänfä.

^aaroolasfa roiiroyitt 4:Stä päiroästä 12 päiroään kefäf. 
jolla ajalla färoin yhbeffäsfä eri talosfa täsfä funnasfa, jo= 
hon minua neuroon-antoa roarten oli pyybetty. toim eni tar= 
foittiroat fuo= ja fetoroiljelyffiä, roefiniittyjä ja fiitriojien faU 
roamista, punnitusta järroen lasfua roarten ja yrttitarhan 
hoitoa, talollifen 2tl6ert SJtällifen tilalla näin täällä hy: 
roin hnoleHifeSti fiipi=auraHa fäännettyjä fetoja, joita tilan* 
omistaja itfe oli fyntänyt. ^aaroolasta läffin 12 p. Äefä= 
fuuta, ja feuraaroana päiroänä tulin Duluun.

$ProfeSfori ©jöftebt on (rouonna 1877 SRuotfisfa pibe= 
tysfä efitelmäsfä) laufunut fen ajatuffen, että rouofi rouo= 
belta lifääntyroät fesfenpoifimifet lehmifarjoisfa olifiroat josfa* 
fulfa yhteybeSfä myös leroeneroän Jpelmi* tahi tuherffeli; 
taubin fansfa. tä s tä p ä  fyystä foettelin, fun fesfenpoifimi* 
nen läänisfämmefin on joffeenfin yleinen rafitus, enfimäifellä 
fefämatfallani faaba roähän felfoa ofiasfa, ja tuberffeli- tahi 
helmi^taubin oireita tobeHafin täällä löytynee, ©eurauffena 
tästä oli, että joffenfin tarfat roastauffet näihin fyfymyfftin 
ofoittiroat helmi= muobostumifia hengittimisfä, ruu’an fulatti* 
misfa ja fiittimisfä tobellafin horoaitun Dulun maafeurafun= 
nasfa fefä SJluhoffen ja ©oloisten pitäjisfä. tuntematatto* 
mat fyfyttäroitte eli roarmaanfin heiltä ei huomatut näyt* 
tiroät nämät oleroan pianpa jofaifesfa muusfa paiffafun= 
nasfa, jonfa läroitfe fuljin. Elämät roastauffet fyfymyffil- 
leni, jotfa fain tjenfilöiltä, joibenfa fansfa airoan fatun= 
naifesti tulin fesfusteluun, rippuroat epäilemättä h?1®™ 
fuuresfa määräsfä itfefin fattumuffesta, ja fiitäpä fyystä
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tiifa fuuri arroo niille ei liene annettaroa. ^yybän aino= 
«sti tätä faaba täsfä mainita, fun fanottu rootpi olla jon= 
hintainen, josfin h9roinfin hämärä, osroiitta fitä tapausta 
roarten, että tarfemmat tutfimifet tuberffeli4aubin (eroene= 
mifestä pibettäifiin tarpeeHifena roastaifuubesfa. Säänisfämme 
rouofi rouobetta lifääntyroät fesfenpoifimifet anfaitfi f yllä ne= 
fin fofituuttista huomiota fefä roattion että taitaroien am* 
mattimiesten puolesta. ^3rof. <Stod:fteth’itt ja ©jöftebfin 
painettujen efitelmien mufaan minun, Säänin talousseuran  
pyynnöstä fuomeffi muoboStamani lento=firja „Seljmien feSfen* 
poifimifesta", on pääaftaHifeSti roaan, fiireenä hetfenä fuin fe 
on ilmaantunut, rooinut tarfoittaa maanmiestemme huomion 
fääntämistä niihin epäfohtiin, jotfa epäilemättä oroat tuet- 
taroat tämän taubin fyyffi, ja joista näillä feubuilla hyroin= 
fin ufeiit roeftperäifet laibunmaat ja juurtunut tapa pitää 
roirtfa=fäiliötä naroetan lattian alla anfaitferoat mainitfemistä.

Äefäfuutt 21 p. matfustin Oulusta tornioon, jonfa 
faupungin ääresfä färoin kutjun tilalla, Äiroirannan fyläsfä, 
ätlatovnion feurafunnaSfa, misfä neurootteltn tämän tilan 
omistajan fansfa peltojen ejittamifesta, uubispellon rairoaa= 
mifeSta ja heinänfylroöstä.

herrojen @mit §ougberg’in ja raatimies Slftrömin 
maatilat, fumpifin näistä puolellaan rajatalo Kuljuun, mis= 
fä motemmisfafin olin fäymäsfä, antaroa Suonten puolei= 
feHe tornionjoen rantamaifemalle, hymästi rafennetut ja ro il* 
jettyt fuin ne oroat, fieroän ja hoibetun muobon. perra 
£ougf>erg’in maafartanon tuona fulfee maantie fauniin nur= 
mifon täroitfe, jota peittää Ijarroa puisto: tuuheat fauniit 
foiroupuut. t ä t ä  alaa, jota on fäytetty niin niittymaana 
fuin laitumena, on tilanomistaja roiirne ajoilla (harroatu*
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luisten puitten fasrousfa ollesfa) ojittanut, ylimuttannut ja 
lannoittanut yf)ben ojan, foetetten fittä tarooin pihistää ljyö= 
byllifyyben luonnon ihanuuteen, puiston taitumena fäyte= 
tysfä ofasfa olin tilaifuubesfa ihastella Ijerra £>ougl>erg’in 
faunista teljmä-farjaa, jonfa feasfa Ijaraaitfin muutamia l>y= 
roiniin pulsfia 2lyfl)iren eläimiä. 2)taatilattanfa on Ejerra 
raatimies Slftröm rouofifymmeniä festäneen uutteran työn 
fautta onnistunut jaaha ofaffi fjyroinftn firoijen maan muut* 
tumaan fauniiffi, fjebelmäUifeffi roiljamaaffi. pproästi ra* 
fennettu ja liyroäsfä rooitnasfa niinfuin tämä tila nyt on, 
pafoittaa fe fatfojaa funnioituffeHa tunnustamaan fitä J>ar= 
rastusta maamtnljelyffen parantamifeffi näillä perä-?pof»jo- 
lan maitta, jofa on ohjannut tilan nyfyjään jo iäfästä omis= 
tajaa Ijänen riennoisfaau.

Äaiffi tämä, mitä täsfä olen fertonut, ynnä taroaffi 
tullut puhtaus ja fiisteys, mifä yleifeen roallitfee näillä tien= 
noilla myös talonpoifaiftSfa taloisfa, miettpttiroät, ja tämä 
mieltyminen ei fabonnut eifä roäljennyt minun Torniosta 
matfustaesfani karungin fautta 2llffulaan.

Niinfuin tunnettu lienee, mainitaan talonpoifaifetfin ta
lot Tornion laaffosfa pul)taubestaun, mifä • on f)an>aitta= 
roa niin ulfoa fuin fifältä Ijyroin Ejoibetuiöfa rafennuffisfa; 
afuinfuojat ja pirtitfin roalaistuine talji tapetferatuine feini= 
neen ja öljyntaalattuine lattioineen. karunfi näyttää fui= 
tenfin roätjempi roaraifelta, fuin Ylitornion feurafunta. 3 oS 
muuan ruotfalainen matfustaja,mifä fulfiesfaan täällä muuten 
näyttää olleen huonolla tuulella, mainhfee lantatunfioiben 
Ijänen mielestänfä liiaffi filmiin«pistäroän afemasfaan ja fiHä 
tarooin häirinneen Ijäneu fauno=aiStinta, niin olemmehan me 
©uomalaifet yleifesti liifa paljon tottuneet tämmöifeen roä=
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Ijemmän fauno=aiStitttfeen fäfityffeen rafennustaroan fopiroai= 
fuubesta, että fe rooifi estää mettä antamasta arrooa fttte 
mifä arrooa anfaitfeepi. arrooa anfaitfeepi täällä, paitfi 
taroaffi muuttunut puhtaus ja fiisteys, myös fe ljuolettifuus, 
joBa näibeti tienojen pienoififfa peltottlfuitta maata roit|et= 
tään, mitenfä määrä maantapainen roiljelys täällä Iteneefin 
perusteisfaan, tämä roiljelys fuin nojautuu roietä nytfin liifa 
yffitoiffoifeen yffijafois=eloroiljelyffeen. kefannotta roiljettään 
täällä nimittäin otiraa peräffäiit jofa rouofi famasfa pellosfa. 
^Pienet peltomaat näyttiroät fuitenfin oleroan ojitetut faroifft, 
Ijyroäsfä rooimasfa ja hyvästi Ejoibetut. CEiran oras oli 
roasta äsfen tullut efitte; misfä rooimasfa peltomaat pibet= 
tiin, fiitä ei ftis fäynyt arroosteleminen; misfä fuitenfin liettä 
ja täällä jotfut rufiitta fylroetyt farat oliroat nä^täroänä, 
oli niittä femmoifitta paifoitta, joisfa oras talteen alla ei 
niinfuin roalitettaroasti ufein oli laita ollut fabonnut, — 
hyötyifempää ja useam paa ruislaifyoa, fuin ufein muuatta 
maasfamme näfybään. SRärnät paiffafunnat oroatfi efjfä aU 
noat maasfamme, joisfa maanroiljetys — fuitenfin fiinä folj= 
basfa ainoasti, että pelto fuoffauttamista ja riffaruoljosta 
pudistam ista roarten roälistä lapiotta fairoetaan, roäljän joljs 
battaa mieleen glanberin ja SBftrttembergin t)uo(eUtSta 
maanroiljelyStä pienittä maatilfuiHa. s^ämä pellon roiljele- 
minen lapion aroutta, ynnä muutamat pienet nauriSmaat ja 
toifet fuofiitriljelyffet afuinljuoneitten ääresfä ofoittaroat myös, 
että ilmastollisten olojen mufaan järjestetty juurifasrouroil= 
telys ja t;rttitarl;an=ljoito ei pitäift olla roastenmieltstä 
jämän puolen fanfatte. SSerraten hurmaan ja ainoasti muu= 
tamien rouofien perästä pibetään pelto fefantona. 28ermlan= 
nin fääntöaura on näillä tienoilla faarouttanut yteifen fäy-



55

tännön, ja omituisesti ftjttä fuuluu eräs talonpoifa pellon 
fyläsfä Surtolasfa fefftneen riroifylroö=foneen, mifä josfa» 
fusfa paifaSfa, niinfuiu jonafuna maiston toimimana tien= 
rairoaajatia peräpohjolan ja Säpin maiHefin aifoja myöten 
ulottumalle ajanmufaifemmatte rotljelyffette, fuuluu oleroan 
fäytännösfä. ^färoä on maan, ett’ei jofu rimiroälien puh5 
bistusfone, mifä on niin tarpeellinen misfä riroifylroöä fäy= 
tetään, ole fiUe arouffi feffitty. Söytyyljän niitä maisfa, 
misfä riroifylroö on taroallista, femmoifia jotfa oroat hyroin yf= 
finfertaista mallia ja joita talonpojan fotonaanfin fopift telibä. 
Santaroarat hoibetaan Ylitornion tiennoiHa jommoifeHafi ljuo= 
lettifuubeHa, ja mutaa täytetään enemmin apulantana, fuin 
läänimme fesfuofisfa. @ttä paiffafunnasfa näitten pienten 
peltomaitten roiljelys on intenfiroi tahi rooimaperäinen, fen 
rooimme fiis täybellä fyyllä fanoa. Xämmöifett roiljelyffen 
fautta faaroutetut rouobemtulot anfaitferoat nelin hyroin fyttä 
faifen hnotnion. Dhbeöfä talosfa SClffulasfa, josfa färoin 
neuroojen jafelemista roarten, ja misfä talosfa paitfi nuorta 
ja herootfia pibettiin ainoasti 5 lypfylehmää (enin ofa talol= 
lifista näillä tiennoiHa pitäroät fuitenfin 10 ä 15), mainita 
tiin muHe peltoon fytroettäroän ainoasti 61/2 tynnyriä ohria, 
joista taroaHifeSti faatiin 30 k 40 tynnyriä, kun täällä 
taroaUifesti fylroetään 2 tynn. ohria tynnyrinalalle, faatai= 
fiin fiis 9:tä aina 13 tynnyriä tynnyrin alalta, ©ttä paljon 
fuuremmat tulot eiroät ole mitään Ijarroinatsta, fiitä olen 
minä puolestani airoan roarma. 2)ffx arrooifa, perä=^5ohjo= 
lan oloihin haroin tutustunut fanfalainen fertoi muHe, miten 
yhbestä talosta Sllatornion pitäjäsfä, misfä peltoalalta mifä 
fuultt fifältämän ainoasti 4 mittarin tynnyrinalaa, taroal* 
Itfesti rouobesfa faatiin 50 ä, 60 tynn. ohraa, ja fiihen li*
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fäffi roielä raäEjätt potaattia ja ruista. Soitta iamanlaifia 
yfjtä luotettaroia efitnerffejä rooifitnme efjfä toielä mainita. 
Xtxmix janottu ofoittanee fuitenfin jo fyttä fen, että maa» 
miehet Tornionjoen laaffosfa ljuotettifuubetta roiljeleroät pie
net peltotilffunfa ja että maamme ebistymistä iarfoittaroat 
tjarrastuffet rooifiroat järjettifemmätte roitjeltjffeUe Suomen 
maan poE»joiö-ofi§fa afettaa festäroän ja lujan perustuffen, 
jos roaarinotetaan täällä, mitä täällä anfaitfee roaarinotta= 
mistä, ©ttä TOoima=peräineu taEji intenfinri roiljelys pienettä 
peltotilfutta, fun nimenomaan elo= eli maantapaifesta pe!to= 
roitjelyffestä puhutaan, on ainoa maböottinen ja fopiroa tnai= 
nituilla pohjan perufoilla, fitä ei luultaroasti fäytie fieltä* 
minen; rooimmelian fanoa fen muobostutieeti aitojen Mu* 
esfa roälttämättömyyben pafosta ja luonnottifesta fyystä, 
mutta että oljraa pianpa ainian ilman minfäänlaista fefä= 
eloa jofa rouofi roiljettään näillä pienittä, muuten rooimatti= 
Titta peltomaitta, fen foroeliaifuutta rooimme täybettä fyyttä 
epäillä. 3os tämä yffinomainen oljratiroiljelyS jottafutta ta= 
rooin jotfeenfin yleifesti faataifiin muobostumaan fenfaltai= 
feffi rouororoiljelyffeffi, että oljran ja muun elorotljan roälittä 
pelto aina faSroatettaifiin refjufasroeitta tatji potaateilla eli, mifä 
olifi e£)fä roielä foroeliaampi, muitta ilman forouutta yfjä parein* 
min festäroittä (ja jos ma^bottinen hattarouofina furroeaineena 
leiroänjatfoffi fopiroitta) juurifasroeitta, niin — minä olen fii= 
tä roarmaanfin puoleltani roafuutettu — tämmöinen roiljelySta* 
pa, jos fe pääjtfi täällä juurtumaan, roaifuttaifi fen että maan» 
roiljelys Suomenmaan pofyjoijtsfa ofisfa pääfift roarmem= 
matte perustuffette, fuin fe täEjän asti on ollut mafjbottista 
toirooa, ja auttaifi epäilemättä tnaanroiljelyffen ebistymistä 
Säpin roielä fyyroinfin tafapajutta oleroisfa feurafunnisfa ja 
ulottuifi tjyöbyttifeSti roaifutuffettaan läänimme muiliinfi ofiin.
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Se into, jolla roiime ajoilla SftuotfiSfafin on alettu 
tarfastetta peräpohjolan omituifia oloja, ja tämän ohesfa 
härrastuffet fiettä ftemennriljelyfien ebistyttämifeffi oroat epäile* 
mättä pibettäroät fjyroänä enteenä, että mpös meibänfi maasfa 
fyfymys mahbottifuubesta faaba maanroiljelyffen lannatta» 
maan roiljelijän fustannuffet maamme pohjaifimtnasfafin o fis* 
fa, to^ta on afiata ymmärtäroien fesfen pääferoä fesfuste* 
lutx ja tarfemman ja tieteettifen tutfinnon alaifeffi.

2llffulasta palattuani menin kerniin, josfa 29 p:stä 
fefäf. aina 2:feen p. peinäf. olin Niemelän tilalla firfonfyläsfä 
p er ra 2Jtaanroiljelijä Niemelän tyfönä, jolla ajalla punnitfin 
roiemäri ojan fulun joffeenfin laajan Ijafamaan f liimaamista 
roarten,! ja tarfastelin roiljelyffen alla oleroaa SRaffaranjän* 
Jän fuota roiljelyffineen. peltomaan tällä tilatta oli jo toi* 
nen agronomi 4 rouororoiljelystä roarten jafanut.

peinäfuun 3 p. olin famoten famaSfa fyläsfä toimesfa 
perra kauppamies Slbolf 9iorbberg’in tijföuä hänen omista» 
mittaan kaulaan ja ^eterin tiloitta 9J:o 11, 12 josfa tilalle 
fuuluroat fuofebot roiljelystä roarten tarf asteltiin.

Samana päiroänä tarfastelin herra tutliroalttari Sau* 
rin’in tyfönä h ^en  hoibosfa oleroaa ruunun fiinto* oritta, 
jofa faifeti näytti oleroan hymäsfä funnoSfa. SOcainittu ori 
oli tuotu tänne 28 p. puEjtifuuta, ja oli fiitä asti täytetty 
18 tammatta. 9tuista roiljettään jo ketnin firfonfyläsfä laa* 
jemmitta aloitta; yffipuoleinen o£jra=roiljelyS, n. f. yffin* 
jaforoiljelys ei roattitfe täällä enää.

peinäfuun 5 p. tulin Dlharoan lafitehtaatte 3 in  pitä* 
jäsfä, minfä tel)taan omistaa perra $etttnan. panen pyyn* 
nöstänfä tarfastelin lafite£)taan roieresfä olemat roiljelyffet. 
^elto*ala täällä on pianpa faiffi joffeenfin firoifettä maalla,
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ja fifältää 65 tynn. alaa. 9tiitt oJ)ra= fuin ruiäfaSroit oti= 
roat fauniit, famoten myös pelto-heinämaat, joista ofa oli 
höystetty fattolannaEa. Täältä famoten fuin ^etevin tilalla 
Kemin firfonfyläsfä roiljeEäätt jo fauraa, roälistä tjproinfin 
hyroäEä meneStyffeEä. 9täf)täroä§ti leroiää Oulun läännisfä, 
famoten fuin fe fuuluu teferoätt roastaaroiEa farnan leroeys* 
asteen aEa oleroiEa aloiEa 9iuotfisfafin, fauraroiljelys y£)ä 
enemmän pohjaan päin.

SUatfaEa Dlharoan lafitefjtaaSta lyin firfonfpläätt fä= 
min tilaEa n:o 5 Dlharoan fyläsfä, minfä omistaa taloEi* 
nett gofl- ©asfi fatfelemasfa talon maitotaloutta, mifä, niin= 
fuin fuulin, oli järjestetty entifen Sääninfarjafon ohjelman 
mufaan. Taroaflinen ©roeitpt jäl)bytyS=feino oli tääEä 
fäytännösfä pläffi=astioineeu, jotjonfa emäntä laufuifi ole= 
roanfa Ejyroin tyytyroäinen. TilaEa fuului oleroan 15 lyp= 
fyle^mää. ©mäntä fanoi myöroänfä rouobesfa 55 £& rooita. 
©netnmin fuin täijän asti on oEut taroaEista läänisfämme 
anfaitfiroat fuitenfin tämmöifet pienet inaitotaloubet tuEa 
afiata ymmärtäroien ystäroäEifeen huomioon, feurataffeen ajan 
ebistymistä maitotaloubenfin alaEa. TäEä tarooin ainoasti 
rooifimme yEäpitää ahferoimifet maitotalouben parantamifeffi 
maafanfan fesfen ja faaba itämät ulottumaan taroeampiin 
piireihin. 9Jtitenfä huoleEinen enfimmäinen opastus ja tni= 
tenfä Ritettäroät ahferoimifet opittaroasfa lienee oEeet, ei 
nämät yffinään näy riittämän. 3Jioni tarfoituffen mufai= 
nen roiittaus unhoitetaan helposti, moni h?10» neuroofaan 
ei ole alusta tuEut oifein fäfitetyffi. ©ama lienee laita täs= 
fä, niinfuin muisfafin opittaroisfa. SBaatiroathan tefo= 
fosteifot etelämaitten hieta=aaroifoiEa, johon uubet roiljelyf-- 
fet ftEä parhaimmiten faabaan liittymään, Eiuolellista £)oi=
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toa; jo§ tämä ei tule tjettte ofafft, niin peittääfyäit näitä pian 
aaroiffojen Iento=E)ieta.

Tuttuani 6 p: peinäfuuta 90taafauppias 3 uh- pärm än 
tpfö 3 in ftrfonfpläsfä, färoin feuraaroana päiroänä hänen 
omistamaltanfa 9fäfän talolla eteläkin fgtäsfä, mistä täällä 
atotetun uubispetlon roiljelpffesfä neurooa annettuani, jatfoiu 
matfani Ouluun, jonne tulin 8 p. peinäfuuta.

Oulusta menin taas 13 p. peinäfuuta SBiljantiin ja 
kestitään, fieHä minua obottaroia toimituffia roarten. Gfiin 
tulleista fpistä tulin tällä fertaa finne matfustamaan 2Jiu= 
Ijoffen, Tentmeffen ja faarao (an fautta. 3Jluljoffeeu ja Tem= 
meffeen futfee tie Saninfofon fuon plitfe ja Sngesleroän roa= 
raffaan fplän fautta, joilla tienoilla niin futfuttu Sngeste= 
roän ta^i 3DluE)offen fuoroiljelps-tapa enfin on tullut fäp= 
täntöön. ©oiben roiljelemineu tämän fannattaroan taroan 
mufaan on pibettäroä fppnä, että npfpjään jofa rouofi ei 
laifinfaait hatmeffittaroat alat niitä taajoja, ennen airoan 
tuottamattomia juo* ja neroamaita, jotfa ^elfon jatfona 
peittäroät fuuren ofan Oulun ja ©iifajoen roäliUä olemista 
alangoista, roalloitetaan roiljelpffeHe. Tämän roiljelpsfeinon 
mufaan roarustetaau enfin roiljeltäroät alat 7 ja 8 fortt. 
tyrnillä ojilla, jottfa reunoille ojamuta roisfataan lifemmä 
faran fesfuutta, mutta firoennäisaineita fifältäroä perä* eli 
ojanpohjan maa pannaan fuiroamaan airoan ojan reunalle. 
OjamuHat leroitetään fitte fuiroamaan tarpeeffi roaan tafoi= 
tetun, mutta muuten airoan fuofftmattoman faran pinnalle, 
josfa fitä maan fuiroattua poltetaan. Tällä tarooin fptöö 
taroallifesti ainoasti mutamaan pinta, jonfu tuuman, kun 
ojamuHat näin oroat poltettu, ja fuon pinta fiHä tarooin 
roähän fpbötetty, leroitetään firoennäisaineita fifältäroä pe=
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rätnaa, mifä mutamaan Ejötjsteeffi on niin tarpeellinen, faran 
pinnalla; (mitä tafaifemmin fe peittää jofa paifan täsfä, fitä 
parempi). Tähän ainoasti näin roalmistettuun fuopeltoon 
fylroetään nyt fuoraan fylroettäroä, ja fylroös fefoitetaan 
feroeäQä farmilla perämaan fansfa. Tämä feino muistut* 
taa paljon fitä fuoroiljetystapaa, mitä nyfyjään on hymällä 
menesty ffettä alettu täyttää ©unrauer’in ja Trömlinger’in 
foitten roiljelemifesfä ©affasfa. Sefä tääUä että fietlä pi= 
betään fe tärfeänä, että perämaata ei hptfästi fynnetä 
alas mutamaan fansfa fefaan, mutta fitä ainoasti far^itaan 
talli matalasti fynnetään fiemenen fansfa mutamaan pinnan 
peittämifeffi. ©en mufaan fuin olen fuuttut mainittaroan, 
olifi föyljä möfinmieS Sugesleroän fyläsfä enfin fiellä pan* 
nut tätä feittoa fäytäntöön. Glääfö Ijätt roielä roai ei, 
fe on mutte tuntematointa. ©ttä muittenfin firoennäiSai* 
neitten, femminfin luujauhon, fäyttäminen lannoituS--aineena 
täänfaltaifitte roiljelysmaitte fuin täsfä olen efiintuonut, an* 
faitflfi fuurimpata huomiota, pitäifi afiata ymmärtäneille olla 
felroä. puolestani en fuitenfaan roielä ole misfään paifasfa 
läänisfämme taroannut paiffaafan, josfa luujauhoja tahi fu* 
perfosfatia täffi tarpeeffi olifi fäytetty. SBerraten roähittä 
fuStanuuffilla rooifi fuitenfin, — fiitä olen puolestani roa* 
{uutettu— Sääliimme Talousseura tarjota eteroitte tatonpoi* 
faifttte fuoroiljeliöitte tilaifuutta roertaileroien fofeitten tefemi* 
feffi täänfaltaisten lanta*aineitten fansfa; jos fofeet tulifi* 
roat onnistumaan, en luule niiltä puuttuman feuraajoita. 
Satfaen matfani, tulin 14 p. peinäfuutrf ehtootta peiffi 
Söitaliu taloon §Jft-Temmeffettä, jotta paiffafunnan talon* 
poifaifeen tapaan IjymäSti hoibetutta tilatta tarfastelin fuo* 
roiljelyffet 190 tynnyrin alaa fifältäroättä, noin roirstan pai*
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foin »aan talosta olematta alangolla, josta itoitt 20 tynny* 
riivalaa oli roiljelyffesfä. Ääroiit täältä airoan läheifyy* 
besfä oleroasfa Sintti Ranttilan talosfa, täällä airoan talon 
ääresfä oleroia roitjelysmaita fatfelemasfa. SOJaanlaatu tääl
lä 2)li*Temmeffellä on ytimalfaan Ijebelmättistä; airoan E»e= 
belmättömiä atunannaita löytyy fuitenfin täällä ihan talojen 
ja peltojen ääresfä. 9täl)täroäSti lepääroät muutamat nyfy* 
jään fjebelmällifet peUotfin alunaifeHa perusmaalla.

2BitaliSta jatfoin matfani 93tanfilan fautta ^aaroo* 
taan firfonfylän. (SBiime rouoben fertomuffesfa olen tar* 
femtnin foetellut fertoa fiitä monesfa fuhteesfa hyroin rner* 
fiEifeStä, heinäriffaubestanfa yleifeen läänisfämme mainitusta 
©iifajoen ranniffomaasta, jonfa läpitfe tämä tie roiepi). 
ErityifeStä pyynnöstä färoin ^Saaroolasfa neoroonantamista 
roarten tarfastelemasfa kirfforoäärti 2lbr. kantatalon roilje* 
lyffiä hänen fuo* ja niittymaillanfa. SJiaitotaloutenfa näfyi 
kantatalo filminnä£)täroästi foetteleroan faaba ajanmufaifent* 
malle fannaHe. ©itä roarten rafenti hän paraifaa maitofel* 
laria. (Snnen minua oli täsfä talosfa Sääninfarjaffo iyba 
^Sefuri, talon roaimopuolifia neuroomasfa farjan* ja tnai* 
bon holbosfa, 30cyöE)ään iltafella 17 p. peinäfuuta, fuin 
palautuimme fotiin tilan fuoroiljelyffittä, näfyi heinä ala* 
roilla paifoiHa oleroan jääsfä

9iiiben tilaajain joufosfa, joibenfa luona roiime ferran 
^aaroolasfa fäybesfäni olin aifonut fäybä, oli myös tilaili* 
nen SUatti Sfopalo tahi korpi tilalla n:o 29 Suohuan fy* 
läsfä. ©iihen aifaan oli hän fuitenfin fairaana rouotellaan, 
jonfatäliben en fiUoin rooinut fäybä hänen luonanfa. TäS* 
täpä fyystä päätin matfustella Söihannille Suohuan ja Sian* 
gisperän fylien fautta. gfopeHon talosfa haroaitfin talon 418



62

tynn. alati laajain tilusten oleroan paremmin jaettuina, fuin 
tilat ufeammiten Dutun läänistä oroat. kotifarjatta, jofa 
jtfälfi 240 tynn. alaa, oli laaja, yli 100 tynn. alan fuu* 
ruineit fuo, enimmiten faroiffopofyjaista. Tämä fuo oli fuu* 
reffi ofaffi roiljelty, mutta yffiomaifesti polton fautta, ilman 
perämaan nostoa. Senpätäljben oliroat roitjelyffet täällä Ijyroin 
fammaltuneet, ja tjeinäntulo niistä fupisturiut fangen roäljäffi.

5)3aarooIan funnasfa färoin pyynnöstä neurooa auta* 
masfa SBafytilan torpaSfa ja Sforanfitasfa, kangisperän 
fyläsfä. SJierfittifesti fyttä näytti fuoroitjetys faifisfa näis* 
fa tatoisfa oleroan roanfya, alfuperäinen tapa; yffinomaifesti 
polttaminen, perämaata nostamatta. Ainoastaan äBaljtilasfa 
Ijaroaitfin muutamia farfoja, joittenfa faroea foetteeffi oli 
ojasta nostettu. Dltiin fuitenfin aifeesfa perämaat täyttää 
tääHäfin.

kangisperästä tulin 22 p. peinäfuuta SBerfafaton ta* 
loon SBiljannin funnasfa, minfä tilan, jofjon fuuluu n:o 5, 
6 ja */2 n:o 8 Sfoesforroen fyläsfä, omistaa ja f)oitaa 
roeljeffet Saaffo ja kaarle SBerfafalo. Täällä tutfin aiot* 
tua roiljelystä roarten ofaffi Ej r̂oin fyroämutaifia foita ja 
punnitfin nriemärvojan fairoamista roarten Sfonaroan taa* 
jatte talon alle fuuluroatte alangolle. SJlyös felioitin ja an* 
noin neurooja muutaman firoiojan tefoon; firoifet pellot ni= 
mittäin täällä eiroät ole tjarroinaifia fartanoiben ääresfä. 
Dfa fotipellosta oli puntarpää*EjeinäUä fylroetty, jofa näytti 
oleroan Jjyroäsfä fasrousfa. peinäfiementä oliroat jo roet* 
jcffet SBerfafato atfaneet ottaa omaffi tarpeeffi omasta pel* 
lostaan, ja oli paitfi puntarpää*t)einää roielä lifäffi foottu ja  
fylroetty ytjteen paiffaan fofeeffi näillä maitta joffenfin ylei* 
feen faSroaroan apilaan ta£)i punapaulan fiemeniä. pienempi
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ala alanfoa oli täällä jo roalmistettu ruisfylroöä roarten 
AngeSleroätt faaroan mufaan.

SBerfafaloit läljeifyybesfä oleroasfa SÖtäfelän torpasta 
färoin myös täällä ottesfani pyynnöstä neurooja antamasfa 
fuonriljelyffesfä ja ftroiojain teosfa.

SBerfafaloSta poiffefin SBUjanmn firfonfylään, jof)on 
mua oli pyybetty neurooja antamaan paaroiston luffari= puus= 
lettiin, mannojen fjeinämaaffi täytettyjen peltojen ja fuomai= 
ben roiljelystä roarten. Suffarin puusteEin lälieifyybesfä oli 
tääEä näljtäroänä pappilan [jyroäsfä rooimasfa oleroat fyei= 
näfebot, jotfa, roaiffa niisfä pianpa aitojaan oli nä^täroänä 
luonnoEifiä tjeinälajia, fuitenfin ofoittiroat perra  pastorin ljy= 
roän taljbon näyttää tjyroän efimerfin fjeinämaatifa ^oita= 
mifeSfa. 3JlaanIaatu SBiEjannin firfon ympäristösfä on £jy= 
roin rautafefaista.

peinäfuun 24 p. fääitnyin tafaifin ^IroeSforpeen, Ta= 
loflifen Sintti Slfunmaan luoffe, jofa omistaa tilan n:o 14 
mainituSfa fyläsfä. TääEä tarfastin tilan joffeenfin fyy= 
roäsfä rooimasfa oleroat puntarpää*roainiot ja maitofamarin. 
fiäänin TalouSfeuran arouEa oli 2Ifunmaa nimittäin foe= 
teEut muuttaa maitotaloutenfa uubempaan maEiin, ja atot= 
tanut roiljeEä puntarpää=l)einiä, ja oli fiis enfimäinen mifä 
näiEä tienoiEa oli fiinä fu£)tee§fa efimerffiä näyttänyt. 9ie 
faffi leiroisfää Ijeinäfiementä, joita Slfunmaa on fiäänin Ta* 
lousfeuralta latjjaffi faanut, oroat fiis fyttä fantaneet fjyroän 
Ijebelmän. 3lman=roaibetuS maitofammioisfa oli fuitenfin 
tääEä Cjyroin puuttuma, josta fyystä ilmafaan täättä ei oEut 
parhainta. SDIaibon fermautumista roarten pibettiin 12 lit= 
teätä pläffi=astiaa, 2 fappaletta foifeita 15 k  12 fannun, 
ja l.fi ympyriäinen 7:n fannun maibon jääfybyttämiS=fammio.
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kosfa jäitteu fofoiteminen !efää roarten tääEä fuuluu 
oleroan liyroin Rantala, — jota en minä fuitetxfaan täybel= 
lifesti rooi usfoa, — oli emäntä täyttänyt forfeat jääf)= 
bytysfammiot ainoasti lypfyä roarten maitoa fäilytettiin 
matatoisfa pläffi=asti0isfa ja, fun näitä oli Uita roätiän, 
myös puijtsfa astioisfa.

@ttä tarpeeEista ilman=roaitjbosta ja muuten fuu= 
rentpaa puhtautta on tarpeeEinen yEäpitää pienimmäsfäs 
fin maitofuojasfa ylitä tarffaan fuin fiistimmäsfa afuin= 
ljuoneesfa, on feiffa, joljonfa, enemmän fuin fe täEjän asti lää= 
nisfämme on tapahtunut, huomio olifi fäännettäroä, ja mitä 
minä en täsfä faaba jättää fanomatta. Söarmin merffi, että 
aftan laita tämän fufjteen ei ote niinfuin fen pitätfi oEa 
maitofamntarisfa, on ummehtunut tuoffu fiinä, puhtaus 
ja fiisteys maitotalouben faifisfa ofisfa on — rooimnielian 
fen fanoa niin, — maitotalouben ybin. (Sttä tämmöifet tobel- 
tafin faiffea funnioitusta anfaitferoat tjarrastuffet afettaa 
maitotalouttanfa ajanmufaifeEe fannaEe yhä roaatifiroat yS= 
täroäEifiä neurooja, jotta estettäifiin niitä tyhjään raufea= 
masta, täfjän olen minä jo toifesfa paifasfa täsfä ferto= 
muffesfa roiitannut.

Slfuntnaasfa fäytyäni, roiiroyin roielä aina 30:n p. faaffa 
gtroesforroen fyläsfä, joEa ajaEa olin neurooja jafelemasfa 
karrootan, SBiittafoSfen, Ristolan, Sottalan, ponfatan ja 
Tufalan taloisfa, foitten, rämeitten, niittyjen ja fetomaiben 
roitjetyffesfä y. m.

Siiin futfuttu kalajoen feino uubiSpeEon roiljetemistä 
roarten, josta olen maininnut roiime rouoben rouofiferto= 
muffesfa, näyttää alfaroan tuEa enemmin ja enemmin fäy= 
täntöön myös Slroesforroetx fyläsfä. 9)f)be£lä niinfuin fa=
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nottiin !olme touotta fitte roiljeltäroäfft otetulla farafla, fya- 
roaitfin minä puitten juurten jo oleroan fiiften määrään la= 
h onneen, että näistä puolimatta, pellon oli fäynyt maan au= 
ralla fyntäminen ja ohralla fylroäminen. Talot Stroesfors 
roefla oliroat enin roaraffaita ja joffeenfin fuurifarjaifia. 
p a lu  faaba farjanhoibon ja EjeinätmEjeEyffeit paremmalle fan= 
nalle näytti oleroan joffeenfin roireiEä.

peinäfuun 30 p. läffin gtroesforroetta, Oulaisten ja $ulf= 
filan fautta kestitään. SOiitä enemmin tulin itää fot)ti, 
fitä näf)täroämmäfft tuliroat EjaEEan tefemät roatiingot, roaiffa 
roielä näfyiroät oleroan E)aUan--arimpiin paiftoiEjin fupisteiut. 
SBiime rouonna oli fylroetty nuijamaihin taroaflista enem= 
min, ja puolimatta EiaEa=öitten ilmestymifestä oliroat rouo= 
ben toiroeet fuitenfin roielä pyroät. Dulaifisfa obotettiin l;y; 
roää fatoa, famoten ufeammasfa talosfa paaparoeben ja $ulf= 
filan funnisfa, joSfin jo roiime mainitusfa funnasfa lufui* 
fempia EjaEEanroaEytifoja tien roarreEa oli (juomattaroana.

Tultuani kestitään enfin $rebrif -JJiirafen taloon, 
kangaSniiralan 93Jutfuan fyläsfä, roiiroyin täsfä funnasfa 
4:teen p. ©lofuuta, joEa ajaEa roielä toimiani roarten fä= 
roin Petter SOJuStaforroen uubistalosfa, peiitäjoen fyläsfä, 
niinfuin myös DEjenojaEa ja kesfitalosfa SOiälftsfänfyläsfä.

TäEä olo^ajaEani kestiläsfä tarfastin johtoni aEa te» 
roäiEä 1879 tääEä peinäfiemenen faamista roarten fylroetyt 
fylroö=t)einämaat. — Slämät oliroat joffenfin pyroin tuonnis» 
tuneet, mutta fiementyminen oli fytmän fefän täEjben näisfä 
niin myöhästynyt, että yEjben ofan heinämaista oli täytyi 
nyt niittää, ja mifä ei oEut niitetty, ei oEut taifinfaan roielä 
roalmis ftemen=ottoa roarten. 5iämät fofeet riittiroät fui= 
tentin mielestäni tobistamaan järjeEifen heiuänfylroön tar=

5
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peeEifuuben. äJiitä fosfee {jeinänfiemenen faamista, niin 
täytyi tästä fyystä neuroon*antoni Jupistua opettaroaifiin 
felityffiin. -DJiten näisfä olen onnistunut, fiitä en ole jä= 
lestäpäin faanut minfäänlaista felfoa.

Äangasniiralasfa oli rouoben fuluesfa rafennettu uufi 
uaroetta; täsfä oli masten taroaEista tapaa läänisfätnme 
ruofa=fäytäroä fesfeEä. Sam aan taloon oli myös panfittu 
hyroä fääntö-aura SöberfuEan tefoa. Sola ofa fiitä fuo= 
maasta, mitä täsfä talosfa oli aimottu fylroää rufiifen ja 
mifä oli fyroämutaista, oli faroetettu faroea roetämäEä.

pyroin pymäsfä funnosfa ja riffaruopostafi pupbis= 
tettuna foptafin fkfforoäärti Dhenojan eli Sirolan tilaEa 
feroääEä fylroetyn yrttitarhan ja pienet juurifasroi=roUjelyf= 
fenfä. 9iiiEä ofiEa apilaSmaita täEä tilaEa, johon tuljfaa 
oli fylroetty, tarjofiroat filmäEe fefä puna= että punerroo= 
apilas pyroin loistaman näön. Uubistalon omistaja, petter 
SöiustafaEio fyfyt minulta neurooa, miten f)än rooifi hoitaa 
roiljelyffenfä niitä ufein rafittaroia IjaEanroahinfoja roaStaan. 
SRyös tänä rouonna oli haEa tääEä turmeEut toirootun fa= 
bon. SOlaanlaabun täEä tilaEa — joffeenfin lyenonlaista 
fiiltofiroeEä fefoitettua hie âmaata — fanoi 3KuStafaEio 
oleroan parhainta laatua, jonfa tobistuffeffi h“n ofoitti 
rnuEe uubiSpeEon muita ruisfylroösfä oleroia farfoja, johon — 
näin mainitfi f)ön — ruista nyt oli fasroamasfa folmaS 
ferta peräffäin ilman että nämät farat olifiroat faaneet min* 
fäänlaista lannoitusta, petäjämetfä läheifyybesfä fuitenfaan 
ei miEään tarooin ofoittanut maanlaabun erinomaista f»ebet= 
mäEifyyttä, mutta fasroit oliroat fauniit, — josfin haEaSta jo 
roifuutetut, ja airoan talon ääresfä itähtäroä pienoinen puntar» 
pääheinäroainio hymäsfä fasroosfa. Uubistalon omistajan ai=
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fomuffen farjanfa lifäämifeffi fylroää ofa peltomailtaan pei= 
näffi pyroäffyin, fillä muistutuffella fuitenfin, että pan täffi 
fäyttäifi rooimaffaammat peltonfa.

9Jiin kesfitalo fuin Niiranen mainitfiroat mulle, että 
perämaan nostoa peibän fuoroiljelyfftttenfä tänä rouonna oli 
roastustanut pallan roaifutuffet. Gttä tämä ei ollut perä= 
töintä laufetta, tutin huomaamaan, itfe fäybesfäni SJiiirafen 
fuoroitjelyffiä fatfelemasfa. SBuonna 1880 iaroitetulla iuo= 
pellolla, jopon opraa oli fylroetty, ei ollut näptäroänä pallan* 
roifuuttamia tätjfiä muualla fuin ypbetlä farjatla, jofa ofaffi 
oli faanut pyroin ro äijän perämaata. Airaan tämän opraroai= 
nion raiereäfä löytyi fatunnaifia fytöjä, joponfa ohraa oli 
fylroetty; nämät oliraat muutamin paifoin fytöneet perämaa= 
pan asti, toifisfa taas airaau roäpän raaait pinnalta, mutta 
molemmantaifitla oliroat oprat pallan roifuuttamat. (Si fau= 
fana opraroainiosta oli fauraroainio näljtäroänä, jopon 
perämaata ei laifinfaan ollut nostettu, ja jofu matfa fen ta= 
fana fatnaUa taroalla roalmistettu ruisroainio. Äaura näytti 
oleroan joffeenfin pallon näpistämää ja rufiiit oraat pianpa 
fotonaan paleltuneet. — @ttä fe lämmin, — mifä fyntyy 
fiten, että perämaan firoennäis=aineet femiaHifeSti ypbistyroät 
mutamaasfa töytyroien pumus= tapi multatrappojen fansfa, 
mifä tapaptunee rooimaffaammin peti näitten toistenfa fansfa 
fefoittamifen perästä, fiis famana rauonna, futit perämaata 
on nostettu — lämmittää maanfin, astuu felroifle eftin 
tästäfin paroainnosta.

kestilästä menin Ouluun; fitä ennen färoin fuitenfin 
Saarelan talosfa SBenetpeiton fyläsfä, jopon airootun pun= 
nitustyön, niityn roefittämistä roarten, fiireen työntefoajan 
täpben minun täytyi jättää fiffeen.
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paroainnot pallan tefemistä roapingoista 18 ja 19 p. 
peinäfuuta (Saarelan tilaan fuuluroiffa Pelfon ofttta liitän tä= 
pän fertomuffeni jatfoffi, laufumatta fuitenfaan minfäänlaista 
omaa mietintöä aftasfa, fuin pattanarfuuben fyyt fertomuf* 
festani epfä tulemat f eliöille, kiinfuin jo tämän fertomufs 
fen ahtsfa olin laufunut, omistaa nimittäin Saarelan tila, 
fiipen fuuluroan äsfen rafennetun torpan fansfa, enin Petfon 
aufealle ulottumat roiljelyffet mitfä nyfyjään oroat olemasfa. 
9iuisroainiotta, jofa oli roefaffoa fasroaroan, fuon paaroileman 
ylitfe roaltamaantieltä taloon roieroän tien roarrella, oli paita 
fuitenfin, roaiffa täpänfin perämaata fuuluu fyffyttä 1879 
nostetun, fäynyt merffiänfä painamasfa. Ulommaffi fuon 
ulapalle päin oliroat fasroit, fauralla ja opralla fylroetyittä 
fyböillä, mitä läpempänä ne oliroat talon ympärillä ote- 
roan faareffeen ja fuomaan roälillä fasroaroaa roefaffoa, fitä 
enemmin pallan roifuuttamia. kaiffiin ulompana fuotta 
fasroaroa faura oli jäänyt ipan roifuuttamata. Saarelaan 
fuuluroalla, läpes folme roirstaa talosta olemalla torpalle, 
josfa faiffi roitjelyS=maat oliroat perämaalla peitetyttä fuo* 
maatta, oliroat peinäfuun pattat jättäneet fasroit fiipen 
määrään panematta, ettei ebes potaatin roarret otteet roi= 
fuutetut, niinfuin rnutte Saarelasfa mainittiin.

Itfein fuuffaan läänisfämme roaitettäroän, että pelfon 
fanarooittamifesta olifi feurannut fangen roäpän pyötyä. 
9Jiaanroiljelys=oloja näillä tienoilla tutfiesfa, puomataan fui= 
tenfin pelposti näiben roäitelmien ei oleroan oifeasfa. @päi= 
lemättä on fuiroaamifen fautta pattanperäifyys näptäroästi 
roäpennyt, ja jos ei liian paljon roaabita, rooimme fuiten= 
fin puomata jonfunlaifeffa tyytyroäifyybettä, miten nyfyjään 
roiljelys ääresfä oleroisfa fylisfä, niinfuin efim. 9Senetpei=
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toSfa ©äräiSniemeHä ja SSJiäläSfäöfä Äestilnsfä, misfä mo* 
lemmisfa m aanlaatu on parhainta, fuitenfin, josfin p itaasti, 
ebistyy ebistymistään. 2linoa roastuS, mitä pelfon fuiroaa= 
minen olifi rooinut tuoba muaSfaan, on epfä roefifempi tuhoa 
©iifa= ja 2JJupoffen joisfa. Äofo fillä roäpitellen laitamalla roie= 
toffetta, mifä DulunjärroeStä Simingan niittyyn asti laS= 
fee mereen enemmän fuin 400 jalfaa forfeatta ylängöltä, ja 
jolla pelfo on forfein ofa, ebistyy myös muuaHafin maan* 
roiljelys lifäantyroien fuoroiljelysten ja roefitySniittyjen fautta. 
Ääynti Tyrnäroän, SRupoffen, Ulajärroen ja ©äräisnienten 
fuoroiljelyffiHä tobistanee tä tä  äsfen fanottua. SDioni tilan= 
omistaja m ainituisfa feurafunnisfa forjaa rouofittain, pallat* 
tornina rouofina ei laifinfaan roäpäfft arroosteltaroat, elomää= 
rä t aloilta, joita ojittamtfen ja perämaan noston fautta 
roasta äsfettäin on rooitettu liifanaifen fosteuben roallasta. 
SDlainiten tä tä , en rooi olla huomauttamatta yptä feiffaa, 
mifä rooifi olla fuuresta arroosta, maauroiljelyffemme ebisty* 
m istä fun mielitään, puuttum atoin tilaifuuS roebenfaami= 
feen, niinfuin pyroinfin ufein täällä on tarjona forfeanu 
maila afemalla oleroasta luonnollifesta roefifäiliöstä (järroet, 
petteet), rooipi monesti, fun maan muobostuminen muuten on 
fiffi fopiroa, peipolla fnstannuffella tepbä mapbollifefft mitä 
laroeampain ja tuottaroimpain roefitys=niittyjen funtoonfaa= 
mifen. Sämmin järroiroefi rooifi myös joponfin m äärin fa= 
namiin fuletettuna estää palla=öitten paitaHiSta roaifutusta. 
©uuret rapat täytetään maasfamme järroenlasfutöipiu, joi= 
benfa fautta paHamarfuus monesti maan lifääntyitee. k ä in  
rooitetut peinämaat roäpeneroät taroaEifestifin fasmusfaan 
muofi rouobelta. k e  epäilemättömät ebut, joita ufein ala= 
main maiben yläpuoletta oleroat järroet ja muut roefifäiliöt
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(petteet y. tn.) tarjoifiroat peinäroarojen lifääntifeffi taitetta* 
toitte roefttysniityitte, ne on roalitettaroasti liifa ufein jäte= 
tyt puomaamatta, ja misfä tämmöifiä niittyjä jo on ote= 
masfa, nitnfuin muiben joufosfa 2tlpuan fyläsfä SBtpannitta, 
ja Petfotta, näisfä otoat ne piaitpa toaan fattumuffesta faa- 
neet atfunfa.

Duluun tulin 6 p. ©lofuuta. Täällä ottesfani tarfas= 
tin yrttitarpuri perra Sapbenperäu faupungin maatta oleroat 
pellot, rouororoitjelyffeen panemista roarten, jotfa airootaan 
panna fäytäntöön 3:sfa eri jaffosfa, fasroatettaroaffi ei aino
asti peinä- ja etofasroeitta, mutta myös yrttitarpa* ja juu= 
rifasroeitta.

Oulusta färoin 12 p. ©lofuuta Sfialfolan tilatta 9Jfu= 
poffen pitäjäsfä, josfa tilanomistajan roaltiopäiroämies 3öal= 
tolan pyynnöstä taloon fuuluroatta 212 tynnyrin alaa fi= 
fältäroättä, läpes 7 roirStaa pitfättä paistotta 3fonfofon fuol= 
Ia alotin enfimäifet toimeni tämän maanalan fetorouororoik 
jelyffeen jafamista roarten. Sffialfola fanoi täpän oleroanfa 
atfeesfa rafentaa fitou4alon.

©lofuun 17:sta aina 20 p:ään faaffa olin Utajärroettä, 
jotta ajalla tarfastin Saitilan tilatta Utajärroen firfonfy= 
täsfä ja Äiroartn ja SJtuStofen tiloitta 2lpmaSten fyläsfä 
ro. 1879 fiemenen=ottoa roarten fylroetyt peltotilfut, mitfä 
ylimalfaait faiffi oliroat pytoäsfä fasrousia, melfeinpä joS= 
fus, niinfuin efint. .ftiroarin talosfa, liifa pyroäsfäfin fietne= 
tten faantia roarten. Uimaritta ja SJhtStofetta on tänä rouontta 
jo peinäfiementä otettu, niin apilasta fuin puntarpääpeinää. 
(SBiime rouoben fopii fuitenfin pitää mitä epä=ebuttifempana 
rouotena ftemenen faantia roarten täällä, famoin fuin maam= 
me muisfafin ofisfa on ollut laita), kiiti SJluStofetta fuin 
Äiroaritta on rouoben fuluesfa roielä lifää peinänStementä
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fylroetty, ja roartttana rooipi pitää, että järjettifempi petnän= 
roiljelys ypä enemmin rouofi rouobelta pääfee täytäntöön 
täällä, femminfin Slpmasten fytäsfä. (Seitfemästä Utajär* 
mettä roiime feroännä johtoni alla fylroetystä yrttitarhasta 
oli neljä poibettu tarffuubetta, ja oliroat fiitä fyystä oifein 
fomat fatfeffa, nimittäin Oraroan tilatta Utajärroen firfon= 
fyläsfä, ja Kiroarisfa, ÄuffofeSfa ja ^iroiparjufla Slpmaifitta. 
Sifääntyneet titaamifet yrttitarhan poitoafin roarten Utajär* 
mettä ofoittaroat mieltymyffen täpän Utajärroettä oleroan 
ItfääntymäSfä.

Slpmafitta ottesfani punnitfin myös Kuffofen tilatta2litta= 
fuotta tämän roefiperäifen maan ojittamista ja nriljelemistä 
marten.

Slpmafista menin Äolepmaifen tilalle 9tisfan fyläsfä, 
mtnfä omistaa fauppapuone 3 - 2B- Snellman ©:poifa, josfa 
faptena päiroänä erityifiä teptänriä roarten olin toimesfa. 
Tällä tilatta, jofa ei fauan aifaa fitten oli ostettu ja täs= 
täpä fyystä oli ollut roiime talroen farjan puutteesfa (fun 
tilan myöjä oli tinfinyt itfetteen enimmät peinäroarat osto= 
faupasfa) alotettiin täällä olo-ajattani luujauhotta lannoite 
taa 10 tynnyrin alan fuuruinen, monefft rouobeffi peinäffi jä= 
tettäroä, pelto=roainio, jopon rufiin opeSfa oli fylroettäroä 
apilas* ja peinäfiementä. Suujaupoja pantiin, ifännäit tap= 
toa noubattaen, joffeenfin runfaastt (15 S& pienoa ©cploff? 
porften ja $utnpp:n ja 15 S #  farfeata Oulun).

k isfan fyläsfä färoin rotelä ^artafen tilatta, erityifiä 
neurooja antamasfa ja punnitfemasfa niityn roefittämistä 
roarten, mutta täältä matfustin Utajärroen firfonfylän fautta 
Sintti Slliffolan taloon ^uorfunan fyläsfä^. 32 roirstaa fir= 
folta- Tie fulfee tänne joffeenfin roiljelemättömän feubun 
läroitfe. SanfU ja Suorfunajärmien rantamaat ainoasti oroat
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tiheämmin afutut. 9D2iffolasfa tarfastelin 3 uorfunan järtoen 
rannalla faroiffopopjaifetta fuotta olemia nriljelyffiä, joista 
yffi ofa tulemana fefänä tulee faroetettaroaffi, luujaupotta 
lannoitettaroaffi ja opratt eli rufiin fansfa apilaS= ja pei= 
nänfietnenellä fylroetyffi peinämaaffi jätettäroäffi Talon 
joffeenfin pienet peltomaat, firoiffomaatte peratut, 3:me jafoi= 
fesfa nriljelyffesfä, näyttiroät oleman erinomattain pyroäsfä 
funnosfa, ja elon=faSroit janotaan tällä tilatta oleman pianpa 
parhaimmat fofo Utajärroen funnasfa. SÖJutta peltojen poiffi 
fulfi myös jofaifeen fuuntaait faimetut fala=ojat, fimittä täy
tetyt. SJUffolan peltomaat oliroat fiis, mifä muuten on par= 
roinaista täällä poljjotasfa, täybettifeSti „bräueratut". (Spfä 
fala-ojat täällä fuitenfin ftetäifi olla fyroemmät, fittä roiime 
feroännä, jolloin maa oli pyroin fyroään routautunut, oli firfi 
estänyt, — pyroäffi onneffi lypyeffi ajaffi roaan — näitten fi= 
roi=ojien roaifutusta. kufiit, joita jo oli leifattu, oliroat tästä 
fyystä roäpän parroemmat fuin taroattifesti, mutta faSrou 
näytti fuitenfin otteen pyroin faunis. SUtiffolaSta Duluun 
palatesfani färoin, Talottifen Slufusti paaroolan tilatta ©an* 
gijärroen fyläsfä, josfa tarfastelin roiljelystä roarten airo o= 
tuita roanpoja fuofetoja. 3>a lamana päiroänä toimitin fa= 
masfa fyläsfä afuroien talollisten peiffi -UJtäätän, Saaffo 
Kärpän ynnä muitten pyynnöstä punnitfemifen laajan 3itä= 
fuon aufean reunatta, ypben ofan tästä fuosta airoottua 
fuiroaamista ja roiljelystämistä roarten.

©lofuun 29:nä päiroänä tulin Duluun, ja täältä läf= 
fin taas 6 p. ©yysfuuta Kalajoelle, fiettä pibettäroää maan- 
roiljelysfofousta roarten. Kun roäliintutteista fyistä minun 
täytyi roiipyä Kalajoetta, tulin fieltä jatfamaan matfani roasta 
13 p. ©yySf. Rautioon, ©ieroiin, Piippolaan ja Pulffilaan. 
3lifeeSfa oleroaa toimitusta Kärfisten fyläsfä otin pafoitettu
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jättämään toimittamatta, fyystä että tilaaja oli muuttanut 
2lmerifaan. ©en fijaan färoin pyynnöstä Taroastroif.in ta-- 
losfa kalajoeEa ja kirfforoäärti kaution ja maafauppias 
Petäistön tyfönä Rautiolla, erityifiä fesfusteluja ja neu=

Spnanttamifia ynnä ennen annettujen fätämisten tarfastelua 
arten. ©yysfuun 15 p. tarfastin famoten nriimenmotifet 

fäätämifeni peltomaitten rouororoiljelyffeen jafamista roarten 
SKaafauppiaS paifotan tyfönä ©ieroisfä, ja punnitfin fai* 
roettaroan ojan fuunnan ©roijärroen fuiroatuEa pohjalla, fieEä 
roielä pyroin roefiperäifenä oleroan maan fuiroaamifeffi. <5yys= 
fuun 17 p. färoin kiesfaniemen talosfa, fefin ©ieroin fun» 
nasfa, mittaamasfa ja jafelemasfa ofan täEä tilaEa oleroia 
fammaltuneita fetomaita, näiEe fetomaiEe airoottua järjeEi= 
fempää peinäroiljelystä roarten.

Syysfuun 17 ja 18 p. olin famoten ©ieroisfä S afari 
karjalan talosfa kiisfilän fyläsfä, minulta roaabittuja neu= 
rooja antamasfa; muun muasfa pyroäffyin tilanomistajan 
aifomuffen muuttaa taloutenfa ja afuinfijanfa fylän aptan» 
besta l ^ r o .  ulompana oleroaEe, mutta paremmin jaetuEe kyy= 
fortin autiotilaEe, josfa fartanoEe epäilemättä oli paljon 
mufaroampi fija fuin nyfyifeEä afemaEa.

karjalan laroeitten roiljelySmaitten jafamifen rouororoil= 
jelystä roarten olin pafoitettu jättämään roastaifeffi, fuin 
fiffi tarpeeEifia farttoja ei oltu panfittu.

©ieroistä matfustin keisjärroen, paapajärroen ja kär= 
fämän fautta Piippolaan, josfa perra kirffoljerra $roSte= 
rus’en pyynnöstä neuroottelin perra kirffoperran fansfa 
fammaltuneiben niittymaiben parantamifesta.

2Jlatfaflani Piippolasta Duluun färoin roielä 21 p. 
©yysfuuta kirfforoäärti Taniel Djantafaifen pyynnöstä i)ä-
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nert omistamattanfa tilatta Putffilan fyläsfä ja funnasfa, josfa 
tilaan fuuluroatta ulfofarjatta, 7 roirstaa talosta, punnitfin 
roebenfulfulinjan niittymaan roefittämistä roarten. Tällä 
ulfofarjatta oteroa fuoniitty oli fefättä 1879 fytönyt airoan 
perämaapan faaffa; fytöön oli tänä fefänä fylroetty lu  T y |f  
nyriä opraa, jonfa patta 18 p. peinäf. fuitenfin oli fotonaan 
turmellut. Tie tällä ulfofarjatta fulfee pianpa aitojaan 
faroiperäisten maitten ylitfe.

©yysfuun 22:nä p. jatfoin mattani Duluun, jopon tu
lin 23 p. ©yysfuuta.

perra  kuroeruööri oli 2 p. Sofafuuta 1880 annetusfa 
päätöffeSfä määrännyt minun fäymään roielä tämän fyffyn 
fuluesfa Slfupoffetta, tttajärroeffä ja ©ätäiSniemettä, jopon 
muutamat tilaajat oliroat pyytäneet minun tulemaan. T ästä 
fyystä läpbin matfatte näipin tuntiin 6 p. Sofafuuta.

Sofafuun 7 ja 8 p:nä jatfoin SBalfolan tilatta 9Jlupof= 
fesfa 12 p. @tol. täällä atottamani mittailemifet ja muut roat= 
mistustyöt, gfonfofon paiston rouororoitjelytfen tapaifeen 
roiljetyffeen ojittamista roarten.

2Batfotasta matfustin Utajärroette, 41/2 peninf. foittifeen 
päin firfotta, ©ärfijärroen fylään. Täällä färoin 10:Stä 13 
p. Sofafuuta feuraaroisfa taloisfa. Sintti Äinnufen tila n:o 
1, Sftatti ja Paaroo peltoniemen tilat n:o 5 ja 9 ja 3°p. 
3caama=apon tila n:o 7, neurooja jafetemasfa fuo* ja fuofeto= 
jen roitjelyffesfä ja peltojen ojituffesfa. Täsfä fyläsfä mifä 
on kurimon ruufin täpeifyybesfä, oli tuutin fäynnisfä ol= 
tesfa maanroitjetys puononnu, fun tilaifuutta tapan an= 
faitfemifeen aina oli tarjona ruufin töisfä, oliroat talottifet 
täällä laiminlyöneet maittenfa roiljelemistä. pellot oliroat 
puenogti ojitetut ja fuoroitjetyffet roasta alutta. Sintti kin=
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nunen oli fuitenfin alottanut foittenfin toitjelpffe&fä näyttää 
muille efimerfiä. Ssfen mainittu maamies toi mulle täällä 
näptäroäfft feroätmifua, jota pän monen rouoben fulueSfa 
roäpäEä alalla aina oli foeteEut roiljeEa. keroätnifun paptm= 
paria toiEjotlifena Kinnunen et pitänyt ilmaStoEifia oloja; noft 
fttä roaSten oli pibettäroänä fuurimpana esteenä tääUäfin 
feroät--nifun menesty mifeEe. kifun fiemmenen fostuttaminen 
finifiroi= eli roaSti=roiptriEi liu’ offeesfa noen eStämifcffi, oli 
luonnoEifeSti täällä airoan tuntematointa. 3o tääEä oEeS= 
fani oli paffanett ilmautunut ja yt»ä foroennut; Särfijärroi 
oli jääsfä ja töin tusfiu faattoi jäätä färfemäEä päästä jät: 
roen toifeEe rannaEe oleroiin taloihin, josfa minun oli fäy= 
minen. Särfijärroestä palatesfani firouutuin 14 p. £ofa= 
fuuta Särfijärroen fyläsfä Petter polapatt taloon, Ula tuo 1, 
ja Seppäfen taloon, tila n:o 9, jopoufa tuEen ja mennen oli 
pääfentinen ainoasti roettpeeEä, fulfien, 2 rotrstaa färjettyjen 
jäitten roälisfä, poiffi fuureffi ofaffi jo jääsfä oleroan Sär= 
fijärroen. «Soitten ja fammaltuneitten niittymaitten roiljele= 
mistä tarfoittiroat pää=afiaEifeSti toimeni täaEä.

Sofafuun 15 p. läffin Sangijärroeltä täpeS 5 penin= 
futmaa täältä k isfan fyläsfä oleroaait koleptnaifen taloon, 
jopon minuEa tuli fäyminen perra fauppamieS 2116. SneE= 
man’in pyynnöstä, fen fuunnan tutfimista ja punnitfemista 
roarten, jota myöten roefitys=fanaroa epfä rooitaifiin faaba 
fairoetufft DulunjärroeStä eli oifeammin janottu Dulunjo* 
estä SBaalan tyfönä, tilaEe fuuluroan läpes 200 tynnyrin 
alaa laajan, Dulunjärroen pintaa alempana oleroan, juomaan 
roeben arouEa fasroattamifeffi. Tähän tarpeeEiSten punnin 
tusten ja muitten tutfimisten täpben otin täEä tilaEa toi= 
mesfa Sofafuun 17:stä Sofafuun 20p:n. Csttä taajat alat
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täpän asti airoan pebelmättöminä otteita fuomaita täällä 
faataifiin muuttumaan, fulusfanfa firoennäis=aineitta fefoitetun 
DulunjoeSta fuletettäroan roeben=aroutta, niittymaiffi lienee 
epäilemätöintä, mutta fopiroimtnan fuunnan ja fuStaitnuf= 
ften määräämifen (mitfä eiroät tule airoan pelpoiffi) täytyi 
minun jättää tuleroaffi fefäffi. koroa paffanen esti täUä 
fertaa airoan epbottomasti tutfimisten jättämistä.

koroa paffanen oli myös fyynä, että tällä fertaa olin 
paloiteltu jättämään fiffeen aifeesfa oleroan punnitustyön 
Pelfon fuotta ©äräisniemellä ja famoten fuiroattujen fuofe= 
tojen rouororoiljelyffen tapaifeen fetoroiljelyffeen jafamifen 
polapan tilatta Slfupoffetta. k ä in  ollen, täytyi minun pa* 
lautua Duluun, jopon tulin 21 p. Sofafuuta.

perra kauppamies 3llb. Snellmanin pyynnöstä ja 
panen fuStannuffettanfa menin fuitenfin roielä ferran DuluSta 
28 p. 33caalisfuuta fäymään äsfen mainitutta kolepmaifen 
tilalla Utajärroettä, josfa tällä fertaa farjait ruofa=roarat tar= 
fastettiin, ja farjan ruoffiminen järjestettiin, firjanpito mai= 
totaloutta roarten pantiin täytäntöön ja maitotalous muuten: 
fin määrättiin afetettaroaffi ja ofaffi jo pantiin toimeen 
S toorein tapi jäpbyttämis^taroan mufaan. Duluun tulin 
tältä matfalta tafafin 2 p. ^oulufuuta, lopettaen tällä ta= 
rooin ulfotoimeni tällä rouobelta.

SBielä on minuu mainitfeminen, että minä jofa pai= 
fasfa misfä olen fäynyt, fun fyfymyffen alaifeffi on tullut 
foitten ja rämeitten roiljelemtnen, olen fepoittanut näitten 
roiljelemifeen perämaan nosto tapi faroen eli piebanroebon 
aroulla; liifanaifesta polttamifesta olen pyytänyt luopumaan 
ja peinänfylroöön olen fiipoittanut. SDiisfä olen luullut fen 
rooiroan fäybä laatuun, jottafutta menestyffettä, fiettä olen
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pyytänyt fuomaalla foettelemaan muibenfin ftroennäis=aineiben, 
niinfuin tupfan* ja luujaupon Ianta=atneena täyttämistä.

6 ttä rouobentulo, maitta paEa läänissämme fuuriafin 
roapinfoja on tepnyt, fuitenfin on oEut joffeenfin pyroä, — 
fitä minun tarmitfee täsfä tusfin mainita.

SJlitenfä faiffea ebistymistä roaStuStaroana rooimana 
totuttu tapa ja tiebon puute rautafena ifeenä roielä pai= 
naneefin, jos tobenmufaifesti tapbomme arroostella maan» 
roitjetysolojamme niin pitäifi fiitä mitä täsfä on ferrottu fäybä 
felroiEe, että maamies läänisfätnme, roaiffa pänen pianpa 
jofa paifasfa on täytynyt olla firoistyneempien ja oppineena 
pien ammattimiesten efimerffiä roaiHa, fuitenfin foettelee rouofi 
rouobelta parantaa titaanfa, ja ufeammisfa paifoisfa, misfä 
olen fäynyt, on fe tobeEifeSti onnena pibettäroä, ett’ei nyfy= 
jään terroan forfea pinta, eli, niinfuin muuaEa maasfamme 
liifa ufein on laita, — metfänpaasfaus, estä päntä maan= 
roiljelys= etujanfa roalroomasta. — Gttä tämän tarfoituffen 
faarouttamifeffi, puomionfa ypä enemmin alfaa f ääntyä fuo= 
ja neroamaitten ja roanpojen fuofetojen roiljelemifeen perä» 
maan noston, eli muuten piefoittamifen tapi faroettamifen 
arouEa, ypben ofan peltonfa jättämifeen peinänfasroien ja 
niittyjen fasroattamifeffi roeben arouEa, — onpan tämä 
niinfuin fen oEa pitääfin, fosfa, jos näin ei olifi pänen 
maitotatoutenfa ei ebes tuteroaifuubesfa rooifi päästä fan= 
nattaroaHe fannaBe. Täpän pänen maanroitjetys= riento= 
jenfa alfaroaan tääntämifeen epäilemättä oifeaan fuuntaan o= 
roat luonnoEifet olot, femminfin paEarouofien antamat neuroot, 
oEeet roaifuttimena. koroan ilm analan fynnyttämät paitat 
eiroät Mtenfaan ole ainoat, jotfa tääEä oroat esteenä maan» 
roiljelijän riennoiEe ebtstää roiljelystänfä. Ufein fyEä estää
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maanroiljetijöitätnme niitä luonnoEifia etuja, jotfa oroat 
otemaöfa, täyttämästä, feubuiEa tifempänä rantamaata, tie= 
tämättömyybeEä maanroiljelijän tobeEifiSta ebuista toimi= 
tettu ifojafo ja fiitä muobostunut maitten airoan fopimat= 
tomafla taroalla patstoitteteminen joten ufein fyEä roiljettä= 
roäffi enemmin tapi roäpemmin fetpaaroia maita on teifattu 
fapeipin naupantapaifiin, roälistä penifutman pitfiin, toista* 
teipin. Täntmöifet otot oroat fuurena esteenä torppain ja 
uutistatojen rafentamifelle, ja fentäpben myös roitjetemifen 
teroiämifelte, ja eiroätpän ne ebistä muuta, fuin tatottomuutta 
ja puotimattomuutta irtanaifesfa roäeStösfä, ja — roairoaifi-- 
roeroa taloflifille.

©en opesfa fuin fertomuffeni atusfa, mainitesfani 2ttf= 
fulan maanroitjetyffeStä, olen laufunut, fiitä miten tärfeänä 
popjotan maanroitjetyffen ebistymifeEe rooipi pitää parras» 
tamifet täntifesfä naapurimaasfamme tuonnonmufaifemman 
fiemenenroitjetyffen tuntoon faamifen, pyytäifin täsfä jaa* 
ba fääntää puomion fiipen titaifuuteen järjeEifemmän fie= 
menen roitjetemifen toimeenfaamifeen omasfa täänisfämme, 
jota, paitfe perra 9lorbting’in paroainnot Snarisfa, myös 
pienet fofeet yrttitarpan poibosfa ja peinänroitjelyffesfä fem= 
minfin UtajärroeEä ja kestitäsfä faattaifiroat tarjota, fuin 
ne maanmiepet, jotfa tääEä jo 2 rouoben futuesfa oroat 
parjaantuneet täEä ataEa, fen fautta myös oroat roäpän tul
leet paroaitfemaan riroiroitjetyffen ja riroin roätiEä fitfemifen 
ebuEifuutta fasroin roitjetyffesfä, ja riroiroiljetys, famoten 
fuin istuttaminen tapi bibbtaus, — tobistanee fitä poEettHn 
yteifesti tunnettu menetteteminen etonfiemenen parantamifesfa, 
— on roätttämätöin epto ufeimpain roiljetysfasroeimme jatoS= 
tuttamifeen ja itmanataan totuttamifeen. 2Berraten roä=
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£)äHä rapa=an)ulla — luulen niitten, jotfa rooifiroat ottaa täm- 
möifiä fofeita tehbäffeen tarpeeEifen neuroon=annon ja tarfas* 
tuffen jopboHa pianpa tyytymän 50 ä 100 marffaan rouo= 
fittain, — rooifimme fittä tarooin, että yrttitarha yllämainituilla 
fartanoitta lifättäifiin muutamien riroisfä fylroettyjen tapi 
istutettujen peltofarfojen fansfa, fuurempien foetuslaitosten 
puutteesfa alottaa pohjoisten roiljelysfasroeimme jalostutta* 
mistä ja fiemenroiljelyffen ebistyttämistä, jonfa oljeSfa yrt= 
tttarijan hoitoon famatta fertaa tottuifimme. £ääninagro= 
nomit faifiroat tällä tarooin myös muutamia pieniä foetuS* 
fenttiä roalrooaffeen, joten rooifiroat puolestanfa hefin ebistää 
eteroältä norjalaifelta tiebemieheltä ©cfitibelerilta alotettua 
tointa. Seurannee itfestään, että täänfaltaisten pienten foe» 
paiffojen täytyift olla roaihtoroaifutuffesfa ei ainoasti tois* 
tenfa fansfa, mutta myös perra 9JorbIing’in fanfa ^narisfa, 
jonfa fofeet tästä fyystä oliftroat tehtäroät mitä järjeHifim* 
mäHä taroatta. Setin lienee felroää, että näillä foetusfen* 
tiliä, eri faSroilajiHa fylroetyn pinta=ala, fylroettäroän ja 
forjattaroan paljous, paino ja felpous, niinfuin myös fäyte* 
tyn lannan määrä ja laatu, maan luonto ja fetpaaroaifuus, 
fytroö= ja leiffuu=ajan oheSfa, otifiroat tarfasti firjaan mer= 
fittäroät.

Dulu 2 p. pelmifuuta 1881.

21. XI). (Suvopacii)?.
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