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I.

Kokoonkutsuminen ja keskustelu-aineet.

Maanviljelysvirkamiesten kolmannessa kokouksessa 
Tampereella 1897 tarkastettiin ja hyväksyttiin »Maan
viljelysvirkamiesten yhdistyksen» sääntöehdotus ja pää
tettiin hakea sille vahvistus. Valittiin myöskin väli
aikainen toimikunta, jonka tuli 2 vuoden kuluttua eli 
vuonna 1899 kutsua mainittu maanviljelysvirkamiesten 
yhdistys perustavaan kokoukseen Helsinkiin. Väliaikai
nen toimikunta, johon kuuluivat maanviljelysneuvos 
Michael von Haartman, tohtori Gösta Grotenfelt, maan
viljelyskoulun johtajat C. J. Myrsten ja Ernst Fabritius 
ja agronoomi Johannes Jernström sekä varajäseninä 
lääninagronoomi A. Th. Europaeus ja maanviljelysneu
vos Onni Schildt, kutsui koolle maanviljelysvirkamiesten 
neljännen kokouksen Helsinkiin Kesäkuun 17 ja 18 päi
väksi, kun maanviljelysvirkamiesten yhdistyksen sään
nöt eivät vielä silloin olleet tulleet hyväksytyiksi. Pai
netussa ja levitetyssä molemmankielisessä ohjelmassa 
esitti toimikunta kokouksen käsiteltäviksi seuraavat

Keskusteluaineet.

I. Opetustoimi.

1. Onko pyrittävä yhdenmukaisuuteen opetusme
todeissa meidän maanviljelys-ammattikouluissamme, ja
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jos kysymykseen vastataan myöntäväisesti, mitenkä voi 
sen saavuttaa nykyisissä oloissamme? Esittäjä: A. Grön- 
vall.

2. Kun eräät maanviljelyskoulujen haltijat edel
leenkin ovat pysyttäneet n. s. vaatetusavun oppilaita 
varten ja tämä on herättänyt tyytymättömyyttä niillä 
tahoilla, missä tämä apuraha on poistettu, niin kysy
tään: mitä olisi tehtävä yhdenmukaisuuden aikaansaa
miseksi tässä suhteessa? Esittäjä: A. G. Hilden.

3. Mitenkä voidaan saada eteviä agronoomeja 
opettajatoimeen meidän ammattikouluissamme ja mi
tenkä olisi turvattava heidän taloudellinen tulevaisuu
tensa? (Kysymyksen ehdoittanut Edv. Björkenheim ja 
A. G. Hilden). Esittäjä: Edv. Björkenheim.

4. Eikö olisi syytä käytäntöönpanna n. s. oppi- 
lasjärjestelmää käytöllisessä maanviljelys-opetuksessa? 
Esittäjä: A. Granström.

5. Onko n. s. maanmiestalvikurssien nykyinen 
järjestelmä sovelias? Esittäjä: A. Granström.

6. Mitenkä on metsänhoito-opetus järjestettävä 
alemmissa maanviljelyskouluissa? Esittäjä: Thom. Can- 
nelin.

7. Eikö maanviljelystalousoppi olisi otettava eh
dottomaksi opetusaineeksi niin ylemmässä kuin alem
massa maanviljelysopetuksessa maassamme? Esittäjä: 
G. Grotenfelt.

8. Olisiko syytä, että synnytysopin ja yleisimpäin 
eläintautien opetusta karjanhoidon kouluissa antaisi 
eläinlääkäri, kuten alemmissa maanviljelyskouluissa. 
Esittäjä: A. Höijer.

II. Yleinen maanviljelys.

3. Mitenkä saataisiin kotimainen maataloustuot
teiden kauppa järjestetyksi paremmalle kannalle? Esit
täjä: J. Jernström.
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10. Voimmeko rakentaa halvemmalla kuin tähän 
saakka, alttiiksi panematta tarkoituksenmukaisuutta; ja 
millä tavoin? Esittäjä: Alfr. Sjöström.

11. Eikö olisi syytä perustaa siementen jalostus- 
yhdistyksiä tahi voisiko muulla tavoin saada parempaa 
siementä? Esittäjä: M. von Essen.

12. Mitenkä on kotitarvehakkuu yksityismetsissä 
järjestettävä? Esittäjä: Alfr. Grönvall.

13. Katsotaanko hyötyä olevan n. s. ojituslauta- 
kunnista ja mitenkä näitä siinä tapauksessa yleisemmin 
saataisi toimeen? Esittäjä: C. J. Myrsten.

III. Maitotaloutta ja karjanhoitoa.

14. Kun juuston valmistus, joka on pidettävä miltei 
yhtä tärkeänä osana maitotaloudessamme kuin voinkin 
valmistus, on suuressa osassa maatamme varsin alku
peräisellä kannalla ja paikoittain on sen kaupaksi val
mistaminen perin tuntematonta, niin kysytään mitä 
juuston valmistuksen edistämiseksi maassamme on teh
tävä? Esittäjä: J. Laitinen.

15. Onko hevossiitoslaitos-asia meillä haudattava? 
Esittäjä: J. Mannerheim.

IV. Maanviljelysinsinöörein ja agronoomein virkatoimesta.

16. Ovatko kaikki maanviljelysinsinöörit ja läänin 
agronoomit yksimielisiä siitä, millä tavalla sarekkeet 
Maanviljelyshallituksen antamassa heidän töitään kos
kevassa taulukaavassa ovat täytettävät vai tarvitaanko 
siinä kohden tehdä yhteinen sopimus ja olisivatko ehkä 
sarekkeiden otsakirjoitukset jossakin määrin muutetta
vat? Esittäjä: Th. Forssell.

17. Mikä tapa on pidettävä sopivimpana hyödyn 
määräämisessä järvien laskussa ja vesiperäisten mai-



den kuivaushankkeissa, ja eikö siksi hyväksyttyä tapaa 
olisi kaikkien tällä alalla työskentelevien ehdottomasti 
noudatettava? Esittäjä: I. A. Schroeder.

18. Olisiko suotava, että rakennusneuvojia ase
tettaisiin pieniä maanviljelijöitä varten? Esittäjä: N.M. 
Bremer.
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II .

Kokouksen avaus.

Sittenkuin kokouksen osanottajat, noin 60 luvul
taan, olivat Kesäkuun 17 p:nä klo 10 jälkeen aamu
päivällä kokoutuneet Alppilan kokoussaliin Helsingin 
kaupungin ulkopuolelle, avasi kokouksen väli-aikaisen 
toimikunnan puolesta maanviljelysneuvos M . von Haart
man tervehdyspuheella sekä kehoitti läsnäolijoita valit
semaan puheenjohtajaa. Yksimielisesti valittiin puheen
johtajaksi maanviljelysneuvos Edvard Björkenheim. Sih
teeriksi valittiin agronoomi U. Brander.

Puheenjohtajan kysymyksen johdosta, tarvittaisiko 
kokouksessa tulkitsemista toisesta kielestä toiseen, vas
tattiin yksimielisesti kieltävästi.

Pöytäkirja päätettiin laadittavaksi sekä suomeksi 
että ruotsiksi siten, että pohjustukset ja myöskin lau
sunnot tulevat pöytäkirjaan mikäli mahdollista sillä kie
lellä, jota puhuja on käyttänyt.

Pöytäkirja päätettiin myöskin painattaa ja jakaa 
osanottajille.

Ennenkuin ryhdyttiin varsinaiseen keskusteluun 
ilmoitettiin että

Maanviljelysvirkamiesten yhdistys

voisi tässä kokouksessa perustautua. Maanviljelysneu
vos M. von Haartman teki selkoa siitä mitenkä pitkälle 
maanviljelysvirkamiesten yhdistyksen sääntöjen vahvis-
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tus oli joutunut. Senaatti oli puolestaan muutamia päi
viä sitten vahvistanut yhdistyksen säännöt ja odottivat 
ne nyt kenraalikuvernöörin vahvistusta. Arveli, että 
yhdistystä näin ollen voitaisi lopullisesti ruveta nyt pe
rustamaan. Kehoitti läsnäolijoita kirjoittautumaan yh
distyksen jäseniksi. Jäsenkirjoja oli toimikunta pitänyt 
tarpeettomina, mutta oli sen sijaan hankittu jäsenmer- 
kit — hopeanväriset apilaanlehdet neulaksi muodostet
tuna — joita oli nyt jäseniksi rupeavien saatavina. Il
moitti myöskin että Senaatin maanviljelystoimituskunnan 
kautta oli saatu 500 Smk. kokouksen menojen korvaa
miseksi.

Kokous yhtyi siihen, että tässä tilaisuudessa voi
taisi maanviljelysvirkamiesten yhdistys lopullisesti pi
tää perustettuna. Toimitettiin sentähden jäsenten si- 
säänkirjoitus. Jäseniksi kirjoitettiin seuraavat, joista 
muutamat eivät kumminkaan bileet saapuvilla.
Alfthan, B.
Aminoff, Alex. 
Björkenheim, Edv. 
af Björksten, Valdemar 
Blom, E. V.
Blomgren, M. 
Mether-Borgström, Ernst 
Brander, U.
Bremer, N. M.
Bremer, Uno 
Cleve, K. Z.
Ehrnrooth, Georg. 
Ekengren, Gustaf L. 
Ekroos, Klas.
Elfving, Östen *) 
Enckell, Karl 
Europaeus, A. Th.

Forssell, Adolf 
Forssell, Theodor 
Granström, A.
Grape, Uno 
Grotenfelt, Gösta *) 
Grotenfelt, Nils 
Grönvall, A. 
von Haartman, M. 
Hilden, Arth. G. 
Hilden, E. Th. 
Hällström, J. Erkki 
Höijer, Allan 
Jernström, Johannes 
Kariniemi, F. E. 
von Konow, Evert. 
Koskelin, K. V. 
Kouvo, A.

) Ei ollut kokouksessa saapuvilla.
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Laitinen, J. 
Lindberg, Huugo 
Lindholm, C. F. 
Lindroos, W. 
Malm, E. A. 
Malmberg, Frans 
Mattila, G. A. 
Myrsten, Carl. J. 
Mäenpää, Markku 
Palen, P. 
Palmgren, Axel 
Relander, Evald 
Rosenberg, Arvid

Ruohtula, O. S. 
Saalasti, Filip 
Sagulin, Wald. 
Yoss-Schrader, Alb. 
Schroeder, I. A. 
Serlachius, Gideon 
Simola, Evert 
Sinkko, E.
Sunila, J. E. 
Söderman, K. A. 
Wiklund, C. L. 
Winter, Artur

60. von Wright, Adolf.

Sääntöjen mukaisesti suorittivat yhdistyksen kas
saan jäsenmaksuna vakinaiset virkamiehet ja koulujen 
johtajat 10 Smk. sekä muut henkilöt 5 Smk.

Tämän jälkeen valittiin 7 valitsijamiestä, joiden 
tuli kokouksen kuluessa valita uudelle yhdistykselle 
toimikunta. Valitsijamiehiksi tulivat ylitirehtööri N. 
Grotenfelt (26 äänellä), tirehtööri K. Enckell (25 ä.), 
maanviljelysneuvos E. Björkenheim (23 ä.), maanvilj.- 
neuvos M. von Haartman (21 ä.), agronoomi J. Jern- 
ström (20 ä.), meijerikonsulentti A. Voss-Schrader (16 ä.) 
ja tirehtööri A. Grönvall (16 ä.). Näiden toimittaman 
vaalin kautta tuli yhdistyksen

Tohtori Gösta Grotenfelt, puheenjohtaja; 
Maanviljelysneuvos Edvard Björkenheim, v. puh.- 

johtaja;
Maanviljelyskoulun johtaja Arthur Hilden, rahas

tonhoitaja;

toimikunnan
muodostamaan seuraavat:

Vakinaisina jäseninä



Tirehtööri Karl Enckell; 
Maanviljelysinsinööri Georg von Fieandt.

Varajäseninä

Agronoomi Johannes Jernström, sihteeri. 
Meijerikonsulentti Albert Voss-Schrader.
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III .

Keskustelut.

Keskusteluihin ryhtyessä ehdotti A. Grönvall, että 
ensin käsitettäisi muutamat yleisluontoiset kysymyk
set yhdessä kaikkien osanottajien kanssa ja sitten ha
jauduttaisi osastoihin keskustelemaan spesiaalikysymyk- 
sistä. Tämä ehdotus saavutti kannatusta ja keskusteltiin 
siten yhdessä kysymykset 1, 3, 4 ja 5. Myöhemmin ja
kautui sitten kokous 2 osastoon. Ensimäisen osaston 
käsiteltäviksi päätettiin jättää kysymykset 6, 7, 8, 9, 
10, 11 ja 12, toisen osaston käsiteltäviksi kysymykset 
13, 14, 16, 17 ja 18.

Kysym yksen N\o 1 »Onko pyrittävä yhdenmukai
suuteen opetusmetoodeissa meidän maanviljelysammatti- 
kouluissamme, ja jos kysymykseen vastataan myöntä- 
väisesti, mitenkä voi sen saavuttaa nykyisissä olois
samme?» pohjusti maanviljelyskoulun johtaja A. Grön
vall seuraavalla kirjallisella alustuksella:

»Jokainen, joka on työskennellyt maanviljelysam- 
matti-opetuksen alalla, on varmaankin huomannut, miten 
toinen oppijakso, jonka hän laskee koulustaan, eroaa 
entisistä ei ainoastaan nerollaan, totuudellaan y. m. 
ominaisuuksillaan, vaan myös tietomääränsä kautta, 
minkä oppilaat ovat koulu-ajalla saavuttaneet. Vähem
min ihmeellistä on, että eri koulujen oppilaat ovat eri 
tietomäärällä varustettuina. — Mutta tällainen erilai
suus oppilasten ja oppilaitoksien välillä saattaa olla
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omiaan herättämään epäluottamusta meidän koululai- 
toksiamme vastaan. — Meidän tulee siitä syystä pyrkiä 
luomaan enemmän samanarvoista tuotetta — tietysti 
mikäli tämä seikka on opetusmetoodeista riippuva. —  
Oppikurssit olisivat tarkastettavat asianomaisien opet
tajien kautta, ei ainoastaan tieteelliset oppiaineet vaan 
myös käytännölliset harjoitukset, ei ainoastaan mää
ränsä vaan myös muotonsa puolesta. — Vastaan sii& 
tähän kysymykseen, että pidän tarpeellisena ja toivotta
vana jonkinmoisen yhdenmukaisuuden opetusmetodissa 
maanviljelysammattikouluissamme.

Kuitenkin pidän tarpeettomana, että pyrkimykset 
yhdenmukaisuuteen ulottuvat niin pitkälti, että koulun 
niin sanoakseni erikoisominaisuuksia tukahdutetaan eli 
riistetään siltä. Valamatta kaikkia kouluja samaan vor
muun olisivat oppijaksot saatettavat mikäli mahdollista 
täydellisiksi opetuksen suhteen. — — —

Vaikka hallituksemme kiitettävällä tavalla on koet
tanut vaikuttaa yhteensulattamisaatteen hyväksi, tuntuu 
luullakseni yhdysside koulujen välillä tällä haavaa enem
män kuin heikolta. Toisessa koulussa ei tunneta miten 
toisessa opetetaan, eikä niitä parannuksia ja kokeita, 
mitkä toisissa oppilaitoksissa tehdään.

Kun meillä ei myöskään ole Suomessa maanvilje- 
lysseminaaria, eikä normaalikoulua, joissa opettajia kas
vatettaisiin, vaan niitä otetaan niin sanoakseni maan
tieltä ja tykkänään luottamuksella, ettei tähän alaan 
antaudu muita kuin henkilöitä, joilla on luonnollinen 
taipumus ammattiinsa, olisi mielestäni syytä edes tar
jota heille tilaisuutta kehittymiseen niin paljon kun 
mahdollista. Ehdotan sentähden seuraavaa:

1) Opettajat olisivat otettavat koetusvuosiksi sekä 
velvollisuudella, ennenkuin vakituisiksi otetaan, antaa 
hyväksyttäviä koetustuntia, jolloin heidän opetusky- 
kyään arvosteltaisiin sopivalla tavalla.
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2) Sitä paitsi olisi mielestäni järjestettävä siten 
-että opettajat myös sen jälkeenkin voisivat kellittyä 
esim. vuosittain tarjoomalla heille tilaisuutta kokoontua 
esim. viikoksi ja vuorovuosin mieluummin jollekin isom
malle koululle, jossa saisivat seurata opetusta ja vaih
taa kokemuksia. Matka-apuna auskultanteille olisi vä
häinen stipendiumi annettava matkan pituuden mukaan.

3) Tahtoisin myös ehdotella, että kokous lausuisi 
toivomuksena, että ne lomakurssit, joista Tampereella 
keskusteltiin, koetettaisiin saada piankin syntymään. Ne 
olisivat luullakseni myös omiaan virkistyttämään ja 
kehittämään koulujen opettajia.

4) Viimein pyydän saada esittää, että vihdoinkin 
tehtäisiin jotakin kelvollisien oppikirjojen hankkimista 
varten. Kokouksessa Kurkijoella on tämä kysymys ollut 
pohdittavana ilman että siitä on tullut sanottavia pa
rannuksia, muutamia harvoja poikkeuksia lukuun otta
matta. Kansakouluja varten on tämä sama kysymys 
näinä aikoina kuten tunnettu ollut pohdittavana varta 
vasten asetetun komitean kautta. Jo Kurkijoen kokouk
sessa 1895 esitin tällaisen komitean asettamista maan- 
viljelysammattikouluja varten, mutta tähän ehdotukseen 
ei silloin pantu paljon arvoa. Nyt uudistan ehdotukseni 
toivomuksella että, kun muut ovat käyneet edellä, me 
ehkä kumminkin osataan noudattaa esimerkkiä.

V. Grotenfelt förenade sig i hufvudsak med refe- 
renten. Man mä icke begära, att nägot tryck frän sty- 
relsens sida skulle ifrägakomma för att ästadkomma 
uniformitet emellan skolorna. De mä hafva sin prägel. 
FÖrenade sig om gemensamma möten för lärare pä sär- 
skilda skolor. Dessa möten borde dock anordnas pä 
privat väg och blott ansökas stipendier frän allmänna 
medel. Motsatte sig seminarier. Ansäg det för en lycka 
att vi ej hade sädana för vära jordbruksskolelärare. 
Hvad jordbruksskolelärare fela i metod, vinna de i lif- 
aktighet och detta är af större värde i sädana prak-



1 4

tiska ämnen som jordbrukslära m. m. Angående läro
böckerna ansåg, att dessa alltid borde utarbetas af en 
person. Om så behöfves så må andra granska dessa 
efteråt. Förordade täflingar för utarbetande af läro
böcker.

Th. Forssell huomautti kysymyksen pedagoogi- 
sesta puolesta. Maanviljelyskoulujen opettajat usein
kin saattavat osata aineensa hyvin, mutta kun heiltä 
puuttuu kasvatusopilliset käsitteet, niin eivät kykene 
hyvin ainettaan oppilailleen esittämään.

E. Björkenheim yhtyi yleensä pohjustajaan. Pyysi 
tarkempia ponsilauseita. Huomautti siitä, että kuta 
suuremmiksi luokat maanviljelyskouluissa kasvavat, sitä 
enemmän huomaa etteivät opettajamme ole pedagoogeja.

A. Grönvall selitti lähemmin mielipidettään oppi- 
kirjakomiteasta. Ei tarkoittanut suinkaan sitä, että mikään 
komitea kirjoittaisi oppikirjoja. Komitea suunnittelisi 
oppikirjan sisällyksen, laveuden, suunnan j. n. e.

A. von Wright. Referenten hade framhållit, att,
för att kunna bli anstäld som lärare, vederbörande 
borde genomgå lärareprof. Detta blefve dock för svårt 
att genomföra. Förresten är konkurrensen mellan de 
större, rikare och de mindre, fattigare skolorna sådan, 
att de sistnämda hafva mycket svårt, att als få några 
dugliga lärare. Understödde referentens åsikt att lärare 
borde besöka andra, framstående skolor och följa med 
undervisningen vid dessa.

K . Enckell ansåg att en viss likformighet vid un
dervisningen vore önskvärd. Att auskultera vid våra 
egna fackskolor vore bra. Föredrog vanliga lärovärk 
och normalskolor framför seminarier, ty folkskollärare 
äro chablonmässiga. Anställande af feriekurser borde 
möjligen uppskjutas tils högre landtbruksundervisnin- 
gen blir ordnad och flyttad till universitetet. Hvad be
träffar läroböcker, förenade sig med dem, som anse 
att läroböcker ej kunna utarbetas i bolag. Ville ej helt



1 5

och hållet motsätta sig en komité, som skulle utarbeta 
program för en lärobok. Understödde utlysande af täflin- 
gar för utarbetande af läroböcker.

U. Bremer. Pedagooginen kanta opettajäimme 
kesken on heikko. Jotain olisi tehtävä sen korjaami
seksi. Toivoi että kokous lausuisi sen johdosta jonkun 
varman päätöksen. Piti tarpeellisena että maanviljelys- 
koulun opettajista muodostettaisi esim. 3 miehinen ko
mitea, joka valmistaisi ohjelmat oppikirjoille. On näet 
kyllä henkilöitä, joilla on stilististä kykyä oppikirjaa 
kirjoittamaan, mutta eivät ole kypsyneet sitä suunnit
telemaan.

N. Grotenfelt ansåg det vara bäst, att en person 
först skrifver en bok, som sedan justeras och korrigeras 
af andra. En lärobok bör utarbetas liffullt, icke cha- 
blonmässigt. Prisbelönas skrifterna, så finnas nog äfven 
förläggare för dem, ty åtgången af sådana är alltid 
större.

A. Granström . Författaren af en prisbelönad skrift 
borde få tillfälle, att taga reda på de andra täflandes 
skrifter, för att få sin så god som möjligt.

A . Hildén understödde Grönvall vis åviskomitén. 
Uttalade sig varmt för feriekurserna.

Kokous hyväksyi seuraavat pohjustajan ehdotta
mat ponnet:

1) kokous katsoo tarpeelliseksi hank
kia maanviljelysopettajille tilaisuutta 
tarpeen mukaan kokoontumaan toisiin 
kouluihin auskulteeraamaan ja neuvot
telemaan yhteisistä koulu-asioista. Tätä 
varten olisi tarpeen pienempi raha
määrä korvaukseksi auskultanteille ja 
niille kouluille, joihin kokoonnutaan;

2) kokous kannattaa periaatteelli
sesti lomakurssien tarpeellisuutta.
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Oppikirjojen suhteen ei mitään erityistä päätöstä 
tehty. Jotta ensimmäisen ponnen suhteen tultaisi käy
tännöllisiin tuloksiin, ehdotti puheenjohtaja että kään
nyttäisi Maanviljelyshallituksen puoleen. Tätä kanna
tettiin.

Frågan N :o S »Huru kunna framstående agro
nomer vinnas för lärarekallet vid våra fackskolor och 
huru säkerställa deras ekonomiska framtid?» referera
des skriftligen af landtbruksrådet E. Björkenheim  på 
följande sätt:

»Under det att våra fackskolor såväl tillförene 
varit som för närvarande äro jemförelsevis väl under
stödda af staten, hafva dessa skolor under olika tider 
haft att kämpa med olika svårigheter. — En tid yp
pade sig dessa svårigheter i brist på elever, förorsakad 
af bestämmelsen att endast folkskolegenomgångna så
dana finge intagas i skolorna, nu synes brist på lärare 
komma att efterträda den på elever. I främsta rum
met inverkar härtill, i detta nu, de af landtbrukssäll- 
skapen nyinrättade tjensterna hvilkas största flertal 
binda personer med agronomisk bildning, men djupare 
än så bör orsaken till att framstående förmågor jem
förelsevis mindre ofta vända sig till det agronomiska 
lärarekallet vid våra skolor, sökas. — En sådan orsak 
kan vara obenägenhet att söka anställning hos enskilda, 
hvilket, sedan de flesta skolor äro placerade å privata 
egendomar oftast åtföljer hängifvandet åt lärarekallet. 
— Mer än nyssnämnde orsak torde lärarenes, ända till 
senaste år, i många fall prekära aflönings- och bostads
förhållanden inverka afskräckande likasom den ringa 
utsigt till befordran, som på denna bana finnes, ej heller 
är lockande. Mest af allt värkar dock hämmande be
stämmelsen i kungörelsen af den 13 Mars 1896 om att 
endast de l:sta lärare å privata skolor, hvilka tillika 
äro föreståndare, ega rättighet att efter öfvergång till
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statens tjenst beräkna tjensteår och detta endast i af- 
seende å pension.

I undanrödjandet af ett flertal af ofvannämnde 
förhållanden, ligger vilkoret för infåendet på agronom
banan och särskildt lärarebanan af framstående för
mågor.

Alltså fullt tillräckliga löner och lämpliga bostads
förhållanden åt våra lärare, ett rättvist uppskattande 
af lärares å privata skolor förtjenster i befordrings
frågor samt framför allt ändring af ofvannämde regle
mente därhän att l:sta lärare eger rättighet räkna 
tjensteår vid öfvergång till statens tjenster såväl i 
befordringsärenden som med afseende å pension. — 
— — Hvad sedan beträffar frågans sednare del: 
»Huru kunna säkerställa deras ekonomiska fram
tid», så kommer väl svaret alltid att i första rum
met sökas i den enskilda företagsamheten och spar
samheten, men vågar jag dock göra ett förslag, hvilket, 
om det befinnes utförbart, enligt min tanke komme att 
bidraga till aflägsnande af här ofvan påpekade brist. 
Detta förslag går ut på, att, när en gång kungörelsen 
af 13 Mars 1896 kommer att omarbetas, och länge kan 
väl detta ej dröja, sådan bestämmelse blefve däri inta
gen att åt lärarene vid jordbruksskolor förlagda å pri
vata lägenheter, fastställde sen viss minimi lön, hvilken 
skolhållaren blefve skyldig utbetala, oafsedt om läraren 
räknar flere eller färre tjensteår, samt att staten liär- 
utöfver direkte till desse, på rekvisition af skolornas 
direktioner, utbetalade sådant tillskott som med hänsyn 
till tjensteår tillkommer lärare vid statens skolor. — 
Att jag föreslagit denna ordning för utbetalandet af 
löneförhöjningen, har sin orsak däri, att om skolhålla
ren skyldigkändes sådan utbetalning, det kunde hända 
att äldre lärare med flere förhöjningar finge i konkur
rensen om en plats vika för yngre utan sådana, och 
att det afsedda målet i stället för att vinnas blefve än

2



1 8

mera undanskymdt. — Fastställandet af dessa minimi
löner beror på kännedom af nuvarande löneförhållan
den och kunna af mig endast ytterst aproximatift näm
nas. — Med denna anmärkning och ytterligare påmin
nande om, att förslaget gäller minimilöner, lemnande 
fritt åt enhvar föreståndare att med hänsyn till privata 
uppdrag eller eljest höja desamma, vågar jag föreslå:

åt l:sta lärare vid kombiner. jordbruks- och
mejeri- eller kreatursskötareskola. . . 3,000 mk.

2:a lärare vid d:o d : o .................... ..... 2,000 »
l:a lärare vid enkel jordbruksskola . . . .  2,600 » 
2:a » » » » . . . .  1,800 »

Huruvida de nuvarande anslagen borde minskas 
i den händelse staten åtager sig utbetalandet af de of- 
vannämnde för höjningar ne, har jag ej velat uttala mig 
om, men tror säkert att flertalet skolhållare ej mot
satte sig en sådan åtgärd i händelse den befunnes nödig.»

A. Hilden ville tillägga att äfven andra lärare 
skulle få räkna tjänsteår, ty det är ej alltid stor skill
nad mellan l:sta och 2:dra lärare.

E. Björkenheim. Hade icke velat medtaga detta 
i sitt förslag, för att icke riskera hela frågan, ty icke 
ens andra lärare på statens skolor åtnjuta dessa för
delar.

B. Alfthanin mielestä on oleva ero vanhemman ja 
nuoremman opettajan välillä. Edellinen joka etupäässä 
opettaa ammatti-aineita, tarvitsee enemmän kokemusta. 
Nuoremman opettajan toimi on vain väliaikainen niille, 
jotka myöhemmin kääntyvät toisille aloille. Kun van
hempi opettaja hyväksytään vakinaiseksi, pitäisi hänen 
saada alkaa lukea virkavuosia. Samat edut pitäisi olla 
olemassa, olipa koulu valtion tahi yksityisen.

A. von Wright. Äfven yngre lärare borde fårätt 
att räkna tjänsteår och detta borde utsträckas äfven 
till kreatursskötare-, och mejeriskolor. Orsaken till att
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lärare så ofta byta om plats är den att deras ställning* 
är så osäker.

A . Grönvall ei ymmärtänyt miksi toisten opetta
jain tulisi olla erikoisasemassa. Varmuus olisi heille
kin taattava.

M . von Haartman. Lärarenas ekonomiska ställning 
borde förbättras och detta skulle bäst ske genom en 
pensionsförening, i hvars grundande staten skulle del
taga. Andra lärare behöfva säkerhet i sin ekonomiska 
ställning lika väl som första lärare. Understödde be
stämmandet af minimilön. Föreståndare borde äfven 
åläggas, att efter vissa år, t. ex. 5 och 10 år, höja lä
rarenas löner.

E . Björkenheim  jämförde våra fackskolor med 
andra skolor. Vid privata skolor hafva lärarena ej heller 
delaktighet i pension. Alla lärare borde nog få för
bättringar i sin ekonomiska ställning, men emedan 
andra lärare för det mesta äro unga och ofta byta om 
plats, så vore det tillräckligt om vi nu skulle få för
slaget angående första lärare igenom. Motsatte sig von 
Haartman angående föreståndares åläggande att höja 
lärarenas löner efter vissa år.

E . Simolan mielestä olisi toisenkin opettajan 
asema turvattava. Lausuttiin äsken että l:nen opettaja 
enimmäkseen opettaa ammattiaineita. l:nen opettaja 
saattaa olla yleensä kokeneempi ja kehittyneempi, 
mutta 2:nen opettaja saattaa olla spesialisti jossain ai
neessa, johon l:nen opettaja ei ole niin perehtynyt. 
Olisi sentähden suotavaa että 2:nen opettaja saisi enem
män ammattiaineitakin osakseen, jolloin hän paremmin 
ehkä viihtyisi ja pysyisi koulussa.

U. Bremer ehdotti että tehtäisi jonkun henkiva
kuutus-yhtiön kanssa kollektiivivakuutuksia opettajien 
taloudellisen aseman turvaamiseksi. Niin oli tehty 
eräässä koulussa.
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E. von Konow  ehdotti että maanviljelyskoulujen 
opettajien pitäisi saada loma-aikaa, esim. vähintään 6 
viikkoa, ilman että sitä tarvitaan joka kerta virkatietä 
pyytää. Tällainen loma olisi myönnettävä niin valtion 
kuin yksityistenkin kouluissa,

N. Grotenfelt. Det har framhållits, att det nu 
råder brist på framstående lärarekrafter vid våra sko
lor. Orsaken är väl den, såsom referenten sade, att 
agronomer efterfrågas så mycket på andra håll, t. ex. vid 
landtbrukssällskap. Dessa betala större löner. Därför få 
väl skolföreståndare förbereda sig på att betala större 
löner än för några år sedan. Om detta sker så bli 
väl lärareplatserna lika eftersträfvade som andra.

K. W. Kosketin kannatti von Konowin ehdotusta 
loman myöntämisestä.

Päätökseksi hyväksyttiin seuraavat ponnet:

1) Opettajille yksityisten tiloille sijoi
tetuissa ammattikouluissamme olisi mää
rättävä riittävät palkat ja toimitettava 
sopivat asunnot sekä hankittava oikeus 
valtionvirkaan siirtyessä lukea hyväk
seen virkavuosia sekä ylennyksen että 
eläkkeen saantiin nähden;

2) Minimipalkka on määrättävä, 
johon valtio virkavuosien mukaan suo
rittaa lisäyksen;

3) Opettajille, niin hyvin valtion 
kuin yksityisissä kouluissa, olisi myön
nettävä virkalomaa, johtajan kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaan, ilman että 
sitä virkatietä tarvitsee hakea.

Puheenjohtajan ehdotuksen mukaan päätettiin näi
den päätösten johdosta kääntyä Maanviljelyshallituksen
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puoleen kirjelmällä, jossa yhdistyksen toivomukset esi
tetään.

K ysym ys N:o 4  sivuutettiin tirehtöri K. Enckellin 
ehdotuksesta, joka katsoi asian selväksi ja suotavaksi; 
kysymys oli sitä paitsi jo ollut näissä kokouksissa kä
siteltävänä.

Kysym yksen N:o 5 »Onko n. s. maamiestalvikurs- 
sien nykyinen järjestelmä sovelias?» pohjusti lyhyesti 
maanviljelyskoulun johtaja A. Granström. Viittasi kir
joitukseensa »Maamies»-lehden numerossa 5. Ehdotti 
perustamaan maamiestalvikursseja kokeeksi erilleen ta
vallisista maanviljelyskouluista, johonkin kauppalaan 
tai taajasti asuttuun kylään, jossa oppilailla olisi helppo 
saada asuntoa ulkopuolella koulun mutta elantokus- 
tannukset olisivat kumminkin halvat. Tarvittaisi vaan 
opetushuoneusto, hyvät opetusneuvot ja mahdollisesti 
koekenttä. Opetusta täydennettäisi tekemällä retkeilyjä 
läheisille hyvin hoidetuille maatiloille.

E. von Konow  kannatti pohjusta jaa siinä että uu
det maamieskoulut olisivat järjestettävät erilleen enti
sistä maanviljelyskouluista. Maamieskouluilla tulisi olla 
erityinen määräraha retkeilyjä varten. — Tähän asti 
ei maamiestalvikursseilla ole ollut kylliksi tilaisuutta 
käytännölliseen harjoitukseen. Sitä olisi hankittava.

A. Grönvallin mielestä meillä ei vielä ole kylliksi 
maamieskouluja. Uusia tarvitaan, mutta niitä ei ole 
edeltäpäin suunniteltava ja sidottava kaavamaisesti yh
täläisiksi, vaan sen mukaan kuin olot eri osissa maa
tamme ovat erilaiset, on jätettävä vapautta niiden jär
jestämisessä. Toistaiseksi olisi maamieskouluissa vielä 
käytettävä jotenkin paljon käytännöllisiä harjoituksia. 
Kaupunkeihin ei maamieskouluja ainakaan olisi sijoi
tettava.

K. Enckell förenade sig i hufvudsak med referenten 
och med von Konow. Ville lägga största vikten vid det, 
att de nya landtmannaskolorna skulle blifva fristående.
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En dylik borde nu först anordnas för att från den få 
erfarenheter.

E. Björkenheim ansåg att hans erfarenhet af landt- 
mannaskolor ännu är för kort för att han kunde säga 
hvilken som är bättre, en fristående eller en med van
lig jordbruksskola kombinerad landtmannaskola. Men 
det ursprungliga förslaget om landtmannaskolor förut
sätter både kombinerade och fristående. Derför borde 
en fristående nu försökas.

E. von Konow  tahtoi vaan kannattaa sitä vapautta, 
jota Grönvall ehdotti, näiden koulujen työtavan suhteen.

G. A . Mattila. Maanviljelijöistämme on 90 %  pikku- 
tilallisia. Nämä eivät tahdo alistua 2 vuotisiin maan- 
viljelyskouluihin. Maamiestalvikursseja ei ole kylliksi, 
uusia olisi sen vuoksi perustettava.

F. E . Kariniemi epäili tokko oli kylliksi kokemuk
sia tähänastisten maamieskoulujen tuloksista, jonkatäh- 
den arveli paraimmaksi pysyä toistaiseksi ennallaan.

N. Grotenfelt ilmoitti, että lisätyssä maanviljelys- 
hallituksessa oli kyllä alkujaan ollutkin puhetta siitä, 
että maamieskoulut olisivat sijoitettavat erikseen. Kum
minkin ovat nykyiset maanviljelyskoulujen yhteydessä 
olevat maamieskoulut toimineet täydellä menestyksellä. 
Puhujan mielestä oli hyvin toivottavaa, että itsenäisiä 
maamieskouluja perustettaisiin. Niiden järjestämisessä 
olisi vaan paikkakunnan olojen vaatimaa vapautta nou
datettava. Alotteen uusien maamieskoulujen perustami
seen pitäisi lähteä maanviljelysseuroista. Täällä on eh
dotettu, että käytännöllisiä harjoituksia olisi maamies- 
kouluissa lisättävä. Tämä olisi kumminkin vastoin niitä 
toivomuksia, joita talonpoikaissäädyn puolelta on esiin
tuotu, nimittäin että oppilaat saavat käytännöllistä har
joitusta kylliksi kotonaan ja kaipaavat maamieskoulussa 
teoreettista opetusta. Omasta puolestaan oli kyllä ollut 
epäilevällä kannalla, mutta paikkakunnalliselle mielipi
teelle olisi kaikessa tapauksessa suuri arvo annettava.
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V. af Björksten understödde Grönvall, i det att det 
skulle behöfvas mera praktiska öfningar. Förutsätt
ningarna och den allmänna utvecklingen äro hos oss 
sådana, att praktiska öfningar äro af nöden. Rent teo
retiska landtmannaskolor tillhöra mera framtiden än 
nutiden.

Enligt A . Granströms åsikt hade praktiska öfningar 
icke mycken vikt vid landtmannaskolor, emedan kursen 
där begynner så pass sent om hösten, att alla egentliga 
landtbruksarbeten äro undangjorda.

E . Björkenheim. Oppilaat tulevat sellaisista kodeista, 
joissa tehdään ankaraa ruumiillista työtä. Kun he tu
levat kouluun, jossa ei ole mitään ruumiillista työtä, 
kärsivät he siitä. Ainakin yksi aamupäivä viikossa olisi 
heidän käytävä työssä. Siten tulisivat he yhdistetyissä 
kouluissa vähän enemmän yhdenvertaisiksi muiden op
pilaiden kanssa. Marras- ja huhtikuulla olisi kyllä so
pivia töitä.

Ehuru J. Jernström hittils betviflat landtmanna- 
skolors betydelse, trodde han dock att tiden nu möjli
gen voro inne för inrättande af dylika skolor, i synner
het på sådana trakter, där jordbruket redan står på en 
högre ståndpunkt. En landtmannaskola borde äfven 
inrättas å någon svensk trakt. För vinnandet af in
träde till landtmannaskolor, borde man fordra att blif- 
vande elever hafva praktiserat i 2 år.

E . von Konow  sanoi käytännöllisten harjoitusten 
merkityksellä tarkoittaneensa samaa, mitä Björkenheim 
esitti.

N. Grotenfelt. Vid inrättandet af skolor bör man 
icke fästa största vikt vid den opinion som uttalas af 
fackmän. I främsta rummet bör den opinion, som råder 
i de trakter, i de praktiska hem, som sända sin ung
dom i skolan, vara bestämmande.

U. Brander kannatti itsenäisten maamieskoulujen 
perustamista. Ruumiillista työtä tekevistä kodeista läh-
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teneet oppilaat kaipaavat kyllä fyysillisten voimiensa 
ja terveytensä takia liikettä ja ruumiillista harjoitusta, 
mutta maamieskoulussa ei silti varsinaista työntekoa 
tarvittaisi.

A. Granström. Ortsopinionen bör ej tillskrifvas 
altför stor betydelse. På Harjus hade man försökt 
att skaffa motion åt eleverna. Detta kunde äfven åstad
kommas på en fristående landtmannaskola, i fall den 
placeras på en egendom.

Äfven A. von Wright tykte att man ej borde fästa 
altför stor vikt vid ortsopinionen. Elever komma ju 
till en skola från helt andra orter.

Sittenkuin vielä jotkut olivat käyttäneet lvhempiä 
puheenvuoroja hyväksyttiin seuraavat ponnet:

1) Ensiksi perustettavat maamies- 
talvikurssit ovat järjestettävät yksityi
selle maatilalle, jossa ei ennestään ole 
koulua;

2) Kokous pitää suotavana, että 
maamieskoulujen oppilaille hankitaan 
käytännöllistä työtä, ei kumminkaan siinä 
määrässä että näiden koulujen varsinai
nen tarkoitus tulisi syrjäytetyksi.

Viimeisen keskustelun aikana jakautui kokous kah
teen eri osastoon, jotta useampia kysymyksiä ennätet
täisi käsitellä, kuten alussa olikin ehdotettu. Toisessa 
osastossa toimi puheenjohtajana Maanviljelyshallituksen 
sihteeri Th. Forssell ja sihteerinä suoviljelysyhdistyksen 
insinööri E. A. Malm.

K ysym ys 6  sivuutettiin, kun ei sen pöh justa jaa 
ollut saapunut.

K ysym ys  7. Puheenjohtaja luki tohtori G. Groten- 
feltin lähettämän näin kuuluvan kirjallisen pohjustuksen:
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»Borde icke landtbruksekonomi blifva ett obli
gatoriskt undervisningsämne vid såväl den högre som 
den lägre landtbruksundervisningen i landet?

Under omorganisationen af den högre landtbruks
undervisningen i vårt land, hvilken omorganisation 
dragit ut mer än ett decennium, har själfva undervis- 
ningsplanen vid vårt enda landtbruksinstitut blifvit 
stående så godt som vid det gamla, i trots af att den 
redan för mer än tio år sedan såväl af jordbrukarne 
som af regeringen och jordbruksskolekomitén ansågs 
vara behäftad med allehanda svåra fel och brister. För
bättringar hafva uteblifvit; den ena elevgenerationen 
efter den andra har kommit och gått, men ingen reform 
har egt rum. Man har väntat, att omorganisationen 
en gång skulle blifva en värklighet.

Frågan om införandet af undervisning i landt
bruksekonomi har under denna långa och intresset för
lamande omorganisationstid delat öde med öfriga pro
jekt till den högre landtbruksundervisningens förbätt
rande, d. v. s. planen har ej kommit ett enda steg 
närmare sitt förvärkligande. På vårt landtbruksinsti- 
tuts läroprogram stå af gammalt uppräknade såsom 
hörande till jordbruksläran åtskilliga af landtbrukseko- 
nomins afdelningar, men någon planmässig undervis
ning däri ingår icke i programmet och ej häller finnas 
några lärotimmar enkom anslagna till detta ändamål. 
Att detta innebär ett missförhållande har länge varit 
insedt. Redan under åren 1889 och 1890 yrkade såväl 
den dåvarande chefen för Jordbruks-Expeditionen som 
jordbruksskolekomitén att vid vårt landtbruksinsti
tut skulle införas undervisning i nationalekonomi, uti 
hvilken undervisning skulle i hufvudsak inrymmas hvad 
vi nu för tiden förstå med landtbruksekonomi. Dessa 
och andra yrkanden hafva emellertid som sagdt ej ledt 
till någon reform af lärovärkets undervisningsplan, utan 
har man väntat att landtbruksorganisationen inom
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universitetet i sinom tid skall tillgodose behofvet af 
undervisning i landtbruksekonomi. Som bekant kom
mer ju också vid denna nya instution en professur att 
omfatta såväl iordbrukslära som landtbruksekonomi, 
tvänne ämnen, hvilka emellertid enligt min tro omöjligen 
kunna med framgång doceras af en och samma person.

Detta, att vår högre landtbruksundervisning hit- 
tils försummat att upptaga landtbruksekonomin som 
själfständigt ämne, gör ovilkorligeri, att den ifrågava
rande undervisningen i visst afseende måste stämplas 
såsom icke tidsenlig. I Tyskland framstäldes yrkandet 
på särskild undervisning i landtbruksekonomi redan 
vid det innevarande århundradets början af den store 
jordbrukaren Albrecht Thaer, och uti sitt epokgörande 
värk »Grundsätze der rationellen Landwirtschaft», Ber
lin, 1810— 1812, införde han läran om ekonomin såsom 
en själf ständig af delning, ty — såsom han själf säger 
— »så länge man icke öfverser det hela, blifva ensi
diga föreställningar och sådana intryck, hvilka sedan 
med svårighet utplånas, nästan oundvikliga; och dessa 
liafva mycket skadat teori och praxis i landthushåll- 
ningen». Härutinnan — liksom i mycket annat — hade 
den snillrike, tyske jordbrukaren sett djupare än sin 
samtid ja till och med djupare än hvad man förmått 
under flere decennier efter hans tid. Det var först un
der tiden strax efter seklets midt, som man i Tyskland 
och Frankrike införde en speciell undervisning i landt
bruksekonomi vid såväl högre som lägre landtbruks- 
lärovärk; uti Sverge och Norge har denna reform först 
under senaste tider kommit till stånd.

Att närmare motivera vikten och betydelsen af 
ifrågavarande undervisningsämne inom en krets af teo
retiskt och praktiskt bildade landtbrukare förefaller 
mig fullkomligt onödigt. Landtbruksekonomin är ju 
ett ämne, hvilket på ett nutida undervisningsprogram 
inom landtbruket är lika själffallet som t. ex. jord-



bruksläran själf. Det är undervisningen i landtbruks- 
ekonomi, som skall lära huru organisationen af hela 
landtbruksaffären bör anordnas, huru man skall få en 
sund ekonomisk beräkning i sin drift och huru man 
skall kunna nå slutmålet: att draga den i förhållande 
till kapital, kunskaper o. a. dyl. största möjliga och 
mest bestående vinsten af sin affär.

Thaer indelar sin lära om landtbruksekonomi uti 
följande afdelningar:

A. S tyrelse.
1. Arbete.
2. Förvaltning.
3. Bokföring.

B. O rganisation .
1. Förhållandet emellan gödsel, foder och kreatur.
2. Åkerbrukssystemerna.

Denna indelning ligger otvifvelaktigt ännu i den 
dag som är till grund för undervisningen i landtbruks
ekonomi vid flertalet lärovärk i Tyskland; dock hafva 
mångenstädes stora afvikelser egt rum från denna plan. 
Skulle man fråga mig huru jag skulle indela det ifrå
gavarande ämnet vid en eventuel undervisning däri 
vid vårt landtbruksinstitut, skulle jag svara följande:

Såsom inledning skulle jag meddela en kortfattad 
kurs i nationalekonomi, sedd från landtbrukets och sär- 
skildt från det finska landtbrukets synpunkt. Härvid 
skulle framställas t. ex. frågan om produktionen (ka
pital, arbete m. m.) och om omsättningen (handel 
o. dyl.); förhållandena mellan industrin och landt- 
bruket, mellan vinst och arbetslöner, mellan öfver- 
produktion och kriser, mellan frihandel och protek- 
tionism skulle belysas genom exempel från eget och 
andra land. Därefter skulle jag öfvergå till att be
handla den egentliga läran om landtbruksekonomin. Här-
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vid skulle först redogöras för 1) egendomsförvaltning 
och arbetsfördelning, i det att jag skulle relatera t. ex. 
frågorna om egendomsvärdering, grund- och rörelse
kapital, förvaltningens organisation och kostnad, drif- 
krafterna å egendomen, arbetarne och deras ledning 
och aflöningssätt m. m. äfvensom frågan om betings- 
och dagsvärksarbete o. a. dyl. Sedan skulle jag fram
ställa 2) statikens olika principer, därvid uppehål
lande mig äfven vid frågan om olika växtföljder. I 
detta sammanhang skulle dessutom omtalas de olika 
hushållssystemen, i det att redogörelse skulle gifvas 
för sädes- och foderproduktion, för kött- och mjölkpro
duktion, för det fria jordbruket m. m.

Såsom tredje afdelning skulle jag intaga 3) landt- 
brukspr o dukternas afsättning och köp, hvarvid tillbörlig 
utredning skulle gifvas åt kooperationsprinciperna, mel- 
lanhandeln m. m. Därpå skulle följa 4) utläggning af 
bokföringens betydelse inom landtbruket samt äfven 
detaljerade förslag till huru en dylik bokföring bör 
anordnas och på hvilka principer den bör byggas. Hela 
kursen skulle afslutas med en framställning af huru 
5) en egendomsstatistik skall utföras och hvilken nytta 
jordbrukaren kan hafva af en dylik.

Det nu gjorda utkastet, hvilket jag för något år 
sedan ämnade sätta i värket, är helt säkert i behof af 
förändringar och jämkningar, men det torde dock gifva 
en föreställning om hvad som enligt min tanke bör 
inrymmas inom undervisningen i landtbruksekonomi, i 
fall en dylik skulle komma till stånd vid landtbruks- 
institutet å Mustiala. Enligt min uppfattning skulle 
detta läroämne utgöra det centrala bland alla fackäm
nen, det, som skulle sammanbinda dem alla. Tack vare 
undervisningen däri, skulle eleven erhålla en säker öf- 
verblick öfver den ekonomiska betydelsen af landtbru- 
kets olika delar samt erfara, i hvilken grad dessa delar 
invärka på hela affären. Att detta ämne har saknats,
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och att det alt fortfarande saknas vid institutet, synes 
mig i sanning vara i hög grad att beklaga.

Af hvad jag nu haft äran framställa torde utan 
vidare framgå, att jag beträffande den högre landtbruks- 
undervisningen besvarar den uppstälda frågan jakande. 
Det återstår nu att i korthet uttala mig om huruvida 
enligt min åsikt undervisning i landtbruksekonomi är 
lämplig vid landets öfriga landtbruksläroanstalter.

Den erfarenhet jag hunnit samla vid den lägre 
jordbruksskolan här å Mustiala talar tydligt för att en 
kortfattad kurs i landtbruksekonomi vore i hög grad 
af behofvet påkallad vid dylika skolor. De samman
ställningar, som olika lärare å sina lärogebit gifva af 
ekonomin, borde nödvändigt samlas på en hand och uti 
lättfattliga öfversikter delgifvas lärlingarna. Äfven å 
dessa läroanstalter gör sig sålunda saknaden af en så 
att säga centraliserande kurs gällande; denna kurs 
skulle ej behöfva vara vidlyftig och lärd, men den borde 
visa huru och i hvilken grad egendomsaffärens olika 
delar invärka på och bero såväl af hvarandra som af 
det hela. Också hvad angår de lägre jordbruksskolorna 
måste ja g  altså obetingadt besvara den uppstälda frå
gan jakande.

Hvad beträffar behofvet af undervisning i landt
bruksekonomi vid den å Kronoborg nyligen* inrättade 
högre jordbruksskolan, kan jag naturligtvis ej af erfa
renhet uttala mig därom, men tror för visso, att en 
samlad kurs i landtbruksekonomi också där vore af 
nöden.

Vid den af mig nu för alla våra landtbruksläro- 
värk förordade undervisningen i landtbruksekonomi 
finnes emellertid en svårighet, som för närvarande vär
kar starkt hämmande på planens realiserande. Det är 
bristen på läroböcker såväl på  svenska som på  finska i 
detta ämne. I händelse mötet förenar sig om mitt för
slag att jakande besvara den uppstälda frågan, får jag
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därför vördsammast föreslå, att mötet äfven skulle di
skutera, huru dylika läroböcker lämpligast skulle kunna 
fäs till stånd.

Mustiala den 10 juni 1899.
Gösta Grotenfelt.»

Enligt K. Enckells åsikt förekommer landtbruks- 
ekonomi redan som undervisningsämne. I skolreglemen
tet är landtbruksekonomin upptagen som ämne och 
timmar för den äro bestämda. Vidden af undervis
ningen bör naturligtvis variera i de olika skolorna. 
Så länge talaren hade varit lärare, hade han årligen 
undervisat i landtbruksekonomi. Tykte, att man icke 
kunde besvara denna fråga jakande, emedan ifrågava
rande undervisning redan existerar.

U. Bremer. Vaikkapa edellinen puhuja onkin muo
dollisesti oikeassa, niin kaipaa kysymys kumminkin 
järjestämistä. Pidän varsin tärkeänä ja suotavana, että 
kokous tämän kysymyksen suhteen saa jotain aikaan. 
Ohjelma tämän aineen opettamista varten on hyvin 
epämääräinen. Asia ei tule yksistään sillä autetuksi, 
että saadaan maanviljelystalouden oppi opetusaineeksi 
yliopistoon. Kaksivuotiset koulut tulevat kärsimään 
oppilaitten puutetta jollei tämän aineen opetusta saada 
tehokkaammaksi. Nykyään kun yhä enemmän pää-omia 
pannaan kiini maanviljelykseen, vaaditaan maanviljelys- 
koulun käyneiltä työnjohtajilta suurempia tietoja maan- 
viljelystaloudessa.

A. Grönvall kertoi myöskin antaneensa opetusta 
maanviljelystalousopissa, vaikkapa vaan palasittain ja 
muiden aineiden yhteydessä.

E. Björkenheim önskade, att mötet skulle uttala sig 
i saken. I en del skolor undervisas detta ämne ej als, 
i andra mycket bristfälligt. Undervisning i landtbruks
ekonomi vore dock högst behöflig. En lämplig läro
bok för lägre skolor borde anskaffas.
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E. von Konowin mielestä olisi maanviljelystalous- 
oppi saatava ehdottomasti opetusaineeksi kouluihimme. 
Sille pitäisi varata erityiset oppitunnit. Oppikirja olisi 
hankittava.

A. Hilden förenade sig med Bremer och Björkenheim.
K. Enckell. Hade ingalunda motsatt sig nödvän

digheten af detta ämne. Hade blott framhållit att landt- 
bruksekonomin redan är obligatorisk.

U. Bremer ehdotti, että sana »ehdottomaksi» (ob
ligatorisk) olisi muutettava sanaksi »erityiseksi».

Kokous päätti lausua toivomukse
naan, että maanviljelystalousoppi olisi 
otettava erityiseksi oppi-aineeksi maan- 
viljelyskouluihimme, niin ylempiin kuin 
alempiin, opetus siinä olisi saatava te
hokkaammaksi ja olisi sitä varten so
pivia oppikirjoja hankittava.

Kysym ystä 8  ei otettu keskusteltavaksi.
Frågan N:o 9  »Huru borde den inhemska mark

naden för landtmannaprodukter ordnas på ett mera 
rationelt sätt?» refererades af agronom J. Jernström 
på följande sätt:

»Den inhemska marknaden för landtmannapro
dukter äger ingalunda en ringa betydelse för vår landt- 
hushållning, ehuru man i allmänhet underskattar den
samma. Konsumtionen af landtmannaprodukter inom 
landet uppgår nämligen till vida större kvantiteter och 
värden än dem vi årligen exportera. Väl är det sannt, 
att större delen landtmannavaror förbrukas på själfva 
produktionsorten och sålunda icke utgör föremål för 
handel. Men handeln med dessa alster inom eget land 
är likväl af den omfattning, att åtgärder afseende dess 
ställande på rationellare fot nogsamt vore påkallade 
och skulle med säkerhet medföra ett högre utbyte för

i



32

landtrnannen än som f. n. i regel är fallet. Det är klart 
att här icke kan varda fråga om att på ett ingående 
sätt behandla handeln med alla de produkter, som landt- 
mannen har att föryttra och på olika orter inom lan
det. Att framlägga en fullständig utredning härutinnan 
skulle erfordrat ett långvarigt studium, hvartill mig 
saknats både .lid och tillfälle. Jag måste därför inskränka 
mig till att beröra endast några sidor af den inhemska 
marknaden och specielt i den del af landet, som jag 
bäst känner, eller södra Finland.

Min framställning gäller sålunda:
1. Häst- och nötkreatur shandeln.
2. Handeln med utsädesvar or.
S. Handeln med mejerivaror.

1. H äst- och  nötkreaturshandeln .

När vi här underkasta handeln med hästar och 
nötkreatur en närmare granskning, så sker detta själf- 
fallet från säljarens ståndpunkt, trots det att landtman- 
nen själf ofta nog uppträder såsom köpare. Våra häst
marknader erbjuda då en företeelse, som måste beteck
nas såsom i hög grad depraverande för folket och hvilka 
därför borde ju förr dess hällre omorganiseras eller 
måhända h. o. h. afskaffas och ersättas med vanlig torg
handel. Såsom hästhandeln nu bedrifves å våra mark
nader är det ju helt och hållet beroende af en slump 
om säljaren skall möta den köpare, som erbjuder ho
nom det antagligaste pris. Under sådana förhållanden 
är det ofta nog de s. k. hästskojarena, ett slags mel- 
lanhandlande, som genom att bedraga och luxa både 
säljaren i första hand och köparen i andra hand göra 
sig en god inkomst på geschäftet. Jag kan nog tänka 
mig att uti vissa delar af landet, där köparne å mark
naderna utgöras af personer från helt andra trakter 
hästmarknaderna ännu icke h. o. h. kunna afskaffas. Men
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åtminstone i södra Finland och särskildt i omnäjden af 
Tåra större städer, håller jag för, att regelbunden torg
handel t. ex. på bestämd dag i månaden skulle lända häst
handeln till fromma. Om nu handeln med brukshästar 
å en ort skedde regelbundet å bestämda dagar i året, 
så skulle endast värkliga säljare och köpare infinna 
sig på platsen, medan marknadsföljet stadnade hemma, 
hvarigenom själfva hästhandeln finge ostördt äga rum. 
Detta skulle emellertid förutsätta att i hvarje åtm. större 
stad funnes ett enkom för kreaturshandel inrättadt 
torg med för ändamålet erforderliga spiltor, boxar, 
lider, kontor m. m. för djurens uppställande, för foder 
och för affärernas uppgörande. Ändamålsenligt vore, 
att ett sådant kreaturstorg, där handel med nötkreatur, 
får och svin äfven skulle försiggå, vore försedt med 
järnvägsspår för djurens till- och bortförande. Man 
kan tänka sig att om ock förnämligast bruksdjur här 
skulle torgföras, äfven marknader för afvelsdjur i för
ening med kreatur sauktioner kunde fås till stånd, hvilka 
behörigen utlysta skulle samla ett större antal köpare.

Hvad här sagts om handeln med hästar gäller 
äfven för nötkreatur. Ja, behofvet af kreaturstorg vore, 
så mycket nödvändigare för handeln med nötkreatur, 
som dessa vid ogynnsamt väder i ännu högre grad än 
hästar äro utsatta för obehaget af hunger, törst, köld 
eller hetta, på samma gång handeln h. o. h. omöjlig- 
göres eller försvåras, hvilket icke vore fallet om å krea
turstorget funnes erforderliga skjul med spiltor och 
boxar för de torgförda djuren.

Om nu de framhållna synpunkterna icke kunna 
jäfvas, så uppstår frågan huru ändamålsenliga krea
turstorg uti våra städer skola fås till stånd. Erfaren
het visar, att stadsborna i det längsta förbise nödvän
digheten af kreaturshandelns ordnande på ett tidsenligt 
sätt. Så har t  ex. H:fors stad icke trots sin starka 
utveckling under de senaste åren ännu vidtagit någon
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åtgärd eller ens veterligen reser ver adt någon lämplig' 
plats för ett kreaturstorg. Frågan har visserligen för 
ett par år sedan varit för hos stadsfullmäktige i an
ledning af en framställning i saken från Helsinge landt- 
mannagilles sida; men längre än att veterinärs utlå
tande infordrats torde saken icke kommit. I nära sam
band med kreaturshandeln stå äfven frågorna om 
ordnandet af köttkontrollen och om inrättandet af kom
munala slakthus, för att icke nämna åstadkommande af 
exportslakterier för svin.

Det skulle dock leda för långt att här utveckla 
dessa frågor med hänsyn till kreaturshandeln, hvarför 
jag inskränker mig till att föreslå det ville möte uttala 
sig därhän:

att kreatur shandeln, som f  n. befinner sig på  en 
tidsförhållanden icke motsvarande ståndpunkt, förutsätter 
för att kunna ordnas på  ett rationelt sätt att åtminstone 
uti våra större städer inrättas kreaturstorg, försedda 
med skjul, lider och kontor samt järnvägsspår.

I betraktande häraf borde mötet uti motiverade 
skrifvelser vända sig med framställningar härom till 
våra större städer ss. H:fors, Viborg, Åbo, T:fors och 
Vasa.

Då det i många fall kunde ställa sig bekvämast 
för både säljare och köpare af afvels- och bruksdjur, 
att handeln uppgjordes hos producenten, vore inrättan
det af ett förmedlingskontor, som skulle mottaga upp
gifter från resp. säljare och antingen förmedla själfva 
inköpet eller lämna anvisning livar köparen kunde er
hålla resp. djur till ömsesidig båtnad. »Labor» har 
varit betänkt på att förmedla en sådan handel. Lokal
föreningarna till »Labor» skulle inom de mindre jord
brukarenas krets kunna främja afsättning på kreatur 
till förmånliga priser.
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2. H andeln  med u tsädesvaror.

Huru ofta händer det icke, att jordbrukaren hos 
affärsmannen köper sitt behof af utsädesvara, som denne 
kanske erhållit från hans närmaste granne. Ofta nog 
kan denna omgång t. o. m. vara motiverad, emedan få 
jordbrukare värkligen lägga sig vinn om att producera 
en fullgod vara, beroende detta dels af bristande till
syn vid dess rensande och sorterande, dels ock i sak
nad af härför erforderliga redskap. Affärsmannen, som 
skaffat sig dugliga rensnings- och sorteringsredskap, 
förädlar varan och erhåller för sitt besvär god profit 
— ja man har t. o. m. sett denna procedur med fördel 
användas för att förvandla ryskt frö till svenskt!

Vår tids sträfvan går ut på en sammanslutning 
af jordbrukare för gemensamma intressen. Anskaffandet 
af bättre rensnings- och sorteringsredskap för gemen
samt begagnande hör till de många uppgifter, som före- 
ningslifvet kunde fylla. Blefve utsädesvarorna rensade 
och sorterade, så skulle de ej allenast betinga högre 
pris utan jämväl vinna afsättning utan mellanhand. 
Där det åter gäller att afsätta större mängder af en 
vara, där vore det säkert till deras fromma, om jord- 
brukarne på en ort kunde förena sig om odlingen af 
samma varietet eller slag t. ex. korn för bryggerier, 
hafre till utsäde eller export o. s. v.

3. Handeln  med mejer ivaror .

Exporten af smör har visat jordbrukaren, att en
dast god vara uti snygt och ändamålsenligt emballage 
betingar ett tillfredsställande pris. På den inhemska 
marknaden däremot torgföras våra mejerivaror oftast 
både uti jämförelsevis dåliga kvaliteter och i osnygt em
ballage. Härvidlag vore mycket att afhjälpa och förbättra. 
Anskaffandet af modeller till ändamålsenligt emballage 
borde landtbrukssällskapen icke underlåta att ombesörja.
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Den inhemska marknaden är ofta nog lika förmånlig, 
som afsättningen på utlandet och borde därför icke 
försummas. Äfven transportredskapen för landtmanna- 
produkter skulle erfordra förbättringar för att va
rorna må framkomma så vidt möjligt i bästa skick.»

A . Grönvall kannatti alustajan esitystä. Maanvil
jelysseurojen olisi kunkin kulmallaan toimittava näihin 
suuntiin. Huomautti, että karjakaupan alalla paraikaa 
puuhattiin siitoseläinten huutokaupan aikaansaantia.

Ilman enempää keskustelua yhtyi kokous yleensä 
pohjustajan esittämiin näkökohtiin.

K ysym ys 10  sivuutettiin kun ei alustaja ollut saa
punut.

11 kysymyksen »Eikö olisi syytä perustaa siemen
ten jalostusyhdistyksiä tahi voisiko muulla tavoin saada 
parempaa siementä?» alustaja ei myöskään ollut saapu
villa, vaan syntyi sen johdosta kumminkin seuraava 
keskustelu:

U. Bremer teki selkoa siitä mitenkä pitkälle Ruot
sissa tässä suhteessa on menty (Svalöfin siemenviljelys- 
yhdistys). Ehkä ei maa-ala Suomessa silloin vielä ollut 
sovelias, kun siemenviljelysyhdistys aikoinaan perustet
tiin ja se osanoton ja harrastuksen puutteessa kuoli. 
Nyt olisi kenties parempia toiveita, kun Svalöfissä saa
vutetut kokemukset ovat käytettävinämme.

F. Saalasti kertoi niistä ehdotuksista ja valmista
vista puuhista, joita Hämeen läänin maanviljelysseu
rassa on tehty siemenviljelysyhdistyksen aikaansaami
seksi. Tällainen yhdistys ei tarvitseisi olla tieteellinen, 
käytännöllisten maanviljelijäin kesken vain.

E . Simola huomautti mitenkä löytyy seutuja maas
samme, joissa siementenviljelystä jo suuressa määrässä 
harjoitetaan. Niinpä esim. Lapualla, Härmässä y. m.Pohjan
maan pitäjissä harjoitetaan heinänsiemenen, etenkin timo
tein ja puntarpään siemenviljelystä, jopa ulkomaille 
vientiä varten. Eräästä kunnasta oli myyty heinänsie-
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meniä 100,000 markan arvosta vuodessa. Olisi palkit
tava sellaisia maanviljelijöitä, jotka suuremmassa mää
rässä tekevät työtä siemenviljelyksen hyväksi.

J. Laitinen ehdotti sellaisen lausunnon, että

kokous katsoo asian tärkeäksi, 
vaan jättää sen maanviljelysseurojen 
ajettavaksi, perustakoonpa yksi seura 
yksinään tahi 2 eli 3 yhdessä siemen- 
viljelysyhdistyksen.

Kokous ylftyi viimemainittuun lausuntoon.
K ysym ys 12 jätettiin keskustelematta, alustus pää

tettiin ottaa pöytäkirjaan.
Frågan N:o 2 . »Då en del jordbruksskole-inne- 

hafvare alt fortfarande bibehållit den s. k. beklädnads- 
hjelpen för lärlingarne, och detta förhållande väkt miss
nöje på de håll der denna penning är afskaffad, frågas: 
hvad borde göras för åstadkommande af likformighet 
härutinnan?» refererades af jordbruksskoleförestånda- 
ren A. Hilden på följande sätt:

»Denna fråga upptogs den 21 sistl. Decemb. å en 
privat sammankomst af några jordbr.-skoleföreståndare 
och lärare, hvilka gåfvo mig i uppdrag att framkasta 
och referera densamma vid detta möte och får derför 
anföra följande:

Beklädnadshjelpen, som vid flere, kanske flertalet 
å privata lägenheter förlagda skolor alt fortfarande utgif- 
ves åt eleverne, kvarstår der fr. den tid då en sådan pen
ning obligatoriskt utgafs å alla på statens egendomar va
rande skolor. Äfven en del af de privata personer, hos 
hvilka skolor förlagts hade i sina kontrakter en be
stämning om en liknande bekl.-hjelps utgifvande, då där
emot andra saknade all bestämning derom. Dessa, åtm. 
en del af dem, införde emellertid sjelfmant efterhand en 
sagde bekl.-hj. motsvarande månads, kvartals- eller års-
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penning åt eleverne, för ernående af likformighet här- 
utinnan med de andra skolorna. Då skolorna seder
mera delvis omorganiserades och nya kontrakter upp
gjordes hade bestämningen om bekl.-hj. alldeles bortläm
nats, tillföljd hvaraf sådan numera icke utgifves å någon 
statsskola och ej heller å en del privata. Andra hafva 
däremot som sagdt af ett eller annat skäl ansett det vara 
med sin fördel förenligt att bibehålla denna penning, 
och många af de nyaste skolorna hafva infört t. o. m. 
högre sådan än som i allmänhet tillförene praktiserats. 
Statsskolorna och de privata som iokg^infört, bekl.-hj. 
anse emellertid nu, att de andra skolorna locka och 
draga elever till sig på de förras bekostnad genom att 
de i annonserna efter elever utlofva så och så mycket 
om året i bekl. hj. och från dessa håll yrkas på en för
ändring härutinnan, så att likformighet alla skolor emel
lan skulle ernås, och den åsikten har uttalats att bekl. 
hjelp borde ant. alldeles afskaffas eller ock införas öf- 
veralt. Det torde emellertid vara mindre lämpligt att 
förbjuda den enskilde skolinnehafvaren att utgifva en så
dan bekl. hjelp, om han ens kunde förbjudas det. Där
emot tror jag, att alla kunde vara med därom, att man 
i annonserna efter elever helt och hållet skulle bort- 
lämna omnämnandet huruvida beklädnadshjälp utgifves 
eller icke, äfvensom att ett maximum skulle fastslås 
utöfver hvilken summa den årliga bekl. hj. storlek ej 
finge stiga. Sjelffallet borde då de å statens egendo
mar förlagda skolorna äfven få vara obehindrade att 
utgifva enahanda penning på samma vilkor. För min 
ensk. del anser jag, att skollägenheten har nytta af bi
behållandet utaf bekl. hj. såsom en eleverne kvartaliter, 
half- eller hel-årsvis tillkommande uppmuntran för flit 
och ordentlighet, men bör detta bidrag äfven med sträng
het innehållas vid fall af anmärkning, eller missnöje 
med eleven. Har skollägenheten genom sådan förseelse 
från elevens sida åsamkats direkt skada, så bör då den
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innehållna penningen naturligtvis förblifva där den va
rit, men i annat fall bör den hellre tillfalla kamrat
skapets allmänna kassa; lärarene tillsammans kunna 
ju därom afgöra. På grund af det sagda beder jag få 
föreslå: att enhvar skola, äfven de å statens lägenheter 
förlagda, bör hafva frihet att utgifva s. k. bekl. hjelp 
åt eleverne; att denna penning ej får öfverstiga 30 
mark för första och 40 för det andra året; att bidra
get utgifves i jemna rater helst kvartaliter, half- eller 
helårsvis och att kvartalet eller mera indrages vid 
förseelse som ock vid längre sjuklighet, samt att i an
nonserna efter elever icke må nämnas det minsta om 
denna bekl. hj. eller dess storlek.»

E . Björkenheim ei tahtonut kannattaa ehdotettua 
kieltoa, ettei ilmoituksissa saisi mainita vaatetusavusta 
ja sen suuruudesta. Kun olot maassamme ovat siksi 
erilaiset pitäisi koulunomistajalla olla oikeus antaa 
näitä vaatetusapuja sen mukaan kuin parhaaksi näkee. 
Vapautta tässä suhteessa ei pitäisi rajoittaa.

A. Grönvall förenade sig med Hildén. Det råder 
en osund konkurrens emellan skolorna. Ett understöd 
i form af premie för flit och ordentlighet är ett godt 
medel i lärarens hand för upprätthållande af god 
disciplin o. s. v.

N. Grotenfelt. Själfva benämningen »beklädnads- 
hjälp» är en kvarlefva från gamla tider och borde som 
sådan afskaffas. Som uppmuntringspremie är den ett 
godt medel i lärarens och föreståndarens hand. Ansåg 
annonsering härom för en osund konkurrens. Före
slog, att mötet icke skulle uttala något beslut i saken, 
utan öfverlämna frågan åt jordbruksskoleföreståndarne 
jämte önskningsmålet angående annonseringens bort- 
lämnande.

Kokous hyväksyi viimemainitun ehdotuksen, siis 
ettei se tee mitään nimenomaista päätöstä asiassa, vaan 
jättää sen koulujen johtajien pohdittavaksi, sillä toivo-
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Hiuksella, että nämä sopisivat siitä että sanomalehdissä 
ilm oitelem inen vaatetusavusta jätettäisi pois.

Maanviljelysneuvos E. Björkenheim ja maanviljelys- 
koulun johtaja V. Sagulin ilmoittivat vastalauseensa pää
töksen johdosta.

Kysym yksen J\:o 16 »Ovatko kaikki maanviljelys- 
insinöörit ja lääninagronoomit yksimielisiä siitä, millä 
tavalla sarekkeet Maanviljelyshallituksen antamassa 
heidän töitään koskevassa taulukaavassa ovat täytettä
vät vai tarvitaanko siinä kohden tehdä yhteinen sopi
mus ja olisivatko ehkä sarekkeiden otsakirjoitukset jos
sakin määrin muutettavat?» pohjusti maanviljelyshalli
tuksen sihteeri Th. Forssell seuraavasti:

»Tarkastaessani maanviljelysinsinööreiltä ja läänin- 
agronoomeilta tulleet kertomukset ja niitä seuraavat 
tilastolliset taulut sekä vertaillessani viimemainittuja 
keskenään, olen huomannut, että sarakkeet taulussa 
ovat usein jäänyt tyhjiksi taikka ovat täytetyt sillä 
lailla, että silminnähtävästi eri toimitusmiehet ovat eri
tavalla käsittäneet sarakkeen otsaketta, taikkapa on 
kaavan varasarakkeita käytetty toimituksia varten, 
joita ei taulussa muiden sarakkeiden otsakkeissa löydy. 
Kun tuon taulun tarkoitus ei voi olla muu, kuin selon
teko siitä, mikä tulos Suomen maanviljelyksen paran
tamiseen nähden on ollut kaikkien maanviljelysvirka- 
miesten (maanviljelysinsinöörien ja lääninagronoomien) 
työstä, eli kuinka suuri ala heidän toimesta vuosittain 
tulee tavalla tai toisella parannetuksi, niin olisi suo
tava, että sarakkeet asianomaisesti täytettäisiin semmoi
sella tavalla, että numerot voidaan laskea yhteen ja 
siten saada kunkin vuoden tulos koko maassa. Olen 
sentähden luullut hyödylliseksi, että tämmöisessä kokouk
sessa sovitaan siitä, miten eri sarakkeiden otsakkeet 
ovat ymmärrettävät, koska niitä käytännöllisestä syystä 
ei voi laatia niin täydelliseksi, että väärinkäsitys olisi 
mahdoton.
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Taulussa on kaksi loppusaraketta käsitellystä 
alasta: alaa yhteensä, jota varten on suunnitelmaa
tehty ja silmävaraisesti tarkastettu ala. Viimemainit
tuun tulee tietysti alat, jotka eivät ole konevaraisesti 
tutkittu, eli joiden parantamista varten ei ole varsi
naista suunnitelmaa tehty, niinkuin semmoiset, joiden 
viljelyskelpoisuus on tutkittu y. m. ja sentähden nume
rot siinä eivät saata olla kovin tarkkoja, kun alaakin 
usein täytyy vain silmävaraisesti määrätä. Edellisen 
sarakkeen numero sitä vastaan on summa kaikista 
niistä sen edellisten sarakkeiden numeroista, jotka 
osoittavat jollakinlailla parantumisen tarkoituksessa 
käsiteltyä alaa, eli jolle on suunnitelma tehty. Tosin 
ei semmosen suunnitelman teko aina tarvitse perustua 
konevaraiseen tutkimukseen, kuten esim. jakamista vuoro- 
viljelykseen tehdessä, jos valmis kartta on käytettä
vänä, mutta tavallisesti tai enimmiten pitää olla tar
kempi tieto käsitellyn maan alasta, kuin silmävarai- 
sessa tutkimuksessa, joten käsiteltyä alaa voidaan sän- 
tilleen ilmaista. Niitä sarakkeita, joiden summa tulee 
tähän, on taulukaavassa 10, ja niiden oikea täyttämi
nen se juuri on tärkeä. Muutamat ovat itsestään hy
vin selvät, toiset kaipaavat selvitystä ja ehkä muutos
takin. Selvä on ensimmäinen »Jakaminen vuorovilje- 
lykseen». Siinä täytyy ala olla tunnettu, kun vuoro- 
viljelyskartta on tehtävä. Jos ei karttaa ole eikä tehdä, 
vaan neuvotellaan muuten viljelystavasta ja kasvijärjes- 
tyksestä, niin olisi ala suunnilleen ilmaistava silmä- 
varaisen tarkastuksen sarakkeessa. Suunnitelman tekoa 
»ylänkömaan viljelemiseksi» saattaa käsittää eri tavalla. 
Paljas neuvotteleminen uutisviljelys tavasta (kuokki
malla, juurimalla, mätästämällä, peittämällä y. m.) ei 
oikeastaan siihen sarakkeeseen kuulu vaan silmävarai- 
seen, mutta tähän olisi merkittävä ala, josta on tehty 
viljelyskartta täydellisine ojitussuunnitelmineen ja maan- 
sekoituksineen ynnä kustannusarvio tai ilman sitä.
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Seuraava sarake: suunnitelmanteko »vanhojen niittyjen 
viljelemiseksi» olisi mielestäni muutettava otsakkeeksi: 
alankomaan viljelemiseksi. Alankomaiksi luettaisiin 
tasaisia, syvämultaisia, luonnostaan märkiä maita, ol
kootpa sitten suoniittyjä, soita, rämeitä, nevoja tai 
muuta, ja niitten viljelemisellä tarkoitettaisiin täydelli
nen ojitus ja saattaminen kynnettävään tilaan niin 
että niissä sitten pellonviljelystapaa noudattaen sopii 
kylvämällä viljellä joko heiniä tahi viljaa. Nämä kaksi 
»viljelemis»- eli oikeammin »uutisviljelemis»-saraketta 
antavat siis tietoa peltoalan lisäämistä tarkoittavista 
toimista, joko niin, että uutta peltoa tehdään ennen 
viljelemättömästä maasta tai entisestä niitystä. Jos 
niitty oli verrattain kuivaa, ohutmultaista maata, niin 
semmoisen pelloksi viljeleminen luonnollisesti tulee 
ylänkömaan viljelemis-sarakkeeseen.

Molemmat seuraavat sarakkeet: suunnitelmanteko 
»peltomaan ojittamiseksi sala ojilla» ja »avo-ojilla» 
tulisi silloin tarkoittamaan ainoastaan vanhan pellon 
parantamista eikä pellon lisäämistä. Sentähden on sana 
»peltomaa» erehdyttävä, ja olisi vaihdettava sanaan 
»pelto» tahi »entinen pelto», ja kun varsinainen pelto 
meillä aina on entisestään ojitettu, vaikka toisinaan 
ehkä vaillinaisesti ja huonosti, niin tarkoitetaan tässä 
»uudestaan ojittamista» joko avonaisilla tai peitto- 
ojilla. Ruotsalaisessa tekstissä oleva sana »omläggning» 
ei liene meillä niin yleiseen käytetty eikä tunnettukaan, 
ettei sitä sopisi vaihtaa sanaan »å ny o af dikning» 
taikka »omdikning». Samaten taulukaavan kaksi seu- 
raavaa saraketta tarkoittaa niityn parantamista pysyttä
mällä sitä edelleenkin niittynä eli alituisena heinä
maana, siis niityn parantamista muulla tavalla kuin 
pelloksi tekemällä eli viljelemällä. Sentähden olisi ensin- 
kin sana »niittymaa» vaihdettava sanaan »niitty» tai 
»entinen niitty» ja huomioon otettava, että niityn 
parantamiseen ojituksella ei tarvita muita ojia kuin
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viemärioja, niskaoja ja johto-ojat, joiden tehtävänä on 
johtaa vettä sekä niskaojasta että lähteistä viemäri- 
ojaan, mutta jotka ovat aivan toista kuin pellon sarkaojat.

Varsinkin erehdyttävä on ruotsalainen otsake: 
»omläggning af ängsmark genom öppen afdikning», 
josta helposti saa sen käsityksen, että on tarkoitus 
niityn muuttamisesta pelloksi täydellisellä sarkaojituk- 
sella, eräs maanviljelystyö, joka meillä tätä nykyä on 
hyvin tavallinen. Toinen niitynparantamishanke, eli 
niityn asettaminen semmoiseen tilaan, että heinänkas
vua sopii kartuttaa kastelemalla, on meillä vielä harvi
nainen eikä agronoomien neuvoa siihen usein kysytä, 
mutta sittenkin olisi mielestäni syytä jakaa tämä sarake 
kahtia. On kuten tiedetään suuri ero kustannuksissa 
ja vaikutuksessa, jos niitty rakennetaan täydellistä 
kastelemista varten, johon kuuluu kokonainen järjes
telmä johto- ja laskuojia sekä pinnan muodostaminen 
uudestaan valamista tai upottamista varten, taikka jos 
pintaan kajoamatta rakennetaan niityn kautta juokse
van ojan alapäähän tyty, joten voi keväällä nostaa 
vettä niitylle, tai vähä muuttamalla viemärin suuntaa 
yläpäässä johdetaan vettä niityn päällitse juoksemaan. 
Niinikään on Pohjois-Suomessa tavallinen jonkunlainen 
alkuperäinen kastelu johtamalla jokien tulvavedet laajem
malle kuin itsestään olisivat menneet. Semmoiset ovat 
epäilemättä esim. ne niityn kastelut, joiksi Kajaanin 
kihlakunnan agronoomi kertomuksessaan v:ilta 1897 ja 
1898 ilmoittaa tehneensä suunnitelmat edellisenä vuonna 
10 ,50 ja jälkimäisenä 12 ha:n alalla — ainoat kastelu- 
suunnitelmat, jotka mikään maanviljelysneuvoja niinä 
vuosina teki. Mutta kun joskus on pienemmällä alalla 
tehty suunnitelma täydelliseksi kastelemiseksi, ja toivot
tavasti vastedeskin semmoista joskus tehdään, niin 
olisi erotettava eri sarakkeisiin kastelu suunnitelma 
maapinnan uudestaan muodostamisen kanssa ja kastelu 
ilman sitä.
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Suonkuivaussuunnitelmia varten on taulussa kaksi 
saraketta: viljelystarkoituksessa ja hallan poistamisen 
tarkoituksessa. Viimemainittua saraketta ei ole enää 
parina viime vuotena kukaan agronoomi eikä insinööri 
käyttänyt, ja epäilemättä se onkin tarpeeton ja ehkä 
vääräkin, kun viime aikojen tutkimukset maan läm
möstä näyttävät viittaavan siihen, että, kuten koke
muskin on osoittanut, paljaalla ojittamisella ei suo her
keä olemasta hallanpesänä, vaan vasta kun saveamalla 
maakamara tehdään kiinteämmäksi, siis kun suo on 
täydellisesti viljeltynä. Nämä sarakkeet, suon ojittami
sesta, tarkoittavat ainoastaan sen varustamista viemäri- 
ojalla; suon täydellinen ojittaminen sarkoihin ja viljele
minen kuuluu alankomaalla tehtävän uutisviljelemisen 
sarakkeeseen. Viimeiseen tähän luokkaan kuuluvaan 
sarakkeeseen olisi pantava ainoastaan todelliset järven 
laskemisella entisestä pohjasta saatavat vesijätöt; jos 
entisiä vetisiä rantaniittyjä ja rantasoita samalla tulee 
kuivaksi, niin sopii niiden ala merkitä niityn ojittamis- 
tai suonojittamis-sarakkeisiin.

Minä siis ehdotan, että näille sarakkeille annetaan 
seuraavat otsakirjoitukset:

S u u n n i t e l m i a  t e h t y :
a) Vuoroviljelystä v a r t e n ..............................  (1)
b) Uutisviljélystä varten

Ylänkömaalla..................................................  (2)
Alankomaalla...................................................... . . (3)

c) Pellon parantamiseksi uudestaan ojittamalla
Ainoastaan avonaisilla o j i l l a ........................... (4)
Täydellisellä salaojituksella.........................  (5)

d) Niityn parantamiseksi
Tarpeellisella ojituksella..............................  (6)
Kastelemalla

Maanpinnan muodostamiseen kajoamatta . (7)
Uudestaan muodostaen maanpinnan . . .  (8)
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e) Viljelemättömän suon kuivattamiseksi viemäri-
ojilla ........................................................................... (9)

f) Järvenlaskemiseksi, josta toivotaan saatavan
v e s ijä t tö ä ................................................................ (10)
Yhteensä, näissä sarakkeissa olevat alat . . . (11)

Vielä saattaa epäilyksiä ilmestyä, kun joka toimi
tus sopisi merkitä useampaan sarakkeeseen tai täysin 
vastaavaa saraketta puuttuu. On esim. tehty vuoro- 
viljelys suunnitelma, jossa kiertoon on otettu sekä en
tistä peltoa että viljeltäväksi aijottua metsä- ja niitty- 
maata. Tuo viimemainittu tulee silloin kahdella ta
valla käsiteltäväksi, ja sentähden pidän oikeana, että 
sen ala myöskin kahteen sarakkeeseen merkitään. Summa 
sarakkeessa se esiintyy kaksinkerroin, mutta se on 
asianmukaista. Saattaisi myöskin ajatella, että täydelli
sesti saroitettu uutisviljelys olisi merkittävä myöskin 
pellon ojittamis sarakkeeseen, mutta jos pidetään kiinni 
siitä, että pelto aina on uudestaan ojitettava, niin 
ei uutisviljelyksen varustaminen sarkaojilla siihen kuulu. 
Ainoastaan jos uutisviljelys kohta salaojitetaan olisi 
ehkä oikein merkitä se kahteen sarakkeeseen. Eräs 
toimituslaji, joka antaa lääninagronoomeille paljon 
työtä on viemäriojien punnitseminen ojitusvelvolli- 
suuden jakamista varten maanomistajien välillä. Tässä 
saattaa joutua epäilemään, mihin sarakkeeseen on merkit
tävä se ala, joka semmoisen viemäriojan kaivamisen 
kautta tulee parannetuksi, ja jota saattaa olla peltoa, 
niittyä, suota tai uutisviljelystä. Ojitusvelvollisuuden 
jakamista varten ei ole aina tarpeellista tietää alaa 
tarkoin, ja kun päätarkoitus toimituksella ei olekkaan 
maan parantaminen, niin sopii tyytyä merkitsemään 
vain punnitun ojan pituutta sekä alaa suunnilleen 
silmävaraisen tutkimuksen sarakkeeseen, jos ei ole 
muuta syytä alan merkitsemiseen johonkin muuhun 
sarakkeeseen. Ihan tarkoin ei voi tämmöisten tilastoa
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tarkoittavien numerojen merkitsemistä ennakolta määri
tellä. Aina jää asianomaisen itsensä määrättäväksi, mi
hin sarakkeeseen kukin numero parahiten sopii.»

A. Th. Europaeus huomautti, että ojitusvelvollisuu- 
den jakamista varten tarvittaisiin erityinen sareke, johon 
merkittäisi summittaisen arvioimisen mukaan, mitenkä 
suuri maa-ala on tullut kuivatuksi. Useimmat toimituk
set ovat nykyään ojitusvelvollisuuden jakamista.

N. M . Bremer förenade sig med föregående talaren.
J. Laitinen arveli useampia sarekkeita tarvittavan 

kysymyksen alaiseen tarkoitukseen.
G. Ekengrén ehdottaa erityistä sareketta, johon 

merkittäisiin, mitkä työt ovat suoritetut yksityisten, 
mitkä valtion varoilla.

L A. Schroeder kannatti Europaeuksen ehdotusta, 
että erityinen sareke varattaisiin sellaisia kuivattuja 
pinta-aloja varten, jotka tulevat kysymykseen ojitus- 
velvollisuutta jaettaessa, koska sellaiset toimitukset an
tavat toimitusmiehille paljon enemmän työtä kuin muut 
kuivaussuunnitelmat, ehdottaen seuraavan ponnen, joka 
hyväksyttiin:

Jos kysymyksen alaisia taulukaa- 
voja tahdotaan muuttaa, niin on niihin 
saatava erityinen sareke niitä pinta- 
aloja varten, jotka tulevat kysymykseen 
ojitusvelvollisuutta jaettaessa.

Kysymyksen N:o 17. »Mikä tapa on pidettävä so
pivimpana hyödyn määräämisessä järvien laskussa ja 
vesiperäisten maiden kuivaushankkeissa, ja eikö siksi 
hyväksyttyä tapaa olisi kaikkien tällä alalla työskente- 
vien ehdottomasti noudatettava?» pohjusti maanviljelys- 
insinööri I. A. Schroeder seuraavalla lausunnolla:

»Voimassa oleva Armollinen Asetus vedenjohdoista 
ja vesilaitoksista 23 p:ltä maaliskuuta 1868 määrää 
»ojittamisesta», että »jos naapurit tai ylempänä asujat
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käyttävät yhteistä viemäriojaa, olkoon kukin velvolli
nen ottamaan osaa sen kaivamiseen ja kunnossapitämi
seen sen edun suhteen, joka hänellä on veden poisjuok- 
susta» (3 §). Samoin määrää sama asetus »järven tai 
joen laskemisesta» että yhteiset kustannukset ovat 
jaettavat osallisten kesken »sen hyödyn mukaany jota  
työn tutkitaan kullekin tuottavan» (24 §).

Mitään tarkempia määräyksiä ei laki kuitenkaan 
yleensä tee siitä, miten hyöty vesiperäisten maitten 
kuivattamishankkeessa on arvosteltava, vaan jättää, 
jolleivät osalliset voi keskenään sopia, tällaisissa tapauk
sissa syntyvät riidat yleisen oikeuden ratkaistaviksi. 
Oikeus turvautuu tavallisesti uskottujen miesten, ojitus- 
lautakuntien, missä sellaisia on, y. m. lausuntoihin taikka 
vaikeammissa tapauksissa asianomaisiin maanviljelys- 
virkamiehiin, lääninagronoomeihin ja maanviljelysinsi- 
nööreihin, jotka ovat velvollisia ohjesääntönsä mukai
sesti antamaan lausuntoja mainitunlaisissa tapauksissa 
asianomaisille viranomaisille y. m:lle.

Ettei laki tässä suhteessa tulevaisuudessakaan tule 
sanottavasti muuttumaan, voinemme pitää selvänä päät
täen muitten maitten voimassa olevista vesiasetuksista. 
Ja samaan suuntaanhan käy vuoden 1893 vesioikeus- 
komitean ehdoituskin, lukuunottamatta muutamia risti
riitaisuuksia, jotka toivottavasti jo ovat taikka vastai
suudessa tulevat poiskarsituiksi, ennenkuin ehdoitus pää
see laiksi.

On sen vuoksi luonnollista, että vesiperäisten 
maitten kuivattamisesta johtuvaa hyötyä koskevien 
seikkojen selvittäminen kuuluu ja tulee edelleenkin 
kuulumaan mainituille virkamiehille, joittenka omaan 
intressialaan siis on luettava, sellaisten tapojen selville 
saaminen, joitten avulla hyödyn määräys vesiperäisten 
maitten kuivattamisyrityksissä kävisi niin täysin tarkoi
tustaan vastaavaksi, vaan samalla niin helpoksi, yksin
kertaiseksi ja käytännölliseksi kuin mahdollista.
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Jokaisen, joka tällä alalla on vähänkin työsken
nellyt, täytyy kuitenkin myöntää, että nykyään ei olla 
juuri tyydyttävällä kannalla tässä suhteessa. Ensiksi
kin mitä niihin tapoihin tulee, jotka tällä alalla ta
paamme käytännössä, niin on myönnettävää, että ne 
ovat useinkin toisistaan suuresti eroavia taikka ei niillä 
ole mitään sanottavaa yhtäläisyyttä keskenään. Esi
merkiksi mainitakseni yhden eron, muutaman tavan 
mukaan lasketaan hyöty ja siis siitä johtuva osanotto- 
velvollisuus sen mukaan miten suuresti maa-ala on 
parantunut kuivattamis-suunnitelman toteuttamisesta, 
kun taas toisen tavan mukaan kukin maa-ala ottaa 
osaa kustannuksiin niin paljon kuin mahdollista sen 
mukaan, mitä sen parantaminen on maksanut j. n. e. 
Sen lisäksi ovat käytetyt tavat usein enemmän tai 
vähemmän puutteellisia ja yksipuolisia. Joku tapa ei 
anna tyydyttäviä tuloksia muuten kuin erikoistapauk
sissa ja määrätyillä edellytyksillä, toinen on isotöinen 
ja vaatii käyttäjältään suurempaa tottumusta j. n. e.

Syynä siihen, ettei ole päästy suurempaan yhden
mukaisuuteen hyödyn määräämistavoissa, lienee se, ettei 
ole tätä ennen tietääkseni juuri minkäänlaista yhteis
toimintaa yritetty, vaan kukin on toiminut omalla 
puolellaan, koettanut parhaan kykynsä mukaan ratkaista 
kysymystä ehkä hyvälläkin menestyksellä vaan sen 
puolesta puutteellisesti, ettei tapa ole päässyt toisten 
tietoon. Tällainen asiain tila on ollut haitallista varsin
kin nuorempien toimitusmiesten suhteen, jotka ovat 
joutuneet omintakeisesti ratkaisemaan mainitunlaisia 
kysymyksiä. He ovat useinkin olleet pakoitetut itse 
miettimään menettelytapoja tämmöisten kysymysten 
ratkaisemiseen ja silloin tuntien oman kokemattomuu
tensa monesti jääneet epäselvyyteen siitä, täyttääkö 
heidän työnsä kohtuuden vaatimuksia, joita aina hy
vällä tahdolla tehdyltä työltä saattaa vaatia.

Olisi sen vuoksi mielestäni erittäin suotavaa, että
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saataisiin toimeen jonkunlaisia ohjeita hyödynmääräämi- 
sessä vesiperäisten maitten kuivattamishankkeissa. Näissä 
ohjeissa tulisi olla tarkka selvitys paraimmista ja 
täydellisimmistä hyödyn määräystavoista sekä neuvoja 
mitä tapaa milloinkin olisi sopivinta käyttää j. n. e. 
Tällaiset ohjeet, samalla kuin ne olisivat helpotuksena 
ja neuvona nuoremmille ja vasta-alkajille, olisivat 
myöskin omansa vanhempienkin toimitusmiesten keskuu
dessa vaikuttamaan suurempaa yhtäläisyyttä mainitun
laisten* asiain käsittelyssä eri toimitusmiespiireissä. Sitä 
paitsi voisi vielä tällaisten julaistujen ohjeitten kautta 
yleisökin, osalliset, sitä myöten kuin heillä on halua, 
paremmin perehtyä niihin periaatteisiin, jotka mainitun
laisten kysymysten ratkaisussa tulevat kysymykseen. 
Sen kautta tulisivat toivottavasti useinkin estymään 
sellaiset riitaisuudet osallisten kesken, jotka monestikin 
johtuvat ymmärtämättömyydestä taikka muista sellai
sista syistä.

Jos lyhyesti ryhdymme tarkastamaan muutamia 
meillä enemmän tai vähemmän käytännössä olevia 
tapoja, niin on ensiksi mainittava vähemmässä ojituk
sessa yleisemmän käytännön saavuttanut tapa, että 
jokainen on velvollinen kaivamaan ja kunnossa pitä
mään oman maansa läpi kulkevan osan viemäriojaa 
siltä osalta, joka kulkee »pehmeän» maan lävitse, jota 
vastoin kovemmat kohdat, sahipaikat, varsinkin kulkku, 
ovat yhteisesti kaivettavat joko siten että jokainen 
ottaa osaa siihen yhtä suurella osalla taikka joskus 
tarkemmin jaettaessa niittynsä pinta-alan mukaan. 
Harvemmin otettanee tällaisissa tapauksissa maanlaatu 
ja korkeus-suhteet kysymykseen.

Tapa on helppo ja yksinkertainen ja antaa riittä
vän selvän ja kohtuullisen jaon sellaisissa tapauksissa, 
missä maat ovat muodoltaan ja laadultaan jotenkin 
yhtäläiset. Sen lisäksi saa kukin työskennellä omalla 
maallaan, joka on myöskin luettava mainittavaksi eduksi.

4
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Mutta jos toisella osallisella on pitkä ja kapea maa, 
jonka halki viemäri kulkee ja toisella leveä maa-ala,, 
jonka poikki viemäri menee, taikka kaksi maapalstaa 
on rinnakkain ja viemäri kulkee toisen halki j. n. e., 
niin edellämainitun tavan mukaan toimitettu jako ei 
enää vastaa »hyödyn» vaatimuksia. Silloin ollaan 
pakoitetut turvautumaan johonkin toiseen tapaan ja 
tavallisesti toimitetaan jako meillä ehkä yleisimmin 
käytetyn hyödyn määräystavan mukaan, nimittäin 
pinta-alan mukaan.

Tätä tapaa käyttämällä ollaan jo pakoitetut tar
kempaan tutkimukseen, nimittäin selville ottamaan 
mitkä maat todella välittömästi hyötyvät kaivetta
vasta viemäristä. Silloin on niin sanottu »hyötykurva» 
määrättävä. Tässä siis tulevat jo maan korkeus-suh
teet kysymykseen, Mutta ainoastaan siten, että ne 
maat, jotka eivät ole määrättyä korkeutta ' ylempänä 
viemärin reunaa tai kaivettavan puron vedenpintaa, 
luetaan »hyötymaiksi», yhtälailla hyötyviksi koko vesi- 
peräiselle maalle suunnitellun viemärijärjestelmän kaiva
misesta. Tapa on täysin tyydyttävä siellä, missä maan- 
laatu on kauttaaltaan jotenkin samanlaista eikä maan 
korkeus-suhteita voida aivan tarkkaan määrätä, esim. 
jos on odotettavissa että maanpinta painuu kaivamisen 
perästä t. m. s., ja yleensä sellaisissa tapauksissa, jossa 
kuivattavalla maalla ei vielä ole varsin suurta arvoa, 
kuten suo- ja nevamaitten kuivattamisessa.

Sitä vastoin jos osanottovelvollisuus jonkun parem
man ja osuuksia lähellä olevan niityn viemärin kaivami
seen on jaettava, niin voi tämäkin tapa tuntua puut
teelliselta ja riittämättömältä. Niinpä mainitaksemme 
muutamia esimerkkejä voipi ensiksi maanlaadun suh
teen olla suuria eroavaisuuksia. Esim. toisen maan
omistajan niitty on pilalle poltettu ja lopulleen kulu
tettu, niin ettei sitä mahdollisesti enää ollenkaan kan
nattaisi ryhtyä parantamaan ja viljelykseen saattamaan
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ja toisen maanomistajan niittypalanen on vielä täysin 
mehevänä ja voimakkaana, joten se melkein paljaalla 
ojittamisella antaa mainioita satoja; taikka toisen niitty 
on parhaan ohutmutaista, täysin tekeytynyttä, savi- 
pohjaista j. n. e., toisen paksumutaista, niin ettei poh
jaa tunnukaan, ainoastaan osaksi tekeytynyttä, raaka- 
pintaista y. m. niin tuntuuhan aivan luonnottomalta 
arvostella että molemmat saisivat samalla pinta-alalla 
saman hyödyn. Samoin vaikuttavat korkeus-suhteet. 
Muuan niittyosa on esim. aivan hyötykurvan lähellä, 
joten se saataisiin kuivaksi, jos alimpaan paikkaan 
kaivettava viemäri tehtäisiin esim. puolisyväksi. Toi
nen niittyosa on niin alavaa, että viemärin tulee kul
kea sen lävitse ja se siis on juuri se osa, joka mää
rää viemärin syvyyden. Molempien osanottoa täysi- 
syvän viemärin kaivamiseen ei mitenkään voitane kat
soa yhtäsuureksi ja yksinomaa pinta-alasta riippuvaksi. 
Sama koskee myöskin järven rantamilla olevien ala
vien suomaitten ja niittyjen osaksi tulevaa hyötyä jär
ven vedenpinnan alentamisesta.

Kun siis olosuhteet käyvät sellaisiksi, että ollaan 
pakoitetut ottamaan huomioon osanottovelvollisuutta 
jaettaessa myöskin maanlaatu ja tarkemmat korkeus- 
suhteet, niin on siinäkin ehdoitettu käytettäväksi ja 
käytettykin erityistä hyödynmääräystapaa, joka kuiten
kaan ei liene meillä saavuttanut suurempaa levene
mistä käytännössä. Tarkoitan maanviljelysinsinööri 
G. I. von Fieandtin vuonna 1891 Suomen Maanviljelys- 
lehdessä esittämää, luullakseni Ruotsissa yleisemmin 
käytettyä tapaa hyödyn määräämisessä.

Tämän tavan mukaan punnitaan eli nivelleera- 
taan tavallisimmin kaksi korkeus-kurvaa, joista ylempi 
eli »hyötykurva» rajoittaa hyötykuvioista pois ne maat, 
joilla ei ole välitöntä hyötyä suunnitellusta pohjaveden 
alentamisesta, siis samoin kuin pinta-alan mukaankin 
hyötyä arvosteltaessa, ja toinen jakaa näin määrätyn
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»hyötymään» kahteen osaan nim. ylempään kuivem
paan ja alempaan vetisempään. Näitten kurvien avulla 
jyvitetään sitten maa vesiperäisyyden eli kuivaustarpeen 
suhteen, käyttäen neljää (4) jyvää siten, että viemäriä 
lähinnä oleva alavin maa saa jyväluvun 1, keskimmäi
sen kurvan alapuolella oleva maa 2, sen yläpuolella 
oleva maa 3 ja ylemmän kurvan eli hyötykurvan ra
jassa oleva maa jyväluvun 4. Kun sitten näillä jyvä- 
luvuilla jaetaan jyvitetyn kuvion pinta-ala, saadaan 
koko hyötymaa-ala muunnetuksi kuivaustarpeen suh
teen 1 jyväiseksi. — Jyvämäärä 4 johtunee arvatta
vasti siitä, että esim. 3 jyväisen maan kuivattamiseksi 
täysikuivaksi tarvittaisiin tasaisella maalla kaivaa 
viemäri, josta nousisi maata ainoastaan noin 1/ Q osa 
siitä maamäärästä, joka tarvitaan kaivaa täysisyvästä 
yksi jyväisen maan viemäristä. Siis tämän mukaan 
jyvitys perustuisi kaivun kustannuksiin eikä eri vesi- 
peräisen maan parempaan tai huonompaan satoisuu
teen. — Kun maa vielä jyvitetään maanlaadun suh
teen tavalliseen maanmittaritapaan eli siten että paras 
saa jyväluvun 1 puolta huonompi 2 j. n. e., niin saadaan 
hyötymaat muunnetuiksi sekä kuivatuksen että maan
laadun suhteen 1-jyväiseksi. Käyttäen siten muunnet
tua pinta-alaa osanottovelvollisuuden jakoperusteena, 
pitäisi suuretkin vaatimukset »hyödyn» mukaan jaka
misesta tulla tyydytetyiksi.

Jos on kysymyksessä järvenlasku, jonka kautta 
syntyy vesijättöjä, niin ovat nämäkin luonnollisesti 
jyvitettävät maanlaadun suhteen ja sitäpaitsi kuivumis- 
mahdollisuuden suhteen. — Siis melkein päinvastainen 
jyvitys kuin ennenmainittu vesiperäisyyden suhteen 
jyvittäminen. — Tässä jyvityksessä saa täysin kuivaksi 
tuleva vesijättömaa jyvän 1 ja vaillinaisesti kuivuvat 
jyviä 2, 3 ja 4, sen mukaan miten vaillinainen niitten 
kuivatus on. Siten jyvä 4 tulee vesijätölle, joka on 
lähimpänä tulevaa vedenpintaa.
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Suhde, jonka mukaan täten yksijyväisiksi muun
netut vesijätöt ja samoin muunnetut vesiperäiset maat 
tulevat ottamaan osaa kaivun kustannuksiin, voidaan 
laskea kahdella tapaa. Joko niin että lasketaan kum
mankin maan lajien lisätty arvo järven laskemisen jäl
keen. Vesijätöillähän ei luonnollisesti ole ollut mitään 
arvoa ennen laskemista. Taikka arvioimalla miten 
paljon järven vedenpinnan alentaminen siihen määrään, 
että vesiperäiset rantamaat riittävästi kuivaisivat, tulisi 
maksamaan, jolloin kaikki lisäkustannus vedenpinnan 
alentamisesta siihen määrään, kuin haluttujen vesi- 
jättöjen voittamiseksi on tarpeellista, tulisi vesijättöjen 
suoritettavaksi. Tämän jälkimmäisen tavan mukaan 
tulisi siis kukin hyöty- ja voittomaa ottamaan osaa 
kustannuksiin aivan suorassa suhteessa siihen, mitä sen 
voittaminen tulee maksamaan. Jota vastoin edellisessä 
tapauksessa vesijätöt ja vesip. maat ottavat osaa yhtei
siin kustannuksiin arvolisäyksensä mukaan, riippumatta 
siitä mitä niitten erikseen voittaminen olisi mahdolli
sesti maksanut.

Jälkimmäinen tapa on kuitenkin yhdessä suh
teessa huonompi ja epäkäytännöllisempi edellistä, eikä 
siitä syystä voi juuri päästä suosituksi. Se nimittäin 
tekee konttorityön hyvän joukon suuremmaksi, kun 
ollaan pakoitetut tekemään kaksi kustannusarviota. 
Tämän tavan käyttämisen tarpeellisuus ei kuitenkaan 
tunnu tärkeältä silloin kuin järven pintaa vähemmässä 
määrässä alennetaan. Mutta jos suurempi alentaminen 
tai kokonaan kuivaaminen on kysymyksessä, niin sil
loin ei edellinen tapa useinkaan kykene antamaan 
tyydyttäviä tuloksia, vaan ollaan pakoitetut turvautu
maan jälkimmäiseen tai johonkin toiseen ehkä vieläkin 
tarkempaan. Tämä käy selville, kun muistamme, että 
kanavasta nostettavan maan paljous kasvaa enemmän 
kuin syvyyden neliöllä. Voitettavat vesijätöthän eivät 
juuri samassa suhteessa lisäänny.
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Viimeksi mainitut seikat tulevat kysymykseen 
melkein yksinomaan maanviljelysinsinöörien toimituk
sissa, koska lääninagronoomit eivät ole velvolliset teke
mään järvenlaskusuunnitelmia ja siten tulevat vähem
min tekemisiin näitten asiain kanssa.

Syynä siihen, että nyt mainittu hyödynmääräystapa 
maanlaatua ja korkeussuhteita huomioon ottamalla huo
limatta hyvistä puolistaan, ei liene, kuten jo mainitsin, 
saavuttanut suurempaa käytäntöä* on arvattavasti ensi 
sijassa etsittävä siinä, ettei osalliset yleensä ole pitäneet 
sitä tarpeellisena, vaan ovat useimmiten maan vielä 
verrattain vähäiseen arvoon meillä katsoen tyytyneet 
kustannusten jakoon yksinomaan pinta-alan perusteella. 
Toiseksi edellyttää tämän tavan käyttäminen kunnollisia 
karttoja. Saatavilla olevat tilojen kartat ovat kuiten
kin melkein poikkeuksetta siksi puutteellisia, että ne 
joko kaipaavat suuressa määrässä täydennystä tai vaa
tivat uutta mittausta. Tätä ei kuitenkaan maanviljelys- 
insinöörien ja lääniagronoomien ohjesääntö mielellään 
salli, sillä se kieltää kumpiakin »liiaksi kuluttamasta 
aikaa maanmittaustöihin». Sen vuoksi eivät mainitut 
toimitusmiehet mielellään ryhdy uudesti mittaukseen, 
vaan koettavat selviytyä asiasta muuten. Jos kuiten
kin osalliset vaativat täydellisempää osanottovelvolli- 
suuden jakoa niin muuta keinoa ei liene, kun ryhtyä 
uudesti mittaukseen.

Paitsi nyt edellä esitettyjä, lienee monta muutakin 
hyödynmääräystapaa käytännössä, joissa otetaan huo
mioon muitakin näkökohtia esim. tehdään jako paran
netun satoisuuden mukaan, joka on tietysti arvioitava. 
Otetaan huomioon paitsi maanlaatu ja korkeussuhteet, 
myöskin kysymyksen alaisen maa-alan asema omistajan 
asuntoon nähden j. n. e.

Mutta koska käytäntönä olevista tavoista voinemme 
yleensä sanoa että ne ovat yhdessä tai toisessa suhteessa 
yksipuolisia ja koska näitten tapojen käytännöllisyyden
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ja kelpaavaisuuden tarkempi tutkimus ei luonnistune 
lrdessä tai 2:dessa tunnissa, eikä kokouksen lyhyt aika 
salline pitempää pohtimista, niin ehdottaisin että, jos 
kokous katsoo tarpeelliseksi edellä mainitunlaisten oh
jeiden aikaansaamista, käännyttäisiin Maanviljelyshalli- 
tuksen puoleen pyynnöllä, että Maanviljelyshallituksen 
toimesta otettaisiin selville sopivimmat ja käytännölli- 
simmät tavat hyödynmääräämisessä vesiperäisten mait
ten kuivaushankkeissa jonka jälkeen asianomaisille toi- 
mitusmiehille annettaisiin tilaisuus lausua mielipiteensä 
tehdyistä ehdotuksista ja sen jälkeen julaistaisiin mai
nitut tavat yleisesti käytettäviksi.».

N. M. Bremer. Man borde fästa afseende vid om 
markerna äro fasta eller sätta sig. Föreslår att landt- 
bruksingeniörer och läneagronomer borde särskildt 
sammankomma för att diskutera denna fråga närmare. 
Önskar att Landtbruksstyrelsen skulle sammankalla 
mötet och utvärka någon ersättning för resor.

A . Th. Europaeus anser att ej blott arealen bör 
tagas i betraktande utan bör den kombineras med nyt
tan af dikningen. Bäst vore att lämna frågan åt nå
gon komite.

G. A. Mattila vastusti pohjustajan ehdotusta, että 
Maanviljelyshallitus antaisi yleisesti noudatettavia mää
räyksiä, mikä on asetuksiakin vastaan, jotka määrää
vät että jokainen ottaa osaa yritykseen sen hyödyn 
mukaan, minkä hän siitä nauttii. Erilaisia maita, pelto
ja suomaita on useinkin samalla kertaa yrityksessä. 
Toiset saavat pitempi-aikaista, toiset tilapäistä hyötyä. 
Yleisiä ja yhteisiä määräyksiä ei sentähden voi nou
dattaa.

I. A . Schroeder sanoi, että suon laskeutuminen on 
kyllä otettava lukuun, saadaanhan se selville punnituk
sen ohella ja jyvitettäessä. Vähentääkseen mielivaltaisia 
hyödyn määräyksiä, olisi }deiset ohjeet tarpeen, vaik
kapa niitä hallitus ei voinekaan pakoittaa noudattamaan.
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Halusi saada kokouksen vastausta siitä, olisivatko sel
laiset ohjeet saatavat aikaan.

A. Th. Europaeus kannatti määräyksien saantia.
G . A. Mattila väitti, etfei yleisiä sääntöjä voida 

noudattaa. Hyväksyi kuitenkin että lausuttaisi yleisiä 
pääperiaatteita.

J. Laitinen kannatti Schroederiä. Ehdotti että 
Maanviljelyshallitus kokoonkutsuisi komitean, johon 
kuuluisi 2 lääninagronoomia ja 2 maanviljelysinsinööriä. 
Näitten ehdotuksien johdosta saisivat ammattimiehet 
antaa lausuntonsa.

Päätökseksi hyväksyttiin seuraava lausunto:

Käännytään Maanviljelyshallituk- 
sen puoleen pyynnöllä, että sen toimesta 
otettaisi selville sopivimmat ja käytän- 
nöllisimmät tavat hyödyn määräämiseksi 
vesiperäisten maitten kuivaushankkeissa, 
asianomaisille toimitusmiehille olisi an
nettava tilaisuus lausua mielipiteensä 
tehdyistä ehdotuksista, jonka jälkeen ,ne 
yleisesti käytettävinä ohjeina julaistaisi.

Frågan N:o 13. »Anses s. k. dikningsnämder 
vara nyttiga, och huru skola dessa i sådant fall all
männare fås till stånd» refererades af jordbruksskole- 
föreståndaren C. J. Myrstény som följer:

»Flertalet af mindre jordbrukare utförda odlingar, 
äro vanligen illa af dikade, mest beroende detta på brist
fälliga afloppsdiken. En så beskaffad odling medför 
emellertid mycket arbete, gifver ringa afkastning och 
uppmuntrar icke till fortsatta odlingar. För jordbru
kets snabbare utveckling är otvifvelaktigt af vikt, att 
äfven den mindre jordbrukaren lär sig rätt uppfatta 
betydelsen af en fullständigare dikning, som ju i första 
hand förutsätter ett fullgodt aflopp, utan hvilket hvarje
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annat arbete blir mindre lönande och delvis bort- 
kastadt.

Det största hindret, som ställer sig i vägen vid 
nyodlingar, är just beredandet af vattnets aflopp, där
vid i de allra flesta fall särskilda jordägare hade för
del af att samtidigt och med förenade krafter upptaga 
ett för ändamålet tillräckligt stort afloppsdike. En god
villig öfverenskommelse härom kommer dock undan
tagsvis till stånd, emedan en eller flere underbyggare 
icke inse nyttan och den tvingande nödvändigheten för 
honom att deltaga i kostnaden för öppnandet af ett 
gemensamt afloppsdike, med mindre än att det finnes 
någon som medlar och kan framställa öfvertygande 
skäl. Om en sådan öfverenskommelse icke uppnås, var
der oftast en påtänkt odling omintetgjord eller ock kan 
en redan påbörjad lämnas därhän, iföljd af ett otill
räckligt aflopp. Den om dikningens vikt mindre kun
nige bonden, därtill obekant med hvad som bör iakt
tagas för att erhålla landtbrukstjänstemäns biträde, 
kommer sig nämligen icke för att rekvirera berörda 
fackmän, hälst han dessutom fruktar att därigenom 
råka i delo med sina grannar.

Den mindre jordbrukaren vet i allmänhet icke att 
begagna sig af den hjälp honom erbjudes af statens 
landtbrukstjänstemän. Mig synes därför, att en länk 
skulle erfordras, som skulle sätta den tveksamme jord
brukaren i förbindelse med ofta nämda tjänstemän. En 
sådan i närvarande tid icke oviktig länk vore diknings- 
nämden. Såsom bevis därpå, att dikningsnämder äro 
nyttiga, må anföras, att sådana nämder redan en lång 
tid förefunnits i Österbotten och där värkat med syn
nerlig framgång. Sibbo kommun äger sedan år 1895 
en dikningsnämd, hvilken äfven anses hafva värkat för
månligt, och har densamma under de 3 senaste åren 
sammanträdt 7 gånger, hvarvid 36 lägenhetsinnehafvare 
enats om att, dels efter af landtbrukstjänstemän upp-
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rättad plan och dels efter egna och dikningsnämdens 
förslag, gemensamt bekosta utfallsdiken till en sam
manlagd längd af omkring 6,000 meter. Genom dessa 
utfallsdiken har torrläggning af vidpass 300 hektar 
odlingsbar mark möjliggjorts.

Tal. refererade härpå ordningsstadgan för Sibbö 
sockens dikningsnämd, faststäld till efterrättelse af lä
nets guvernör den 29 nov. 1895. En dikningsnämd 
inom hvarje kommun, fortsatte tal., synes mig väl be- 
höflig och nyttig,

1) emedan densamma blefve en alltid lätt tillgäng
lig rådgifvare för den i dikningsfrågor okunnige all
mogemannen och en hjälpreda för honom, att på enk
laste vis sätta i gång ett påtänkt dikningsföretag;

2) emedan densamme i många fall kunde medla 
och åvägabringa öfverenskommelser emellan sakägare 
utan tidsutdräkt och utan anlitande af domstol;

3) emedan densamme skyndsamt kunde afgifva 
utlåtande i enklare dikningsfrågor och funnes nära till 
hands för att öfvervaka det hvarje intressent efter träf
fad öfverenskommelse om gemensamt dikningsföretag 
värkligen fullgjorde sina skyldigheter, såväl vid dike
nas öppnande som vid deras framtida underhåll. Sedan 
mötet uttalat sig, och om dess svar utfallit jakande, ber 
jag få öfvergå till besvarandet af frågans sednare del. 
Sedan mötet uttalat sig därhän, att dikningsnämder äro 
nyttiga, så är att förutse, det upplysta, ledande perso
ner, inom de skilda kommunerna, intresserade för det 
allmänna, äfven snart nog skola inse dikningsnämders 
nytta för de mindre jordbrukens tidsenliga utveckling. 
Om detta vore fallet, och ett allmännare intresse för 
jordbrukets utveckling inom kommunerna bör ju kunna 
förutsättas, så torde vidare åtgärder icke vara af nö
den, än att allmänheten genom publikationer och före
drag upplystes om nyttan af och ändamålet med dik
ningsnämder, samt att förslag till ordningsstadga för
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sådana nämder utarbetades och tillhandahölles resp. 
kommuner. Jag tillåter mig därför föreslå, att hus
hållnings- och landtbrukssällskapen, hvart och ett inom 
sitt värksamhetsområde, ginge i författning om utarbe
tande af en för orten lämplig ordningsstadga, afseende 
här ifrågasatta dikningsnämder, och för öfrigt på ett 
eller annat sätt bibragte allmänheten upplysning om 
dessa nämders uppgift och nytta.»

A. Th. Europaeus. I hvarje socken borde finnas 
en dikningsnämd. I Österbotten, t. ex. i Lappo hafva de 
värkat mycket godt.

G. Ekengrén. Ojituslautakunnat ovat Pohjanmaalla 
melkein välttämättömiä. Muissa seuduissa eivät ole niin 
tärkeät.

E . A. Malm. Dikningsnämder äro särskildt i 
Österbotten nyttiga, nästan oumbärliga.

N. M. Bremer anser att nämderna icke äro be- 
höfliga i Karelen. Svårt att där få kompetenta perso
ner, hvarigenom nämderna kunna blifva dyrare än anli
tandet af agronomer. Vill modifiera frågan därhän, att 
nämderna i vissa delar af landet äro behöfliga.

A. Th. Europaeuksen mielestä ovat lautakunnat tar
peellisia, sillä agronoomit eivät ennätä suorittaa kaikkia 
sen laatuisia tilauksia. Nämä lautakunnat muodostavat 
jonkunlaisia sovinto-oikeuksia ja ovat siten suureksi 
hyödyksi.

G. A . Mattila arvelee ojituslautakuntia sopiviksi 
tasankomailla mutta tarpeettomiksi ja käymättömiksi 
epätasaisilla seuduilla, joissa aina tarvitaan koneellista 
tutkimista. Lääninagronoomien käyttäminen tulee siellä 
maanviljelijöille helpommaksi ja varmemmaksi.

C. J. Myrstén. Dikningsnämderna kunna åtmin
stone icke värka skadligt, äro ofta nyttiga. De kunna 
gifva råd, bilda mellanlänk vid mindre afdikningar. 
Aro äfven af vikt för dikningens underhåll.
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L A. Schroeder yhtyy alustajaan pitäen ojituslau- 
takuntia tarpeellisina.

Th. Forssell. Ojituslautakunnat eivät kilpaile ag- 
ronoomien kanssa. Ne voivat panna toimeen ojitus- 
tarkastuksia ja ovat etenkin sen takia hyvin hyödyllisiä.

K. Enckell anser äfven dikningsnämder vara nyt
tiga. Hade erfarenhet från Vasa län. 50%  af för
rättningar, som läneagronomen hade, voro dikessyner, 
men inga i Lappo, där nämd fans.

(7. J. Myrstén föreslog, beträffande senare delen 
af frågan, att personer som intressera sig för saken 
skulle väcka fråga härom på respektive orter. Bro- 
skyrer och förslag till ordningsstadga borde tillställas 
kommunerna.

Päätökseksi hyväksyttiin, että oji
tuslautakunnat ovat tarpeellisia ainakin 
muutamissa osissa maatamme; erityisiä 
malli-ohjesääntöjä ei katsottu tarpeelli
siksi.



Kokouksen päättäminen.

Sittenkuin molemmat keskusteluosastot olivat ko
koontuneet yhteen ja aika oli kulunut niin pitkälle, ettei 
jälellä olevia kysymyksiä enää ennätetty käsitellä, pää
tettiin saatavissa olevat keskustelematta jääneiden ky
symysten kirjalliset pohjustukset liittää pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin maanviljelyshal- 
lituksen sihteeri Th. Forssell ja agronoomi J. Jernström.

S e uraava kokous päätettiin pitää 2 vuoden pe
rästä H arjun m a a n v ilje ly sk o u lu lla .

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia vilk
kaista keskusteluista sekä Maanviljelyshallituksen yliti- 
rehtööriä, siitä että oli ottanut innokkaasti osaa kokouk
sen neuvotteluihin.

Agronoomi U. Bremer kiitti kokouksen puolesta 
puheenjohtajaa maanviljelysneuvos E. Björkenheimiä.

Ylitirehtööri N. Grotenfelt vastasi puheenjohtajan 
puheeseen, toivotti onnea uudelle maanviljelysvirkamies- 
ten yhdistykselle sekä esitti eläköön huudon tälle yh
distykselle.

IV .
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Sen johdosta, että Ultunan maanviljelysopisto Ruot
sissa viettää piakkoin 50 vuotisjuhlaansa, ehdotti läänin- 
agronoomi N. M . Bremer, että ylitirehtööri Grotenfelt, 
joka aikoo matkustaa mainittuun juhlaan, veisi sinne 
Suomen maanviljelysvirkamiesten tervehdykset. Tämä 
ehdotus hyväksyttiin ja päätettiin sen lisäksi lähettää 
erityinen sähkösanoma Ultunan juhlaan.

Justeradt: Helsingfors den Tarkastettu: Helsingissä 10 
10 Mars 1901. p. Maaliskuuta 1901.

Johannes Jernström. Theodor Forssell.



Retki Söderkullan maanviljelyskoululle.

Ohjelman mukaisesti oli toisena kokouspäivänä 
retki laivalla Itäisen saariston kautta Söderkullan maan
viljelyskoululle Sipoon pitäjässä. Tähän retkeen otti 
osaa noin puolet kokouksessa olleista eli noin 30 hen
keä. Perille päästyä oli koulun johtaja C. J. Myrstén 
oppilaineen satamassa vastassa, toivottaen tulijat terve
tulleiksi. Talon vieraanvaraisuutta nautittua katseltiin 
hyviä viljelyksiä ja monia kekseliäitä, mutta samalla 
yksinkertaisia maataloudellisia laitoksia, joista etenkin 
herättivät huomiota turnipsinsiemenviljelys, vesivoimalla 
käyvä ja nerokkaalla kuivatuslaitoksella varustettu riihi, 
tiilitorvien valmistuslaitokset sala-ojia varten, rehu- 
vaaka y. m.

V.



VI.

Liite.
Kokouksessa käsittelemättä jääneiden kysy

mysten alustuksia.

K ysym ys N:o 14.
»Kun juuston valmistus, joka on pidettävä yhtä 

tärkeänä osana maitotaloudessamme kuin voinkin val
mistus, on suuressa osassa maatamme varsin alkupe
räisellä kannalla ja paikottain on sen kaupaksi valmis
taminen perin tuntematonta, niin kysytään: mitä juus- 
tonvalmistuksen edistämiseksi maassamme on tehtävä?»

Tällaisen, minun jokapäiväistä toimintapiiriäni ulko
puolella seisovan, kysymyksen alustamiseen tässä arvois
ten ammattimiesten seurassa olen rohjennut ryhtyä ai
noastaan velvollisuuden tunnosta: syystä, että olen kysy
myksen kokoukselle keskusteltavaksi esittänyt. Jos mi
nulla olisi ollut kykyäkin kysymystä kaikilta puolin 
valaista, on minulta puuttunut tarpeellisia aineksia sii
hen, varsinkin mitä koskee tarkoilla numeroilla esittää 
juuston ja voin valmistussuhdetta, niiden kotimaista 
kulutusta ja ulkomaalaista kauppaa ja tästä päätellä 
juustonvalmistuksen kantaa maassamme. Mutta ilman 
näitäkin numerotodistuksia myöhemmiltä ajoilta olen 
itse ja luulen asiantuntijoittenkin olevan sitä mieltä että 
kaikenlaisen juuston valmistus niinhyvin kotitarvetta 
kuin koti- ja ulkomaan kauppaakin varten on sangen 
pieni verrattuna voinvalmistukseen ja että juuston vai-
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mistuksen taito yleisesti koko maassamme on peräti 
alhaisella kannalla, lukuunottamatta niitä meijereitä, 
joissa on ulkomaalaisia meijeristiä tässä toimessa.

Juuston tekotaidon tuntemisen itse kansan keskuu
dessa luulisi siitä kehitysasteesta päättäen, millä se nyt 
seisoo, olevan aivan viimeisiltä ajoilta. Mutta niin ei 
kumminkaan ole asianlaita. Varmuudella tiedetään että 
samanlainen juustonvalmistustapa, kuin paikoittain nyt
kin on käytännössä, oli kansalla jo 1700-luvulla. Ettei 
se ole kehittynyt yhtärinnoin voinvalmistuksen kanssa 
ja samassa määrässä kuin tämä, siihen on monia syitä. 
Pääasiallisempana syynä voinee pitää sitä, ettei ole 
yleisesti tunnettu kestävien ja kaupaksi käyvien juus
tojen valmistustapoja. Minun tietääkseni löytyy maas
samme paljon semmoisia seutukuntia, joissa valmiste
taan jopa ensiluokan vientivoita, vaan joissa ei tunneta 
yksinkertaisimpiakaan juuston tekotapoja ei omaa tar
vetta eikä kauppaa varten. Näissä seuduissa juustolla 
ymmärretäänkin ainoastaan sitä lusikalla syötävää kei
tosta, jota saadaan n. k. pihkamaitoa keittämällä. Mi
tään käsitystä muunlaisten juustojen valmistamisesta ei 
ole, ja tuskinpa aavistetaankaan sitä, että on olemassa 
tykkänään toisenlaista juustoa. Tätä yhteisen kansan 
tietämättömyyttä juuston valmistuksessa täytyy pitää 
valitettavana seikkana jo yksistään senvuoksi että ne 
ruoka-aineet, joita kansa ravinnoksensa käyttää, ovat 
useinkin vähän ravitsevia ja joista varsinkin rasvaa ja 
vieläpä valkuaisaineitakin on sangen vähässä määrässä. 
Tunnettu asia on kumminkin se, että laihajuustokin on 
ravintoarvonsa puolesta samanvertainen tuoreen nau
danlihan kanssa ja vieläpä arvokkaampikin tätä. Yh
dellä markalla naudanlihassa saadaan 218 grammaa 
valkuaisainetta ja 109 gr. rasvaa, kun sitävastoin sa
malla rahamäärällä laihassajuustossa saadaan 477 gr. 
valkuaisainetta, 93 gr. rasvaa ja 57 gr. hiilihydraatteja. 
Siis valkuaisainetta kaksi sen vertaa kuin naudanli-

5
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hassa, rasvaa tosin 16 grammaa vähemmän, mutta sen- 
lisäksi 57 gr. hiilihydraatteja. Laihajuustokin on siis 
ravitsevien aineksiensa puolesta arvokas ravinto-aine, 
jonka ei suinkaan pitäisi puuttua köyhimmänkään pöy
dältä. Ja kun laihajuustokin tehdään juustotekotaidon 
kaikkien sääntöjen mukaan ja vielä höystetään hyvän
makuisilla mausteilla, on se sangen maukasta syödä. 
Ja missä kerran kansa tottuu tähän, ei se siitä sitte 
enää luovu, ja valmiste näinmuodoin saa hyvän mene
kin. Noin 7 vuotta sitte olin minä itsekin tilaisuudessa 
erään suuren liikepaikan läheisyydessä olevassa meije
rissä valmistamaan kuoritun maidon juustoa, jolla, huo
limatta siitä omituisesta tekotavasta, jota sen valmis
tuksessa noudatettiin, oli erittäin hyvä menekki työ
väen keskuudessa. Juustoa ei pidetty kauvan puristi
messa, joten siihen jäi paljon tuoreutta. Ja sitä parem
maksi sitä ostajien puolelta arvosteltiin, kuta tuoreem
paa se oli. Hipeämmän maun kehuivat tuoreella juus
tolla olevan. Juusto myytiin parin kolmen päivän van
hana ja voitiin se myydä sangen alhaisesta hinnasta 
saamalla kumminkin kuoritulle maidolle kohtuullinen 
hinta.

Lukuunottamatta sitä suurta merkitystä, mikä juus- 
tonvalmistuksen levenemisestä kansanomaiseksi taidoksi 
ja juuston käyttämisellä ravintoaineena kotitaloudessa 
maallemme olisi, olisi sillä myös sen ohessa suuri mer
kitys siinä, että se kehittäisi valmistajoita myös ulko
maalaista kauppaa varten tuotteiden valmistukseen. 
Minun tietääkseni ei maassamme valmisteta muuta kuin 
Sveitsin juustoa ulkomaan kauppaa varten, ja kutka 
tätä valmistavat, se on jokaiselle tunnettu. Kaikki ne 
ovat ulkomaalaisia meijeristiä. Ja että heidän liik
keensä on täällä hyvin menestynyt ja voittanut alaa, 
sekin on tunnettua. Juustonvalmistuksen alalla on Suo
mi ollut ulkomaalaisten meijeristien »luvattu maa». 
Näistä ensimäiset lienevät siirtyneet 1850-luvulla, joka
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pidetään käänneaikana maamme juustonvalmistuksen 
historiassa.

Tohtori Gösta Grotenfelt, joka on julaissut tilas
toa aina vuodesta 1857 vuoteen 1894 Suomesta vie
dystä ja Suomeen tuodusta juustosta, mainitsee että v. 
1857 vietiin Suomesta ainoastaan 382 kg. juustoa ja 
samana vuonna maahan tuotiin 14,866 kg. Viedyn 
juuston määrä on vuosi vuodelta aina v. 1891 jotenkin 
tasaisesti kasvanut, jolloin se teki suuremman hyppäyk
sen. V. 1890 vietiin 77,166 kg. ja 1891 jo 121,671 kg., 
siis runsas lisäys. Jo v. 1894 oli juuston vienti 212,182 
kg., raha-arvo 339,491 markkaa. Jos nyt katsomme 
juuston maahan tuontia samoina vuosina, niin teki se 
v. 1890 70,137 kg., v. 1891 89,944 kg., jolloin se saa
vutti maksiminsa ja aleni siitä lähtien tasaisesti, niin 
että se v. 1894 teki 60,842 kg., arvo rahassa 99,190 
markkaa. Tästä nähdään siis että juuston valmistus 
maassamme on jo vähin edistynyt: vienti on voittanut 
tuonnin. Mutta jos vertaa näitä numeroita voin maasta 
vientiin ja tuontiin, niin osottavat ne hämmästyttävän 
eron. Vuonna 1857 vietiin maasta voita 993,046 kg., 
tuonnin määrää ei tältä vuodelta tunneta, mutta kai
kesta päättäen voipi sanoa olleen sen sangen pienen. 
V. 1890 vietiin taas 8,016,232 kg. ja tuotiin 45,840 kg.; 
v. 1894 vietiin jo 13,335,069 kg., arvo 24,269,826 mark
kaa ja seuraavana vuonna jo 14,115,054 kg. Tuonti oli 
v. 1894 ainoastaan 42,311 kg., arvo 59,235 markkaa. 
Nämä numerot kyllä selvästi osoittavat millä kannalla 
juuston valmistus verrattuna voin valmistukseen maas
samme on. Numerot viimeisiltä vuosilta puhuisivat 
vielä paremmin voin valmistuksen eduksi, sillä se on 
lisääntynyt suuremmassa suhteessa kuin juuston val
mistus samoina aikoina.

Ettei juustonvalmistus ole likimainkaan jaksanut 
seurata voin valmistusta, siihen on mielestäni vaikutta
nut pääasiallisimmasti taitamattomuus valmistuksessa ja



68

toiseksi pääoman puute, juuston valmistus kun vaatii 
suurempia pääomia ja suurempaa huolellisuutta ja tai
tavuutta valmistajalta. Se meijerikuume, joka syntyi 
noin puolitoista vuosikymmentä sitte, se tempasi mu
kaansa niin suuremman kuin pienemmänkin karjanomis
tajan; ainoastaan nuo vanhat juustonvalmistuksen kanta
talot pysyivät uskollisina entiselle toimelleen. Silloin 
ei kysytty paljon taitoa eikä varoja, kun voimeijerit oli 
pystytetty. Melkein kaikesta pitivät kalustokauppiaat 
huolta. Pääasia: kuta useampi meijeri.

Tällä n. s. meijerikuumeen ajalla kääntyi kaikkien 
huomio yksinomaan voinvalmistukseen ja sillä pohjalla 
on meijeriliikkeemme vielä nytkin. Ja tuskin siinä tun
tuvaa käännettä juuston valmistuksen eduksi lähim
mässä tulevaisuudessa on tapahtuva, ellei hallitus siinä 
ota alotetta. Joskin tahdottaisiin joko suuremmassa tahi 
vähemmässä määrässä siirtyä osaksi juuston valmistuk
seen, kohtaa tämä siirtyminen nyt alussa melkein voitta
mattomia esteitä siinä ettei meillä löydy kunnollisia 
juuston valmistajoita. Meijerikouluissamme tosin anne
taan sekä tietopuolista että käytännöllistä opetusta juus
ton valmistuksessa; mutta juuston teko näissä on enem
män sivuasia, saattaapa joskus sattua niinkin, ettei itse 
sekään henkilö, joka antaa oppilaille käytännöllistä ope
tusta, ole kunnollisen ja hyvän juuston valmistaja. Tämä 
juustonvalmistuksen toisarvoinen asema vaikuttaa var
maan lamauttavasti oppilaaseen eikä herätä hänessä 
intoa vaarinottamaan kaikkia niitä pikkuasioita ja nou
dattamaan sitä välttämätöntä täsmällisyyttä mitä juus- 
tonvalmistus vaatii. Olkoonpa niinkin, että oppilas on 
saavuttanut koulussa jonkunlaista taitoa juustonvalmis- 
tuksessa, unohtuu tämä taito häneltä hyvin pian, jos 
ensi aluksi joutuu toimimaan ainoastaan voin valmis
tuksessa. Ja monessako meijerissä sitä juustoa valmis
tetaan !

Jos mieli juustonvalmistustaitoa maassamme korot-
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taa, on ensi sijassa kiinnitettävä huomio juustonvalmis- 
tajain puutteen poistamiseen. On joko perustettava eri
tyisiä juustokouluja tahi on pidennettävä oppiaikaa mei* 
jerikouluissa, joissa opetetaan sekä voin että juuston 
valmistusta. Aluksi on saatava kantajoukko kunnollisia 
juustontekijöitä, jotka todella omaavat konstin valmis
taa hyvää juustoa. Siitä riippuu millaista luottamusta 
yleisö rupeaa juustonvalmistukselle antamaan. Tätä ei 
ole sanottu missään moittimisen halussa nykyistä mei
jereissä työskentelevää ammattiluokkaa vastaan. Se on 
ajan ja koko meijeriliikkeen suunta, joka heiltä ei ole 
enempää vaatinut juustonteon alalla.

Kun viimeiset tutkimukset bakteriologian alalla 
kääntävät juuston valmistuksen ikäänkuin uusille urille, 
jossa entisen epävarmuuden sijalle valmistamisessa as
tuu varmat periaatteet ja menettelytavat, silloin on 
aika sielläkin, missä maidon jalostaminen on tapahtu
nut vanhoissa kaavoissa, ottaa uusia tapoja käytäntöön 
ja johtaa siten maitotalous vankalle pohjalle. Koti
maassa tehdyt maidon ja juuston bakteriologiset tutki
mukset epäilemättä suuresti edistävät juustonvalmistusta, 
senvuoksi olisi toivottava että hallitus antamalla kyllin 
runsaita apurahoja saattaisi tieteilijämme tilaisuuteen 
tekemään bakteriologisia tutkimuksia mainitulla alalla.

Tunnustettu asia on myöskin, että julkiset näytte
lyt herättävät harrastusta tuotteiden parantamiseen. 
Onhan meilläkin pantu toimeen meijerinäyttelyjä, joissa 
juustoillakin on ollut sijansa. Mutta ainakin minusta 
on näyttänyt siltä, että, juustonäyttely on toisessa si
jassa, toisarvoinen, välttämätön paha, jolle meijerinäyt- 
telyssä on vaan pakosta sijaa suotava. Viime aikoina 
on näyttelyiden alalla meilläkin pyritty erikoisnäytte- 
lyihin. Ja tämä onkin tunnustettava oikeaksi. Otta
kaamme siis tässä erottelussa täysi askel, ja erottakaam
me juustonäyttely erillensä voinäyttelystä. Näin on 
tehty naapurimaassamme Ruotsissa, jossa muistaakseni
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viime talvena pidettiin jo kolmas yleinen juustonäyttely. 
Se on varmaan osaltaan nostava juuston valmistusta 
siitä tilasta, missä se nyt meillä on.

Juuston valmistuksen edistymiselle voin valmis
tuksen rinnalla on maassamme kaikki edellytykset. Ei 
se estä osuuskuntiin ja muihin yhteistoiminnan haaroi
hin ryhtymästä. Sen edistäminen maassamme on yhtä 
isänmaallinen tehtävä kuin moni muukin, ja jos ei 
siinä muuta tulosta saavutettaisikaan kuin esim. se, 
että halvempien juustojen valmistus ja hyödyksi käyt
täminen tulisi kansanomaiseksi, niin olisi sillä arvaa
mattoman paljon voitettu, niin paljon että sen eteen 
itsekunkin, jolla hartaimpana toivonansa on maamme 
vaurastuminen ja onni, kannattaa työtä tehdä.

Kaikesta mitä tässä olen esittänyt, pyydän tehdä 
seuraavat johtopäätökset:

että juustonvalmistustaidon korottamiseksi maas
samme on tarpeellista perustaa joko erityisiä juusto- 
kouluja tahi pitentää oppikursseja niissä meijerikou- 
luissa, joissa juustontekoa opetetaan:

että aika-ajoin pidetään erityisiä, erilleen voi- 
näyttelyistä järjestettyjä koko maata koskevia juusto- 
näyttelyjä;

että hallitus myöntää riittävää kannatusta juus
ton bakterioloogisia tutkimuksia varten;

että kaikki niinhyvin valtion kuin maanviljelys
seurojen, yhdistyksien ja yksityisten palveluksessa, 
meijeritoimen alalla työskentelevät henkilöt ottaisivat 
kukin tahollansa edistääkseen oikeaa käsitystä juuston- 
tekotaidon merkityksestä maassamme ja koettaisivat 
siihen herättää yleistä harrastusta; sekä

että maanviljelyshallitus ottaisi juustonvalmistus
taidon korottamisen maassamme yhdeksi tehtäväkseen 
koettaen sen hyväksi vaikuttaa niin paljon kuin mah
dollista.

J. Laitinen.
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Pohjustuksen lisäksi jätti meijerikonsulentti A. Voss- 
Schrader seuraavan lausunnon:

»I anslutning till föreliggande sak beder jag få 
anföra, att frågan om en förbättrad produktion af ost 
har på uppmaning af öfverdirektör Grotenfelt äfven 
varit diskuterad af prisdomarena vid de periodiska 
smörprofningarna i Hangö och ansåg man, att perma
nenta ostutställningar borde anordnas i en skild lokal, 
men i ett sammanhang med smörprofningarna i Hangö, 
och att till en början tvänne sådana borde afhållas om 
året, en för sommar- och en annan för vinterost. Ut- 
ställningarne eller om man så vill »de periodiska ost- 
profningarne» borde i första rummet omfatta tillvärk- 
ningar af schweizer-, edamer- och skummjölksost med 
eller utan tillsättning af helmjölk och krydder. Där
näst anser jag, att i andra rummet borde komma ost, 
tillvärkad enligt holländsk- och cheddarmetod.

Önskligt vore väl nu, att detta möte skulle uttala 
sig om behöfligheten af dylika utställningar eller prof- 
ningar och för den händelse, att man godkänner för
slaget, hos landtbruksstyrelsen hemställa om att bringa 
saken till värkställighet.»

Frågan N :o 18.

»Är anställandet af byggnadsinstruktörer för små 
jordbrukare önskvärdt?

Jordbrukarens ekonomi befordras icke allenast 
genom ökad afkastning ifrån jorden, utan äfven genom 
minskad utgift för byggnader, som å landet icke gifva 
hyra eller ränta.

Så länge skog fans till öfverflöd, bygdes det 
jemförelsevis billigt, men numera då byggnadsmateria
len blifvit dyrare och arbetslönerne äfven högre, mana 
dessa omständigheter jordbrukaren att bygga endast 
de nödvändigaste byggnader, göra dem varaktiga och



72

på samma gång ändamålsenliga. De små jordbrukarene- 
äro många och sakna vanligen nödiga kunskaper, re
surser och förmåga att ställa för sig väl. I stället att 
koncentrera sina mindre eldfarliga byggnader i en 
fyrkant med mindre antal väggar, fönster och dörrar, 
plaseras de här och där i en mängd små hus. Någon 
brädfodring eller annat väggtäckningsmaterial använ
des ej, och stocken i byggnaderne tager snart skada 
eller röta. Rummen göras oftast till antal många och 
små, där hvarje vägg är söndrad af antingen fönster 
eller dörr, och därigenom icke finnes en dragfri plats 
för sängen eller plats för en soffa. Eldstäderne göras 
primitiva och rummen dåligt värmehållande, samt blifva 
sålunda bränsle ödande. Byggnaderne sakna oftast en 
sluten stenfot och nödiga bekvämligheter.

Där storskiftesreglering pågår, utflytta flera lägen
heter från by-komplexen, och vore utflyttarene i behof 
af råd i sina nybyggnadsföretag. Äfven frivilliga ut
flyttningar försiggå, då trängseln i byarne blir för stor, 
och då jorden enligt det gamla skiftet är belägen från 
gården på långt afstånd, som försvårar jordens bebruk- 
ning, släpning af bränsle, byggnadsmaterial m. m. Då 
vore en undervisare, hvilken utsåge platsen, undersökte 
vattentillgången, bestämde gödselfållens läge, så att icke 
gödselvatten nedrunne i den blifvande brunnen, samt 
byggnadernes läge till hvarandra m. m., högeligen af 
behofvet påkallad.

Då det nu visar sig, att allmogen vore i behof af 
undervisning i byggnadsarbeten, borde specialister eller 
praktiska instruktörer finnas att tillgå för ändamålet. 
Dessa skulle aflönas med allmänna medel och anställas 
af landtbrukssällskapen.

För erhållande af därtill lämpliga personer, anser 
jag från landtbruksskola utgångne lärlingar, hvilka 
visat sig hafva intresse för byggnadsritningar och prak
tisk förmåga i uppförandet af byggnader, böra någon
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tid praktisera hos en byggmästare och en murarmä- 
stare. För ändamålet kunde landtbrukssällskapen anslå 
små stipendier med bestämning hvar och huru länge 
stipendiaten hör arbeta samt mot vilkor att, om han 
kallas, minst tre år förblifva i sällskapets tjänst. Bygg
mästaren anstäldes att tillhandagå företrädesvis små 
jordbrukare icke allenast i råd och afgifvandet af enkla 
byggnads- och detaljritningar, utan som arbetsledare, 
så mycket hans tid det medgifver. Tjänstgöringsdi- 
striktet skulle utgöra högst tio kommuner.

Dennes aflöning bör vara årslön t. ex. 1,000 å 
1,200 mk och reseersättning, af landtbrukssällskapet, 
samt dagslön af rekvirenten, i början, förutom fritt 
uppehälle, 1 mk, som småningom efter vissa år och 
beroende af anlitandet kunde höjas till 3 mk.

Byggmästaren borde vara bosatt något så när midt 
i distriktet, och om landtbruksskola finnes därstädes, 
skulle han bo på eller i närheten af skolan, som vid 
behof kunde anlita honom under tider, då han icke är 
upptagen af allmoge rekvisitioner.

Tavastehus den 15 Juni 1899.
N. M. Bremer.»

Frågan N:o 8.
»Vore det skäl att undervisningen vid kreatursskö- 

tareskolorna i förlossningslära och allmännare djursjuk
domar skulle meddelas af veterinär, såsom fallet är vid 
de lägre jordbruksskolorna?»

För att rätt kunna bedöma ofvanstående fråga, 
böra vi först göra klart för oss, hvilka för- och nack
delar den bestämningen medfört, att veterinär om möj
ligt borde vara lärare i allmännare djursjukdomar och 
förlossningslära vid de lägre jordbruksskolorna i lan
det. Åsyfta vi hufvudsakligast att bibringa eleverna 
en möjligast fullständig kännedom om lärobokens text, 
så ernås detta lika väl om undervisningen meddelas af



74

skolans första lärare som af veterinär. Ty den förres 
större pedagogiska förmåga uppväger då fullt den 
senares grundligare kunskaper. Detta är dock själf- 
fallet ej grundmotivet till, att dessa ämnen upptagits 
på jordbruks- och kreatursskolornas program, utan 
hufvudafsikten härmed är tydligen den, att eleverna, 
sedan de lämnat skolan, böra kunna lämna den första 
hjälpen vid förekommande sjukdomsfall bland våra 
husdjur samt äfven reda sig vid enklare förlossnings- 
hinder, om fackmans bistånd ej kan erhållas. Det är 
altså deras praktiska duglighet det kommer an på, ej 
den större eller mindre grad af bokligt vetande.

Härefter bör undervisningen rätta sig. Den bör 
altså utgöra en, om jag så får uttrycka mig, praktisk 
förklaring af lärobokens text, och härtill fordras ej 
allenast ett möjligast rikligt undervisningsmaterial utan 
äfven att läraren är fullt såväl praktiskt som teoretiskt 
inne i sitt läroämne. Att dessa fordringar bättre till
godoses, om undervisningen i ifrågavarande ämnen 
meddelas af veterinär, synes mig själffallet. Ty då 
veterinären regelbundet besöker en jordbruksskola, 
komma djuregarene från närliggande trakter ofta och 
söka hans hjälp och härigenom ökas i en ej så ovä
sentlig grad det praktiska undervisningsmaterialet. 
Dessutom vågar jag tro, att det undervisningsmaterial, 
skolan i förekommande sjukdomsfall och öfriga prak
tiska hjälpmedel kan bjuda sina elever, med större för
del kan göras fruktbringande af en veterinär, än af 
skolans ordinarie lärare, just på grund af den förres 
rikare praktiska erfarenhet. Skulle åter undervisnin
gen i sjukdomslära förändras i den riktning, länevete- 
rinär Ahlman vid senaste landtbrukstjänstemannamötet 
i Tammerfors föreslog, blefve förhållandet härigenom 
ej förändradt. Och då herr Ahlmans referat äfven till 
någon del berör de omständigheter, jag här ofvan haft 
nöjet framhålla, tager jag mig friheten hänvisa till
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detta referat och sålunda spara tid, hvarpå det vid 
våra möten ju ej plägar vara öfverflöd.

Tänka vi åter på undervisningen i förlossnings- 
lära, så måste vi väl alla medgifva, att denna ej, bedHf- 
ven såsom hittils, motsvarar sitt ändamål. Undervis
ningen i detta rent praktiska ämne meddelas fullkom
ligt teoretiskt, utan att eleverna i regeln få någon som 
hälst öfning häri. Råka de altså ej, hvilket som sagdt 
oftast händer, få vara med om en förlossning under 
sin vistelse vid skolan, fördunstar snart det lilla mått 
af kunskap de häri fått inhämta. Utkomna i prakti
ken äro de således bra nog litet kvalifiserade att leda 
en förlossningshjälp. Af denna grund bör sättet för 
meddelande af undervisning i förlossningslära helt och 
hållet förändras, d. v. s. göra så vidt möjligt praktisk 
i stället för teoretisk. För att detta emellertid skall 
kunna ske, måste vi göra det möjligt för oss att ofta 
låta eleverna öfva sig i förlossningshjälp. Och då natu
ren sällan lämnar oss tillfälle härtill, måste vi på konst- 
gjordt sätt göra oss till herrar öfver situationen. Och 
detta kunna vi först sedan ett någorlunda tillfredsstäl
lande och ej altför kostsamt förlossningsfantom blifvit 
konstrueradt. Yid undersökning af de af mig kända 
fantomerna trodde jag mig i det af prof. Sand i Köpen
hamn konstruerade hafva funnit en lämplig modell, 
hvarför jag äfven lät göra mig en sådan. (Det svå
rare arbetet utfördes i Köpenhamn, det enklare på 
Mustiala.) Då jag emellertid började använda den så
som undervisningsmaterial, visade det sig, att den borde 
kompletteras något, för att kunna motsvara sitt ända
mål. Kompletteringsarbetet är ännu ej fullfärdigt, hvar
för jag ej, såsom jag hoppats, kan förevisa detta fan
tom för mötesdeltagarene. Och då nu ett fullkomligt 
användbart förlossningsfantom kan erhållas till mått
ligt pris, är härmed äfven frågan om, huru undervis
ningen i förlossningslära lämpligast borde anordnas,
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löst. Att åter en veterinär borde vara ledare af de 
praktiska öfningarna i förlossningshjälp synes mig vara 
så klart, att en närmare motivering härför förefaller 
mig fullständigt öfverflödig.

Hvad jag här haft äran framhålla om undervis
ningen vid jordbruksskolorna, gäller i ännu högre grad 
vid kreatursskötareskolorna. Ty på fodermästarens 
förmåga att kunna behandla de vanligaste djursjukdo
marna ställa vi ju betydligt större fordringar, än på 
arbetsfogdens. Och kan en ko ej utan människans 
hjälp framföda sitt foster, så vända vi oss alltid till 
fodermästaren med pretension på, att han åtminstone 
vid enklare förlossningshinder skall få kalfven förlöst. 
Då vi bedöma vår fodermästares duglighet, lägga vi 
en ej så obetydlig vikt på hans insikter i allmän häl
sovård, förlossningslära och de allmännaste sjukdomarna, 
då däremot arbetsfogdens duglighet i detta afseende spe
lar en underordnad roll.

Medgifves riktigheten häraf så medgifves samti
digt äfven det mindre lämpliga i, att våra arbetsfog- 
dar erhålla en bättre underbyggnad i dessa ämnen än 
kreatursskötarena, hvilket faktum framträder ännu tyd
ligare på de egendomar, där såväl jordbruks- som krea- 
tursskötareskolor äro förlagda.

Huru åter denna förändring lämpligast kunde 
genomföras, hoppas jag mötet ville uttala sig om För 
egen del ville jag föreslå, att veterinären för undervis
ningen i kreatursskötareskolorna af staten skulle ersät
tas på samma sätt, som nu är fallet vid jordbruks
skolorna.

Allan H öljer.»

A
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