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ENSIMÄINEN OSA.
Tietoja rakennustöistä, asuinhuoneista 

ja niiden sisustuksesta, siisti
misestä y. m. s.

1.
T ä r k e i m m i s t ä  r a k e n n u s t a i t e e s s a  k ä y t e 

t y i s t ä  t y y l e i s t ä .

Rakentaminen, joka ei tyydy täyttä
mään yksinomaan käytännöllistä tarvetta, 
vaan pyrkii luomaan kauniita, jaloja ja 
sopusuhtaisia muotoja, kutsutaan taiteeksi. 
Rakennustaiteessa, joka kunnialla täyttää 
sijansa muiden taiteiden piirissä, silloin ni
mittäin kuin se ei ole syrjäytynyt luonnot
tomuuksiin, minkä kyllä voivat muutkin 
taiteet tehdä, — tulee eniten suhteitten so
pusointu kysymykseen; liiallinen koristelu 
katsotaan harha-askeleeksi.

,Sampo“, neuvonantaja eri aloilla. 1
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Tuontuostakin kuullaan rakennu stöistä 
puhuttaessa mainittavan antiikki-, renäs- 
sanssi-, rokoko- y. m. tyylejä, joiden vaati
miin perusmuotoihin jokin rakennus on 
muovaeltu, mutta monta löytyy, joilla on 
vaan hämärä aavistus tahi väärä käsitys 
mistä muodoista kulloinkin on kysymys, 
minkävuoksi tässä kirjassa teen muutamia 
siinä suhteessa selvittäviä viittauksia.

Kaikissa niin etevät muinaiset kreik
kalaiset kehittivät temppelirakennuksissaan, 
joita pylväät kannattivat ja koristivat, kolme 
pylväiden eri muodoista nimensä saanutta 
tyyliä: doorilaisen, joonilaisen ja Icorintolai- 
sen. Doorilainen tyyli oli vakavaa ja jyke
vää, pylväät ilman latvakoristeita, joonilai- 
nen tyyli teki tuotteensa keveiksi ja sulo- 
muotoisiksi; korintolaisen rakennustaiteen 
tunnusteena oli runsas, uljaileva koristus 
pylväiden jaluksissa ja etenkin latvoissa.

Romaaninen tyyli, joka keskiaikana oli 
muodissa, oli peräisin romaanilaisista maista 
ja tunnettiin pyöreistä kaaristaan; suorat 
viivat ja pyöreät kaaret, siinä sen perus- 
merkit. Romaanisen taidesuunnan enem
män syrjään jouduttua, pääsi valtaan gooti-
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lainen eli suippokaarinen rakennustapa, joka 
etenkin kirkkorakennuksissa onnistui luo
maan jaloja muotoja. Ranskassa, Saksassa 
ja Englannissa on todella suuremmoisia tä
hän tyyliin tehtyjä kirkkoja. Ihanimpia 
niistä on epäilemättä Rouenin, (äänn. Ruang,) 
kirkko Ranskassa*). Uuden ajan alkuajoilla 
kukoisti renässansi eli „uudestaansyntynyt“ 
ty}di. Nimi „uudestaansyntynyt“ tarkoittaa, 
että vanhanajan muodot, joskin useissa suh
teissa uudistettuina, jälleen otettiin seurat
tavaksi. Maurilainen, Pohjois-Afrikassa, Es
panjassa ja itämailla nähtävä tyyli, tunne
taan hevosenkengännäköisestä kaarestaan. 
Niiltä ajoilta, jolloin maurilaiset vallitsivat 
Espanjaa, löytyy siellä tämän tyylin mukai
nen arvokas muistomerkki, Alhambran linna, 
omituisen kauniine pylvästöineen ja n. k. 
„arabeskeineen“ . Bysantilainen tyyli, joka 
on syntynyt kristillisten ja itämaisten aines
ten yhdistyksestä, on vielä Venäjällä kirk- 
kotyylinä omituisine kupukattoineen y. m. s. 
Rokoko-tyyli, jota ei nykyään juuri käytet
täne on sellainen tyyli, jossa kaikenmoinen

*) Jonkun ajan eli keskiajalla myös käytännössä n. k. „ r ä -  
lity s tyy li“ , jossa käytettiin romaanisia ja  gootilaisia aineksia se
kaisin. Tällä tyylillä ei ole ollut mainittavampaa merkitystä.
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koristelu on pääasia. Muuten on rokoko- 
tyyli renässansin viimeinen kehitysaste. Ilo- 
kokon syrjään jouduttua, palattiin uudelleen 
vanhan-ajan taiteesen, etupäässä muinaisten 
roomalaisten Kreikan taiteesta kehittämiin 
malleihin, ja niin tultiin uusrenässansiin ja 
siitä empire- (keisari) tyyliin, joka on Na
poleon I:stä, minkä aikana empire-tyyliä 
eniten käytettiin, saanut nimensä. Empi- 
restä syntyi jälkeenpäin haarasuunta: uus- 
kreikkalainen tyyli. Uuskreikkalainen tyyli 
valikoi muinaisesta taiteesta mitä sen ja
loista muodoista meille soveltuu ja on se jo 
luonut mitä arvokkaimpia ja kauniimpia 
rakennuksia kautta sivistyneen maailman. 
M. m. on Nikolain kirkko, senaatin ja yli
opiston mahtavat rakennukset Helsingissä 
uuskreikkalaiseen tapaan tehdyt.

Mainittua tärkeimmät tyylit, huomau
tettakoon, ettei meidän päivinämme yleensä 
seurata mitään erityistä tyyliä, vaan kukin 
käyttää minkä katsoo sopivammaksi. Nä- 
keepä yhdessä rakennuksessa kahtakin kuo
sia väliin käytetyksi. Kuitenkin näy tään 
renässansia ja uuskreikkalaista suuntaa ra
kennustaiteessamme erittäin suosittavan.
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2.

P a re m p a a  ra k e n n u s jä r je s ty s tä
olisi yritettävä maassamme aikaansaada sillä 
nykyään löytyy kyllä kyliä, joissa talot ovat 
sikin sokin nurkka nurkassa kiinni ja uusia 
rakennetaan useinkaan väliäpitämätä terveys-, 
siisteys- ja tulenvaara suhteista. Otettakoon 
nämä seikat kussakin kunnassa käsiteltä
viksi ja laadittakoon olosuhteitten mukainen 
terveydenhoitoa, siisteyttä ja tulenvaaraa 
huomioonottava rakennussääntö, jota ei ku
kaan saisi rikkoa edesvastuuseen joutumatta.

Kuntain olisi hankittava maalaisraken- 
nasten useammanlaatuisia piirustuksia sisäl
tävä kokoelma, jokseenkin sentapainen kuin 
nykyisin vapaasti saatavana olevat kansa
koulu- y. m. s. rakennuksia koskevat piirus- 
tusmallikokoelmat, ja tulisi sen niinikään 
olla yleisön vapaasti saatavana. Tämän mal- 
likokoelman, joka muuten olisi tehtävä sal
kun muotoon irtonaisilla lehdillä, voisi, jos 
syytä luultaisiin olevan, toimittaa erityisen 
eri olosuhteissa oleville maakunnille. Miten 
paljon näin saataisiinkaan aikaan, ei pöyh- 
keileviä tahi mauttoman komeita loistora-
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kennuksia, vaan yksinkertaisia, mutta siis
tejä ja aistikkaita asuntoja.

3.
P u u a i n e i d e n  e s t ä m i n e n  m ä t ä n e m ä s t ä .

Lautaseinät, puutarha-aidat ja siltojen 
käsipuut, jotka ilman ja kosteuden vaiku
tuksesta mätänevät ja joitten uudestaanteko 
tulee hyvinkin maksamaan, ovat, mikäli 
mahdollista mätänemästä estettävät, mikä 
käy seuraavalla tavalla: Otettakoon 3 osaa 
sammutettua kalkkia, 2 osaa tuhkaa ja 1 
osa hienoa hiekkaa, jotka laskettakoon jou- 
hiseulan läpitse, jonka jälkeen ne sekoite
taan värnissalla maalivelliksi, jolla puu kol
masti sivellään. Täten syntyy puulle pak
suhko kuori, minkä läpitse vesi ei pääse. 
Jos maali auringonpaahteessa halkeilee, maa
lataan halkeamat uudelleen. Keino palkit
see kymmenkertaisesti siitä syntyvät kustan
nukset.

4.
P u u t o l p p i e n  e s t ä m i n e n  m ä t ä n e m ä s t ä .

Yleisesti on tunnettu, että maahan kai
vetut tolpat, seipäät y. m. s. kestävät pi-
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demmän ajan, jos niiden pintaa on poltettu. 
Uusimmat koetukset osoittavat, että tolpat 
ovat tulessa hiillytettävät noin 12 millim. 
paksuudelta ja sitte kastettavat kiehuvan 
kuumaan kivihiilitervaan. Näin tehtyä kes
tävät ne vuosikymmeniä.

5.
M i t e n  p a h a  l ö y h k ä  ä s k e n r a p a t u i s t a  

h u o n e i s t a  p o i s t e t a a n .

Yastarapattuun huoneesen asetetaan 3 
— 4 vedellä täytettyä pienempää astiaa, joi
hin kuhunkin kaadetaan noin 25 gramm. 
vihtrilliöljyä. Astiain näin vuorokauden sei
sottua, ne tyhjennetään ja tehdään uusi se
koitus. Näin sekoitettu vesi imee 3 vuoro
kaudessa, kaiken kalkin lemun huoneista. 
Tyhjennettävän veden sopii kaataa lantaröyk- 
kiölle, joita se hyvin mädäntää ja väestää.

6.
U u s i a  r a k e n n u k s i a  t a h i  l a t t i o i t a  t e h 

d e s s ä  o n  v a r o t t a v a ,

ettei lattiainalustäytteeksi jätetä kaikenmoisia 
lastu- sahanjauho- ja  muita puurikkakasoja,



vaan puhdasta savea tahi soraa. Hyvistä 
syistä väittävät lääkärit, että moinen täyt
teenä useinkäytetty puuroska on syynä 
monenmoisiin tauteihin; bakterit ja basillk 
kun siinä viihtyvät paremmin kuin laisku
rit höyhenpatjoilla.

8 „Sampo“ , neuvonantaja eri aloilla.

7.
A u r i n g o n v a l o a  a s u i n h u o n e i s i n !

Tulevalle asuinrakennukselle sijaa kat- 
sottaissa ja sen asemaa y. m. suunniteltaissa, 
tulee muistaa, että asuin- tahi arkihuoneet 
ovat aina päivän puolelle tehtävät, jotta 
aurinko mahdollisimman vapaasti ja  hauvan 
pääsee niihin paistamaan. Huoneet tulevat 
täten hauskoiksi ja terveellisiksi oleksia.

8.
L a u t a k a t t o j e n  m a a l a u s .

3 osaa hyvin hienonnettua ja hienoksi 
seulottua puuhiiltä sekoitetaan 1 osaan hie
noksi seulottua kalkkia. Jokaiseen kiloon 
tätä sekoitusta, pannaan 220 gramm. alunaa 
ja 4 hyvää kourallista hienoiksi seulottuja



jauhoja. Rautapadassa liuotetaan niin pal
jon vihtrilliä kuin vesi voi liuottaa. Ensin- 
mainitut kuivat aineet vatkataan nyt tähän 
kun vesi vielä hieman kihisee. Voitelemi
nen tehtäköön voiteen lämpimänä ollessa. 
Tämän hyvin kuivattua, sivellään maali 
tervalla, johon on kuhunkin litraan hyvin 
liikuttamalla ja vatkaamalla sekoitettu 2 
desilitr. hylkeen rasvaa tahi talia.

Kun tällä tervaseoksella sivellään on 
se pidettävä lämpöisenä ja juoksevana. Näin 
tavoin tervaamisella on se etu, että voiteen 
kuivattua tulee pinta niin tiiviiksi ja sile
äksi, että se kiiltää. Samalla on se kes
täväisyydestään huolimatta, halpahintaisin 
maalaustapa.

„Sampo“ , neuvonantaja eri aloilla. 9

9.
M i t e n  h u o n e  k e s ä h e l t e e l l ä  s a a d a a n  

v i i l e ä k s i .

Usein on asuinhuone kesällä tukalan 
lämmin, mutta jos otetaan kylmään veteen 
kastettu lakana ja se kotvaksi aikaa ripus
tetaan levitettynä huoneesen, alenee lämmin 
nopeasti 6—7 astetta.
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10.
K u i n k a  k o s t e u s  h ä v i t e t ä ä n  k i v e s t ä  t a h i  

t i i l i s t ä  r a k e n n e t t u j  e n  a s u i n h u o n e i d e n ,  
k e l l a r i e n ,  t a l l i e n  j a  n a v e t t a i n  s e i n i s t ä .

Sopivalla aseella ja sen jälkeen kovalla 
luudalla hangataan pois rappaus ja lika pa
rannettavista seinistä. Sitte pannaan 45 ki
loa hyvää tervaa pataan, jossa se jollakin 
pihamaalla keitetään; kiehuessa lisätään 2 
kiloa ennen puhdistettua ja sulatettua sian 
ihraa ja 4 jauhoksi hienonnettua tiilikiveä 
pataan. Ihra ja tiilijauhot lisättäköön vä
hittäin, tervaa samalla ahkerasti liikuttaessa. 
Keittämistä jatketaan nyt kunnes havaitaan 
liemen olevan vapaan hokkareista. Tulta 
vähennetään hiljalleen, niin että sakka py
syy vaan haalean lämpimänä. Tällaisena 
sivellään sitä seiniin muurariharjoilla. Si- 
velemisen aikana ei terva saa jäähtyä. Heti 
kun 1— 2 neliömetrin ala seinää on tervattu, 
pitää apuna olevan henkilön kaikin voimin 
diskata voidellulle kohdalle kuivaa järvi- 
tahi jokihiekkaa. Hiekoittamisen tulee ta
pahtua ennen kuin seinälle sivelty terva 
ehtii jäähtyä, jotta hiekka hyvin tarttuisi
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kiinni. Pienintäkään alaa ei saa jättää ter
vaamatta ja hiekoittamatta. Seinien hyvin 
jäähdyttyä ne rapattakoon. Rapattua voi
daan olla vakuutetut, ett’ei seinät enää 
hiesty.

Edellämainittu määrä tervasekoitusta 
riittää 26 neliömetrille seinää.

11.
M u u t a m i a  m u i s t u t u k s i a  v i e r a s h u o n e i d e n  

k a l u s t u k s e s t a  j a  s i e v i s t ä m i s e s t ä .

Useinkin näkee, etenkin maaseutujen 
„talonpoikais“-vierashuoneissa huonekaluja 
perin erilaisista tekotavoista tahi sanoakseni 
„ tyyleistä “ ja väreistä, ja niin täyteen ah
dattuina kuin suinkin; se muka osoittaa 
varallisuutta moinen paljous. — Seinillä 
heloittaa kirjavia nimipäiväplakaattia ja räi- 
keävärisiä, kömpelösti painettuja, enimmiten 
venäläisiä tahi ruotsalaisia, muutaman pen
nin maksaneita roskakuvia. Muuten peittää 
useimmiten seiniä tapetit tahi valkea rap
paus, mutta usein on rappaukselle sivel- 
lylle liitukerrokselle alettu, kattoa mai
nitsemattakaan, maalailla räikeitä koristeita,
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viivoja ja ornamentteja, joissa ei värejä 
säästetä. Moniaalla käytetään huoneiden sie- 
vistäniiseksi paljon paperikukkia, — eten
kin jos semmoisten tekijä asuu läheisyy
dessä, — niitä on piirongeilla ja seinil
läkin. Arkihuoneista puhumattakaan on 
vähemmästä käytännöstä huolimatta vie
rashuoneissakin väliin hyvin ummehtunut 
ilma, joka m. m. tulee siitä, että kaikki 
ilma-aukot ovat mitä tarkimmin suljetut 
ja ilmanvaihto siten estetty, josta huo
limatta ovi useinkin lyödään lukkoon ja 
huone jätetään hyvinkin tupakansavuisena 
j. n. e.

Tässä yrittämättä tehdä selvää huone- 
kalustotyyleistä ja muotienmukaisista sisus- 
tustavoista, saakoon kuitenkin edellämainit
tujen muistutuksiin aihetta antavien koh
tien korjaamiseksi sijaa seuraavat huomau
tukset :

Joskaan ei joku voisi tahi huolisi 
hankkia itselleen „tyylikästä“ arki- tahi 
vierashuonekalustoa, olisi kuitenkin sopi
vaa katsoa, etenkin taloutta alkaissa, että 
huoneesen sijoitettavat kapineet ovat mah
dollisimman yhdenmalliset kaariltaan, leik-
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kauksiltaan j. n. e. sekä yhtäläisesti maa
latut tahi petsatut. Niitä älköön huonee- 
sen sijoitettako niin paljoa, että ne ovat 
toistensa tiellä. Kun huone on kalustettu 
liian täyteen ja huonekalut pitkin seiniä 
rivitetyt, tekee se jäykän ja ikävän vai
kutuksen.

Arvottomia kuvia, joita pääasiallisesti 
kulkukauppiaat myyvät, ja jotka usein ovat 
kuvattavan henkilön, tapahtuman tahi mai
seman irvikuvia, ei tule seinille ripustaa. 
Löytyy kyllä hyviä kotimaisia, jos kyllä 
ulkolaisiakin väri- ja valopaino, puu-, vaski- 
ja teräspiirroskuvia, valokuvia mainitsemat
ta, joilla on taiteellinen ja usein pysyvä kan
sallinen arvo, ehkä ovatkin luonnollisesti 
roskatuotteita kalliimmat. — Sanomalehti- 
ja asiantuntijain arvostelun nojalla voi tai- 
teesen perehtymätönkin kunnollisia seinä- 
koristeita hankkia.

Salin (vierashuoneen) ja kamarin seiniä 
ei juuri ole soveliasta varustaa sateenkaa
ren värisillä, eikä muillakaan sentapaisilla 
koristemaalauksilla; sopivinta on semmoisia, 
ehkä vähemmän räikeitä, maalata ruokasalin 
seiniin.
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Paperikukat eivät mitenkään sovi toa- 
lettipiironkien, eikä seinien j. m. s. kaunis
tukseksi, jotavastoin luonnolliset kukat ja 
kasvit luovat paljon eloa huoneesen. Ikkuna
verhojen tulee asuinhuoneissa olla valkoi
set, eikä värilliset tahi kirjavat, sillä val
koiset ovat muita siisteimmät. Jos huone
kalut ovat päällistetyt, vaatii sopusuhtai- 
suus päällisen olevan yhdennäköisestä kan
kaasta ja väristä. Yaihtelevaisuuden vuoksi 
voi eri huoneiden huonekaluston päällystää 
eri värisiksi. Punaisella on sopivinta pääl- 
listää mustaksi tehtyjä sohvia, tuoleja y. 
m. s., jollei niissä puuaine tule kokonaan 
peitettäväksi, kuten esim. makuuhuoneka- 
lustoissa, niinkuin „ suuressa maailmassa^ 
on tapana.

Lopuksi huomautettakoon, ettei kukaan 
niin mielellään olostaan itse pitäne, eikä 
vierastaan istuttane huoneissa, joissa on en- 
nenmainitun tapainen tympeä ilma, mutta 
kai tahdo tässä sitä venttiiliä tulla asete
tuksi?u Ilmanvaihtoventtiili on kuitenkin 
terveydellemme ja mukavuudellemme siksi 
tärkeä, että kyllä se sentään pitäisi tulla 
asetetuksi. —
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12.
O h j e i t a  k a i v o j e n  r a k e n t a j i l l e  v e s i s u o n i e n  

e t s i n n ä s s ä .

Otettakoon, neuvoo J. H. F. Mahn, 66 
gramm. sammumatonta kalkkia, 66 gramm. 
vaskiruostetta, 66 gramm. olibanumia 66 
gramm. tulikiveä (rikkiä) ja jauhettakoon 
sekä sekoitettakoon nämä huolellisesti, jonka 
tehtyä ne pannaan sisäpuolelta lasitettuun 
uuteen saviruukkuun, mihin ainesten päälle 
levitetään 66 gramm. huonoja villoja. Nyt 
punnitaan ruukku tarkoin ja lasketaan, en
sin suljettuna lasitetulla kannella, esim. pos
liini lautasella, vastakaivettuun noin 30 sen- 
tim. syvyiseen kuoppaan, mistä otetulla 
mullalla ruukku peitetään. 24 tunnin ku
luttua kaivetaan astia ylös ja punnitaan. 
Jos paino havaitaan vähentyneen, ei paikalta 
saada vettä, jos se sitävastoin on enentynyt, 
löydetään vettä. Kun paino on enentynyt 
27 gramm., saadaan 22 metrin syvyydeltä 
vettä; 53 gramm., 15 metrin: 80 gramm., 
11 metrin; 106 gramm., 7 metrin ja 133 
gramm. enennyttyä, 3 metrin syvyydeltä 
j. n. e.



Toinen keino on seuraava: 1 metrin
syvyiseen kuoppaan asetetaan paperi, jolle 
kylvetään kuivaa viinikivisuolaa (SALTAK- 
TARl) tahi potaskaa, minkä jälkeen kuoppa 
hyvin suljetaan yöksi. Aamulla saatetaan 
suolayi suuremmasta tahi vähemmästä mär
kyydestä arvostella mitä toivoa veden löy
tämisestä on.

Myös voidaan kosteutta suosivista kas
veista, kuten lepästä, raidasta ja pajusta 
y. m. s., kun ne kasvavat ja rehoittavat 
muuten lujahkolla maalla, joka pysyy pou
dalla vihreänä, päättää, että vesisuonia on 
sillä kohdalla ja jotenkin matalalla. Siinä, 
missä lumi, härmä ja kaste ensiksi katoo- 
vat, voi myös milt’ei varmaan olettaa löy
tyvän vesisuonia.

16 „Sampo“ , neuvonantaja eri aloilla.

13.
V a l k o i n e n  k a l k k i s i v e l l y s

on tehtävä 3 osasta kalkkia ja 1 osasta suo
loja. Tämmöinen sivellys tulee kauniiksi 
ja niin kovaksi, ettei se pesemällä irtaannu 
seinistä tahi muureista; ilman vaikutuksia 
kestää se hyvin.
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1 4 .
Ö l y m a a l i n  a s e m a s t a

sopii rakennusten ulkoseiniä maalatessa 
käyttää terva- ja petroleumiseosta, joka on 
hyvin kestävää ja antaa puulle sievän vaa
leanruskean värin. Sotaväkemme kasar
meissa on tällä seoksella lattiat ja osaksi 
ulkoseinät maalatut. Esitetty maali tulee 
suhteellisesti hyvin huokeaksi.

1 5 .
K a l k i n  p o l t o s t a  j a  k a l k i n  l a a d u n  t u t 

k i m i s e s t a .

Epäpuhtaita kalkkikiviä ei tule kalkin- 
polttoon käyttää, jos mielitään saada kel
vollista tuotetta. Kalkkikivi on siksi kuu
mennettava kuin se tulee valkoiseksi ja en
tistään puolta keveämmäksi. Kelvolliseksi 
poltettu kalkki murenee heti polttamisen 
jälkeen veteen kastettua valkoiseksi jau
hoksi. Jos se heikossa salpietarihapossa 
kihinättä sulaa, on se puhdasta. Heti polt
tamisen jälkeen on kalkki sammutettava, 
jott’ei se heikkonisi. Kuopassa ei kalkkia
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saa kauankaan pitää, se kun siellä huono
nee. Sammutusvetenä käytettäköön sade- ja 
sen puutteessa joki- tahi järvivettä, sillä kaivo
ja lälidevesi sisältää vieraita, kalkille va
hingollisia aineksia. Jos kuitenkin pitää 
kaivo- t. m. s. vettä käyttää, on jälkeenpäin 
ruukki tehtävä samantapaiseen veteen, jotta 
vieraiden ainesten vahingollisuus saataisiin 
turhaksi.

16.
P a l o s a m m u t u s a s e i s t a  j a  s a v i v e d e n  s a m -  

m u t t a v a i s u u d e s t a .
Tunnettua on, miten paljon tuli vuo

sittain nielee omaisuuttamme, kun se sat
tuu väliin »isännäksi* pääsemään. Pitääk
semme tämän »hyvän rengin“ renkinä, tu
lee meidän olla hyvin varovaisia, jonka 
surkeaa kyllä, liiankin usein laimiinlyöm- 
me, ja josta synkät rauniot ovat todistuk
sina. Jos siis tuli varomattomasti pääsee 
valloilleen, millä sen raivon kykenemme 
asettamaan, jollemme sitävarten ennakolta ole 
aseissa? Kunnollinen paloruisku, jos pie
nempikin tulisi olla ainakin jokaisessa isom
massa kylässä ja yhteinen ruisku kahdella

18 „Sampo“ , neuvonantaja eri aloilla.
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lähekkäin olevalla pienemmällä kylällä, lu
kuunottamatta pieniä käsiruiskuja. Palo
kuntia olisi etenkin tehtaiden seutuville ja 
kirkonkyliin perustettava ja muiden kulma- 
kuntien miesväestöä sammutustoimissa opas
tettava. Tosin on näissä suhteissa paljonkin 
työtä tehty ja tehdään, mutta kyllä löytyy 
tekemätöntä monin kerroin enemmin, jota 
kyllä voi surkutella. —

Sammutustyössä väitetään savensekai
sella vedellä saavutettavan 6— 7 kertaa pa
rempia tuloksia kuin tavallisella vedellä. 
Kun keino vakuutetaan luotettavaksi, olisi 
siis sitä koetettava ja tulipalon varalta sa
vea saatavilla pidettävä.

n.
H u v i l o j e n ,  m a a t a l o j e n  y .  m .  s .  u l k o m a a 

l a u k s e s t a  j a  s o p i v i s t a  v ä r i a i n e i s t a  
s e k ä  n i i d e n  v a l m i s t u k s e s t a .

Kun rakennus on muuten saatu kun
toon, tulee maalaus kysymykseen, ja nyt 
aletaan tuumailla mitä värejä käytettäisiin. 
Maaseuduilla enimmin käytetty on punai
nen Fahlun’in ja Suomen värimulta. Yä-
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heminin käytetään keltaista ja ruskeaa y. 
m. s., etenkin niiden vaaleita vivahduksia. 
Kauniimpia seinämaaleja ovat vaaleanvihe- 
riä, vaaleanpunainen ja vaaleankastanjanrus- 
kea, joita tavallisesti käytetään öljy maalina 
s. o. öljyn kanssa sekoitettuina. Sievähköä 
vaaleanpunaista vesimaalia tehdään sekoit
tamalla piimää, liitua ja punamultaa, jälki
mäistä niin paljon kuinka tummaksi tahi 
vaaleaksi halutaan maalata. Jotenkin hyvin 
kiinnipysyvää valkoista vesimaalia tehdään 
niinikään piimän ja liidun sekoituksesta ja 
tulee siitä oikein häikäisevän valkoista. Kel
taista vesimaalia saadaan sekoittamalla esim. 
13 litraan vettä 200 gramm. vihtrilliä ja 6 
desilitr. suoloja, jotka pannaan kiehumaan. 
Kun seos on alkanut kiehua, vatkataan 
joukkoon 1 kilo vehnäjauhoja ja niiden jäl
keen 3 kiloa keltamultaa. Kiehuttua noste
taan pata tulelta ja sekoitetaan maaliin lii
tua mielin määrin, miten vaaleata tahdo
taan. Halpaa ja hyvin kaunista keltaista 
tahi sinistä vesimaalia valmistetaan seuraa- 
valla tavalla: Otetaan rautavihtrilliä ja su
latetaan kuumasaa vedessä (jokaista 5 litraa 
kohti vettä pannaan 430 gramm. vihtrilliä),
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sulattua säilytetään seos astiassa. Perässä- 
päin sammutetaan hyvää valkoista kalkkia 
niin paljon, että vesi- ja vihtrilliliemi luul
laan saatavan ohuemman vellin vahvuiseksi. 
Kalkki sekoitetaan liemeen. Jos 500 gramm. 
kohti vihtrilliä pannaan 2 kiloa kalkkia, 
tulee väri ensin tumman viheriäksi, mutta 
kun se on kuivunut, muuttuu se helakan 
keltaiseksi. Runsaammin vihtrilliä käytet
täessä saadaan tummaa ja vähemmän käyt
täessä päinvastoin. Tämä maali voittaa kel- 
taokran. Jos viheriän (rauta)-vihtrillin ase
masta otetaan sinivihtrilliä, saadaan keltai
sen sijasta sinistä.

„Paraadi“ - (vieras) kuistit näytään usein 
maalattavan rakennuksen muiden osien suh
teen jyrkästi erivärisiksi. Tämä ei ole so
pusuhtaista; korkeintaan ne voidaan maalata 
yleis värin vaaleammalla tahi tummemmalla 
muunnoksella. Samoin on nurkkamaalauk- 
sen laita.

18.
T u l e n k e s t ä v ä ä  m u u r a u s r u u k k i a

saadaan savesta, johon saman verran sekoi
tetaan hienoksi seulottua puutuhkaa, vettä
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ja vähän suolaa, jotta se käy sakeaksi. 
Missä pidetään väkevää tulta, on tässä neu
vottua ruukkia saumoihin käytettävä.

1 9 .
T a l l i e n  j a  n a v e t t a i n  v ä l i k a t o t

tulisi tehdä kuorituista puolipyöreistä seipään 
tahi käsivarren paksuisista puista, joiden pyö
reä puoli käännettäisiin ylöspäin ja niiden 
päälle sotkettaisiin 7— 8 sentim. paksuinen 
hienonnetulla kanervalla tahi olkisilpulla 
sekoitettu savikerros. Näin estettäisiin yli
sillä useimmiten säilytettävät heinät y. m. 
rehut alhaalta nousevista höyryistä kärsi
mästä, jotapaitsi savi-kanervaseos pidemmän 
ajan estää ylisellä mahdollisesti syntyvän 
tulipalon sattuessa tulen eläinten suojiin 
pääsemästä, joten ne paljon helpommin voi
daan pelastaa.

20.
H i e k k a a n  s a t t u v i e n  a n s a i d e n  y .  m .  s .  

e s t ä m i n e n  m ä t ä n e m ä s t ä .

Tunnettu on, miten hiekka kosteah
koissa paikoissa mädäntää sen yhteyteen
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sattuvat puuainekset. Tämä estetään siten, 
että puun ja hiekan väliin asetetaan, vaikka 
ohuempikin kerros hiekatonta savea.

21.
S a l a m a n j o h t a j a t .

Sanomalehdistä saamme tuhkatiheään 
lukea, kuinka, milloin tuolla, milloin täällä 
salama on iskenyt rakennuksiin y. m. ja 
saanut aikaan tulipaloja, ihmishenkienhuk- 
kaa ynnä muuta onnettomuutta. — Maaseu
dulla löydämme tästä huolimatta kuitenkin 
miltfei, vaan kirkoissa salamanj ohtaj ia, jotka 
suojelisivat kylää ukkosilman tuhotöiltä. 
Eipä näy edes palovakuutusyhtiötkään, yksi
tyisiä mainitsemattakaan, edistävän niiden 
levenemistä ja käytäntöön ottamista. Kun 
ei salamanj ohtolaitokset enään tule kovin
kaan monia markkoja maksamaan, tulisi 
jokaisen kyläkunnan tämä näennäisesti ehkä 
vähäpätöinen korjaus tehdä velvollisuudek
seen.



TOINEN OSA.
Tietoja ja neuvoja maan-, hedelmä-ja kas

vi ksienviljelyksestä, kotieläintenhoi- 
dosta sekä niiden kiireellisim- 

mästä kotiparannuksesta.

22.

M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  T a m m i k u u s s a .

Aurinko ylhäällä 6 — 73/4 tuntia; työaikaa kel. 7—12 
ja 1—5 eli 9 tuntia.

Kaikki työt ovat tehtävät oikealla ajalla ja 
oikealla tavalla.

Ajoja kestää koko talven; multaa ja 
hietaa savimaalle, savea ja multaa hieta- 
maalle, savea ja hietaa suomaalle; 600 kuor
maa hehtaarille jo tuntuu, vähemmästä on 
vähän apua.
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Lantakasat kesantopelloille tehdään noin 
100 kuorman kokoisiksi, pohjasta luodaan 
lumi pois 4 metriä neliössä ja pannaan mu
takerros, sitten vuorotellen lantaa ja mu
taa, kunnes kasa on noussut lähes 2 metriä 
korkeaksi, jolloin mullalla peitetään. Heh
taarin täydelliseksi lannoittamiseksi luetaan 
tarvittavan 400 kuormaa tämmöistä seka- 
lantaa. Kasojen välin tulee siis olla 50 
metriä kunnekin.

Hirsiä hakattaissay jos vain näitä met
siköistä harvennetaan eikä lohkohakkausta- 
paa noudateta, katsottakoon ett’eivät pystyyn 
jääneet kasvavaiset puut turmellu. Kun 
useimpia hirsipuita yhdeltä kohden kaade
taan, otettakoon samalla siltä paikalta kaikki 
muutkin niiden alla olevat, tavallisesti jo 
turmeltuneet puut ja pensaat pois, jotta 
aukko syntyy, mihin voi siemenistä uutta 
taimimetsää versoa.

Jäitä nostetaan, kesällä maidon jäähdyt
tämiseen käytettäväksi. Jäitä tarvitaan vä- 
hintäkin 1 V2 kuutiometriä lehmää hohti. 
Ne säilyvät hyvin läjässä, kun ne ladotaan 
lujaksi jäätyneesen maahan varjosaan paik-
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kaan ja  peitetään puolen metrin paksulta 
suosammaleilla.

Neuvoja maanviljelyksessä, karjanhoidos
sa, maitotaloudessa, metsänkasvatuksessa y. 
m. on maamiehellä tarjona useampia valtion 
palkkaamien henkilöiden puolelta. Valtio- 
agronomin apua voi pyytää Turun talous- 
seuralta ja  maanviljelysinsinöörien, joita  on 
kaksi, sekä lääninagronomien, joita  on 18, 
asianomaiselta kuvernööriltä. Valtiomeije- 
ristiä on kaksi, toinen koko Suomea, toinen 
pohjoisia lääniä varten; edellinen pyydetään 
Keis. Senaatin m aanviljelys-toim ituskun
nalta, toinen asianomaiselta kuvernööriltä. 
Lääninmeijeristiä, joita  on Uudenmaan ja  
Hämeen, Vaasan ja  Oulun lääneissä, sekä 
lääninkarjakkoja, joita  on kaikissa lääneissä, 
pyydetään asianomaisilta m aanviljelysseu
roilta. M etsänhoidon opettajia on kaksi, ja  
niiden apua saapi pyytää heiltä itseltään. 
Y leisen kynnönopettajan apua pyydetään 
Turun talousseuralta. Puutarhuria on mil
tei kaikkien läänien m aanviljelysseurojen 
palveluksessa, joilta  niitä saa luoksensa p y y 
tää; muutamat seurat paikkaavat m yöskin 
käsityönopettajia y . m.
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23.
M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  H e l m i k u u l l a .

Aurinko ylhäällä 8—10 */4 tuntia; työaikaa kel. 7—12 
ja 1—5 eli yhdeksän tuntia.

Karjapihan avaruudeksi määrätään 6 
neliömetriä elukkaa kohden; 60 sentimetriä 
paksummassa tarhassa jääpi pohja raa’aksi.

Savea tiilintekoon sekä savirakennuksiin 
on hyvä talvella nostaa jotta läpitsensä rou
tii, mistä tulee sitkeämmäksi.

Soraa maantielle keväällä levitettäväksi 
hankitaan talvikelillä.

Lämpimässä navetassa säästyy eläinmuo- 
naa, mutta ummehtuneesse ilmassa on eläi
men tukala olla ja pimeässä se ei viihdy.

Siat rakastavat lämmintä kuivaa ja puh
dasta makuupaikkaa.

Kala-aventoja mataliin järviin ja lam
mikkoihin tarvitsee talvisydämellä aukaista. 
Aventoihin kokoontuneita kaloja ei pidä 
pyytämän eikä syömän, ne kun ovat puoli 
tukehtuneita ja terveydelle vahingollisia.

Maanviljelys-oppilaitoksia (v. 1899) on 
seuraavia: Mustialan opisto Tammelan pi-
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täjässä, jossa on kaksi korkeampaa osastoa, 
nim. maanviljelys- ja  meijeriosasto, sekä 
alhaisempi osasto; Kurkijoen opisto saman
nimisessä pitäjässä, jossa on vain alhaisempi 
osasto; alhaisempia kouluja ovat: Söderkulla 
(ruots.) Uudellamaalla, Tuorla Varsinais- 
Suomessa, Osara Satakunnassa, Haga (ruots.) 
Ahvenanmaalla, Harju W irolahdella, Otava 
Mikkelin pitäjässä, Leväinen K uopion  pitä
jässä, Simananniemi Liperissä, Tarvaala Saa
rijärvellä, Orismala I s o s s a k y r ö s s Korsliolma 
Mustasaarella sekä Koivikko Muhoksessa. 
Yksityinen koulu on Kuusistossa lähellä 
Turkua.

Meijeri- ja  karjakkokoulut: Myy ry Siun
tiolla, Wiurula Halikossa, Aittamäki L o i
maalla, Hakoinen Janakkalassa, Pekkola R u o
vedellä, Kurkijoen opisto, Järvikylä Joroi
sissa, Hovila Sysmässä, Simananniemen maan
viljelyskoulu, Peltosalmi Iisalmella, Koivikko 
Kiteellä, Mattila Maaningassa, Tarvaalan, 
Orismalan ja  Korsholman m aanviljelyskou
lut, Klarsund Närpiössä, Koivikon maanvil
jelyskoulu, Wahäheikkilä Oulaisissa ja  Kuona 
Tervolassa. Sommarnääsissä Orimattilassa 
on karjanhoitajakoulu miesoppilaita varten.



Hevosenhengittäjäkouluja on Helsingissä, 
Turussa ja  V iipurissa; eläinlää hitsi ja koulu 
on Helsingissä.

Puutarhurinkotiluja on Töölön puistossa 
lähellä Helsinkiä sekä Kupittaalla lähellä 
Turkua.

Metsänhoito-opisto ja  metsänvartijahoulu 
on Lammin Evolla.

Maanviljelyskemiallisia ja  siementarhas- 
tusluitoksia on Helsingissä, Turussa, Vaa
sassa ja  Kuopiossa.
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3 4 .
M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  M a a l i s k u u s s a .

Aurinko ylhäällä 10 V2—13 tuntia; työaika 14 p:ään 
kel. 7—12 ja 1—5 eli 9 tuntia, siitä kel. 5—8, 

9—1 ja 3—8 eli 12 tuntia.
Lehmien poikiminen, kun talviruokinta 

on runsas, on pyydettävä siirtymään hyvin 
aikaiseksi, jos  mahdollista joulu- ja  tammi
kuuhun, koska aikaisemmin poikinut lehmä 
antaa vuodessa runsaamman maitomäärän 
kuin vasta keväällä poikinut. Sentähden
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koetetaan saada keväällä poikineet lehmät 
tiineiksi niin pian kuin mahdollista, ja maa
liskuun alusta alkaen kaikki lehmät härki- 
mään mitä vähimmässä ajassa. Lehmä käy 
tiineenä 40 viikon vaiheella, vanha lehmä 
ja härkävasikkaa synnyttävä vähän kauem
min; kiimaa tavallisesti 2 viikon päästä.

Lammasläävä olkoon valoisa, korkea ja 
tilava, 1 neliömetri lampaan osaksi, sekä 
pidettäköön viileänä, muuten pudottavat 
lampaat kvväällä villansa. Parasta on keriä 
vain kerta vuodessa, nim. ennen juhannusta, 
joten saadaan pitempiä villoja.

Männyn ja kuusensiemeniä hankitaan 
kokoilemalla kaadetuista puista siemenelli- 
siä käpyjä, joista siemenet irroitetaan päi
väpaisteen avulla, vartavasten tehdyssä la
vassa tahi tasaisella kalliolla.

Lumi luodaan katoilta alas.
Pesintökottia pikkulinnuille tehdään kuu- 

senkuoresta ja nostetaan pihassa kasvaviin 
puihin.

Maariasta eli Puolipaastosta (14 p. Maa
liskuuta) on Vappuun 7 viikkoa eli 38 arki
päivää, jolhaikaa viimeiset talviajot teh-
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dään, uusia rakennuksia salvataan ja van
hoja korjataan, halkoja hakataan ja aidak
sia hankitaan.

Metsä n h akk aus tehdään, jos halkoja ynnä 
muuta pienempää puunlajia menee kaupaksi, 
paraite sillä tapaa, että vuosittain hakataan 
määräala lakeaksi, jättämällä vain muutamia 
latvakkaita puita, ehkä kymmenen metrin 
vaiheelle toisistansa, maata uudestaan sie
mentämään. Kun mänty ja kuusi tarvitsee, 
Keski-Suomessa, 100 vuotta kasvaakseen 
kohtuullisen isoksi hirreksi, hakataan vuo
sittain paljaaksi l/l00 koko metsäalasta, al
kaen vanhimmasta ja huonoimmin kasva
vasta osasta metsää. Kallioperäisellä maalla 
älköön muuta kuin harvennettako.

Aidaksia säretään ja seipäitä teroitetaan 
ja kuoritaan kuivamaan.

Enkö- eli kyässeipäitä valmistetaan kah
den metrin pituisia, kummastakin päästä 
teroitettuja, sileiksi kuorittuja.

Kylvöheinämaille varustetaan aidaksia ja 
seipäitä haasioiksi.

Veneet korjataan ja tervataan ennen 
kuin lasketaan veteen.
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25.
M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  H u h t i k u u s s a .

Aurinko ylhäällä 1 3 '/4—15 3/ t tuntia; työaikaa kel.
5—8, 9 — 1 ja 3—8 eli 12 tuntia.

Katiskat painetaan jään vielä vahvana 
ollessa. Jokien suissa pyydetään, kohta kun 
aukenevat, haukia ja ahvenia rysillä,

Särjen ja salakan kutupaikoiksi laske
taan järviin hakoja, vaan kutuaikana ei niitä 
pitäisi pyytämän, kun ne ovat ihmisruokana 
vähänarvoiset mutta järvissä hyödylliset 
suurempien kalojen ravintona.

Lumikinoksiin pelloilla ja jääkahvalle 
niityissä kylvetään hietaa.

Viemäreistä luodaan lumikinokset, jotta 
ouruvesi pääsee pakenemaan eikä jää oraita 
ja toukomaita pilaamaan.

Raitit, tallin ja navetan edustat siivo
taan sitä myöten kuin jää niissä sulaa ja 
talvinen roina lähtee.

Uusia rakennuksia salvattaessa, kun on 
mies nurkallansa, ehditään ainakin 3 hirsi- 
kertaa päivässä, On ajoissa alkaminen.
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Savirakennuksia ei sovi alustella, en
nenkuin ovat yöhallat ohitse.

Heinäladot, joista nyt useammat ovat 
tyhjät, nostetaan ja alustetaan uudestaan, 
jos ovat maahan vaipuneet ja kallistuneet, 
sekä katot korjataan, joksi oljet viimeisellä 
rekitilalla ajetaan.

Riihien uunit puhdistetaan ja korjataan.
Reet ja rattaanpyörät sekä peltokalut 

tervataan tai maalataan. Reet pannaan ka
ton alle korjuun.

Nuotta tervataan ja verkot painetaan 
sekä uudekseltaan että sittemmin kun vaa- 
listuvat; verkot pari kertaa kesän kulues- 
sakin.

Siemenkaurat y. m. tarkastellaan, vie
läkö ovat kelpoja itämään.

Taimilava on valmistettava lantun ja 
kupukaalin taimille.

Roviot uudisviljelyksillä, niityillä ja met
sissä, joissa on lakeaksi hakkausta toimi
tettu, poltetaan ensi kevätpäivinä.

Harvoiksi jääneet taimimetsät täydenne
tään kylvämällä siemeniä tahi istuttamalla 
taimia tyhjiksi jääneihin paikkoihin.

„Sampo“ , neuvonantaja eri aloilla.

„Sampo“, neuvonantaja eri aloilla. 3
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Heinänsiemen kylvetään ruis-oraasen heti 
pellon paljaaksi tultua. Hehtaarille käytet
tävä siemenmäärä on 20 kiloa nurmitähkiön 
ja  6 kiloa apilansiementä, enin osa puna- 
tai punervoapilaa, vähin osa valkoapilaa.

Talvikettoa ruis-oraalta haravoidaan pois 
lumen sulattua.

Syvämultaiset suot äestetään kylvettä
viksi ennen kirren maasta lähdettyä, kun 
vielä juhtia kannattavat.

Aidat korjataan ja  veräjät suljetaan, 
kun rautakanki maahan pystyy.

Lantakasat, joita on talvella ajettu pel
lolle, käännetään, jotta pikemmin lämpisivät 
ja  lanta paremmin sekaantuisi.

26.

M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  T o u k o k u u s s a .

Aurinko ylhäällä 16—18 tuntia; työaikaa kel. 5—8, 
9—1 ja 3—8 eli 12 tuntia.

Vapusta Juhannukseen on 8 viikkoa eli 
44 arkipäivää, jolla  aikaa on kaikki touko 
tehtävä ja  kesanto valmistettava.
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Humalista perataan, risutetaan ja sei
västetään; puolta metriä likemmäksi toisiaan 
ei pidä seipäitä panna.

Sulut kasteniityissä korjataan ja sul
jetaan.

Peltotyöt ovat aljettavat niin pian kun 
maa on kuivahtanut.

Savimaa, jos siilien keväällä ennen ai
kojaan koskee, maan vielä liian märkänä 
ollessa, pilaantuu sen vuoden laiholle.

Vehnän oras virkistyy äestämisestä, jos 
ei sen jälkeen satu kylmää, tuulista ilmaa,

Toukomaan kyntämistä keväällä karte
taan, auran asemesta käytetään muokkaa
miseen syvään kulkevaa kynsi-äestä eli 
„ Karhua “ .

Osto-lannoitusaineet ovat tavallisimpia: 
luujauhot (200 kiloa hehtaarille), tuomas- 
kuona (400), kainiti (100), kalisuolat (75), 
rikkihappoinen kalimagnesia (50), Chile sal- 
pietari (100), rikkihappoinen ammoniakki 
(75). Kylvetään aikaisin, ennen siementä.

Kylmään, märkään maahan kylvetty sie
men itää sangen hitaasti, joten rikkaruoho 
ottaa viljalta voiton.
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Lämpöseen vaan vielä tuoreesen maahan 
kylvetty siemen itää pian ja  versoo hyvin, 
ja maata myöhemmin ajaessa turmeltuvat 
jo  puhkeemaisillaan olevat rikkaruohon tai
met.

Kaura on kylvettävä aikaisin, että en
nättää tuleentua; ensin suohon kirrelle, sit
ten nurmirikkoon, viimeiseksi juurikasvia 
ja  viljaa kasvaneesen peltoon. Siemenmäärä 
3,5— 5 hehtolitraa hehtaarille.

Herneitä on vaikea sekoittaa, tehdään 
sentähden usein auralla, ripustamalla sieme
net vakoon. Jos useimpia hernelajia samana 
vuonna kylvetään, täytyy niiden olla kau
kana toisistansa. Vanha siemen on uutta 
varmempi; 2,25— 3,5 hehtolitraa hehtaarille.

Pavut tehdään auralla, edellisenä syk
synä lannoitettuun maahan; 3,5— 4 hehto
litraa hehtaarille.

Ohra vaatii voimallista, hyvin ojitettua 
maata; kaksitahkoinon ohra kylvetään savi- 
sempaan, kuusitahkoinen hietasempaan maa
han. Kattolantaa täytyy panna ohralle jos  
maa on laihaa, mutta parempi olisi käyttää 
ostolantaa. Siemenmäärä 3,5 hehtolitraa heh
taarille.
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Suvivehnän ja  suvirukUn kanssa mene
tellään kuten ohrankin.

Heinänsiemeniä suvi viljaan kylvettyinä 
peitetään jyräämällä.

Lahnan kudusta on tähän aikaan vaari 
pitäminen.

Eläinhuoneet siivotaan sisältä, eläinten 
laitumelle päästyä.

27.
M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  K e s ä k u u s s a .

Aurinko ylhäällä I8 V4—I8 V4 tuntia: työaikaa kel.
5 — 8 , 9—1 ja 3—8 eli 11 tuntia.

Sulut kasteniityissä aukaistaan.
Hamppu rakastaa voimallista, syvää, 

multaista ja  tuoretta maata; siemenmäärä 
3,5 litraa aarille.

Pellava tarvitsee kerkiätä savensekaista 
hietamaata, ennen kaikkea puhdasta rik
karuohoista; m enestyy m yöskin nurmi vii- 
loksella. K un hienoja ihoja tahdotaan, kyl
vettäköön tiuhaan, 3,5 litraa aarille, mutta 
jos  runsaasti siementä pyydetään ja  karke-
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ainpaan kuituun tyydytään niin kylvettä
köön harvempaan. Vanha siemen on uutta 
parempi.

Elovirna eli vikkeri kylvetään kauran 
kanssa sekaisin kauran tavallisena kylvöai- 
kana jos mielitään siementä, mutta kesä
kuulla, jos aiotaan vihantana niitettäväksi, 
jolloin on parasta vahvasti lannoittaa.

Tattari on kovin arka hallalle, siis myö
hään kylvettävä; menestyy mitä laihimmas- 
sakin hietamaassa; hehtolitra hehtaarille.

Peninä kasvaa puhtaammaksi multa- 
sessa hietamaassa, lannoittamalla saadaan 
runsaampi sato, mutta vihavampia ja kestä
mättömiä perunoita. Keski suuruiset ovat sie
meneksi paraat. Istutus vakojen välin pitää 
olla 6 desimetriä ja istukkain välin 3 desi- 
metriä. Hehtaariin menee 23 hehtolitraa sie
meniä.

Porkkana (eli muruutti), lanttu, moiliais- 
nauris (eli turnipsi) ja valkojuurikas viljel
lään aina vaonharjalle kynnetyssä maassa 
sonnan kanssa; litteä (suomalainen) nauris 
kylvetään ja kupukaali istutetaan tasaiseksi 
ladottuun maahan.
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Saviset kesantopellot, jos vasta keväällä 
alustellaan, täytyy heti äestää, muuten kui
vavat kokkareiksi.

Kesannon ojitus pitää joudutettaman, 
ennenkuin maa kovettuu.

Hietaiset kesantopellot sopii alustaa vasta 
/ähää ennen juhannusta. Silloin on myös
kin syyskynnetty kesanto harkittava.

Lanta sekoitetaan savimaahan peltoa ker- 
rattaissa kahden puolen juhannusta. Se on 
hajotettava paksummalta saran viereen, ohu
emmalta sen keskelle; jos ei saa toisaalta 
sisäänkynnetyksi ei se haittaa, mutta kuor
man kaatamoille älköön jätettäkö.

Vehnän seasta katkotaan rukiin tähät, 
kun ovat sen päällä.

Juhannuksesta Pärttyliin on 9 viikkoa 
eli 52 arkipäivää, jolla aikaa on heinä teh
tävä, elo korjattava ja syysvilja kylvettävä.

Juhannuksen jälkeen on vähän lomaa 
kesäkiireessä. Nyt sopii tarkastaa kalujen 
luettelo ja viljavarasto, joka tällä vuoden 
ajalla on vähimmällään, sekä suorittaa vuo- 
sitilit.
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28.

M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  H e i n ä k u u s s a .

Aurinko ylhäällä 183/ 4— I 6V4 tuntia; työaikaa kel.
5—8. 9—1 ja 3—8 eli 12 tuntia.

Heinäkuun lista päivästä sopii aloittaa 
uutta tilivuotta.

Niittokoneen kannattaa hankkia, kun 
on vähintäinkin 25 hehtaaria koneella nii
tettäviä heinämaita. Maksaa 440 mk.

Hevoisharava jouduttaa myöskin paljon 
heinäntekoa. Pyörillä kulkeva teräspiikkinen 
harava („ Tiikeri “) maksaa 160 mk.

Heinät ja  muut rehukasvit pitää niitet- 
tämän kukkimisen alkaessa, jolloin lehdet 
sisältävät enimmän ravintomäärän.

Heinänteko alkaa nurmipuntarpää- (eli 
alopekuurus) heinällä. Kylvöheinät kuiva
taan paraiten haasioilla tahi seiväsruoilla.

Niittylieiniin täytyy sadevuosina latoon 
pannessa riputtaa suoloja, 2 l/2 litraa pari- 
hevosen kuormaa (200— 250 kiloa) kohti.

Ruoho niitettäköön uudella kuulla, muu
ten ei kasva uudestaan.
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Toukopelloista, varsinkin ohramaasta, kit
ketään ohdakkeet ennenkuin tukehduttavat 
orasta ympärillään.

Pellavamaat kitketään ennenkuin taimet 
ovat desimetrin pituisiksi kasvaneet. Kitki- 
jät kontatkoon vasten tuulta, jotta survoon- 
tuneet taimet helpommin nousevat.

Peruna- ja  papumaat äestetään rikka
ruohon kukistamiseksi, kun taimet rupeavat 
näkymään. Sittemmin ajetaan nämä ja muut
kin riveissä tahi vaonharjalla kasvatetut 
juurikkaat kesän kuluessa useamman ker
ran auralla tahi hevoisharalla, rivien välitse, 
ja rivit harvennetaan sekä rikkaruohot niistä 
kitketään käsin tahi pienellä käsikuokalla. 
Nämä kasvit kysyvät siis paljon työtä tällä 
ilmankin kiireellä ajalla, ja siinä este niitä 
suuremmassa määrin viljelemästä, ehkä an
tavat määrä-alalta mitä runsaimpata ja oi- 
vallisimpata karjan muonaa.

Lehtiä taitetaan kerpoiksi, kun sade es
tää heinäntekoa.

Kesantopelto äestetään ja kynnetään, 
taikka ajetaan karhulla, jotta rikkaruohot 
häviävät ja ennen sisään kynnetty lanta 
tulee likemmäksi pintaa ja sekaantuu ruo-
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kamultaan. Hietanen kesantopelto ainoas
taan äestetään, jos  rikkaruohot ovat pääs
seet valtaan.

Hamppumaassa nyhdetään koirasham
put, kun siitepöly on hajonnut; niistä tulee 
hienommat ihot ja  naarashamput saavat si
ten parempaa tilaa kasvaa, kunnes ne pari 
viikkoa m yöhem m in nyhdetään, siementen 
valmistuttua.

Pellava nyhdetään kukkiessaan, kun oi
kein hienoja ihoja tahdotaan; siemenen val
mistuttua käy kuitu karkeammaksi.

2 9 .

M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  E l o k u u s s a .

Aurinko ylhäällä 16*/4—14l/4 tuntia; työaikaa kel.
5—8, 9 — 1 ja 3—8 eli 12 tuntia.

Elon korjuu aljettakoon hyvissä ajoissa. 
K un jyvä  on maitokkaasta muuttunut tuo
reen juuston kaltaiseksi, on otollinen niitto- 
aika. Jos sitä tehdään pari päivää liian ai
kaisin, ei siitä voi olla suurta haittaa, mutta 
jos  se viivytetään monta päivää liian m yö
häksi, niin saattaa suuri osa paraimpia jyv iä  
ravista maahan.
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Ohraa ja kauraa, jos viikatteella tahi 
niittokoneella niitetään eikä sitomiksi sidota, 
täytyy panna seiväs-rukille eli kykille kui
vamaan ja valmistumaan, kunnes latoon 
ajetaan.

Nurmitähkiön siemeniä puidaan ja puh
distetaan kuten viljakin.

Apilaansiemeniä on vaikea puimalla erot
taa paloista. Omiksi tarpeiksi kylvetään ne 
sentähden palkoineen päivineen, myytäväksi 
täytyy puhdistaa eri koneella.

Puntarpääheinän siemenet korjataan pa- 
raiten riipimällä käsin kasvavista korsista. 
Parasta on niitä heti kylvää ruis-oraasen.

Kylvöheinän oras on ruista niittäissä 
usein kovin hento ja katoo kuhilasten alta 
muutamassa päivässä; sentähden pantakoon 
semmoisilla pelloilla kuhilaat pientareelle, 
tahi kannettakoon siteet murulta pois. Vilja 
on niitettävä lyhyelle sängelle.

Hietanen kesantopelto lannoitetaan vasta 
vähää ennen räkiin kylvöä. Ostolanta vai
kuttaa hietamaassa hyvin.

Siemeneksi käytettäköön poutavuoden 
viljaa. Sadevuosina käytetään sentähden
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vanhaa siementä, 1— 2,5 hehtolitraa heh
taarille.

Vehnän siemeneksi hankittakoon yhden
laista siementä, kun vehnää meilläkin v il
jellään monta toisintolajia. Vanha siemen 
on uutta edullisempi. Siemenmäärä kuin 
rukiin.

Nurmitahkion siemeniä sopii kylvää kohta 
jälkeen rukiinkin, mutta apilan siemeniä ei 
ennenkuin keväällä.

Pellavan ja  hampun liottamisessa on 
vaari pitäminen oikeasta ajasta; lämpösellä 
riittää lyhyem pi aika, kylmällä pitää olla 
pitempi. Seisova vesi on juoksevaa edulli
sempi.

Humalat ovat korjattavat kun käpyjä 
hierottaessa niiden sisältämä pöly  tuntuu 
tahmealta ja  painaa käsiä kellahtaviksi. H u
malat kuivataan varovaisesti, ei liiaksi, ja  
säilytetään painon alla, jo tt ’ei voim a haih
tuisi. Salot ladotaan tahi pystytetään, ett’- 
eivät jää talveksi lumen alle mätänemään.

Pärttylistä Pyhäinmiesten päivään on 9 
viikkoa eli 54 arkipäivää, jolla aikaa ovat 
juurikkaat korjattavat, syyskynnöt tehtävät, 
toukomaat ojitettavat.
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3 0 .

M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  S y y s k u u s s a .

Aurinko ylhäällä 14—11V2 tuntia; työaikaa kel. 5—8, 
9—1 ja 3—8 eli 12 tuntia.

Perunat otetaan knn kuori on vahvaksi 
käynyt ja  maa on jäähtynyt, vaan ennen
kuin se on syyssateista kovin kastunut ja  
pakkasesta kohmettunut. K un perunat ovat 
ottaessa märkiä, on mätänemisen vaara kä
sillä. K uopan hyvä tuulettaminen sekä pe- 
runain peittäminen kuivilla oljilla, jotka 
vaihdetaan kun kostuvat, on eduksi.

Herneen ja  virnan sänki on kynnettävä 
kohta laihon korjattua, siten eivät ne maata 
uuvuta, vaan päinvastoin väettävät.

Seuraavan vuoden papumaat lannoitetaan 
eläimen lannalla, joka kynnetään sisään edel
lisen viljan sänkeä rikkoessa.

Syyskyntö on tarpeellinen liiatenkin sa
vimaalla; mitä aikaisemmin se tehdään en
nenkuin syyssateet ovat maata liottaneet, 
sitä parempi. Jos pelto on ohutmultainen 
ja  sen pohja epätasainen, niin ei saa yhtä- 
haavaa auralla nostaa liian paljon raakaa
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savea joukosta. Syyskyntöä on parasta alkaa 
pientareesta, jotta keskelle sarkaa jää avo
nainen puhdas vako. Päästään loppuvako 
aukaistaan lapiolla. Ensimmäiseksi kynne
tään seuraavan vuoden toukopellot, sitten 
kesantopelto ja viimeiseksi niittyjä, ne kun 
vasta viimeiseksi jäätyvät.

Kasvamattomien niittyjen viljeleminen teh
dään parahiten sillä tapaa, että ensin syk
syllä aukaistaan viemäri ja kaivetaan niska- 
ojat sekä luodaan sarkaojien kohdalta turve 
]/2 metrin leveydeltä. Toisena syksynä kyn
netään alkaen tuosta aukiluodusta ojansi- 
jasta, johon ensimmäiset viilokset kummal
takin puolelta käännetään, ja lopettaen kes
kelle sarkaa vesivaolla. Sillä hyvällä kas
vatetaan ensimmäinen kauralaiho, ja vasta 
sen korjattua ja kaurasängen kynnettyä kai
vetaan kolmantena syksynä sarkaojat.

Viemäri- eli valtaojat kaivetaan tahi pe
rataan syksyllä, kun on heinät korjattu nii
tyistä ja viljat pellosta. Jos entiseltään ovat 
kovin mutkalliset, täytyy ne ojentaa. Oji- 
tusasetus Maaliskuun 23 p:ltä 1868 määrää 
viemärin 3 kyynärää (1,8 metriä) leveäksi 
päältä, 5 korttelia (75 sentimetriä) syväksi
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ja 1/7 kyynärää (3 desimetriä) leveäksi poh
jasta, ell’ei suurempaa ojaa kaiveta, taikka 
eli’eivät kaikki ne, jotka osaa tarvitsevat, 
suostu vähempään.

Niskaojat sovitetaan viljelysmaiden ym
päri mäkiä vasten siten, että niihin tulee 
niin harvat polvet kuin suinkin, ja että niin 
harvasta paikasta kuin mahdollista tarvitsee 
laskea niistä vesi sarkaojaa myöten viemä
riin. Ne tehdään vähintäkin 45 sentimetriä 
syviksi, sisäviemäri jyrkemmäksi, ulkovieri 
luisummaksi.

31.
M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  L o k a k u u s s a .

Aurinko ylhäällä II1/*—81/* tuntia; työaikaa kel.
7—12 ja 1—5 eli 9 tuntia.

Mikonpäivästä alkaen suurustetaan en
nen ulkotyöhön lähtemistä.

Sarkaojat pannaan maan viettoa myö
ten. Sarkaojan ylipää jätetään 3 metriä nis- 
kaojasta kaivamatta, jottfei niskaojasta va
luisi vettä sarkaojiin, ja että peltokaluilla 
pääsee sarasta toiseen. Kymmenmetrinen
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sarka on sopiva; knn sarka on kupera ja 
ojan piennar poisluotu, riittää sarkaojan sy
vyydeksi 45 sentimetriä ja leveydeksi 60 cm.

Nauriit ja muut juurikkaat, knn eivät 
ole hallanarkoja, korjataan vasta kovempien 
syyspakkasien alta. Listiessä on varominen 
juurimukulain haavoittamista, siitä kun pian 
mätä syntyy.

Kaalikuvut säilytetään ripustettuna va
paasti viileässä, tuulikkaassa paikassa, kun 
ei jo syksyllä hapankaaliksi survota.

Hevoset ruokitaan öisin tallissa, kun 
rupee huurretta aamusilla heinissä olemaan, 
että pysyvät terveinä ja kestävät syys
kyntöä.

Karjan käyttämisestä ulkona on vähän 
hyötyä, kun halla kerran on ruohoa pannut. 
Jos vähäksi aikaa päiväsydämellä laskeekin 
ulos, täytyy illoin aamuin navetassa ruok
kia; talvimuonan säästämiseksi syötetään 
apilan ja muun heinän äpärettä, myöhäistä 
vikkeriä, vartavasten kylvetyn rukiin orasta, 
nauriin naattia, kaalilehtiä y. m.

Huoneitten uunit ja permannot korja
taan talven varaksi.



,Sampo" , neuvonantaja eri aloilla. 49

Puita ja  pensaita leikellään ja  istutetaan 
kun lehti varisee. Samassa määrin kuin 
juurihapsia kätkee istutettavaa puuta maasta 
kaivettaissa on oksiakin latvasta leikkele- 
minen.

Tarhalanta käännetään ja kootaan, en
nenkuin jäätyy.

Multaa nostetaan, talvella tarhaan ja 
lantakasoihin ajettavaksi.

Pensaita niityiltä raivataan juurineen 
(alakuussa) ja kasataan keväällä poltettavaksi.

Uutismaitten kuokkimista jatketaan, kun
nes maa jäätyy. Maahan väännetyt puut 
pätkitään rangoiksi, latvat ja risut kootaan 
rovioiksi.

Porkkanaa, jonka siemen on hidas itä
mään, sopii kylvää syksylläkin vaonharjalle 
ajettuun syvämultaiseen peltoon, siten että 
ensimmäisen syyspakkasen jälkeen pinnal
taan jäätyneen harjan selkään vedetään piiri, 
johon porkkanansiemen ripoitetaan ja peite
tään, jotta se heti keväällä maan sulaessa 
on valmis itämään.

Pellavan ja  hampun loukuttamista teh
dään puhteilla ja silloin on valkeaa varo-

„Sampo“ , neuvonantaja eri aloilla. 4
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niinen; moni tulipalo on siitä työstä alkunsa 
saanut.

Muikun pyyntiaika on paras loka- ja 
marraskuulla.

3 2 .

M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  M a r r a s k u u s s a .

Aurinko ylhäällä 8%—6l/2 tuntia; työaikaa kel. 7—12 
ja 1—5 eli 9 tuntia;

Pyhäinmiesten päivästä Jouluun on 8 
viikkoa eli 46 arkipäivää, jolla aikaa on 
uusia rakennuksia perustaminen, murtopuita 
metsässä kokoeleminen, kiviä ajaminen.

Kiviä särjetään ja väännetään pelloista 
ylös ennen maan routimista, mutta niiden 
vetäminen sieltä pois huoneen perustukseksi, 
kiviaidoiksi, silloiksi y. m. käy parahiten 
päinsä kaljukelillä.

Teurastettavaksi syötetään huonoimmat 
lypsylehmät, huonoimman villaset lampaat. 
Teuraseläin tainnutetaan ennen pistämistä 
iskemällä terävällä kivimoukarilla otsaan. 
Lihat ripustetaan vuorokaudeksi jäähtymään, 
ennenkuin tuoreena keitetään tai suolataan,
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mutta jäät3rmisestä käyvät huonommaksi. 
Mehukasta, hyvää suolalihaa saadaan, kun 
lihapalat ensin hierotaan vähällä salpieta- 
rilla ja hienolla sokerilla, sitte hienoksi sur
votulla suolalla, jonka jälkeen ladotaan lu
jasti ammeesen ja päälle kaadetaan suola
vettä, tehty sulattamalla kiehuvassa vedessä 
puhtaita suoloja 1 litra suoloja 5 litraa vettä 
kohti; suolavesi jäähdytetään ennen lihaan 
kaatamista ja ammeessa pitää olla tappi, 
jotta kerran viikossa saapi laskea liemen 
ulos uudestaan päälle kaadettavaksi, keitet
tynä jos tarve vaatii.

Talviruokintaa aloittaessa on tarkoin las
kettava muonavarat, etenkin heinät ja oljet, 
sekä aprikoittava paljonko piisaa päiväksi. 
Kohtuullisena heinänantina pidetään hevo
selle 8 kiloa, lehmälle 4 tai 6 kiloa, lam
paalle 3/4 tai 1 kilo. Mitä vähemmän on 
heiniä, sitä runsaammin täytyy antaa suu
rusta, ja sitä enemmän kuluu olkia. Talvi*- 
ruokkimisaika tavallisesti kestää Mikkelistä 
Urpoon; luetaan 8 kuukautta eli 240 päi
vää. Muutamasta hyvin ruokitusta elukasta 
on paljon suurempi hyöty kuin monesta nä
lässä kiusatusta.
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Virtsa on voimallisin osa eläinten per- 
kiöistä, älköön sitä laskettako hukkaan juok
semaan.

Viljan puimista pyydetään tavallisesti 
lopettaa ennen pyhäinmiesten päivää. Pa
rempi olisi tehdä ulkotöitä maan vielä su
lana ollessa, panna viljat aumaan tai latoon 
ja ryhtyä sisäaskareihin vasta kun routa 
estää lapion ja kuokan maahan enää pysty
mästä.

Puimakone helpottaa paljon tappamista, 
liiatenkin suviviljan ja heinänsiementenkin. 
Käsivoimalla väännettävä kone maksaa 180 
mk.; isompi olkiravistajalla varustettu ja 
hevosvoimalla käytettävä saadaan 550 mar
kalla. Semmoisen kannattaa hankkia, kun 
on vähintäin 300 hehtolitraa kauroja tapet
tavia.

Viskain (kone) saadaan seitsemänseu- 
laisena 65 mkalla.

3 3 .

M a a m i e h e n  t e h t ä v i ä  J o u l u k u u s s a .
Aurinko ylhäällä 6l/4—53/4 tuntia; työaikaa kel. 7—12 ja 1—5 eli 9 tuntia.

Uusia rakennuksia ennenkuin mennään 
perustamaan, on asema hyvin mietittävä,
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että mukaantuu entisten ja ehkä vasta ra
kennettavien huoneitten mukaan. Pohja- ja 
kylkipiirros pitäisi aina ensin tehtämän, jotta 
saadaan rakennukselle soma muoto.

Huoneen 'perustusta soramaahan ei tar
vitse syvälle kaivaa; hieta- ja savimaahan 
kaivetaan niin syvälle kuin kirsi tunkee; 
pehmeä savipohja vahvistetaan hakkaamalla 
siihen soraa tai laskemalla puinen silta ki
vijalan kannatteeksi. Kivi- ja savirakennus 
kysyy tukevaa perustusta; on kalliolle pe
rustettava, jos sopii.

Talvikorjuun pannaan peltokalut, rattaat, 
venheet y. m. Mitä on rikkinäistä, pannaan 
erikseen talvipuhteina korjattavaksi. Verä
jät, ky’ässeipäät ja haasiapuut korjataan lu
men alle jäämästä.

Nuotat, verkot, rysät y . m. kalanpyy
dykset tarkastetaan sekä korjataan ja uudis
tetaan talven kuluessa.

Katiskat nostetaan ennenkuin jää vah
venee.

Metsät perataan. Murtopuita kootaan 
rangoiksi hakattuina, ennenkuin lumi ne 
peittää. Kuivuneet ja pilaantuneet puut kor
jataan pois nousevien taimien edestä ja liian
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ahtaat metsiköt harvennetaan välistelemällä 
heikoimmat, ahdistuneet puut pois ja jättäen 
määrävälille terveet suoravartiset, oksatto
mat hyötypuut.

Veistotöihin aiotut koivut, lepät, haavat 
y. m. ovat alkutalvella hakattavat, keväällä 
kolottavat tahi laudoiksi sahattavat, kesän 
varjopaikassa säilytettävät, syksyn riihessä 
kuivattavat ja vasta vuoden vanhana käy
tettävät.

Eläimien ihon puhtaana pitäminen on 
tärkeä menestymisen ehto. Lehmätkin pitää 
suittaman ja harjattaman, jos ei joka päivä 
niin kuitenkin pari kolme kertaa viikossa.

Kuivikkeeksi permannollisessa navetassa 
ovat kuivat pieniksi rouhitut suosammaleet 
oivallisia; sahajauhotkin kelpaa.

Sontatunkiot tallin ja navetan takana 
tasoitetaan, sekoitetaan havuilla ja mullalla 
sekä valataan virtsalla, ell’ei ole tilaisuutta 
pian ajaa pellolle. Permannottomassa son- 
taläävässä sekä lammaskarsinassa käytetään 
runsaasti havuja ja pahnoja.

Mateita pyydetään Joulu- ja Tammi
kuulla rysillä.
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Joulusta Maariaan eli Puolipaastoon (14 
p. Maaliskunta) on 11 viikkoa eli 66 arki
päivää, jolla aikaa varsinaiset talviajot ovat 
tehtävät.

Mitä miehen toimesta, elTei Jumala siihen 
siunaustaan anna.

3 4 .

M i t ä  v a i k u t t a a  k e l p o  o j i t u s  p e l l o l l e n n e  
j a  n i i t y l l e n n e ?

1) Johdattaa seisovan veden pois.
2) Estää veden kokoontumasta ja va

hingollisia aineita tuomasta.
3) Päästää sadeveden maahan tunkeu- 

maan, joka on erittäin hyödyllistä.
4) Siitä aukeaa maan huokureiät, joten 

raitis ilma ja lämpö pääsee kasvien juuria 
elostuttamaan.

5) Maa tulee kuivemmaksi, kuoheam- 
maksi, mureammaksi ja huokeammaksi vil
jellä.

6) Estää monet kasvisairaudet.
7) Tekee monen syväjuurisen kasvin 

viljelemisen mahdolliseksi.



56 ,Sampd“ , neuvonantaja eri aloilla.

8) Lannoitus antaa hyvin ojitetussa 
maassa tarkoitetun tuloksen.

9) Kuolettaa monet märästä pohjasta 
aiheutuneet loiskasvit.

10) Vilja tulee parempaa ja ravitse
vampaa.

11) Vähentää hallahuurut ja lauhentaa 
ilman.

Eikö siis etuja kylliksi?

3 5 .

O m e n a v i l j  e l y k s e s t ä .

Lukuunottamatta sitä viehkeyttä, jonka 
kaunis hyvinhoidettu puutarha luo koko tie
noolle, tuottaa se järkiperäisiä hoitotapoja ja  
ilmanalaamme soveltuvia jalostettuja puu- ja  
pensaslajeja käyttämällä hyviä, usein usko
mattoman hyviä, aineellisia tuloksia. Suomes
sakin jo voidaan löytää kokonaisia perheitä, 
jotka elävät hyvin pienen, mutta ajanmu- 
kaisesti hoidetun puutarhan nojalla, joka 
puutarha vanhalla hoitotavalla ei olisi tuot
tanut paljon mitään.

Meidän ilmanalaamme kestävistä ome
napuilla] eist.a ovat venäläinen „Aleksanteri^



ja etenkin ruotsalainen Å k erö“-puulajit par
haat. Näiden y. m. taimia saadaan kohtuus- 
hinnoista ostaa puutarhureilta, jotka kyllä 
neuvonevat kunkin lajin istutusta ja hoitoa 
y. m. koskevia seikkoja, mutta niitä lukuun
ottamatta tähänkin liitämme muutamia oh
jeita, joita voi myös vanhojen kotipuiden hoi
dossa hyvällä menestyksellä seurata.

Nuoret puut istutetaan kokonsa mukaan 
penkkiriveihin noin 5— 8 desimetrin syvyi
siin kuoppiin, jotka täytetään väkevällä 
mullalla, ja niin harvakseen, että saavat 
tilaa varttua ja laajeta. Jos puutarha on 
hyvin alankomaalla, jotta syntyy liikaa kos
teutta, on se sala-ojilla varustettava. Liian 
tiheään kasvaneet oksat katkaistaan sahalla 
tahi terävällä veitsellä. Puiden runkoihin 
syntyneet katkeamat ovat täytettävä seok
sella, jota tehdään lannasta, savesta ja ter
vasta. Puihin kasvaneet käävät ja samma
leet irroitettakoot syksyisin sade-ilmoilla, 
jottei puut siitä mitenkään kärsisi. Kun puut 
tarvitsevat vuotuista lannoitusta, jotta ome
nat kasvaisivat oikein suuria, elköön sitä 
unhotettako ja sopii lannoitukseen käyttää 
paitsi väkevöittyä, hyvin palanutta lanta-
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multaa tahi mädänneitä puuroskia ja lehtiä, 
myös ostolannoitusaineita, luujauhoja, kali- 
suolaa y. m., jotka puiden vihavuudessa 
pian ilmaisevat tehonsa. Osto- eli apulan- 
noitusaineita käytettäissä otetaan niitä ku
takin puuta kohti noin 100— 300 gramm. 
(vuosittain); ne sekoitetaan muun mullan 
joukkoon puun juurelle. Väliin pitkällisen 
kuivuuden aikana kesällä, ovat puut tuon- 
tuostakin kastettavat mieluummin joki-tahi 
järvivedellä, joiden puutteessa käytettäköön 
seisonutta kaivo- tahi lähdevettä.

Seuraamalla hoito-ohjeita, saadaan esim. 
„Aleksanteri“ -puista nyrkinkokoisia omenia 
ja niin paljon, ettei sillä, joka on seurannut 
vaan kotoisen, huonosti ruokotun puunsa 
tuotantoa, ole tästä aavistustakaan. „Akerö“- 
omenat kasvavat myös hyvin ja niillä on 
se verraton etu että niistä n. k. „talvihedel- 
minäa s. o. sellaisina, jotka vasta talvella 
säiliössä ollessaan valmistuvat nautittaviksi, 
saadaan keväällä parhaita hintoja. Tuossa 
talven loppupuolella tuodaan ne lämpimään 
liuoneesen, jossa niitä, saadakseen hienon 
maun ja lopullisen kypsyyden, villavaattei
den välissä pidetään muutamia päiviä. Syk-
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syliä ne nim. ovat, mieluummin kappaleit- 
tain paperiin käärittyinä, pantavat puolikyl- 
mään säilytyshuoneesen.

3 6 .

K a s v i s m a a t

nostetaan, harataan ja muuten pannaan rei- 
laan aikaiseen keväällä m. m. spenaatin, pork
kanan (muuruutin), palsternakan, punajuur
ten, sipulin, persiljan, pavun, piparijuuren 
kylvöä varten. Piparijuuri istutetaan voi- 
makkaasen, hedelmälliseen ja kosteahkoon 
maahan, mieluummin semmoiseen, jossa on 
edellisenä vuotena kasvanut kupukaalia tahi 
muita vahvasti lannottettavia kasviksia. Tur- 
kinpapua, niin ruskeata kuin muutakaan el
köön kylvettäkö ennen Kesäkuun alkupäi
viä. Kukkakaali, kupukaali, salatti, purjo- 
laukkOj selleri, meirami ja latvus-artisokki is
tutetaan niinikään Kesäkuun ensipäivinä. 
Kaikki tässä mainitut taimet ovat runsaasti 
istutuksen jälkeen kastettavat sellaisella ve
dellä, josta edell. kappaleessa puhutaan.
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3 7 .

L u o n n o n n i i t t y j e n  ä e s t ä m i s e s t ä  j a  l a n 
n o i t t a m i s e s t a .

Sellaiset luonnonniityt, joita ei muuten 
viljellä, ovat puhdistettavat puista, pensaista 
ja mättäistä (mättäät ajetaan kasoihin mä- 
tänemään) sekä sitte aikaisin keväällä kirren 
aikana äestettävät. Tämän jälkeen kylvetään 
niitylle lantaa, jonka tulee olla vanhaa, pa
lanutta ja hienoksi murennettua. Vesiperäi- 
set paikat ovat myös ojitettavat, sillä veden 
huostassa olevat niityt eivät tuota korjaa- 
miskustannuksia. — Tällainen ojitus tehdään 
huokeimmin rauta-auralla; kolme auranva- 
koa ja, turpeet poistettua, niiden pohjaan 
vielä kaksi, muodostavat hyvän ajan. Kui
vemmille niityille on parasta ojat kaivattaa.

Seuraava taulu yhtäsuurilla aloilla teh
dyistä kokeista, osoittaa tulokset.

1) Äestäm. ja  lannoittani, antoi 400 Ml. hein.
2) Äestämätön ja  lannoitettu „ 884 „ ,,
3) Äestetty ja lannoittamat. „ 816 „
4) Äestetty ja  lannoitettu „ 1,568 „ „
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Äestetty maa antoi siis enemmän kuin 
kaksinkertaisesti sen, mitä äestämätön an
toi, ja äestetty sekä lannoitettu 4 kertaa 
enemmän. — Sammal, joka äestäessä irtaan
tuu maasta, on joko poltettava tahi pois
tettava. Hyvin ehtii mies hevoisparilla 
äestämään 1 hehtaarinalan päivässä. Aestä- 
misen tulee tapahtua ristiin ja äkeenpiikit 
pitää olla terävät. Rautavitjaäes on sopivin 
niityn äestykseen. Jälkeenpäin sopii äes
tetty ala ladalla tasoittaa.

3 8 .
O i k e u t t a  e l ä i m i l l e !

Anna hevosesi puhaltaa kun sillä teet 
työtä tahi olet matkalla. — Älä leikkele 
lampaan korvia äläkä pistä sitä keritsimillä 
kun keritset. — Katso ettei keritsimesi ole 
ruosteiset ja että ne käriltään ovat pyöreiksi 
tahotut. — Anna kotieläimesi joka päivä, 
jos suinkin mahdollista, liikkua ulkoilmassa. 
— Älä hätyytä pikkulintuja, jotka kauneu
dellansa ja laulullansa meitä ilahuttavat ja 
ovat parhaimpia liittolaisiamme hävittäes-
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sämme vahinkohyönteisiä. — Älä ammu 
emää, jolla on pienet pojat.

Älkää olko sydämettömät, jos itse ker
ran odotatte laupeutta.

3 9 .

K a n a n h o i d o s t a .

Jotta kananhoito saataisiin todella tuot
tavaksi, kuten se on monessa muussa maassa, 
on meidän se järjestettävä ja kehitettävä 
siihen tapaan kuin Skandinavian maissa on 
tehty. Niissä se on maanviljelyksen par
haita apulähteitä. Saadaksemme kananhoi
don oikealle tolalle, ei vaadita suuria aineel
lisia uhrauksia, eikä suuria ponnistuksia. 
Kenellä vaan on taipumusta kananhoito- 
alalle* voipi sille antautua ja vähittäin ke
hittää liikkeen isommaksi, jota tuleekin tässä 
suhteessa pitää sääntönä.

Kananhoidon tuottavaisuuden pääehto 
on, että hankitaan ainoastaan hyviä eläimiä 
ja samalla tiedot niiden elämän- ja  hoitota
voista, joiden mukaan on meneteltävä.

Muutamat lajit ovat tunnetut mauk
kaasta lihastaan ja hyvästä munimisestaan,



toiset päinvastoin. Nämä ominaisuudet voi
daan paljon tarkemmin tietää kanojen kuin 
muiden eläimien huonojen talli hyvien puo
lien suhteen. On vaan vakaannuttava siitä 
minkälaisia kanoja halutaan, sellaisiako, jotka 
munivat runsaasti ja hyviä munia, tahi kes
kinkertaisia munijoita ja hyvälihasia, t. m. s., 
sitte kyllä saadaan selko rodun nojalla millä 
ja millä kanalla ovat halutut ominaisuudet.

Maailman monen monista kanaroduista 
voidaan Suomea varten parhaiten suosittaa 
itaalialainen Leghorn- ja amerikkalainen Ply
mouth Rock (luet. Plimuth Rock)-rotu. Luo
tettavia tietoja mainittujen rotujen myynti
paikoista saadaan kyllä „Siipikarjanhoidon 
Ystävät “ nimiseltä yhdistykseltä Turussa. 
Sanottuun yhdistykseen pääsee ken haluaa 
jäseneksi 5 markan jäsenmaksulla vuosit
tain. Yhdistys hankkii jäsenilleen halut- 
taissa rotueläimiä ja munia; sitäpaitsi saa
vat jäsenet kukin vapaasti yhdistyksen ai
kakauslehden ja vuoden kuluessa toimitta
mat kirjat.

Plymouth Rock kanoista, jotka kehit
tyvät hyvin nopeasti, saadaan jo 2 kuukau
den ikäisinä paisteja, ne kun silloin paina-
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vat 1 kilon. Vuoden vanhoina painavat 
kukko ja kana kumpikin lähes 4 kiloa. Täy
sikasvuinen kukko painaa 4,5 kiloa. Tämän 
rodun liha on hyvää ja kun meidän taval
liset kanamme munivat vuosittain vaan 70 
—80 munaa, munivat nämä noin 145 mii
naa. — Itaalialaiset eli Leghorn kanat kas
vavat myös nopeasti ja painavat täysikas
vuisina kukko noin 3 ja kana 2 kilon vai
heilla. Leghorn rodun liha ei ole maukasta. 
Muuten hautovat nämät kanat vastenmieli
sesti, mutta ovat erinomaisia munimaan, jo 
ten niiltä saadaan noin 200 kappaletta kul
takin. Ehk’ei tätä rotua huononlaisen lihansa 
takia käytettäisikään, korvaa sen munien 
runsaus; ne voi hautoa esim. Suomen kana.

Sopii myös, jos on hyvää suomalaista 
kanarotua, hankkia niille kaikinpuolin kel
vollisen Plymouth Rock kukon, joten saa
daan hyvää sekarotua. Kenellä on ennes
tään Leghorn kanoja, sen kannattaa ostaa 
niille hyvän TVyandolte (luet. Wiandolte) 
kukon, jollatavoin Leghorn-rodulta vähenee 
lihan mauttomuus ja vastenmielisyys hau- 
tomiseen.

64 »Sam po", neuvonantaja eri aloilla.
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Jos ei joku kokonaan tahtoisi vaihtaa 
kanarotuansa, niin sopisi jonakin sopivana 
aikana teurastaa kaikki vanhat ja huonot 
kanat ja hankkia niiden sijaan toisrotuisen 
kukon tahi vaikkapa koko trion (1 kukon 
ja kaksi kanaa).

Kanoille tulee hankkia talveksi lämmin 
olopaikka. Ruokaa on annettava säännölli
sesti samoina aikoina päivästä. Aamulla 
kello 7—8 annetaan kosteaa rehuruokaa, 
jota tehdään lämpimässä vedessä liotetuista 
nisunleseistä tahi kauransurveista (pienenn. 
kauroista), joihin sekoitetaan keitettyjä ja 
rikkisotkettuja perunoita ja myös hienon
nettua luuta tahi munankuoria, joista mu- * 
nanjätteet tyystin- ovat poistetut. Viimeksi
mainitut edistävät munankuoren kehitystä. 
Ruoka annetaan haaleana. — Päivälliseksi 
kello 12— 1 annetaan lämpimässä vedessä 
haudottua ja hienonnettua apilansiementä 
vähän sekoitettua kauransurveilla tahi ni- 
sunleseillä, joitapaitsi voidaan antaa myös 
kaikenlaisia ruoanjätteitä, mutta ei millään 
muotoa kahvinsumppua, joka on kanoille 
myrkyllistä. Kaikki annetaan hienonnettuna. 
— Illalla, noin 3 tuntia ennen kanojen

„Sampo“, neuvonantaja eri aloina. 5



66 ,Sampo", neuvonantaja eri aloilla.

maatapanoa annettakoon kanoille vähän ko
konaisia, kuivia ohran tahi kauranjyviä, 
jotka heitetään hajalle lattialle, jotta kano
jen on niitä haettava. Täten syntynyt lii
kunto on edullista kanojen hyvinvoinnille. 
Väliin laskettakoon kanat muutenkin j aloit
telemaan.

Hapan maito ei ole sopivaa kanoille 
antaa. Kanoilla pitää olla hyvää ja raikasta 
juomavettä, mutta ei kylmää ja jäistä. Ka
noille on terveellistä, jos juomavedessä pi
detään tavallinen rautanaula tahi jokin muu 
raudankappale.

Karkeata puhdasta hiekkaa ja saviruuk- 
kia on pidettävä kanojen saatavana. Kui
vikkeiksi sopii pitää turvemultaa, sammal- 
pehkua tahi sahajauhoja.

Kananhoito saadaan hyvin tuottavaksi, 
jos vaan seurataan siinäkin ajanmukaisuutta.

Parhaiten soveltuu kananhoito naishen
kilöille.

4 0 .

L e h m i e n  p o i k i m i s e s t a .

Kun talviruokinta on runsas, on leh
mien poikiminen koetettava saada siirty-



Sampo", neuvonantaja eri aloilla. 67

mään niin aikaiseksi kuin mahdollista, Joulu
ja Tammikuuhun, koska aikaisemmin poi
kinut lehmä antaa runsaamman maitomää
rän, kuin keväällä poikinut. Sitävarten koe
tetaan saada keväällä poikineet lehmät tii
neiksi niin pian kuin mahdollista, siis jo, 
jos suinkin, Maaliskuun alusta alkaen här- 
kimään. Lehmä käy tiineenä noin 40 viikon 
vaiheille, vanha lehmä ja härkävasikkaa 
kantava vähän kauvemmin; kiimaa tavalli
sesti 2 viikon kuluttua poikimisesta.

4 1 .

H e v o i s t e n  k e n g i t t ä m i s e s t ä .

Kengityksen tarkoitus, suojella kaviota, 
ja  estää niiden kulumista, saavutetaan tun
temalla kaviorakenteen, sen mukaan kengät 
tekemällä ja vuolematta. Muinen kun ei 
vielä tunnettu kaviorakennetta, käytettiin 
kenkänä vaan taivutettu rauta. Tämän ta
painen menettely oli perin hyödytön ja va
hingollinen, siten kun estettiin koko kavio- 
pohja maata koskemasta. Kengän tulee suo
jella vaan n. k. kannatinreunaa, sillä siten 
tarpeeksi suojellaan muukin kaviopohja, jo-
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ten kenkää on pidettävä keinotekoisena kan- 
natinrennana. Knn etukaviot ovat pyöre
ähköt ja takakaviot soikeahkot, tulee etu- 
kengät tehdä pyöreämmiksi ja  takakenkät soi- 
keammiksi. Kavion sisäpuoleinen sivu on 
suorempi ulkopuolista, josta syystä kenkä 
on hieman vähemmin taivutettava sisä- 
kuin ulkopuolelta. Jos etu- ja takakengät 
ovat tehdyt yhtäläisiksi ovat ne sopimatto
mat ja muodostavat kaviot luonnottomiksi, 
sillä kengät ovat tehtävät kavioiden eikä 
kaviot kenkien mukaisiksi. — Kengän tulee 
olla kahtavertaa kannatinreunaa leveämmät, 
ei kapeainmat, jos ei leveämmätkään. Ken
gän yläpinnan silkosyrjä, joka on kanna
tinreunaa vastassa tulee olla sileän, ja sisä- 
syrjän sitävastoin kaltevan. Kengän reunat 
tulee olla tasaiset. Varpaalle on valmistaissa 
tehtävä kärki, joka taotaan n. k. varvas- 
käänteeksi.

Kengännaulaamisessa ei juuri missään 
enää käytettäne vanhanaikuisia itsetaottuja 
nauloja, joiden sijalle ovat tulleet uusaikui- 
set tinatut tehdasnaulat, jotka eivät turmele 
kaviota.

Silloin kuin tarvitsee käyttää kengissä 
kokkeja tulee kengät tehdä kolmi- eikä kaksi-
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hokkisiksi, olipa sitte kesä tahi talvi. Kol- 
mihokkiset kengät tulee naulata 2 useam
malla naulalla kiinni kuin tavalliset.

Lopuksi sananen hevosen kohtelusta 
kengittäessä. Tohtori Pehrsson sanoo, että 
hevosta on lempeydellä ja hyväilyllä viihdy- 
dettävä, eikä sitä raaoilla kirouksilla ja väki
vallalla pelätettävä. Jos hevonen kuitenkin 
sätkisi ja riuhoisi, koetetaan sitä hillitä ot
tamalla jalan ylös ja heti sen tehtyä kotvan 
aikaa lujasti taivuttamalla varvasta ja kint
tua. Keinoa uusitaan, jos tarve vaatii, ja 
sanotaan sen usein auttavan. — Yallan hur
jia hevosia masennetaan kengittäessä huu- 
lipuristimella, joka tehdään 2 desimetr. pi
tuisesta puukalikasta, minkä toiseen päähän 
on tehty kaksi reikää, joihin nuorapunos 
on sidottu silmukaksi. Hevosen ollessa rie- 
hakan, asetetaan silmukka ylähuulen ym
päri ja kierretään pulikalla huuli puristuk
siin. Tätä keinoa älköön turhinpäin eikä 
liian kovakouraisesti käytettäkö.

Muuten olisi hevosen jalkoja jo varsana 
useasti nosteltava ja nakuteltava, jollata- 
voin ne saadaan mielellään nostamaan jal
kansa ja totutetuksi kengittämiseen.
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4 2 .

K e v ä t v i l j a l a j i e n  k y l v ö j ä r j e s t y s .

1) Kaura, herne, virna ja härkäpapu.
2) Kevätruis, kevätvehnä, ohra ja ke

vätrapsi.
3) Hamppu.
4) Pellava.
5) Tattari.

4 3 .

S u o l a a  e l ä i m i l l e !

Raavaat useimmiten saavat, joskaan ei 
riittävästi, suolaa, mutta hevoset ja lampaat 
jäävät, poikkeuksia lukematta, ilman, ehkä 
suola niillekin on erittäin tarpeellista. Otet
takoon siis säännölliseksi tavaksi niillekin 
antaa suolaa kesät, talvet, sillä ne kärsivät 
paljo suolan puutteesta.

4 4 .

M i t e n  p u u t a r h a a n  „ p i k a  “ l e h t i m a j a  
s a a d a a n .

Jos tavallisessa järjestyksessä istutetaan 
lehtimaja, kuluu pitkä aika ennenkuin is-
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tuttaja saa sen siimestä nauttia. Kuitenkin 
voidaan tämä jokaiselle mieluinen oleskelu
paikka aikaansaada lyhyessä ajassa seuraa- 
valla tavalla: Sopivan piirin ympäri kaive
taan ja muokataan maa 5 desim. syvyy
deltä ja piirin sisus muodostetaan tarpeelli
sen korkeaksi multapenkiksi, joka peitetään 
viheriäisillä turpeilla. Sen ympäri pys
tytetään nyt, 15 sentim. toisistaan, pitkiä 
katajaisia saittoja, jotka katajajuurisiteillä 
toisiinsa yhdistetään ja joiden latvat taivu
tetaan toisiinsa kupulaen tapaan. Turvepen- 
kin ulommalle syrjälle (piirin ympäri) istu
tetaan humalanjuuria, jotka pian kasvavat 
ja kiertävät köynnöksensä saittojen ympäri 
muodostaen siten lehtimajan seinine ja kat
toineen. Kuten jokainen huomannee, on pii
rin yhdelle sivulle oviaukko jätettävä. — 
Tässä neuvotulla keinolla saadaan siis joka
kesäinen lehtimaja, jolla on vielä se etu, 
että siitä saadaan taloudessa tarvittavia 
humaloita. Mitenkään ei tarvitse peljätä 
humalahajun olevan terveydelle vahingol
lista.
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4 5 .

K y y h k y s i ä

pidetään moniaalla siitä huvista, jota saa
daan näiden hauskojen ja kauniiden lintu
jen katselemisesta. Kyyhkysten mieliruo
kaa ovat herneet ja ohrat; rukiit ovat niille 
epäterveellisiä. Halpaa ruokaa tehdään kyyh
kysille keitetyistä ja muserretuista peru
noista, joihin sekoitetaan hernesurveita tahi 
vehnänleseitä. Kuitenkin on niille välipa
laksi annettava myös ohria tahi kokonaisia 
herneitä. Kesäisin kyyhkyset itse itsensä 
ruokkivat siemenillä madoilla y. m. vahin- 
kohyönteisillä.

Suosikaa ja levittäkää kyyhkysiä!

4 6 .

V a h i n g o l l i n e n  t a p a

on noutaa rehuja, ja valmistaa ruokaa eläi
mille nuppineulat rintapielessä, kuten palve
lustytöt usein tekevät, sillä ne välistä pu
toavat heiniin y. m. ja tuottavat eläimelle 
joko kuoleman tahi kovia tuskia. Sietää
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siis sekä isäntien että palvelijain olla tässä 
suhteessa varovaisia.

4 7 .

P e r u n a r u t t o  j a  t o i m e n p i t e e t  s i t ä  v a s t a a n .

Jos perunavarsissa kesällä alkaa näkyä 
mustia tahi mustanruskeita täpliä, on niihin 
syynä perunahome) eräs sienilaji, joka aikaan
saa perunaruton. Täplien ilmestyessä ovat 
perunavarret heti niitettävät ja pellolta pois- 
vietävät. Jos tätä ei tehdä, niin varret muu
tamassa päivässä kokonaan mustuvat ja tauti 
siirtyy perunoihin, jotka osittain tahi koko
naan mätänevät. Jos perunoihin tulee vaan 
pilkkuja s. o. jos mädätys on pienempi, sa
notaan niissä olevan »kuivaa ruttoa“ , mutta 
jos mädätys on pahempi, „märkää ruttoa“ . 
Mitään luotettavaa keinoa ei perunaruttoa 
vastaan tiedetä, paitsi liauralantaa, jota saa
daan vaan merenrannikoilta. Muuten sopii 
tautia vastustaa siten,

että perunaa kasvatetaan kuivassa ja 
hyvin ojitetussa hiekkamaassa;

että käytetään vaan täysin terveitä sie
meniä;
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että istutettava maa, jos siinä edellisenä 
vuotena on kasvanut perunaa, kalkitetaan, 
jotta kaikki mahdollisesti maahan jääneet 
perunahomeen siemenet tulisivat hävitetyksi;

ettei perunamaahan käytetä harjalantaa 
tahi muita runsaasti tyypeä sisältäviä lan- 
noitusaineita vaan sitävastoin fosfaatteja ja 
kalisuoloja, jotka jälkimäiset sekoitetaan 
maahan edellisenä syksynä. Tuhka, eten
kin hauratuhka, on myös oivallista peruna- 
lannoitusainetta, samoin sekoitus kalkista 
ja mudasta, sysijauhosta sekä muista kas- 
vikunnantuotteista. —  Apilan ja heinän jäl
keen saadaan tavallisesti terve ja hyvä pe
runasato.

4 8 .
O v a t k o  s i e m e n e t  i t ä v i ä  t a h i  e i ?

Näin kuulee maamiehen usein jo täy
dellä syyllä kysyvän. Seuraavalla kokeella 
voidaan asiasta ottaa selko: Apilaan, vik-
kerin (elovirnan), kuusen, saksankuusen, 
männyn tahi muiden kasvien siemeniä kaa
detaan ohuelle rautalevylle, jota pihdeillä 
pidetään vienolla tulella. Kaikki siemenet



jotka itävät, paisuvat, puhkeevat ja  hyppivät 
levyllä, mutta ne, jotka eivät idä, pysyvät pai
koillaan ja  hiiltyvät mustiksi. Parasta on sie
menet laskea ennen kuumentamista, että 
saadaan tieto kuinka suuri osamäärä on itä
mättömiä. Kun siemenet raikkaasti rikki 
räjähtelevät, ovat ne uusia ja hyviä, mutta 
jos ne tuskin kuultavasti pakahtuvat, ovat 
ne vanhoja ja vähempiarvoisia.
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4 9 .

M u u t a m i a  m a a n v i l j e l y s t ö i s s ä  k o h t u u l l i 
s i n a  s e u r a t t u j a  p ä i v ä u r a k k a m ä ä r i ä .  * )

Kylvö. Tottunut kylväjä kylvää 5 heh
taaria ja enemmänkin päivässä, mutta jos 
kylvö tehdään huolellisesti, 4 hehtaaria. **) 

Leikkuu. Tasaisella ja kivettömällä pel
lolla niittää mies 0 , 5— 0 , 7  hehtaaria syysvil
jaa ja vähän enemmän ohraa ja kauraa päi
vässä.

* ) Ajotöitä ei tässä ole merkitty, syystä että ne ovat so
pimattomia antaa urakalla tehtäviksi, hevoset kun siten mah
dollisesti liiaksi rasittuisivat.

* * ) 1 hehtaari =  2 tynnyrinal.
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Lako viljaa ehditään vaan puolet edel
lisestä.

E loja kuhiloitsee mies apulaisineen päi
vässä 0,5 hehtaaria.

Tähkiä ja  pahnoja ehtii mies hara
voida päivässä 1 hehtaarin.

Niitto. Apilaa ja  nurmitähkiöitä niittää 
mies päivässä 0,5— 0,7 hehtaaria; lakoista 
0,3— 0,4 hehtaaria. Tasaista niittyä voi mies 
niittää päivässä noin 0,6— 0,7 hehtaaria.

Jos heinä on ohutta, tarvitaan 2 hara- 
voitsijaa 3 niittäjälle. Näin haravoituja kar
heita kääntänee nainen päivässä 3— 3,5 heh
taaria.

Puiminen. Miehen arvellaan puivan ja 
puhdistavan päivässä 1— 1,7 hehtolitraa syys- 
ja 3,30— 5 hehtol. kevätviljaa.

Perunanotto. Auralla tahi sahroilla pe
ruma ajettaessa noukkii naishenkilö päi
vässä noin 6,5— 8,5 hehtolitraa.

Ojitus. Ojaa, jonka leveys ylhäältä on 
9, syvyys 4,5 ja pohjaleveys 3 desimetriä, 
luo mies päivässä 43 metriä. Jos leveys 
ylhäältä on 12, syvyys 6 ja pohjaleveys 3 
desimetriä, luo mies ojaa päivässä 26 met
riä. Yläleveyden ollessa 15, syvyyden 6,5
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ja pohjaleveyden 3 desimetriä, voi ojaa 
luoda 23 metriä.

Pienempiä vanhoja ojia arvellaan mie
hen voivan päivässä puhdistaa noin 142— 
178 metriä.

Aitaus. Tavallista puuaitaa, jolla on 14 
aidaksen korkeus ja seiväsparit 9 desimet
riä toisistaan, 3 vitsasta kussakin parissa 
ja tueseiväs joka kolmannessa parissa, teke
vät 3 miestä, jos aidakset ja seipäät ovat 
ajetut paikalle, päivässä 170— 180 metriä.

Metsätöitä. Päivässä hakkaa mies 15 
huonehirttä, jotka ovat noin 10— 11 metriä 
pitkät ja 17— 20 sentimetriä paksut latvasta, 
tahi 10 sahatukkia 28— 30 sentim. paksuja 
latvasta.

Vielä hakkaa mies päivässä:
100 humalasalkoa;
100— 110 paria pienempiä seipäitä (ka

tajaisia 80 par.);
6 kuormaa rankoja, kukin kuorma 3 

metriä ympärimitaten;
Aidaksia, jotka ovat 3,50— 4,25 metrin 

pit. halkoo 2 miestä keväällä 280 kappa
letta.
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(7,50 metr. aitaa tarvitaan 7 aidasta, 2 
seiväsparia, tneseiväs ja 6 vitsasta).

Sahaus. Käsin sahaa 2 miestä päivässä 
36—47 metrin pituisen sahara’on 25—30 
sentim. paksuisiin puihin.

Hirrenveisto. Huonehirsiä veistää mies 
päivässä 57 metriä, jollei hirret ole aivan 
oksaisia. Jos hirret veistetään 4 sivulta, eh
tii veistäjä vaan puolet tavallisista tahi 28,50 
metr.

5 0 .

H e v o s i s t a  m i e l e e n p a n t a v i a .
Sääntönä olkoon, että siitoshevosiksi 

valitaan yksinomaan lujarakenteisia, virk
kuja ja kauniita eläimiä. Keskenään kovin 
erinäköisiä, erikokoisia ja eriolosuhteisiin 
tottuneita rotuja ei pidä parittaa, jos halu
taan kunnollista sikiötä. Jalorotuisia oriita, 
joissa kyllä kelvollisia ominaisuuksia run
saammin löytyy, ei pidä käyttää astujina 
ja aijoltuina rodunparantajina, jos astuja ja 
astutettava ovat kokonaan erilaiset. Muu
ten pidetään parempana, että kotoisesta ro
dusta, valikoimalla siitoseläimet, saadaan, 
kuten osaksi jo on saatukin, kotoista, jalos-
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tumitta rotua. — Oriilla, jota aijotaan eten
kin astujaksi, tulisi erään hevostuntijan mu
kaan olla seuraavat tunnusmerkit: »Pieneh
kö suora ja kuiva pää, leveä otsa, suip- 
puiset pystykorvat, suuret, eloisat ja kirk
kaat silmät, avonaiset sieramet sekä koh
tuullisen pitkä leveä ja täyteläinen kaula, 
jonka aliosa ilman jyrkkyyttä yhtyy lapoi
hin ja rintaan, terävä niska, pyöreä häväs, 
vähän lautasia korkeampi, leveä, täyteliäs, 
luja ja kaareva rinta, hyvin muodostuneilla 
lihaksilla ympäröidyt lapaluut; lyhyt, suora 
ja leveä selkä; umpinaiset viimeisen kylki
luun ja lonkkaluun välipaikat; pitkät, leveät 
ja kaarevat, vaan ei liian jyrkät lautaset; 
pitkät, kuivat ja leveät yläreisiluut; leveät 
ja tasaiset polvet; lujat ja lihavat takarei
det; lujat ja kuivat kinnerpolvet, joissa ei 
ole luuliikoja; lyhyet, suorat, edespäin hoi
kat, vaan sivulta leveät sääriluut, lyhyet ja 
sievät vuokoset ja terveet, somat kaviot, 
joitapaitsi oriin tulee olla hyvätapaisen, vä
kevän ja virkun

Tammoista lausuu sama asiantuntija: 
»Koska taipumus pattiin on perinnöllinen, 
elköön siitostammoiksi käytettäkö patillisia
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tammoja“ . Muuten tulee kunnollisella tam
malla olla »tasaiset, leveät lautaset, lihavat, 
suuret reidet, leveä selkä, kaarevat kylki
luut, umpinaiset viimeisen kylkiluun ja lonk
kaluun välipaikat, soreat takajalat ja nöyrä, 
mutta tulinen luonne “ . Varsomiseen käy
tettäköön tammaa 4— 16 vuosien välillä ja 
kohtuullisessa ajolihassa. Tamma on astu
tettava mieluummin Huh ti- tahi Toukokuulla, 
jotta varsa syntyy soveliaasen aikaan. Poi
kimisen jälkeisenä 9 tahi 10 vuorokautena 
tulee tamma tavallisesti kiimaan ja on sen 
tiineeksi tulo silloin tavallista varmempi. 
2 tahi korkeintaan 3 kertaa peräkkäin poi’it- 
tua tulee tamman saada levätä vuoden ajan.

Parin ensimäisen viikon ajalla emän 
maito tavallisesti riittää varsan ravinnoksi, 
mutta jos tamma on vanha tahi liiaksi syö
tetty, ei sen maito ole riittävä, jossa tapa
uksessa varsalle on annettava lypsy lämmintä 
lehmän maitoa joka kolmantena tuntina päi
vässä, alussa vaan 5 desilitraa kerralla. Pe- 
rässäpäin sopii varsalle antaa kuorittua mai
toa, kunnes se oppii syömään kauroja, jol
loin myös raitista vettä on pidettävä varsan 
saatavana. — Yarsa kasvaa ensimäisenä
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vuotenaan 3|5, toisena 1|5, kolmantena l|7 ja  
sittemmin vaan !|2o täydestä ko’ostaan. Ensi 
vuotenaan on varsaa runsaasti syötettävä, 
sillä sitä ei enää jälkeenpäin voida korvata. 
Kuitenkaan ei huonorotuisia varsoja kan
nata siilien asti, että ne työkyky isiksi tule
vat, erikoisen runsaasti syöttää, sillä niistä 
ei samassa suhteessa saada hintoja kuin 
varsinaisiksi astujiksi, siittäjiksi tahi juoksi
joiksi aijotut. Työhevosiksi aiotuille varsoille 
on vaan siksi runsas ruoka annettava, että 
ne pysyvät hyvässä lihassa.

Täysikasvuisille hevosille on täysin riit
tävä ruoka säännöllisessä järjestyksessä an
nettava, ja vähän kerrallaan. Ne hevoset, 
jotka kesätkin tulevat olemaan tallissa to
tutetaan vähittäin tuoreesen ruohoon. Juo
maa saakoon hevonen 3 kertaa vuorokau
dessa.*) Tunnettua on, että »puhtaus • on 
puolet ruokaa “ , jpnkavuoksi hevonen on 
huolellisesti suhttava ja harjattava.**) Tal-

*) Ajosta lämminnyttä hevosta kylmällä vedellä juottaessa 
on suitset välttämättömästi suussa pidettävät.

* * ) Hyvin kaunis karva ja  kiilto saadaan hevoselle anta
malla sille jonkun aikaa ennen syksyä tahi kevättä 6—8 kertaa 
viikossa juomaa, jota tehdään joka neljäs päivä kourallisesta 
pellavansiemeniä ja  4—5 litrasta vettä. Estää myös yskää.

„Sampo“ , neuvonantaja eri aloilla. 6
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lissa tulee olla raittiin, mutta ei missään 
tapauksessa kylmän ilman ja runsaasti valoa. 
Kesällä pitää hevosia tuontuostakin uittaa 
tahi pestä, joka on niille hyvin terveellistä. 
Talvella ovat hevoset peitettävät laajoilla 
loimilla ja niiden makuusijat varustettavat 
pehmeillä pehkuilla.

Paljon nähdään hevosta, uskollista ys
täväämme ja apulaistamme, vastaan rikot
tavan asettamalla sille sopimattomia veto- 
neuvoja ja liian raskaita kuormia. — Teh
täköön tässäkin suhteessa parannus tahi 
rangaistakoon rikkojat lain mukaan. Hevo
set, kuten muutkin eläimet, ansaitsevat ihmi
siltä tulla ihmisellisesti kohdelluiksi.

5 1 .
H e v o s e n  k a k s i t o i s t a  p y y n t ö ä .

Vastamäessä — älä >mua lyö!
Myötämäessä — älä mua ahdista!
Tasaisella tiellä — älä mua säästä!
Tallissa — älä mua unhota!
Heiniä ja  kauroja — älä multa kiellä!
Raitista vettä — mulle suo!
Vedellä ja  harjalla — mua puhdista!
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Pehmeä ja kuiva vuode — mulle anna!
Heikkona ja lämpimänä — älä mua jätä!
Sairaana ja kylmänä — älä mua hyljää!
Ohjista ja  suitsista — älä mua revi!
Kun olet suuttunut —  älä mua rääkkää!
Kunnottomia ihmiskurjia, jotka eivät 

näitä „pyyntöjä“ täytä, löytyy kyllä; — he 
unhottavat, että eläimelläkin on kostajansa.

5 2 .

H e v o s e n  y s k ä  j a  p ä ä t a u t i .

Päätaudissa käytetyt sisälliset lääkkeet 
ovat useimmiten aivan tehottomat, jopa väliin 
vahingollisetkin, kuten on esim. apteekista 
saatavan wsusipulverin“ laita. Sairas hevo
nen pidettäköön lämpimässä tallissa ja ruo
kittakoon vahvasti. Korvan alukseen tullutta 
ajosta*) on hierottava hyvällä Saksansuo- 
valla tahi rasvalla; puurohauteet eivät juuri 
sovellu. Ajos avautuu usein itsestään, mutta 
jos se pehmenee kovin hitaasti, on sitä Espan- 
jankärpäsvoiteella hierottava. Jos se on hy-

* ) Päätauti eroitetaan kurkkutaudeista m. m. siten, että 
päätaudissa ajos nousee korvan-, mutta kurkkutaudeissa leuan 
alaiseen.
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vin pehmennyt, voi sen varovaisesti itse 
aukaista. — Jos tauti muuten näyttää perin 
ankaralta tahi yskä pahenee, on eläinlääkäri 
noudettava.

Kurkkuköhä parannetaan seuraavalla ta
valla: Heinänpuluja keitetään vedessä, joka 
kuumana kaadetaan ämpäriin, ämpäri pan
naan pussiin, mikä taas ripustetaan hevo
sen päähän, kuitenkin niin, ettei kuuma 
vesi polta hevosta, vaan siten, että hevonen 
joutuu hengittämään vedestä nousevaa höy
ryä, joka sulattaa ajoksen kurkussa ja pa
rantaa hevosen.

5 3 .

E l ä i n t e n  k u r k k u u n  t a r t t u n e i d e n  k a p p a 
l e i d e n  p o i s t a m i n e n .

Tuntomerkit: Eläin lakkaa syömästä ja 
pitää päänsä suorana, kuolaa juoksee suusta, 
silmät kiiltävät oudosti, hengitys käy rä
histen. Useimmiten voidaan kurkkuun tart
tunut esine tuntea ulkopuolisella koettele
misella.

Avustus: Kiinnitarttunut esine irrote
taan joko suun kautta siihen tarttumalla ja
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poisottamalla tahi mahaan työntämällä tahi 
myös alas hieromalla. Jos muut keinot ei
vät anta, on hangittava pitkä taipuva meri- 
ruoko tahi hätätilassa mun sen tapainen, 
jonka pää lujasti kääritään rohtimilla tahi 
mieluummin varustetaan puunupilla. Eläin 
talutetaan nyt sopivalle paikalle ja sen pää 
asetetaan suoraan viivaan selkärangan kans
sa, minkä jälkeen ruoko pistetään suusta 
varovasti sisään ja painetaan palaa hiljal
leen alas. Tukehtumisen estämiseksi pitää, 
jollei pala paikalla luista alas, ruoko välillä 
kiireesti poisvedettämän, mutta taas työnnet- 
tamän takaisin. Jos esine ei vielä tälläkään 
useimmasti uudistetulla menettelyllä innoit
tuisi, voi jokin, mieluummin vähän koke
neempi henkilö leikata ruokakurkun auki, 
poistaa kappaleen ja ommella haavan kiinni. 
Jos eläinlääkäri tahi välskäri asuu läheisyy
dessä on hän noudettava.

5 4 .

P u n a t a u t i  (kesätauti).

Tauti, jota yleensä kutsutaan „punatau- 
diksiu, s, o. verenvirtsaamiseksi ehkei se
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sitä oikeastaan ole (oik. punatauti on omi
tuinen tulehdus suolien limakalvoissa) tun
netaan siitä, että se kesäisin ryhtyy etenkin 
nautaeläimiin, useimmiten sellaisiin, joita on 
tuotu toisilta seuduilta, jotka ulostavat alusta 
punaista, jälkeenpäin tummanruskeata ve- 
rennäköistä virtsaa. Alussa eivät sairastu
neet eläimet ilmaise mitään pahanvointia, 
joten tauti ensimmältä usein jää huomaa
matta, mutta sittemmin joko vähenee tahi 
tauko o märehtiminen ja ruokahalu tykkä
nään. Maidonanti vähenee myös ja käy vä
listä sekin punertavaksi. Ruumiin lämpö- 
määrä kohoo vaan vähän, mutta sydämmen- 
tykytys nousee 130—150 minuutissa, joita- 
paitsi sydämen ja valtimojen tykytys kuu
luu etäämmällekin eläimestä. Erityisten li
hasten havaitaan myös joskus värisevän. 
Eläin on taudin alussa vetelällä, joka usein 
perässäpäin muuttuu kovaksi ummeksi. Tau
din ankarana esiintyessä lamautuu eläin niin, 
ettei se jaksa seisodkaan ja siinä tapauksessa 
tauti ehkä päättyy kuolemaan. Huono enne 
on myös, jos lämpömäärä laskee tavallista 
alemmaksi. Helpommissa tapauksissa para
nee eläin hoidottakin.
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Parannus: Sairas eläin pantakoon na
vettaan, jossa sitä ruokittakoon ylängöillä 
kasvaneilla mieluimmin viljellyillä heinillä 
tahi ruohoilla. Lääkkeeksi annettakoon 3:sti 
päivässä teelusikallinen rikkihappoa (vihtril- 
liöljyä) sokoitettuna 0,5 (V2) litr. vettä, tahi 
ruokalusikallinen tärpättiä sekoitettuna pel- 
lavasiemenkeitokseen tahi johonkin öljyyn. 
Jos tauti näyttää kovin ankaralta, niin on 
parasta heti antaa eläimelle rikkihappoista 
kiinan pulveria, liuotettuna 0,5 litr. vettä, 
johon on pantu teelusikallinen puhdistama- 
tonta rikkihappoa. Kylmiä kääreitä ei tule 
käyttää! Jos on umme tullut, annettakoon 
eläimelle Grlauber-suolaa, mutta jos umme 
on kova, pitää eläimelle antaa 2 gramm. 
kalomelia (elohopeakloruulia). Jos ei tämä 
vaikuta tahi saata tauonneita mahaääniä 12 
tunnin kuluessa vilkkaammiksi, annettakoon 
toinen samallainen annos, rnutfei enempää, 
jollei eläinlääkäri niin vaadi.

Tämän yleisen taudin estämiseksi olisi 
vältettävä eläinten ostoa toisista seuduista 
ja vesiperäisiä rämeitä kuivatettava sekä 
varottava karjaa liian aikaseen keväällä lai
tumille laskemasta.
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5 5 .

K o i r i e n  p e n i k k a t a u t i .

Samoin kuin hevosten päätauti, esiin
tyy koirien penikkatautikin milt’ei yksin
omaan kasvamisen aikana. Penikkatauti, joka 
syntyy vilustumisesta, ryhtyy yleisemmin 
liiaksi sisällä huonefssa hemmoteltuihin koi
riin.

Tuntomerkit: Koira tulee kankeaksi,
raukeaksi ja pitää silmänsä puoliummessa; 
kuono on kuiva ja lämmin; eläin värisee ja 
usein yskii ja aivastelee, joiden ohessa 1—2 
päivän kuluessa alkaa visvaa vuotaa sil
mistä ja sieramista. Usein tulee koiralle 
taudin alkupäässä kaatuvatauti, tempomisia 
etu- ja takapuolessa sekä takajaikain her
vottomuus ynnä, ehkä harvemmin, rokko- 
rohtumia mahan alle ja reitten sisäpuolelle.

Heti taudin alussa annetaan koiralle 
oksetuspulveri lusikalliseen kermaa tahi jau
hoon ja pieneen vesimäärään sekoitettuna. 
Jollei oksennusta tule, annetaan toinen pul
veri. Sitte annetaan koiralle 2 kertaa päi
vässä teelusikallinen kiinatinktuuria pariin
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lusikalliseen maitoa sekoitettuna. Jos koira 
yskii kovasti tahi visvanvuoto sieramista on 
runsas, tulee sille kunakin päivänä antaa 
30—50 tippaa kopaivabalsamia 2—3 kertaa 
päivässä. Oikein kovissa penikkataudinta- 
pauksissa on eläinlääkärin neuvoa välttä- 
mättömästi kuultava.

5 6 .

U m m e t a u t i  (kats. 54 kapp. loppupuolta).

5 7 .

L a m p a i d e n  p y ö r ö t a u t i .

Tuntomerkit: Sairastuneet eläimet ovat 
hyvin levottomia; pudistelevat päitänsä ja 
käyvät lakkaamatta piirissä tahi tuonne ja 
tänne. Useasti alkavat ne sätkiä päitään ja 
jalkojaan ja osoittaa voimattomuutta ja tun
nottomuutta, Kuolema tapahtuu 1—3 vii
kon kuluessa.

Tautia ei ryhdyttäkö lääkitsemään, vaan 
estämään levenemästä, teurastamalla sairaat 
eläimet ja polttamalla niiden päät. Tauti 
nim. on syntynyt siten, että lampaat ovat
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ruoassa tahi juomassa saaneet sisäänsä koi
rien lapamadon siemeniä, jotka lampaan ai
voissa synnyttävät rakkomatoja. Myös on 
saatava tieto millä koiralla löytyy lapama
toja, jotka ovat koirasta poistettavat, anta
malla sille 2 grainm. „kamalaa“ sekoitettuna 
siirappiin, tahi on koira surmattava.

5 8 .
L a v a n  a j e t u s  (lyöttäymä).

Pienemmät lyöttäymät paranevat, kun 
niitä hyvin hierotaan Saksan suovalla ja 
eläin vapautetaan työstä*) Mutta jos on jo 
ehtinyt pahkula syntyä, jonka keskellä on 
pieni märkohuoko, voi pahkulan puhtaalla 
ja terävällä veitsellä leikata jotenkin syvältä 
auki ja, läheisyydestä karvat kerittyä, hie
roa haavaa Espanjankärpäisvoiteella, joka 
4 vuorokauden kuluttua pestään pois läm
pimällä suopavedellä. ' Jos pahkula on pääs
syt isommaksi on parasta noutaa eläinlää
käri tahi kysyä yksityiskohdat selvittäen 
tältä neuvoa.

*) Vereksiä lyöttäymiä sopii hautoa ly ijy  vedellä.
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5 9 .

P o i k i m a - a v u s t u k s e s t a .

Kun kantoaika on kulunut ja lehmässä 
havaitaan poikimakipuja ilman jonkin vasi- 
kanosan tahi sitä ympäröivien kalvojen nä
kymistä kannatinaukossa, on käsin koetel
tava eikö vasikkako dan suu olekaan tar
peeksi auennut, jotta vasikka siitä mahtuisi. 
Jos niin havaitaan olevan, ovat lehmän 
muistutukset olleet liian heikkoja ajaakseen 
vasikkata kodan suulle, josta se aukeaa. 
Jos lehmä on heikompi, on kodan suu sor
min aukaistava.

Jos vasikka näkyy kannattimessa tahi 
tuntuu emättimessä, mutta ei tule edem
mäksi, koetetaan onko vasikka ehkä jossakin 
epätavallisessa asennossa s. o. jos vasikan 
takajalat ehkä olisivat työntyneet emättimeen, 
mutta pää ei ole seurannut myötä, vaan 
kääntynyt sivuille talÄ ylös eli alas.*) Tästä 
tiedon saatua on pää, jos se olisi käänty
nyt, ojennettava ja, jollei tilaa ole, etujalat 
työnnettävä takaisin kuitenkin ensin sidot-

* ) Takaperin syntyminen on vaaraton.
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tua nuorat kummankin jalan ympäri, jotta 
voitaisin ne, jos  tarve vaatisi, jälleen vetää 
ulos. Välistä täytyy sitoa ansa pään tahi 
toisen leuan ympäri. K un kaikki ovat saa
dut paikoilleen, vedetään vasikka varovasti 
ulos. Joskus sattuu vasikan pää tunkeutu
maan emättimeen ja jalat kääntymään pitkin 
mahanalustaa. Tässä tapauksessa koetetaan 
pää työntää takaisin ja  jalat emättimeen, 
jonka jälkeen vedetään pää ja  koko vasikka 
ulos.

Jos vasikankota on kiertynyt navan ym
päri, mikä koettelemalla helposti tunnetaan, 
jos  vasikka on virheellinen tahi mädännyt, 
on eläinlääkäri noudettava.

Poikim ista avustaessa on varottava, ettei 
koeteta sikiötä ulos ennenkuin on varmuus 
saatu asennon olevan sellaisen, että vasikka 
pahemmitta seurauksitta saadaan ilmoille. 
Sikiötä ei saa muulloin kuin emän puistutus- 
ten aikana vetää, sillä se olisi vahingollista.

60.
U l o s t y ö n t y n y t  k o h t u .

Syyt: Sopimaton poikimisavustus anka
rat jälkikivut, heikkous y. m. s. Vamma
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on vaarallinen, etenkin tammoille, joille se 
kuitenkin harvoin tapahtuu.

Parannus: Kohtu on heti, mutta suu
rella varovaisuudella takaisin työnnettävä. 
Aivan huokeasti se ei tapahtu, sillä eläin 
puistutuksillaan ja liikkeillään haittaa sitä. 
Tätä varten levitetään eläimen alle runsaasti 
pehkuja, niin että se makuulle laskeudes- 
saan lepää takapuoli ylempänä. Sitte kun 
mahdollisesti kiinniriippuvat sikiökalvot ovat 
irroitetut, puhdistetaan kohtu tarkasti, ase
tetaan puhtaalle vaatteelle sekä pidetään 
niin, että se eläimen noustua jää siittimen 
tasalle. Varovasti aletaan sitä nyt painaa 
sisään ja kun ei siitä enää mitään ole ulko
puolella, työnnetään kohtu käsivarren pituu
delta alas ja atetetaan mahdollisimman koh
dalleen. Loimivyö sidotaan nyt eläimen ym
päri ja vatsan alitse ja selän päällitse kiin
nitetään vyöhön nuorat, joihin tarpeelliselle 
kohdalle tehdään jokin sopiva estin vasik- 
kakohdun uudelleen ulospääsyn estämiseksi. 
Tämän voi parin vuorokauden kuluttua vaa
ratta ottaa pois.
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61.

N y r j ä h d y s  (niukahdus).

Nyrjähtynyttä kohtaa on hierottava Es- 
panjankärpäsv otteella ja haudottava kyl
millä kääreillä.

62.

V i r t s a u m p i .

Kun epäillään virtsaummen eläintä vai- 
vaavan, pistettäköön voideltu käsi perä- 
puoleen tahi virtsa-aukkoon ja tutkittakoon 
jos virtsarakko on kova ja pingottava. Kun 
oriin virtsarakko on kovin täysi, pitää 
sen kusetin tarkastettaman, sillä väliin ta
pahtuu, että tummaa rasvamaista tahdasta 
kesääntyy sen ympäri, tuketen tien virt
salta. Jos tahdasta löytyy, on se heikolla 
lipeävedellä pois pestävä. Muuten on to
dellinen virtseumpi harvinainen tauti, ehkä 
sitä, väärin kyllä, luullaan eläimen sairas
tavan, kun se muutamissa, esim. ähkytau-
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deissa usein asettuu virtsanheittoasentoon. 
Eläinlääkäri on todellisen virtsaummen sat
tuessa noudettava.*)

*) Ikävää on, että valistuneessa kansassamme vielä löy
tyy sellaisia henkilöitä, jotka eivät anna arvoa tieteen mukai
selle eläinlääkitykselle, mutta sitä enemmän puoskareille mos- 
karohtoineen, jotka useimmiten ovat joko hyödyttömiä tahi suo
rastaan turmiollisia eläimille.



KOLMAS OSA.
Tietoja ja neuvoja avunannosta äkilli

sissä onnettomuudentapauksissa.

6 3 .

V e t e e n  h u k k u n e e n  v i r v o i t t a m i n e n .

1. Lääkäriä, kuivia vaatteita ja  kääreitä 
on heti etsimään mentävä.

2. Katilalta ja  rinnalta ovat vaatteet 
heti riisuttavat 'ja vyöt helpotettavat.

3. Valekuollut on pantava vaatteista teh
dylle alustalle eli auttajan polville suulleen 
pää ja rinta vähän alemmaksi muuta ruu
mista, ja selkää on painettava, että keuhkoi
hin ja mahaan tulleet nesteet juoksevat 
ulos.
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4. Suu ja nenä ovat 'puhdistettavat, kieli 
vedettävä ulos ja sidottava esim. leukaan.

5. Hukkunut asetetaan selälleen ja on 
hierottava kuivaksi sekä tarkastettava hen
gittääko sairas s. o. kohooko ja laskeeko 
rinta vuoroin.

6. EH’ei hän tästä heti ala hengittää, 
on kohta toimitetava tekohengitystä ja sitä jat
kaa herkeämättä vaikka useampia tuntia, 
kunnes hengitys alkaa tahi lääkäri todistaa 
ei enää toivoa olevan.

9. Rintakehää on nyt luonnollisten hen- 
gitysliikkeiden tapaan laajennettava ja supis
tettava.

8. Tätä varten on hukkuneen selän 
alle pantava vaatekääry.

9. Otetaan hukkuneen käsivarsista kyy- 
näspään yläpuolelta kiinni ja vedetään ne 
hiljalleen lukien „yksi“, „kaksi“ pään tasalle 
pariksi sekunniksi, sitten työnnetään ne alas 
ja olkavarret painetaan lukien „kolme“ , „neljä'1 
varoen, mutta voimakkaasti, rintakehän si
vuja vasten.

10. Jos on kaksi apulaista, niin nämä, 
asettuen toinen toiselle, toinen toiselle puo-

7,Sampo“, neuvonantaja eri aloilla.
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Ien hukkunutta, liikuttakoot kumpikin edellä 
sanotulla tavalla hukkuneen eri kättä.

11. Tämäntapaista tekohengitystä on 
pitkitettävä säännöllisesti 19 kertaa minuu
tissa, kunnes valekuollut itsestään alkaa 
hengittää.

12. Yasta sairaan alettua hengittää, on 
ryhdyttävä verenkulun ja lämmön paranta
miseen hieromalla, peittämällä sairas läm
pimillä vaatteilla, lämpimillä pulloilla j . n. e. 
Jos sairas voi niellä, on sille annettava läm
pimiä juomia: vettä, teetä, totia, viiniä, ensin 
vaan teelusikallinen kerrallaan.

6 4 .
H ä y r y y n  e l i  k a a s u i h i n  t u k e h t u n e e n  

p a r a n n u s .

Häyryyn (häkään), joka pääasiallisesti 
sisältää hiilikaasua, tukehtunut on heti vie
tävä raittiiseen ilmaan, mutta auttajan on 
samalla oleminen hyvin varovainen pääs
täkseen itse vahingotta myrkyllisestä ilmasta. 
Tukehtunutta koetetaan nyt virvoittaa 63 
kapp. kerrotulla tekohengityksellä, kylmällä
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huuhtelulla, hieromalla ja muilla kiihoitus- 
keinoilla.

65 .
H i r t t ä m ä l l ä  t u k e h t u n u t t a  j a  s a l a m a n  

i s k e m ä ä

koetetaan auttaa kuten muitakin tukehtu
neita tekohengityksellä y. m. s.

66.
P a l a n  t a r t t u e s s a  k u r k k u u n

on apu heti saatava, sillä kuolema, syystä, 
että tarttunut pala painaa umpeen kurkun
pään, ei ole kaukana. Se, joka täten on 
läkähtymäisillään, käy kasvoiltaan sinertä
vän punaiseksi, silmät pullistuvat ulospäin, 
puhuu katkonaisia sanoja, hapuilee ympä
rilleen ja kaatuu viimein tajutonna maahan.

Tässä on heti ryhdyttävä toimimaan. 
Vasemmalla kädellä ovat sieraimet puristet
tavat kiinni (täten pakoitetaan suu avaantu- 
maan), oikean käden peukalo ja etusormi ly
kätään äkkiä ja rohkeasti kielen yli syvälle
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suuhun ja koetetaan tarttua palaan kidassa 
ja vetää se ulos.

Jos tämä ei onnistu, koetetaan kiinni- 
istunutta palaa saada irti siten, että se sin
gahtaa tiloSj rintaa ja vatsaa painettaessa 
pöytää, kaappia tai muuta kiinteätä esinettä 
vasten, samalla kuin sairaan selkään lapa- 
luitten välille nyrkillä lyödään muutamia ly
hyitä, voimallisia iskuja. Keuhkoista näin pois 
pakoitettu ilma saattaa temmata kiinni is
tuneen palan mukanaan.

Joll’ei pala heti irtaannu, on kiireesti 
lähdettävä lääkäriä hakemaan.

Lapset nielevät usein rahoja y. m., joita 
leikillään ovat pistäneet suuhunsa, nämä 
tarttuvat sangen usein kurkkuun ja lääkä
rillä on erityinen ase kiinnitettynä kalan- 
luuvarteen, ottaakseen pois tällaisia esineitä 
ruokakurkusta.

6 7 .

A u r i n g o n  p i s t o k s e n

saanut henkilö on heti vietävä varjoiseen ja  
viileään paikkaan.

Sairas on asetettava istualleen.
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Kaikki kiinteät vaatteet tulee riisua.
Raitista ilmaa on hankittava ja  lähe

tettävä liiat henkilöt ympäriltä.
Sairaalle annetaan runsaasti vettä juoda.
Kylm ää vettä ruiskutetaan runsaasti 

päähän, rintaan ja  selkään.
Kylm iä kääreitä pannaan päähän.
Alaraajoja hierotaan lujasti.
Jos henkitys lakkaa, pitää heti ryhtyä 

tekohengityskeinoihin.
Sairaan palattua tajuntaansa tulee hä

nelle antaa väkevää viiniä, väkevää kah
via tahi konjakkia.

68.
P a l e l t u n u t t a

.

ei saa kohta viedä lämpimään. Paleltunut 
on kylmässä huoneessa hierottava lumella 
kunnes jäsenet käyvät notkeiksi.

EH’ei paleltunut hengitä, tulee heti ryh
tyä tekohengitykseen kunnes luonnollinen 
hengitys alkaa.

Yasta sitten on hän vietävä kohtuulli
sen lämpimään huoneeseen, jossa häntä hie
rotaan lämpimillä vaatteilla ja  asetetaan kii-
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koittavia aineita n. k. eetteriä, Hoffmanin 
rohtoja tai ammoniakkia nenän alle haistel
tavaksi, samalla kun suuhun annetaan kyl
mää viiniä, kylmää totia, kylmää kahvia 
t. m. s.

Paleltuneet ruumiinosat pitää kohottaa 
korkealle!

6 9 .
P a l o h a a v a t .

Palohaavat eroitetaan neljään asteeseen:
1. Pakottava punoitus, välistä myös 

ajetus;
2. Palorakkojen syntyminen;
3. Palohaavojen syntyminen (kun or

vaskesi on häviytynyt);
3. Hiiltyminen (musta karsta).
Kun naisen vaatteet ovat syttyneet pa

lamaan, sanoo t:ri Göransson, niin olisi pa
rasta että hän heti paikalla heittäytyisi pit
källeen ja kierittelisi maassa siten painollaan 
tukahduttaakseen liekit. Useimmiten puut
tuu häneltä tähän mielenmalttia; huutaen 
kovasti, syöksee huoneesta huoneeseen, liik
keestä syntyneen vedon yhä lisätessä liekkejä.



Ensimäinen työ pelastajalle on tukeh
duttaa liekit käärimällä palava ensimäiseen 
peitteeseen t. m. s. mikä vain käsiin sattuu. 
Sitte valeltakoon hän vedellä, sillä kuumat 
vaatteet polttavat kovasti sammuttuaankin.

Jos haavoja on syntynyt, on lääkäri 
noudettava. Veitsellä tahi saksilla vaatteet 
poistettua, pitää iho voidella rasvalla tai öl
jyllä; vettä ei pidä käyttää, sillä kylmät 
vesikääreet vain lisäävät tuskia. Jauho ja 
puuvillakääre on myös edullinen käyttää. 
Jos apteekki on lähellä, niin lähetettäköön 
noutamaan kalkkilinimenttiä (pellavasiemen- 
öljyä ja kalkkivesiseosta), jolla voideltakoon 
palaneet paikat.*) Karbooliöljyä sopii hy
vällä syyllä jälestäpäin käyttää palohaavoi
hin, se kun, paitsi parantavaa ominaisuut
taan, poistaa pahan hajun palohaavoista ja 
suuressa määrässä lieventää tuskia.

Sangen laajojen palohaavojen ja kär- 
ventymisen jälkeen ovat palaneet, erittäin
kin lapset, hyvin hiljaan, eivätkä juuri tunne 
tuskia, huokaavat vaan välistä syvään ja 
pyytävät vettä juodakseen. Kuolema on sil-

*) Tähän tarkoitukseen on myös g ly s e r in i havaittu erit
täin hyväksi ja  kipua poistavaksi.
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loin useimmiten lähellä. Lääkäri on nyt 
mahdollisimman pian hankittava. .

Kun sattuu joku putoamaan kalkkihau- 
taan eli kuumaan väkevään lipeään, on hän 
ensin valeltava vedellä ja heti sen jälkeen eti- 
kansekaisella vedellä, jotta lipeän syövyttävä 
vaikutus tulee vahingottomaksi.

7 0 .

A p u k e i n o j a  m y r k y t e t y i l l e .

Myrkkyjä on väkeviä ja huumaavia.
1. Väkevät eli syövyttävät myrkyt, ku

ten arsenikki, fosforihapot (rikkihappo, suo
lahappo, typpihappo, vihtrilliöljy, karbooli- 
happo) ja lipeämäiset aineet (alkalit, sam- 
muttamaton kalkki, lipeät) saavat heti aikaan 
mitä kovimpia tuskia vatsassa ja oksetuksia.

2. Huumaavat myrkyt (nukuttavat kas- 
vimyrkjd;, oopiumi, morfini, belladonna, hui, 
luruoho, karhuntupakka y. m. s., alkohooli- 
sinihappo, stryknini) saattavat sekaisin pu
hetta, tajuttomuutta, kuorsaavaa hengitystä, 
joskus oksetustakin.

Ensityöksi on, että sairas oksetuksen 
kautta ulostaisi nauttimiansa turmiollisia
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aineita, kiilioitettava tämän oksetusta, juotta
malla hänelle haalean lämmintä puoli-suo
laista vettä*)

Sitte kun tiedoksi on tullut myrkyn 
laatu, on ryhdyttävä vastamyrkkyjen käyttä
miseen.

Väkevien happojen myrkytyksessä an
netaan vastamyrkyksi veteen sekoitettuja 
lipeöitä (soodaa, potaskaa, magnesiaa, kalk 
kivettä).

Lipeämäisten aineiden myrkytyksessä 
annetaan sairaalle happoja paljoon veteen 
sekoitettuna (etikkaa, sitroonahappoa, mar- 
jahilloa).

Tämän jälkeen juokoon sairas maitoa 
tahi jotakin öljyä.

Arsenikkimyrkytystä vastaan tulee sai
raan nauttia rautaoksiidimagneesia-hydraat- 
tia, jota aina on apteekeissa valmiina. Lää
kettä annetaan 2— 5 ruokalusikallista joka 
10— 15 minuutti, jälkeenpäin harvemmin.

Fosfori-myrkytyksessä annetaan vasta- 
myrkyksi 20—25 tippaa puhdistamatonta 
tärpättiä maidossa. Oljymäisiä aineita ei saa 
käyttää!

*) Oksetusjauhetta saadaan apteekeista.
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Metalli-myrkytystä vastaan annetaan sai
raalle oksetus-aineita ja magnesiaa, kuten 
arsenikki-myrkytyksessäkin. Jos myrkytys 
on tapahtunut helvetinkivellä (lapis infer- 
nalis), on keittosuolavesi paras lääke.

Huimaavia myrkkyjä (oopiumia, mor
fiinia, myrkyllisiä kasvia y. m. s. nautti
neelle annetaan nukkumisen estämiseksi juoda 
väkevää kahvia ilman kermaa, jääkylmiä 
kääreitä kiedotaan päähän ja sinappikan- 
gasta pohkeille, jolta paitsi sairasta ahke
rasti valellaan kylmällä vedellä.*)

Myrkkyjen jälkiseurausten välttämiseksi 
tulee sairaan runsaasti nauttia sakeita öljy- 
mäisiä nesteitä (öljyjä, munanvalkoista, mai
toa, jauhovettä).

7 1 .

H a a v a t  j a  n i i d e n  h o i t o .

N. k. tyrehdyttäviä aineita (hämmähä- 
kin verkkoa, pitkiä, rautakloriidia, keltaista 
nöyhtää j. m. s.) ei saa käyttää, sillä ne 
turmelevat haavan.

*) Jos sairas alkaa „ p a la a “ , annettakoon maitoa.
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Paraiten saa verenvuodon tyrehtymään 
puristamalla haavaa tahi avonaista suonta; 
hyvä keino on myös haavoitetun jäsenen 
ylöspäin kohottaminen.

Vähäinen verenvuoto pienemmistä suo
nista lakkaa joko itsestään tahi haavan puh
tailla sormilla kiinni puristettua ja kylmän 
vaatteen ympäri kiedottua

Verenjuoksu haavoittuneista laskimoista 
(musta veri) lakkaa heti kun puristavat vaat
teet irroitetaan, jäsen nostetaan pystyyn ja 
haavaa painetaan hiljaa kuin edellä.

Jos valtimosuoni on haavoittunut (tunn. 
haavasta lakkaamatta pulppuavasta helakan 
punaisesta verestä), silloin on mitä pikem
min lääkäriä etsittävä.

Lääkäriä odottaessa on verta koetettava 
asettaa painamalla haavalle kokoonkääritty 
nenäliina, joka sidotaan lujasti kiinni. Haa
voitettu jäsen, ensin vaatteet, paraiten veit
sellä, siltä poistettua, kohotettakoon ylöspäin.

Ellei veri tyrehdy, vaan edelleen pulp
puaa haavasta, pitää puristaa valtimoa haa
van yläpuolelta, joka, sidottua tarpeelliselle 
kohdalle sopivan puhtaan huivin, tapahtuu
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parhain kiertämällä jollakin kalikalla e. m. s. 
lmivi tarpeellisen kireälle.

Kun tämmöiset puristukset pidemmän 
ajan seisottuaan usein synnyttävät n. k. 
„kuoleman viliat“ , on lääkäri pian noudet
tava.

T:ri Göransson mainitsee seuraavat sään
nöt, jotka haavanhoidossa ovat varteenotet
tavat :

1. On estettävä likaisia aiheita haavaan 
pääsemästä.

2. Puhdistaa haava miedonnetulla an
tiseptisellä aineella.

3. Asettaa veren-vuoto haavassa.
4. Yhdistää haavan syrjät tarkasti toi

siinsa.
5. Asettaa haavalle likin antiseptinen 

sidos.
6. Kaikin tavoin suojella haavaa ja 

hankkia haavoitetulle ruumiinosalle ulkopuo
linen side.

Antiseptisiä aineita, joita haavainhoi- 
dossa kotona sopii käyttää, ovat:

Boorihappo, kuvotetaan 25-kertaisessa 
vesimäärässä.
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Karpoolihappo, liuv otetaan 33-kertaisessa 
vesimäärässä;

Tymoolihappo, kotiapteekeissa käytetään 
vaan sekoitettuna kalkkiliniementtiin;

Salisyylihappo, (puhdas), kuvotetaan 300- 
kertaisessa vesimäärässä.

7 2 .

M y r k y t e t y t  h a a v a t .

Näitä syntyy hyönteisten pistosta, hul
lujen koirain ja  myrkyllisten käärmeiden p u 
remasta, kalmanmyrkystä (kuoleman vihat) 
j. n. e.

S yystä , että m yrkky im u - ja laskimosuo
nien kautta saattaa joutua sydämmeenf josta  
olisi tuloksena yleinen verenm yrkytys. ova£ 
m yrkytetyt haavat perin vaaralliset. Estääk
seen myrkkyä sydämeen pääsemästä, jos 
nim. haava on jossakin ulottimessa, pitää 
kovasti päristämällä sitoa kysymyksen alai
nen jäsen haavan ja  sydämen väliltä, kun
nes myrkky on poistettu haavasta.

Myrkyn voi haavasta poistaa imemällä, 
jollei suu eli huulet ole rohtuneet, poltta-
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maila (tulisella hiilellä, raudalla, veitsen 
kärjellä, neulalla) tahi syövyttämällä (lusik- 
kavedellä y. m. s.)

Myrkyllisen käärmeenpuremalle sairaalle 
juotetaan konjakkia tahi paloviinaa, ja haa
vaan on kaadettava ammoniakkia.

Vesikauhuisen koiran puremasta, välistä 
vasta viiden kuukauden kuluttua seuraava 
vesikauhu, on kuolettava tauti, joka kovilla 
tuskilla sortaa hautaan, jollei tarpeenmu
kaista hoitoa saada. Haava on heti paikalla 
syvältä poltettava hehkuvalla raudalla ja 
purtu henkilö vietävä lääkärille. Koira on 
kohta suljettava sisälle, jotta lääkäri voipi 
tutkia sen tilan. Koiraa ei pidä siis suotta 
tappaa.

Jos johonkin haavaan on tullut „kuo- 
lemanvihoja“ , pitää juoksuttaa verta haa
vasta ja sitä hyvästi huuhtoa kylmällä ve
dellä, jonka jälkeen haavaa on poltettava 
20 pros. karboolivedellä tahi etikkahapolla. 
Tulehtumisen estämiseksi on haavalle pan
tava kylmiä kääreitä. Jos rauhasissa huo
mataan tulehdusta, on lääkäri etsittävä.
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7 3 .

R u h j e v a m m a a

sopii painaa kylmällä veitsenlappeella ja 
hieroa jollakin rasvalla, jonka jälkeen käy
tetään kylmiä kääreitä.

7 4 .

L u u k a t k e a m a t .

Luukatkeamia on kahdellaisia: yksin
kertaisia ja avonaisia.

Yksinkertaisia ovat ne, joissa iho ei ole 
vahingoittunut.

Avonaisia ovat katkeamat, jossa nahka 
on puhkaistu.

Luukatkeamat tunnetaan seuraa vista 
merkeistä:

Loukkaantunut ruumiinosa on koukis
tunut tahi lyhentynyt,

se on luonnottomasti liikkuva rikkou- 
man kohdalta,

siinä tuntuu kovanlaista tuskaa ja
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omituinen nariseva ääni luunpäitten hie- 
routumisesta toisiansa vastaan.

Loukkaantuneen vaatteet ovat taittu
man kohdalta leikattavat saksilla auki ja 
päälle asetetaan hätäside, joksi kelpaa mitä 
käteen sattuu, laudankappaleita, lastuja, luu- 
danvarsia y. m. s., jotka käärittyinä puu
villalla, heinillä y. m. s. sidotaan pitkin va
hingoittunutta raajaa, tarkaten, että taittu
neet luunpäät tulevat, mikäli mahdollista koh
dalleen.

Loukkaantunut on hyvin varovasti ja 
täristämättä kuljetettava lääkärille tahi sai
raalaan.

7 5 .
N y r j ä h d y s  j a  s i o i l t a a n  m e n o .

Kunnes lääkäri saapuu, on niukahtu- 
nutta jäsentä haudottava kylmällä vedellä 
tahi jääsäkeillä. Hyödyllistä on hieroa ni
veltä, mutta ainoastaan lääkärin neuvojen 
mukaan. Muussa tapauksessa voisi omin 
päin  hierominen tulla hyvinkin turmiolli
seksi.
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7 6 .
K o t i - a p t e e k k i  t a p a t u r m i e n  v a r a l l e .

200
Tällaisen
grammaa

pienen varaston tulee sisältää: 
karbooliliuosta, 3 pros.

130 V tymoolin sekaista kalkkilinie-

20 grammaa
menttiä,

kaksinkertaista hiilihappoista

10
natronia,

Hoffmanin tippoja,
5 V ammoniakkia,

50 n karboolipuu villoja,
50 n rasvattomia puuvilloja,

500 Q-sentimetr. amerikkalaista kiinnelaas-

500 n

taria,
booribappoa,

5 salisyylivanukepulloa,
3 puuvillasidettä,
3 harsosidettä,
5 isoa huivisidettä,
4 pyökkipuista lastaa,
2 elastista sidettä,
1 suuret sakset,
1 väärä kuppi,

„Sampo“ , neuvonantaja eri aloilla. 8
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12 säppineulaa,
1 läkkirasia sokuria varten,
1 ristikkolaasta,
2 pnikkomaista puupalasta.



NELJÄS OSA.
Tietoja ja neuvoja ravintoa ja nautinto

aineita koskevissa asioissa.

7 7 .

L e i v ä s t ä  j a  l e i p o m i s e s t a .

Vehnä on paraiten ravitsevaa, mutta 
ummistavaa. Aikaisin kylvetyistä rukiista 
saadaan parasta leipää, etenkin, jos laiho 
leikataan vähemmin tuleentuneena. Ohra
leivät ovat leivottavat hyvin ohuiksi, jotta 
tulevat vähemmin karkeiksi. Kauroista lei
poessa tulee jauhojen olla kuorista puhtaiksi 
seulotut. Pienet ohuet kaurakakkuset ovat 
teen kanssa hyvin maukkaita. Kaikenmoi
sista juurikasveista voidaan myös leipoa, 
jos lisänä käytetään viljajauhoja. Leipä tar-
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vitsee enemmän viljaa ravitakseen kuin 
puurot ja  vellit y. m. s. Pyöreät leivät tar
vitsevat uunissa enemmän tilaa kuin pitku
laiset ja  nelikulmaiset ja  kuluttavat siis 
enemmän puita. Jos jauhot ovat raskaita 
ja  hiiva heikkoa, sopii keittää vähän hurna- 
lamehua alusliemeen tahi sekoittaa hieman 
soodaa taikinaan. Kovasta taikinasta teht}r 
leipä kypsyy  hitaammin kuin vetelämmästä 
valmistettu. K un leipä voidellaan vedellä, 
tulee se kauniin ruskeaksi, jos  veteen se
koitetaan hunajaa, tulee se makeaksi; mai
dolla, munanruskualla ja  vedellä siveltyä 
saadaan leivän pinta kiiltäväksi. Paksuja 
leipiä ei saa jälkeen pistelemisen voidella. 
Jos kylmää vettä pirskoitetaan vaatteelle, 
jolla  leivät ovat nousemassa, niin nousevat 
ne paremmin. Suuria ja  pientä, ohuita ja  
paksuja leipiä ei sovi yh t’aikaa panna uuniin, 
sillä ne kypsyvät epätasaisesti. Liiaksi kypsä 
leipä on parempi liian vähän kypsynyttä. 
Äkkiä jäähtyessä repee leivän pinta hel
posti. Jos leivän pinta on palanut vähän, 
sopii se kuumana peittää että höyry sen 
pehmittää. H yödytöntä on vaisuja leipiä 
uudelleen uuniin panna; kuori kovenee ja
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sydän kuivun. Vetisistä puista tulee leipä 
pahamakuisaksi. Väkevä uuninleivän höyry  
ei ole terveellistä. Askenleikatusta viljasta ja 
uusista jauhoista ei sovi leipoa, sillä leipiä 
tulee vähemmin ja huonompia. Kylmistä 
jauhoista ja pöydällä kovasti nousseesta tai
kinassa tehty leipä nousee uunissakin. Hieno 
ja lämmin leipä on ummistavaa, saattaa vat
sanpuruja ja turmelee hampaita. Kesällä pi
tää leipiä varoa liialta kuumuudelta, tal
vella pakkaselta. Happamaton leipä ei ole 
terveellistä. Happamaan leipään voi sekoit
taa mausteita: aniisia, kuminoita t. m*, s. 
Kova leipä puhdistaa ja vahvistaa hampaita 
ja on helposti sulavaa. Kovaa, mutta ei 
juuri hapanta leipää annettakoon lapsille. 
Likilaskeuneeksi tulee leipä, jos nouseminen 
kestää niin kauvan, että suurin osa leivässä 
olevaa ilmaa on pois puristunut tahi nouse
minen kylmältä t. m. s. tulee estetyksi. Lei
vät p ysyvä t kauvan pehmeinä, jos ne pan
naan jauhoiseen säkkiin niin, että päälli- 
puolet tulevat vastakkain, jonka tehtyä säkki 
suljetaan ja ripustetaan raikkaaseen paik
kaan jossa ilma sitä kaikinpuolin ympäröi, 
leivät pysyvät näin 4—6 viikkoa pehmeinä
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ja  homehtumattomina. Eläinten leipätaiki- 
naan sopii sekoittaa „sianpuoloja“ , suolaa, 
juuriskoja y. m. s.

7 8 .
M i t e n  v a r m a s t i  s a a d a a n  t i e t o ,  j o s  m a i t o  

o n  v ä ä r e n n e t t y ä .

Maitoa väärennetään useasti vedellä, 
mutta lielppoa on väärennys näyttää toteen 
areometrin avulla. Terveen, sekoittamatto
man lehmänmaidon ominainen paino, joka 
perin vähän vaihtelee, on 1,029— 1,034 gramm. 
litralta. Vedellä sekoittaessa tämä paino 
vähenee. Paino enenee, jos  maitoa kuori
taan, sillä kerma on keveämpää. Jos mai
don paino on esim. 1,027 gramm., niin vo i
daan päättää sen olevan vedellä sekoitettua. 
Jos maidon paino sitävastaan on korkeampi 
kuin 1,034 gramm., niin se osoittaa että mai
toa on osittain kuorittu.

Jos kaadetaan pisara maitoa peukalon 
kynnelle ja  se siinä pysyy  korkeana, tiede
tään maidon olevan vedellä sekoittamatonta, 
mutta jos  pisara kynnellä leviää on vettä 
joukossa. Maidon väärentäjät koettavat tehdä
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tämän kokeen tyhjäksi siten, että sekoitta
vat maitoon ohutta perunajauhoseosta, mutta 
kaatamalla muutaman tipan jodi-tinktuuria 
maitoon, paljastetaan perunajauholla sekoi
tettu maito, sillä se käy jodista siniseksi.

7 9 .
K e i n o ,  j o l l a  s a a d a a n  s e l v i l l e ,  o n k o  m a i t o

l i i a l l a  s o o d a l l a ,  p o t a s k a l l a  t a h i  
k a l k i l l a  s e k o i t e t t u n a .

Maamiehen on välistä tarve pienellä 
sooda- tahi potaskamäärällä estää maitoaan 
happanemasta. Vähin erin käytettynä ne 
eivät ole vahingollisia, mutta tietämättö
myydestä voidaan niitä joukkoon runsaasti 
mätätä, jolloin maito p. m. tulee, etenkin 
pienille lapsille, epäterveelliseksi nauttia. 
Jos mainittuja aineita on aivan runsaasti 
käytetty, kihisee semmoinen maito siihen 
väkevää etikkaa kaadettaissa.

8 0 .
Ä ä n i  j a  m u u t a m a t  r a v i n t o a i n e e t .

Tosiasia on, että joillakin ravintoai
neilla on vaikutuksensa ääneen, juomarien
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ja ankarain tupakkamiesten äänet ovat siitä 
todistuksena. Etikka ei suinkaan ääntä pa
ranna. Karkeimmat äänet ovat miehistä 
omenaviinin juojilla ja naisista päärynöiden  
syöjillä. Sen sijaan saattaa toisilla hapoilla 
olla terveellinen vaikutus. Makeat appelsiinit 
ovat edullisia ja  käymätön sitruunamehu ve
teen liuotettuna aivan erinomaista. Ruokala
jeissa tulee käyttää pippuria niin vähän 
kuin mahdollista tahi ei ollenkaan, liiaksi 
maustetut kastikkeet ja leivokset eivät juuri 
ole hyyiä äänelle. Sokeroittuja ruokalajeja 
välttäkööt ne, jotka paljon ja usein äänieli- 
miään käyttävät.

81.

Y l e i s i ä  s ä ä n t ö j ä  j a  n e u v o j a  r u o a n 
v a l m i s t a j i l l e .

1) Ole itse siisti ja pidä kaikki keit
tiössä puhtaana. 2) Ole säästäväinen. Katso 
että kaikki tulee käytetyksi parhaimmalla 
tavalla. 3) Laske aika ja ole täsmällinen. 
4) Katso, että aina on lämmintä vettä kä
sillä. 5) Laita kaikki ennen keittämistä jär-
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jestykseen. 6) Ota sokuria, suolaa, jauhoja 
y. m. aina lusikalla. 7) Älä pidä keitto- 
astioita tyhjinä tulella. 8) Nosta patoja ja 
kansia patalilkku eikä jokin vaatekappale 
kädessä. 9) Jos maitoa, rasvaa t. m. s. kaa
tuu hellalle, on heti kylvettävä suolaa päälle; 
se haihduttaa hajun. 10) Jos jotakin läik
kyy pöydälle tahi lattialle, pyyhi se heti 
pois. 11) Pane joka kapine jälleen paikoil
leen. 12) Asettele kaikki niin, että miel
lyttää silmää.

Keitä yhdenkokoisia perunoita; älä leik
kele niitä rikki, etteivät tulisi vetisiksi ja 
mauttomiksi. Jos täytät keittoastian vaan 
*/4 vedellä ja asetat ristikon perunien alle 
vedenrajaan saat paljon maukkaampia peru
noita. — Velliä ja  puuroa  aijotut suurimot 
(ryynit) tulee ennen keittämistä hautoa kyl
mässä vedessä ko’on mukaan 4 —12 tuntia. 
Suolaa tahi sokuria pannaan vasta kun 
keitto on muuten valmis. — Putinkeja kei-
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tetään paraiten höyryssä; tavallinen poslii- 
niknppi, peitettynä voidellulla paperilla voi
daan tätä varten laskea kiehuvaan veteen. 
— Kun valmistat kastekkeita ja  suuruksia, 
niin keitä voita ja jauhoja 5 minuuttia en
nen muiden ainesten panoa; keitä, kaikki 
pannuun pantua, kasteketta tahi suurusta 
12 minuuttia, jotta se tulee helpommin su
lavaksi. — Kun teet hiivaleipiä, pitää hiiva 
liottaa haaleassa vedessä, eikä kylmässä 
tahi kuumassa. — Palkohedelmiä tulee en
nen keittämistä liottaa kylmässä vedessä 
10 tuntia. Tulelle ne pannaan kylmässä 
vedessä ja peitetään keitettäessä tarkalla 
kannella, että hyvä maku säilyisi. Pehme
nemisen jouduttamiseksi sopii joukkoon 
panna herneen kokoinen soodakappale kul
lekin litralle vettä. — Liha on keitettävä 
vienolla tulella ja kannellisessa astiassa. 
Liha, joka on äsken teurastetusta eläimestä, 
ei ole sopiva paistettavaksi; se tulee sitke
äksi ja kovaksi. Jos lihaa muuten tuntuu 
kovalta, sopii se nuijalla pehmittää. Piffiä 
liian kauvan ja heikolla tulella paistaessa, 
tulee se kovaksi. — Puljonkiin (lihaliemeen) 
lasketaan tarvittavan 750 gramm. lihaa 1,5
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litr. vettä. — Ota pois kasviksien päällim
mäiset lehdet. Jos kasvikset ovat lakastu
neet, seisota niitä ennen keittämistä kyl
mässä vedessä noin 20 minuuttia. Kasvik
set ovat pantavat kiehuvaan suolaveteen: 
ruokalusikalliven suolaa, teelusikallinen so- 
kuria ja 2 litr. vettä. Älä koskaan jätä kas
viksia pataan jäähtymään! — Jos jätät ka
lan perattua veteen likoamaan, menettää se 
makunsa j a kiinteytensä. Kala on keitettävä 
vähässä liemessä ja hiukan etikalla maus
tettava. Kala on pantava kuumaan, vaan 
ei kiehuvaan veteen, ettei menisi rikki, ja 
kiehutettava hiljalleen. Koettele, jos evä 
tahi liha helposti irtaantuu, silloin on kala 
kyllin kiehunut ja pois otettava. — Kun 

„ keität tahi paistat jotakin hapanta tahi suo
laista, ei sitä tulisi tehdä tinatuissa kastrul- 
leissa eikä läkkiastioissa, vaan emaljoiduissa 
tahi rauta-astioissa. Käytä aina emaljoituja 
tahi puulusikoita.*)

Vielä kerran : puhtautta, säästäväisyyttä  
ja  täsm ällisyyttä!

*) Hankittakoon joka kotiin kelvollinen keittokirja.
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82.
M i t e n  h ä r ä n  y .  m .  s .  k o ’o s t a  s e n  p a i n o  

a r v a t a a n .

Sekä myyjän että ostajan tulisi tietää 
teuraseläimen painon, toinen tietääkseen 
mitä pyytäisi, toinen mitä maksaisi. Mitta 
otetaan nuoralla etujalkain takaa häppäiden 
yli ja desimetreiksi luettu ympärysmitta 
antaa päätöksen.

Ympärysmitta 13,5 desim., paino 77 kiloa.
n 14 n n 86 n

n 15,5 V n 106 n

n 16,7 n n 123 m

V 17,2 V n 138 n

n 17,9 n n 162 V

n 18,6 n n 182 n

n 19,8 n n 206 V

» 20,6 n n 245 n

n 21,3 n n 261 n

n 22 n n 290 n

n 22,7 n n 323 n

n 23,2 n n 358 V
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83 .
T u p  a k a n p  o l t  o  s t  a .

Tupakanpoltto on kyllä rahoja kulut
tava, tarpeeton ja  osaksi epäsiistikin, mutta 
sitä on, sanoo eräs viisitoista vuotta kokeita 
ja vaarinottoja tehnyt saksalainen tiedemies, 
syyttömästikin mustattu. Tupakanpoltto koh
tuullisesti käytettynä ei pilaa näköä, eikä 
synnytä hermostumista, vaan vaarattomasti 
aikaansaa omituisen tyytyväisyydentunteen ja  
kuolettaa paljon suuhun tulleita tarttumaeli- 
öitä. Kuitenkin, kun tupakanpoltto synnyt
tää turhia menoja ja kun sitäkin helposti 
väärinkäytetään, on parasta  olla tupakan
polttoon itseään totuttamatta.

8 4 .
J u u s t o j a

estetään homeesen ja matoihin tulemasta 
siten, että ne säilytetään humalain joukossa, 
joissa ne tulevat myös paremman makui
siksi.
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8 5 ,
T a v a l l i s t e n  r u o k a - a i n e i d e n  r a v i n t o a r v o  

j a  h u o k e u s  t o i s i i n s a  v e r r a t t u i n a .

R u o k a -a in e e t.

R
a

v
in


to

-a
rv

o
.

K il. li tr. 
kapp l. 
h in ta  
penn..

H
u

o


k
eu

s.

Kaurasuurimot (ryynit) . . kilo 70,4 30 0.4

Ruisjauhot.......................... n 63,2 30 0,5

Ruisleipä, pehmeä . . . kappl. 42,2 20 0,5

Ruisjauhot, lestyt . . . kilo 66,5 40 0,6

Munat.................................... kappl. 11,4 8 0,1

Ohrasuurimot (ryynit) . . kilo 61,1 40 0,7

V e r i .................................... litra 37,8 30 0,8

Juusto, la ih a ..................... kilo 85,3 70 0,8

Silakat, suolatut . . . . r> 36,3 30 0,8

Pavut, ruskeat ............... n 78.4 60 0,8

H erneet............................... litra 34,i 30 0,9

Silava, t u o r e ..................... kilo 126,9 115 0,9

Ihra, sulatettu..................... n 200 180 0,9

Maito, kuorittu . . . . litra 11,3 10 0,9

Maksa, naudan . . . . kilo 54,4 50 0,9

Kaurajauhot (terveysj.) n 70,5 75 0,9

V ehnäjauhot.................... » 6 2 ,i 55 0,9

Silava, suolattu . . . . » 141 140 1

Silli, norjalainen . . . . n 57,4 6 0 1
Sydän ja keuhkot, naudan n 45,6 50
Silakat, tuoreet . . . . n 36,4 40 l,i
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R u o k a -a in eet.

i| R
avin

- 
jto-arvo.

K il. li tr. 
kappl. 
hinta 
penn.

Sf te 
S S

P erunat............................... litra 9,5 10 1,1Maito, kuorimaton . . . „ 16,9 20 1,2V o i .................................... kilo 171,8 220 1,*L a n t u t ............................... 6,9 10 1,4Porkkanat......................... 77 6,9 10 1,4

Perun a jau h ot..................... n 44,1 60 1,4
Siirappi............................... „ 39,6 60 1,5

Lam paanliha..................... 57 65,6 100 1,5

Riisisuurimot (ryynit) . . „ 41,4 60 1,5

Naudanliha.................... , „ 51,8 90 VVasikanliha......................... 65,6 125 1,9

Juusto, lihava..................... 103,8 200 1,3

J a u h oso k u r i.................... 57 50 100 2

Hauki, t u o r e .................... 57 20,8 70 3,4

R u sin a t............................... 57 29,2 120

L uum ut............................... 57 29,2 190 6,5

Hedelmät, kuivatut . . . 57 29,2 200 6,8

K a lja * )............................... 57 2,6 15 5,7

Ykkönen (1) huokeussarakkeessa tarkoittaa , että 
tavaran arvo 'parhaiksi vastaa sen hintaa. Ykköstä 
pienemmät numerot osoittavat, että ravintoarvo on 
suurempi tavaran hintaa; ykköstä isommat numerot 
näyttävät, että tavaran ravintoarvo on hintaa pienempi.

*) Maan keskihintoihin verraten, tuntuvat hinnat tässä 
yleensä liian kalleilta, mutta se ei vaikuta tuloksiin.
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86.
H e l p p o  k e i n o  s i e n i ä  s ä i l y t t ä ä .

Tämä tapahtuu tavalla, jota sanotaan 
„ kuivaksi suolaamiseksi “ . Sienet puhdiste
taan ja  pannaan suolan kanssa kerroksiin 
lasipurkkeihin tahi muihin sopiviin astioihin 
ja  pidetään pari vuorokautta painon alla 
suolavedessä. Sen jälkeen otetaan sienet 
pois ja  kuivataan hyllyillä. Tällaisina voi 
sienet säilyttää paperipusseissa tahi lasias- 
tioissa, kunnes niitä käytetään. Pari tuntia 
ennen käyttämistä on niistä suola liotettava 
kylmässä vedessä. Sitä suolavettä, joka saa
daan ensi suolaamisesta, voidaan käyttää 
toisten sienien suolaamiseen, niinkauvan 
kun suolaa on astian pohjalla.

8 7 .
K a h v i  j a  t e e  s e k ä  n i i d e n  o m i n a i s u u d e t  

j a  v ä ä r e n t ä m i n e n .

Että saataisiin hyvää kahvijuomaa, tu
lee ostaa hyvää kahvia, paahtaa ja  keittää
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se oikealla tavalla s. o. siten, ettei kahvista 
haihdu ryydinhaju ja  muut hyvät ominai
suudet.

Tottumattoman on ostaessa vaikea tun
tea hyvää kahvia. Tuntuva kahvinhaju, pa 
pujen tasaisuus ja  raikkaus sekä paisumat- 
tomuus vedessä ovat pääasialliset hyvät mer
kit; kun kahvia voidaan hyvin värjätä, on 
kaunis väri usein pettävää. Paras kahvi 
on n. k. Mokka-kahvi, joka  kuitenkin on 
perin kallista; Brasilian eli n. k. R ion  kahvi 
on myös auttavan hyvää ja  sitäpaitsi on se 
paljoa helpompaa. Brasilialaista kahvia löy 
tyy useampaa eri lajia, kirpeähajuiset, kel
tainen ja  sinisen viheriä ovat yleisemmät ja  
paraat lajit. Kahvilisiä käyttäessä on sikuri, 
etenkin kaupan oleva paahdettu ja  jauhettu 
huonointa. Vehnät, rukiit ja  ohrat sekä si- 
kurijuuri ovat paraimmat. Ne eivät m. m. 
haihduta kahvin oikeata makua.

Kahvinva.lmistuksessa on paahtaminen 
tärkein. Kahvipavut ovat ennen paahtamista 
haudottavat haaleassa vedessä, kuivattavat 
ja  sitte hyvällä hiilloksella paahdettavat 
kohtuullisenruskeiksi, ei tummiksi. Paahta
essa sopii avata paahtimen kansi ja  pirs-

,Sampo14, neuvonantaja eri aloilla. 9
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koittaa kahvipavuille hienonnettua sokuria, 
joka muodostuu kuoreksi pavujen ympä
rille ja siten estää kahvin n. k. laimenemi
sen. — Valmiiksi paahdettua ja jauhettua 
kahvia ei pitäisi ostaa, sillä siten voidaan 
saada huonoa ja väärennettyä tavaraa. Jau
hetun kahvin väärennyksestä (sikurilla) saa
daan seuraavalla, joku aika sitten keksityllä 
kokeella helposti selko: Valkealle paperille
asetetaan tutkittavaa haalealla vedellä kos
tutettua kahvia. Jos kahvi on sikurilla se
koitettua, värjää se paperin 2— 3 minuu
tissa ruskeaksi. — Oikea kahvi värjää pa
perin vasta noin 35 min. kuluttua, se kun 
liukenee paljon hitaammin.

Kahvi ei ole kohtuullisesti nautittuna 
terveydelle vahingollista, mutta jos sitä vää
rinkäytetään, juoden monia kuppia päivässä, 
synnyttää se velttoutta ja hermostumista 
sekä iltasin unettomuutta. Tee vaikuttaa 
myös, jos sitä iltasin enemmälti juodaan, 
unettomuutta. — Teetä väärennetään myös 
paljon ja yleensä on vaikeahkoa saada siitä 
selvää. Parasta on ostaa hyvä- ja puhdas- 
hajuista teetä, jolla on kalliimpi hinta.
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88.

K a r p a l o i d e n ,  p u o l o j e n ,  m u u r a i m i e n ,  v a 
d e l m i e n ,  m a n s i k o i d e n ,  m u s t i k o i d e n ,  k a r -  

v i a i s - ,  b e r b e r i s -  j a  v i i n i m a r j o j e n  s e k ä  
r a b a r b e r i n  s ä i l y t t ä m i s e s t ä  y .  m .

Karpaloita, kevätmarjoja ollen, ei juuri 
säilytetä pitempiä aikoja, mutta niistä pu
ristettua mehua useinkin säilytetään vuosi
kausia, siten, että lasipullot, joihin mehu 
kaadetaan, suljetaan uusilla kuumassa ve
dessä liotetuilla korkeilla, minkä jälkeen 
pullojen suut pistetään sulatettuun hartsi- 
ja vahaseokseen. Veteen sekoitettu karpa- 
lomehu on hyvin virkistävää kuumetauti- 
sille.

Paoloja säilytetään monella tavalla. Mar
jat voidaan m. m. panna astiaan ja kaataa 
puhdasta kylmää vettä päälle, niin että vesi 
ne peittää. Keitettyinä sokurin kanssa tahi 
ilman, säilyvät ne myös hyvin. Keittämisen 
tulee tapahtua kivi- tahi tinaamattomassa 
vaskiastiassa, ettei puolat mustuisi.
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Puoloista saadaan monenmoista halpaa, 
maukasta ja  terveellistä ruokaa.

Muuraimia säilytetään pulloissa samalla 
tapaa kuin edellä karpalomehusta on sanottu 
Särkyneistä marjoista, joita  ei säilytetä, so
pii puristaa mehun eheiden joukkoon  pul
loon.

M. m. voi muuraimia syödä lihapaistin 
kanssa tahi kermaan vatkattuina jälkiruo
kana.

Vadelmia kuivataan ja  m yös keitetään 
sokerissa. Vadelmat ovat ohuelti levitet
tynä tasaiselle paikalle asetetulle paperille 
kuivattavat muutamia päiviä auringonpais
teessa tahi, jos  ilma ei ole sopiva, heikosti 
lämmitetyssä uunissa. K un vadelmia keite
tään sokerissa, on sokeria käytettävä mar
jo jen  painomäärä. Jos alkavat käydä, kuten 
usein tapahtuu, ovat ne uudelleen sokeria 
lisäten keitettävät. Käym inen estetään se
koittamalla hieman salisyylihappoa kiehu
viin marjoihin.

Kuivatut vadelmat ovat teeksi valm is
tettuina hyviä kylmetyksestä syntyviä tau
teja ehkäisemään. Sekoittamalla kiehuvaan 
veteen vadelma- ja  punaviinimarjamehua,
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yhtäpaljon kumpaakin, ja vatkaamalla sii
lien vähäsen perunajauhoja sekä lopuksi 
lisäämällä siihen hieman jauhetuita mante
leja saadaan oivallista kiisseliä, jota jäähty
neenä kerman kanssa nautitaan.

Mansikoita voidaan vaan yhdellä ta
valla säilyttää pitempiä aikoja. Esim. yksi 
kilo mansikoita pannaan kivi- tahi posliini- 
astiaan, jossa ne muserretaan hyvin hie
noksi. 1,5 kiloa jauhettua sokeria sekoite
taan nyt marjoihin, joita sittemmin tunnin 
ajan hierotaan hopealusikalla. Säilytetään 
kivi- tahi lasiastiassa samoin kuin esim. 
karpalomehua. Mehuksi puristettuja mansi
koita voidaan sitruunahapolla ja sokerilla 
sekoitettuna (2 kil. marjoja, 20 gramm, sit- 
ruunahapp. ja 2 kiloa sokeria) talveksi säi
lyttää.

Mustikoita säilytetään monin tavoin m. 
m. kuivaamalla ja kivi- tahi tinaamatto- 
massa vaskiastiassa veden kanssa rikki keit
tämällä. Lämpöisinä pannaan ne lasipulloi
hin, joiden suut korkittua työnnetään sulaan 
keltavaha-, hartsi- ja sinettilakkaseokseen.

Kuivatut mustikat ovat ulostustaudissa 
hyvää lääkettä.
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Karviaism arjoja  säilytetään talveksi myös 
seuraavalla tavalla: Raa’oista isokokoisim-
mista marjoista leikataan kannat ja kukat 
pois, marjat pannaan lasipulloihin ja kaa
detaan puhdasta vettä päälle. Pullot korki- 
taan ja suut kastetaan hartsiin.

Berberism ehun  säilytysmenettely: Kun 
halla syksyllä on marjat pannut, noukitaan 
ne ja irroitetaan kannoistaan. Marjat ja 
sama määrä vettä keitetään hetkisen, jonka 
tehtyä mehu puserretaan liinakankaan lä- 
pitse ja kaadetaan pulloihin. Pullojen suut 
tukitaan samoin kuin ennen on mainittu. 
Oivallista berberismehua sekoitetaan mui
hin marjavalmisteihin.

Rabarberiruotien korjuuaika on aikai
sin kesällä kun varret ovat 2—3 desimetr. 
mittasia. Syötävät lehtiruodit kuoritaan niin, 
että kaikki sitkeät syyt niistä eroitetaan ja 
sisukset leikellään noin 5 sentim. pituisiksi 
palasiksi, jotka vedessä kiehuutetaan. Vis
pilällä ja härkkimellä vatkataan seos hie
noksi, sokeria ja peruna] auhoj a sekoitetaan 
ja keitos on jäähdyttyä valmis maidon kera 
syötäväksi.
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Rabarberipalasia säilytetään samalla ta
paa kuin raakoja karviaismarjoja.

8 9 .
V ä k i j u o m i a

ei pitäisi kukaan „kohtuullisestikaan“ nau
tita muulloin kuin lääkärin määräyksestä, 
sillä moninkerroin suurempi on niiden tuot
tama turmio kuin hyöty. — Alkoholipitoi
sista juomista ovat jalot rypäleviinit ja olut 
vähän viattomimpia, mutta „juurelta, puu
hun noustaan “ ja niin niistäkin voidaan 
alottaa ja lopettaa paloviinaan. — Viinit ja 
olut tuottavat jo yksinäänkin, jollei tarkinta 
kohtuutta seurata, kyllä surkeutta.

9 0 .
H y v ä n  l i h a n  t u n t o m e r k i t .

1) Veren pitää olla hyvin pois juossut. 
2) Jos liha on vaaleata, on elukka ollut sai
ras tahi huonosti ruokittu, jos se on tum
maa tahi sinipunaista, on elukka itsestään 
kuollut. 3) Hyvästi ruokitun elukan liha 
on marmorin näköistä s. o. rasvajuomuja 
on lihaksissa. 4) Sekä lihan että rasvan
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pitää olla kiinteätä. 5) Rasvan pitää olla 
valkoista, eikä verisuonista; jos se on kel
taista, on elukka ollut vanha. 6) Lihaksien 
välisissä kalvoissa ei saa olla mitään limaista 
eikä visvamaista nestettä. 7) Hajun tulee 
olla hyvän eikä inhoittavan.

9 1 .
T u p a k a n k a s v a t t a j i e n  t i e t o o n .

Koska maassamme on jo alettu viljellä 
arvokkaampiakin tupakkalajeja, olkoon tässä 
huomautettu, että jos tupakka korjataan vaan 
pnolituleentuneena, saadaan, joskin sato on 
pienempi, monta vertaa parempaa tupakkaa 
ja suurempi voitto kuin täysin tuleentu
neista lehdistä.



VIIDES OSA.
Tietoja ja neuvoja vaatetusta y. m. s. 

koskevissa asioissa.

9 2 .

S a n a n e n  j ä r k i p e r ä i s e s t ä  v a a t e t u k s e s t a .

Maamme ilmaan katsoen on pukumme 
päätarkoitus suojella ruumista kylmyydeltä, 
jota paitsi säädyllisyys vaatii lämpiminäkin 
vuodenaikoina käyttämään verhoja. Eläin
kunnan tuotteista, villoista ja karvoista val
mistetuilla vaatteilla voitamme parhaiten 
päätarkoituksemme s. o. lämmön säilyttä
misen. Kesäisin soveltuvat silkki-, puuvilla- 
ja liinakankaat parhain. Kesäpukua ei ole 
hyvä äkkiä vaihtaa paksuun talvipukuun, 
eikä talvipukua ohueen ja helpommin läm
pöä johtaviin vaatteuksiin, vaan muutos on 
tehtävä asteellisesti s. o. vähittäin. Eten
kin keväällä ilman jo tuntuessa hyvinkin
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lämpimältä, on oltava varovaisia, ettei ter
veytem m e tulisi kärsimään. Samoista syistä 
tulisi puvun aamuin ja  illoin olla lämpi
mämpi kuin päivällä.

Hairahtuneiden muotien orjuuttamina 
käytetään paljonkin sopimattomia vaate- ja  
sievistyskappaleita, jo iden  tekemät terveys
haitat ovat suuret. Kuinka monta uhria 
onkaan saanut esim. n. k. kureliivi, jo lla  
naiset, huolimatta kärsimyksistä, supistavat 
vartaloitaan hoikemmiksi. Epäterveellisiä 
ovat m yös naisten röijyihin asetetut ko
vasti puristavat teräs- ja  luuliuskat; samaa 
voi sanoa naisten ja  miesten käyttämistä 
kireille pingotetuista  vöistä ja  ahtaista jal
kineista y. m.

9 3 .

V a a t t e i d e n  p u h d i s t u s .

Kieltämätöntä on, että vaatteet p. m. 
kestävätkin kauvemmin, jos  ne hyvin usein 
puhdistetaan liasta ja  tomusta. Harjaa käy
tettäessä tulee sen olla pehmeän, eikä ko
van, vaatteita kuluttavan. Harjatessa vo i
daan, jos  kuiva harjaaminen ei riitä, useim
miten käyttää vettä ja  saippuaa, mutta eri-
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tyiset eri aineista tulleet tahrat pestään pois 
sopivilla aineksilla. Paitsi bentsiiniä ja pet- 
roleumia, joilla puhdistetaan yleensä kaikkia 
villavaatteita, käytetään' öljy maali- ja pihka- 
tahroja poistaessa tärpättiä; ruoste- ja muste- 
tahroja puhdistetaan asettamalla kankaan 
pellille, jota pidetään kiehuvalla vedellä 
täytetyn kupariastian päällä ja hieromalla 
tahraa jauhetulla käenkaalisuolalla; sitruu
namehu poistaa äskentulleet ruostepilkut. 
Vaatteet ovat sittemmin harjalla pestävät. 
Hometäplät lähtevät kun niitä hierotaan run
saasti suolan ja salmiakin sekaisella pienellä 
vesimäärällä. Pienet home- ja ruohoviheriä- 
tahrat poistetaan valkaisuvedellä. Terva- 
pilkkuihin hierotaan rasvaa, mieluummin 
voita ja pestään kuumalla vedellä. Marja- 
ja viinipilkut lähdetetään rikin (tulikiven) ja 
potaskan seoksella; vaatteet kastellaan ja 
sitte hierotaan niitä kahdesti. Hiki- ja virtsa- 
tahrat pestään etikka- tahi sitruunahapolla. 
Kahvin tuottaman tuoreen tahran voi pois
taa kylmällä vedellä; kuiva pilkku on en
sin kylmällä vedellä pestävä ja sitte keite
tyillä vielä kuumilla vehnänleseillä hangat
tava.
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9 4 .

P a r h a a n  k i i l t o k o v o k k e e n  v a l m i s t u s -  
o s o i t u s .

Tavalliseen kaupassa esiintyvään ko- 
vokkeesen sekoitetaan sade- tahi lumivettä, 
siksi että se tulee kerman paksuiseksi, minkä 
jälkeen joka puolikiloa kohti kovokeseosta 
lisätään 1,3 litr. valkaisuvettä *). Kun val- 
kaisuvesi ja kovo.keliemi ovat hyvin sekoi
tetut, lisätään vielä 14 litraa vettä, minkä 
jälkeen liemi seisokoon siksi, että seos pai
nuu pohjaan. Nyt kaadetaan vesi pois ja 
kovokkeesen kaadetaan jokaista puolikiloa 
kohti 4 litr. vettä, johon on 53 gramm. 
vihtrilliöljyä liotettu. Kun kovoke jälleen 
on hyvin sekoitettu, lisätään siihen uudel
leen 14 litr. vettä ja nyt saa seos taas sei
soa siksi, että kovoke laskee pohjaan. Sitte 
pestään kovoke monessa vedessä, jotka aina 
poiskaadetaan kovokkeen pohjaanlaskettua. 
Viimeisen veden poiskaadettua, kuivataan 
kovoke varjossa puhtaalla vaatteella. Tä-

*) Valkaisuvettä valmistetaan 1 osasta alakloorihappoisesta 
natroonista ja  8 osasta sade- tahi lumivettä.
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ten valmistettu kovoko tekee vaatteet koh
van valkeiksi ja  kiiltäviksi.

9 5 .

„ O n k o h a n  t ä m ä  k a n g a s  p u u v i l l o i l l a  
s e k o i t e t t u a

kysytään usein villakangasta ostaessa. Vää
rennys saadaan selville, jos  lankoja liuote
taan apteekista saatavassa kloorivedessä; 
villa värjääntyy keltaiseksi, puuvilla valkoi
seksi. Toinen keino on: Kangastilkkua liuo
tetaan tunnin aikaa 2 astetta väkevässä 
poltto-(kausti)lipeässä. Puhdas villa on silT- 
aikaa kadonnut, puuvillat jääneet.

9 6 .

O h j e i t a  s e u r a n ä y t t e l i ö i l l e  k a s v o j e n  
m a a l a a m i s e s s a .

Nämä säännöt ovat paljon yksinkertai
sempia kuin mitä näyttämöllä nähdessä saat
taisi luulla. Kumimmat ihmiset saadaan 
helposti sangen sieviksi.

Kuinka laihat kasvot saa lihaviksi ? Pos- 
kipäälle maalataan punaisella värillä ym 
pyrä, joka  alempana jätetään vaaleammaksi.
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Kuinka saa ison nenän pienemmäksi? P os
kea maalataan pnnaseksi jokunen linjaa lä
hemmäs nenänvartta; silloin näyttää pos
kelta se osa nenänsivua, joka  on samalla 
lailla maalattu kuin poski, nenä siis piene
nee. Kuinka saa liian pienestä tahi ohuesta 
nenästä leveämmän? Poskia punataan nenän- 
sivuun päin pari linjaa vähemmän. Silloin 
näyttää se osa poskesta olevan nenää, joka 
osa on maalattu samaan tapaan kuin nenä. 
Kuinka nenää jatketaan? Siten, että nenän- 
päähän tehdään pieni, valkea pilkku. Kuinka 
saa isosta suusta pienemmän? Huulet kum
massakin suupielessä pyyhkäistään poskiin 
käytetyllä värillä ja  raja merkitään kah
della pienellä, pystysuoralla tummanpunai
sella viivalla. Kuinka saa pienen suun suu
remmaksi? Punasella huulivärillä maalataan 
suupielet vähän y li tavallisuuden ja  merki
tään raja samoin kahdella tummalla v ii
valla. Kuinka saa silmien loisteen kirkkaam
maksi? Yksinkertaisesti siten, että alempaa 
silmäluomaa pitkin, sen kanssa yhtäsuun- 
taisesti, vedetään hieno musta viiva.

„Tusina“ - ja  seuranäyttelijäin on tar
pein vain oppia nämä säännöt ja  pari muuta
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lisäksi, ollakseen läpikäyneet naamioitus-sa- 
laisuudet.

9 7 .
A n t u r a n a h k a a  t u t k i t a a n .

seuraavalla tavalla: Hyvä nahka on syrjältä 
tasaisen ruskea, keskellä vihertävä juova, 
se on kiiltävä ja huokositta. Kalkilla 'pol
tettu nahka on syrjästä hyvin ruskea, yleensä 
huokoinen ja keveä. Vähän parkittu nahka 
on syrjästä sarven näköinen, ohut ja kan
kea. Muuten huonosti valmistettu nahka on 
syrjästä tumma ja huokoinen, sen syrjän 
keskessä on vaalea tahi musta juova.

9 8 .
H a t u t  k a i k i l l e  n a i s i l l e .

Usein olemme kuulleet kehoitettavan 
naisia, jotka kesäisin kaikissa tiloissa käyt
tävät monessa suhteessa kömpelöä, epämu
kavaa ja vähemmin sievää päähuivia, vaih
tamaan sen vaikka kuinkakin yksinkertai
seen hattuun. Muutamia ehkä löytyy, jotka 
luulevat tämmöisen vaihdoksen tarkoittavan 
jotakin „herrastelemista“ ja »kuuseen ku-
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roittelemista“ ; — tämmöiset epäluuloiset 
asettuvat kerrassaan naurettaviksi. Sivis
tysmailla on tapa ammoisista ajoista ollut 
käytännössä, eikä sitä meilläkään mikään 
estä yleiseksi saamasta, jos esim. perustet
taisiin koko maatamme käsittävä „yhdistys 
sopimattomien päähuivien poistamiseksi^ 
joka tehtävänsä täytettyään saisi hajota. 
Olisi aika meidän tässäkin osoittautua raa
kalaisten vastakohdaksi.

9 9 .

P i k k u t i e t o j a  i h o n - ,  h i u s t e n - j a  p a r r a n h o i -  
d o s t a  j a  s i e v i s t ä m i s e s t ä .

Erittäin tärkeää on pitää iho puhtaana, 
että se voisi täyttää eritystointansa s. o. haih
duttaa ruumiille tarpeettomia aineksia, toi
mia lämmöntasoittajana j. n. e. Kauneu- 
denaistikin vaatii puhtautta ja voimme siis 
yhtyä englantilaiseen sananparteen: puh
taus lähinnä jumalanpelkoa“ .

Apukeinoilla, joilla ruumistamme puh
distamme, on saippua tähdellisimpiä. Huo
not saippuat ja etenkin viheriä suopa ovat 
sopimattomia ihon, erittäinkin kasvojen ja



kasien pesemiseen. Usein koetetaan koreilla 
väreillä salata saippuan huonoutta, kuten 
on esim. manteli- ja  kokos-saippuan laita. 
Saippua, jota käytetään ihonhoitoon, tulee 
olla valmistettu valituista aineista, vähem
män alkalista (lipeäistä) ja  kovaa, eikä 
aivan helposti vaahtoavaa. Tohtori Pon- 
toppidan’in mukaan, on n. k. „Pears soapu 
yksi kaikkein parhaista saippuoista. H yvä 
saippua ei maistu kirpeältä eikä lipeämäi- 
seltä, eikä ärsytä ikeniä. Useimmiten ovat 
glyseriini-, terva- ja  n. k. antiseptiset (mä- 
dätystä estävät) saippuat tyydyttäviä. Gly- 
seriinisaippua estää ihon kuivumasta ja  ry
pistymästä sekä pitää sen pehmeänä ja  nuor- 
teana *). K un usein pestään kasvoja ja  kä
siä tulee käyttää yleensä hyvin mietoja 
saippuoita. N. k. hiekkasaippua, jossa löy 
tyy jok o  hiekkaa tahi hienonnettua hohka- 
kiveä, ei myöskään ole käytännössä hait- 
taavaa **).
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*) Kun glyseriiniä paljaaltaan käytetään, on siihen vettä 
sekoitettava, jottei se vaikuttaisi kuivattavasti. Vaan parasta 
lajia hankittakoon.

**) Ne, jotka vahingotta haluavat käyttää ihovoiteita, maa
leja ja  jauheita voivat kysyä lääkärin mielipidettä, sillä moiset 
valmisteet ovat usein paljasta petkutusta ja epäterveellisiä. Hy
vinä ihovoiteina on kuitenkin pidetty „Cold cream'ia“ ja  „Pom- 
made divine’a“ .

„Sampo“ , neuvonantaja eri aloilla. 10
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Hiushoidossa on päänahan hoidolla tär
keä sija. Hilse, jota päänahan eritteistä 
kerääntyy hiustenjuurille, on tarkoin ja va
roen poistettava kammalla ja harjalla, joi
den käyttäminen myös vaikuttaa elähyttä- 
västi hiussuoniin ja juuriin, jolFei niitä käy
tetä liian kovakouraisesti, josta hiukset voi
vat kulua, murtua irti syvennyksistään j. n. e. 
Pesu ei lainkaan ole päänahalle haitaksi, 
vaan hyödyksi, jollei ole erittäin tuuhea ja 
pitkä tukka, jota ei hevillä saa kuivaksi. 
Märällä tukalla käydä vaikuttaa miltfei sa
maa kuin oleksia märissä vaatteissa. Moni 
mies on saanut hiuksensa lähtemään jo 
kapäiväisestä hiustenpesusta. Hiuksia voi 
siis vaan korkeintaan kahdesti viikossa pestä, 
silloin lämpimällä vedellä, johon voi sekoit
taa vähän viinaa, jotta kuivuminen tapah
tuisi pikemmin. Heti pestyä ei sovi pai
naa lakkia märille hiuksille. Saippuaa käy
tettäköön hiusten pesussa mahdollisimman 
vähän, j oli’ei sitä tyystin viruteta; se sisäl
tää alkalia, joka vaalentaa ja punertaa tu
kan., Pesussa poistuneen rasvan sijaan so
pii päänahkaan hangata jotakin puhdasta, 
hieman salisylihapolla sekoitettua rasvaa.



,S a m po“ , n e u v o n a n ta ja  e r i a loilla . 147
— Hiusten luonnollinen suunta on päälaelta 
joka suunnalle. Jo vanhoilla kreikkalaisilla 
tapana ollut „otsatukka“ on luonnonmukai- 
sempi pakkojakauksia ja kärvennyksiä, jotka 
ovat hiuksille vahingollisia.

Partaa, joka rehentelee miesten kasvo
jen alaosassa, voi, paitsi sen käytäntöä kau
nistuksena, pitää hyödyllisenäkin. Kylmää 
vastaan on se tehokas suojakeino; hammas
särystä on niin monen moni päässyt täysi- 
parran kasvattamalla ja samaa sopii sanoa 
kaulantulehduksesta. Viikset taas toimitta
vat suun ja sieraimien edessä jonkinlaista 
ilmanpuhdistajan tointa ja ovat estäneet 
paljon rintatauteja. Sepille, kivenhakkaa- 
jille y. m. s. on parta tomun vastustajana 
hyvin tarpeellinen.



KUUDES OSA
Tietoja ja neuvoja kalastusta, metsäs

tystä, polkupyöräilyä, hiihtoa y. m. 
n. k. „urheilua“ koskevilta 

aloilta.

100.
R y ö s t ö k a l a s t u s t a

harjoitetaan, huolimatta asetuksista, paljon 
maassamme ja kuitenkin samaiset kalasta
jat valittavat kalojen vähenevän. — Pork- 
kaamisella ja molskuttamalla käiritään ka
lojen kudut, perin tiheillä verkoilla, rysillä 
ja merroilla pyydystetään niin pieniä ka
loja, että niitä ruokamies haukkaa puoli- 
tusinallisen yhdellä suunavauksella. „Pa- 
rempi pieni kala, kuin tyhjä astia“ sanovat 
ryöstökalastajatj joiden sietäisi hävetä lyhyt
näköistä ahneuttaan ja jotka sietäisivät 
useammin saada sakkoja takkoihinsa.
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101.
P o l k u p y ö r ä i l y s t ä .

Useimmat, lääkärit niiden ohessa, myön
tävät polkupyöräilyn hauskaksi, terveelliseksi 
ja  hyödylliseksi, joskin poikkeustapauksissa 
— vähän kalliiksi urheiluksi. Kuitenkin on 
huomattava, että liian kova ajo ei ole ter
veellistä eikä pyöräily yleensä ole henki
löille, joilla on erityisiä vatsavikoja, ter
veellistä. Polkupyöräily ei ole lainkaan niin 
yksipuolista ruumiinliikuntoon nähden kuin 
muutamat muut urheilut. Polkupyöräiliän 
ruumis oppii „kouraantuntuvasti“ tasapai
non lait, silmät tarkistuvat, käsi käy vaka
vaksi ja jalat kestäviksi. — Pyöräilemään 
ei sovi lähteä heti runsaan aterian jälestä 
eikä alkoholijuomia nautittua. Pyöräiliän 
tulee oppia hengittämään syvään ja har
vaan. Ylämäissä tulee etupyörää kannat
taa, joten nousu käy helposti. Kapeita pol
kuja ja rattaiden raiteita ajamaan opetel
lessa ei sovi katsoa etupyörän juuri eteen, 
vaan noin 2—3 metriä loitommalle. Liian 
kumara asento ei ole terveellistä eikä 
kauniskaan.
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102.
P o l k u p y ö r ä n  h o i t o .

Ei milloinkaan pidä ratsastaa täyttä
mättömillä renkailla. Varsinkin takapyörän 
renkaan tulee olla kovasti pumpattu. Ö ljy 
syövyttää kummia, jonka vuoksi ei öljyä saa 
päästää renkaille. Laakerit ja  mutterit tu
levat olla kovasti kiristetyt. Sateessa ajet
tua ovat nikkelöidyt osat pyyhittävät. K etju  
puhdistetaan paraiten ottamalla se irti ja  
panemalla sen paloöljyyn, jonka jälkeen 
sitä kotvasen liuotetaan hapottomassa öl
jyssä. Elleivät ilmarenkaat pidä ilmaa, tut
kitaan ne upottamalla pumputtuina veteen, 
jo llo in  vedestä nousevista rakkuloista vo i
daan tietää missä reikä on ja  se merkitä. 
Reiän voi paikkauskummilla tukota siten, 
että reiän ym pärykseen ensin pyhitään vä
hän bentsiiniä ja  sitte kummiliimaa jonka 
jälkeen hokdalle lasketaan niinikään bent- 
siinillä ja  liimalla voideltu sopivankokoinen 
kummikappale. Rengas pannaan nyt pai
katulta kohdalta vähäksi aikaa painon alle 
ja  ripustetaan sitte kuivumaan. Jos epäil
lään ilmaventtiilin päästävän ilmaa, tutki-
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taan sitä vesilasiin upottamalla, jo llo in  rak
kuloita luonnollisesti nousee milloin vikaa 
on. Renkaita älköön viileässä huoneessa 
pumputtako kovin täyteen ilmaa ja  sitten 
vietäkö auringonpaisteeseen, sillä ne siten 
voivat helposti ilman laajetessa räjähtää. 
K etju olkoon aina hyvin, mutta ei kovasti 
kiristetty.

Huolimattomasta hoidosta ovat seurauk
sena koneen kaikinpuolinen rappeutuminen 
ja  tapaturmat y. m. s.

1 0 3 .
K a l o j e n  s y ö t e i s t ä .

Syöttejä tulisi muuttaa vuodenaikojen 
ja eri kalojen mukaan. Särki syö paraiten 
talvella taikinaa, keväällä matoja ja  kesällä 
kärpäsiä. Ankerias, hauki ja  ahven syövät 
salakoita, särkiä, kuorreita, kiiskejä ja  ruu
tuja. Pikkukalain puutteessa voidaan nii
den asemasta käyttää syötteinä metallista 
tahi vaatteesta tehtyjä „kaloja“ , ehk’ei ne 
ole luonnollisten syöttien arvoisia. Salak
kaa ongitaan kärpäsillä. K uolleen kalan 
kappaleilla pyypystetään ankeriaita. Lahna
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tarttuu tuoreesen vehnäleipään tahi mal
taista, siirapista ja  ruisleivästä tehtyyn tai
kinaan. Kuumassa vedessä sitkeäksi vai
vattu maitojuusto on monelle kalalle herk
kua. Maltaiden, keitettyjen palkojen ja  
sinisaven kanssa sekaisin sotketut hyvän
hajuiset kasvit viettelevät kaloja erityisiin 
paikkoihin. Kala kurkistelee mielellään kiil
täviä kappaleita, jonkatakia m. m. punainen, 
salpietariöljyyn kastettu kangastilkku on 
hyvä kiinnittää koukunjuurelle. Suolaisen 
veden kalat syövät mielellään näkinkengän 
sisusta.

1 0 4 .

U i m i s e s t a .

Ehkä uimataito on jokaiselle, joka kos
kaan tulee vesillä kulkemaan, erittäin tärkeä, 
ei se sentään ole läheskään niin yleinen 
kuin suotava olisi, päinvastoin. Luulisi nii
den monien vuotuisten kuolemantapausten, 
jotka ovat johtuneet uimataidottomien ve- 
teenjoutumisesta, kehoittavan harjoittamaan 
uimista, joka  on mitä hauskin ja  terveelli
nen taito, mutta — turhaan. Osanneeko
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maamme väestöstä, joka asuu meren ja tu- 
hanten vetten läheisyydessä, 10 °/0 uida?

Tässä pari neuvoa uimista opetteleville. 
Ensin etsitään sopiva uimaranta, ei liian 
äkkisyvä eikä aivan matalan laakeakaan, ja 
sitte, joko korkki vyöllä varustettuna tahi 
vaan laudankappale kainaloiden alla veteen, 
jossa tehdään tuttuja liikkeitä eteenpäin 
pääsemiseksi. Uimataitoinen kumppani ol
koon näissä alkuharjoituksissa mukana, 
joissa tarvitaan vaan hieman kärsivällisyyttä 
ja levollista mieltä, joka suuresti helpoit- 
taa vedessä liikkumista. Jos harjaantuma
ton uimari joutuu hukkumisen vaaraan, sa
noo t:ri Wistrand, pysyy hän helpommin 
uppoamata kun kääntyy seljalleen, ojentaa 
vedessä (ei pinnalla) kätensä pään yli suo
raksi ja pitää suunsa koholla. Heikkoon jää
hän pudonnut kääntäköön selkänsä vasten 
jäänsyrjää ja yrittäköön saada kyynärpäät 
jäälle sekä sen jälkeen tehköön jaloillaan voi
makkaita survauksia liukuakseen seljällään 
ylös jäälle.
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1 0 5 .

V o i m i s t e l u n  h y ö d y l l i s e t  v a i k u t u k s e t .

Muun urheilun ja  ruumiillisen työn 
rinnalla on voimistelulla monta arvokasta 
etua. Voim istelua saatamme harjoittaa m il
loin tahansa ja  missä hyvänsä. Se vaikut
taa monipuolisesti, voimakkaasti ja  varmasti. 
Sitä voipi harjoittaa kaikenikäiset. Se an
taa meille suurimmassa määrässä voimaa ja 
notkeutta, terveyttä ja kestävyyttä, rohkeutta 
ja mielenmalttia, työkykyä ja itseluottamusta. 
Lopuksi vielä tärkeä voitto, josta on suuri 
hyöty  tulevillekin sukupolville : Voimistelu 
kehittää ruumiimme sopusuhtaisesti ja syn
nyttää muodon kauneutta.

Voimistelkaa ja  levittäkää harrastusta 
voim isteluun!

Harjaantumattomille voi liikkeissä ja  
telineiden teossa antaa ohjeita esim. jokai
nen kansakoulunopettaja maassamme.

1 0 6 .

H i i h d o s t a .

Miten saatte mielenne talvisin virkeäksi, 
elämänhaluiseksi, miten ruumiinne uupu-
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neita voim ia kohentelette, kun olette itsenne 
paljolla luku- t. m. sisätyöllä väsyttäneet? 
Suksille nousten ja valkeita vieruja ja kan
kaita hetkisen halkoen sen teette. Viim eis
tään paluutaipaleella alkaa uutta eloa tul
via olemukseenne, jokapäiväisimmässäkin 
taas tuntua omituista uutuuden viehätystä 
j. n. e.

1 0 7 .

V ä h ä s e n  s u k s i e n  h o i d o s t a .

Sukset useimmiten tulevat jonkun ajan 
käytännössä oltuaan kuluneiksi, vähemmin 
jalkaviksi, alaspäin kaareviksi j. n. e., j o 
ten nekin vaativat huolellista hoitoa ja  kor
juuta. Suksien pahempaa kulumista estääk
seen, tulee omistajan ne hyvin  voidella ja  
paahtaa. Käytäntöön otettaessa eivät suk
set enää saa olla lainkaan luonnontuoreet, 
jom m oisiin ei terva im eydy. Terva paah
detaan .tulen tahi auringon lämmössä suk
siin. Jälkeenpäin sopii suksien liukkautta 
lisätä jollakin sopivalla voiteella esim. ka- 
lanrasva- ja  tervaseoksella, joka on erittäin 
kelvollista. Jalkavuuden puutetta y. m. 
epämuotoa parantamaan ruvetessa ovat suk-



set ensin kuumassa vedessä norj ennettävät. 
Muuten ovat sukset säilytettävät kuivassa 
paikassa, etteivät kävisi kieroiksi. Enna
kolta sopii suksien nousemiin imetyttää ter
vaa ja pellavasiemenöljyä, joka suuressa 
määrässä estää suksien „ laukeamasta “ .

1 0 8 ,

N e u v o  k o i r i e n  m y y j i l l e .

Eräs kokenut urheilija antaa niille, jotka 
myyvät koiransa, seuraavan neuvon: „Ä l
kää myymäänne koiraa puhutelko sen en
tisellä nimellä, älkää sitä hyväilkö, muuten 
te teette sen nykyiselle omistajalle suuren 
kiusan ja pilaatte hänen koiransa, ja sa
masta svystä on tärkeätä kaikille koirain 
ystäville yleensä teroittaa mieleen: älkää 
hyväilkö toisten koiria“ .

1 0 9 .

M e t s ä s t ä j i l l e  j a  k a l a s t a j i l l e .

Älkää lähtekö metsästämään ennenkuin 
olette oppineet varmalla kädellä pitelemään 
pyssyä; teette muuten otuksista raajarik-
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koja tahi niitä kidutatte. Säästäkää emää, 
jo lla  on pojat, ja  yleensä keskenkasvuisia 
otuksia. Pidetkää aina pyssyä kuin se olisi 
ladattu, niin itsestään välttyy moni onne
ton tapaus. Teurastakaa kala heti saatuanne; 
ei teitä sen muuten pitkä kuolinkamppailu 
hyödytä, se vaan osalti pilaa kalan ma’un 
ja  ravintoarvon. Nuhdelkaa julmuudesta 
niitä, jotka eläviä kaloja, niiden leukoihin 
pistetystä koukusta punnitsevat. Muuten 
on epä-oikeata ja rääkkäystä käyttää eläviä 
pikkukaloja syötteinä. Ajatelkaa miltä teistä 
itse tuntuisi kitua vuorokausia koukku ruu
miissanne. —  Etsiköön kukin elantonsa ju l
muutta ja  rääkkäystä harjoittamatta.

110.
N e u v o  m a a l i i n a m p u m i s t a  h a r j  o s t e 

l e v i l l e .

P yssy  on aina alhaalta ylöspäin koho
tettava kunnes ehditään maalin tasalle, jo l 
loin se on silmiä sulkematta ja  pelotta lau
kaistava. Jos ampuja ei laukaise silloin 
pvssyä kun tähtäinjyvä on noussut maalin 
kohdalle ja  pilkku silmänräpäyksessä, ikään-
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kuin värjytty ään, selvenee, jolloin on otol
linen hetki, on parasta laskea pyssy ja uu
delleen tähdätä, sillä maali tuntuu heti uu
delleen värjyvän ja silloin ei sattuminen 
ole ollenkaan varma asia.



SEITSEMÄS OSA.
Yhtä ja toista.

111.

T a s k u k e l l o a

on aina koetettava säästää loukkauksista ja  
estää tomuttumasta, sillä sitä suuret höyry
koneetkin vaativat. Tasku, jossa kelloa pi
detään on usein puhdistettava tomusta ja  
vuorikankaan palaisista, jotka muuten tun
keutuvat parhaitenkin suljettuihin kelloihin 
ja  ne pilaavat. K ello on aina, mikäli suin
kin, vedettävä samoilla ajoin vuorokaudesta. 
Tavallisilla kelloilla tulee olla aina sama 
asema; silloin kun kelloa ei kanneta tas
kussa, ei sitä saa jättää makaavaan asen
toon. Umpikuorista kelloa ei saa yöksi au
kaista. K ellon käynti riippuu suureksi osaksi 
sen rakenteesta ja  täydellisyydestä, joten  ei 
parhaaltakaan silinterikellolta voi vaatia yh-
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tenäistä säännöllisyyttä. Lämpömäärän eroi- 
tus ja  ilman kosteus vaikuttavat tavallisiin 
kelloihin hyvin huomattavasti. Perin tarkka- 
tekoiset ja  kalliit ankkurikellot yksin voi
vat vähimpään määrään supistaa niiden vai
kutukset.

Kello on puhdistettava joka toisena tahi 
viimeistään joka kolmantena vuotena, muu
ten se suuremmassa tahi vähemmässä mää
rässä turmeltuu. Jos kello sattuu veteen 
putoamaan, on se viipymättä kellosepän 
puhdistettavaksi lähetettävä.

112.

A s t i a i n  t i n a a m i s e s t a .

Mitään ammattimiestä ei tarvita, sillä 
jokainen emäntä voi itsekin tinata astiansa. 
Astiat puhdistetaan mitä tarkimmin ja  sitte 
sulataan niissä hiilitulella niin paljo tinaa 
kuin luullaan tarvittavan. Tinan sulattua 
heitetään joukkoon  vähän jauhettua sal- 
miakkia ja  tinaseosta pyhitään karkealla 
rievulla ympäri.
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1 1 3 .

L u t e i t a  v a s t a a n

on tärpätti tehokkaampaa kuin monet kii
tetyt valmisteet. Jos n. k. „luteenjauhetta“ 
käytetään, on jauhe puhallettava luteiden- 
pesiin niin, etteivät syöpäläiset tiedä olla 
varoillaan ja vetää kiinni selkäsaumojaan, 
joissa myrkky miltfei yksinomaan vaikuttaa.

1 1 4 .

T a s k u k e l l o  k o m p a s s i n  a s e m a s t a .

Taskukelloa voi varsin hyvin käyttää 
kompassin asemasta, milloin ilma on niin 
selkeä, että auringon voi nähdä. Tuntiosoi- 
tin käännetään aurinkoon ja tämän sekä 
XII:n välillä on silloin pohjoinen.

1 1 5 .

H a m m a s s ä r k y ä ,

tuota mitä tuskallisinta tautia vastaan käy
tetään helpotusta tuottavina m. m. cajeputi- 
tahi neilikkaöljyä kolossa tahi ikeniin hie
rottuna, mikstura simplex’iä samoin, eau de



162 ,Sam.po“ , neuvonantaja eri aloilla.

colognea samoin; reumatismissa: salisyli- 
natronia 3— 4 pulveria päivässä, sisäänotet- 
tuna *), suolaa ja viinaa; kaikenmoisiin ham
massärkyiini!: 8— 13 gramm. salpietari-eet- 
teriä ja 2 gramm. valkoista hienonnettua 
alunaa, joista tehtyä seosta vähäsen pan
naan koloon, ei muualle. Viimeksimainit
tua lääkettä on hyvin kiitetty.

Toivotun vaikutuksen tehtyä, on suu 
ja hampaat lääkkeistä hyvin puhdistettavat, 
sillä lääkkeet syövyttävät hampaita. Ham- 
massärkylääkkeitä ei tule niellä vatsaan.

116.

M i t e n  k u k k i a  l a k e e r a t a a n .

Keino on helppo ja kaunis: 30 gramm. 
muurahaispihkaa, 13 gr. mastikspihkaa ja 
2 gr. kamferttia jauhetaan ja pannaan pitkä
kaulaiseen pulloon. Näiden päälle kaadetaan 
1 litra oikeata viiniväkeä (spiritus viiniä), 
jonka jälkeen ainekset, ensin useasti sekai
sin puhdistettua, pannaan kohtuulliseen 
lämpimään selkenemään. Ne kukat, joiden

* ) Salisylihappo on muihinkin äkillisluontoisiin renmatilli- 
siin särkyihin paras lääke.
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väri tahdotaan säilyttää, sivellään tällä vär- 
nissalla, joka on myös karttoihin, maalauk
siin y. m. s. sopivaa.

1 1 7 .

T e r ä k s e n  k a r k a i s e m i s e s t a  j a  p ä ä s 
t ä m i s e s t ä .

Kun terästä kuumennetaan ja sitte 
äkisti jäähdytetään, muuttuu se kovaksi, 
r)karkenee“ . Oikein karkaista ei ole help
poa; se vaatii suurta harjoitusta. Kun kar
kaistua terästä kuumennetaan, muuttuu se 
pehmeämmäksi; tätä menettelyä sanotaan 
„ päästämiseksi11.

Päästäessä näyttävät kuumuuden mu
kaan vaihtelevat värit teräksen kovuuden.

Päästösarja: Soveltuu:
Vaaleankeltainen 220° Lanseteiksi y. m.
Oljenkarvainen 280° Partaveitsiksi v. m.
Ruo s teenkarv ainen 255° Taltoiksi y. m.
Purppurapilkkuinen 265° Kirveiksi y. m.
Purppurainen 277° Pöytäveitsiksi y. m.
Vaaleansinervä 288° Kellonjousiksi y. m.
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Päästösarja: Soveltuu:
Tummansinervä 293° Sahoiksi y. m.
Mustansinervä 816° Pistosahanteriksi y. m.

Jäähtyessä katoovat värit päinvastai
sessa järjestyksessä.

1 1 8 .

H y ö n t e i s e t  k a r k o i t e t a a n  e l u k o i s t a

voitelemalla niiden selkiä kerran viikossa 
seoksella, jota ya.linisteta^n 115 gramm. 
rikkihärmetta,’ '6,2 litr. tervaa ja l,i litr. 
hylkeen rasvaa. ^  ̂ ,..

1 1 9 .

N ä k y m ä t ö n t ä  k i r j o i t u s m u s t e t t a ,

joka esiintyy paperia lämmittäessä, tehdään 
lusikallisesta vettä ja 8 tipasta vihtrilliöljyä.
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