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Vuonna 1883 Maaliskuun 8 päivänä kello yk
sitoista aamupäivällä tulivat Maanviljelys-Toimitus
kunnan Keisarillisessa Suomen Senaatissa kutsumuk
sesta allamainitut maan talous- ja maanviljelysseurani 
valitsemat edusmiehet ynnä valtionagronoomi, valtion-
meijeristit, lääninagronoomit, maanviljelys- ja met
sänhoito-opistojen johtajat sekä meijerinopettaja Mus
tialan maanviljelys- ja meijenopistossa Kitarihuonee-
sen Helsingissä yleiseen kokoukseen: läsnä olivat 
Maanviljelys-Toimituskunnan Päällikkö Herra Senaat
tori ja Ritari Oskar Norrmen sekä seuraavat ko
koukseen osalliset, nimittäin: Kamariherra, Vapa-
herra S. W. von Troil, Keisarillisen Suomen Talous
seuran edusmiehenä; Maanviljelijä Maisteri Edvard 
Duncker, Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanvilje
lysseuran edusmiehenä; Lääket. Tohtori A. E. Ny
lander, Kuopion läänin Maanviljelysseuran edusmie
henä; Maanviljelysneuvos Nils Grotenfelt, Mikkelin 
läänin Maanviljelysseuran edusmiehenä; Kunnallis
neuvos C. Alfthan, Wiipurin läänin Maanviljelysseu
ran edusmiehenä; Maanviljelijä F. W. Lagerstedt, 
Waasan läänin Maanviljelysseuran edusmiehenä; Lää
ket. Tohtori K. G. Fogelholm, Oulun läänin Ta
lousseuran edusmiehenä; Kunnallisneuvos E. Avel-
lan, Satakunnan Maanviljelysseuran edusmiehenä; 
Mustialan Maanviljelys- ja Meijeriopiston Tirehtööri 
G. A. Zitting; Kurkijoen Maanviljelysopiston Tireh
tööri A. E. Lang; Evon Metsänhoito-opiston Tireh
tööri A. Blomqvist; Valtionagronoomi K. J. Fors
berg; Yaltionmeijeristit A. Voss-Schrader ja A. von 
Wright; Meijerinopettaja Mustialassa, Wapaherra B. 
Gripenberg; sekä Lääninagronoomit A. Th. Forssell, 
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Uudenmaan; J. A. Hahnsson, Turun ja Porin; N 
M. Bremer, Hämeen; A. Gylden, Wiipurin; G. A. 
Serlachius, Mikkelin; A. W. Sjöström, Kuopion; G. 
F. Ingman, Waasan ja K. O. Laurin, Oulun läänin 
puolesta, 

§ i-
Herra Senaattori Norrmen avasi kokouksen seuraavilla 

sanoilla: 
„ Viisi vuotta on siitä kulunut kun maanviljelysopistojen 

johtajat sekä maan valtion- ja lääninagronoomit viimeksi olivat 
kokoontuneet yhteisiin neuvotteluihin antamaan lausuntoja ja eh-
doituksia maanviljelystä koskevista asioista. 

Kun minulla nyt taas on kunnia tervehtiä ja sanoa terve
tulleiksi niitä henkilöitä, jotka nyt ovat saapuneet tänne olemaan 
osallisina useiden maamme maanviljelyksen kehitykselle niin tär
keiden asiain käsittelyssä, niin teen minä sen sitä suuremmalla 
ilolla, kun kokouksella tällä kertaa on seassansa valituita 
edusmiehiä vapaista maanviljelysyhdistyksistä maassa. Minä 
rohkenen sen vuoksi lausua sen toiveen ja vakuutuksen, että 
tämän kokouksen neuvottelut ovat olevat hyötyätuottavat Suomen 
maanvilj elykselle. 

Suomen maanviljelijälle on annettu vaikea tehtävä. An
kara ilmanala ja usein niukka luonto vaativat kaiken hänen kes
tävyytensä ja toimellisuutensa, sekä ennen kaikkea kärsivälli
syyttä, jotta han ei masentuisi monista tyhjäksi menneistä vuo-
dentuloista. Jos missään, tulee siis tässä maassa Hallituksen, 
mitä sen toimenpiteisin tulee, tukea maanviljelysyhdistyksiä, hel-
poittaa maanviljelijän työtä, kokea valmistaa uusia apulähteitä ja 
parannettujen kulkuneuvojen kautta lisätä ja edistää maan tuot
teiden menekkiä. Juuri niitä toimenpiteitä miettimään ja ehdoit-
telemaan, joihin Hallituksen tässä tarkoituksessa, maan hyödyksi, 
tulisi ryhtiä, on tämä kokous kutsuttu kokoon, ja minun on rakas 
velvollisuus lausua kiitokset talous- ja maanviljelysseuroille siitä 
tavasta, jolla ne ovat noudattaneet Hallituksen kehoitusta lähettä
mään edusmiehiä, sillä seurat, käsittäen kokouksen arvon ja tär
keyden, ovat valinneet miehiä, joilla on tunnustettu suuri ja 
laaja kokemus maanviljelystä koskevissa asioissa. 

Jo kahdesti tätä ennen, 1874 ja 1878, on pidetty ko
kouksia samanlaisella tarkoituksella. Että niiden työ ei ole ollut 
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hedelmätöntä, vaan että sillä perinvastoin on ollut sangen suuri 
ja onnellinen vaikutus niihin toimenpiteisin, joihin Hallitus on 
ryhtynyt maanviljelyskoulujen ja meijeritoimen edistämiseksi, nä
kynee siitä lyhyestä kertomuksesta Hallituksen toimista tässä 
suhteessa, jonka Maanviljelys-Toimituskunta on teettänyt kokouk
selle annettavaksi. Ett'ei kaikkia edellisissä agronoomikokouk-
sissa puheeksi otettuja, ehdoitettuja ja vaadittuja toimenpiteitä 
vielä ole pantu täytäntöön, riippuu osaksi rahallisista syistä-
osaksi esteistä, joiden voittaminen ei ole ollut Hallitukselle mah, 
dollista. 

Paitsi niitä asioita, joita talous- ja maanviljelysseurat ovat 
esittäneet kokouksessa käsiteltäviksi, on myöskin Maanviljelys-
Toimituskunta, vaikka osaksi Keisarillinen Suomen Talousseura 
ja Mikkelin läänin maanviljelysseura tässä ovat ennättäneet sen 
edelle, pitänyt tarpeellisena pyytää kokouksen lausuntoa kol
messa asiassa, joidenka raikaisuun Toimituskunta panee suuren 
arvon. 

Ensimmäinen koskee soveliainta tapaa perustaa piirimeije-
reitä, jotka olisivat tilaisuudessa ostamaan maitoa ympäriolevista 
seuduista. Tunnustettua on että Suomen meijeritoimi viime vuosi
kymmenenä on melkoisesti edistynyt ja että maan meijerivoin 
vienti tätä nykyä paljon voittaa sen mitä kymmenen vuotta sit
ten vietiin ulos maasta, mutta myöskin nyt on tämä vienti suu
rimmaksi osaksi voita isompien tilojen meijereistä, jota vastaan 
yhteisen kansan tiloilla enimmästään valmistetaan tavaraa, joka 
laadultansa on sangen huonoa, vaikka myöskin tässä suhteessa 
on parannuksen merkkejä ilmestynyt, niinkuin viimeinen kaunis 
meijerinäyttely Savonlinnassa osoitti. Koska voi on maan ete-
vimpiä vientitavaroita, näkyy helposti kuinka tärkeätä on että 
valmistettava tavara tulee niin hyvää laatua kuin mahdollista. 
Valitettavasti löytyy vielä paikkakuntia, missä meijerihoitoa pi
detään välttämättömänä pahana, joka vaan tuottaa sangen vä
häisen tulon maidosta. Järjestetyn meijeriliikkeen toimeenpanoa 
sellaisilla tiloilla vastustaa puuttuva taito ja sen kanssa yhdis
tettyjen kustannusten pelko. Jos sitä vastaan voitaisiin hankkia 
talonpojalle tilaisuutta myydä maitonsa edulliseen hintaan piiri-
meijereihin, olisi hän piankin itse huomaava hyödyn karjanhoi
dosta ja alkaisi käyttämään siihen suurempaa huolta — ja tämä 
taas johtaisi niittyjen järkiperäisempään hoitoon; eikä meidän 
pidä unhottaa vanhaa sananlaskua että „niitty on pellon emä." 
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Näistä syistä on Maanviljelys-Toimituskunta halunnut antaa 
kokouksen käsiteltäväksi kysymyksen „eikö piirimeijerein perus
taminen niihin osiin maata, joissa se voi edulla tapahtua, olisi 
tarpeen vaatima, jotta siten koottaisiin ja hyväksi käytettäisiin 
maito pienemmiltä tiloilta, varsinkin yhteisen kansan viljelemiltä, 
sekä millä tavoin sellaisten meijerein perustamista olisi edistä
minen." 

Toinen kysymys koskee lyhyen käytännöllisen oppikurssin 
järjestämistä karjanhoidossa ja meijeritoimessa. 

Meijerikoulumme, joissa oppikurssi on kaksivuotinen, tar
koittavat pääasiallisesti naismeijemtien valmistamista isompia 
meijereitä varten maassa. Nuoret naiset, jotka niihin menevät, 
tekevät sen hankkiaksensa, palveluksen kautta toisten luona, it
sellensä toimeentuloa. Kuitenkin olisi tärkeätä voida, niin pal
jon kuin mahdollista, vielä yleisemmäksi levittää taitoa karjan
hoidossa, ja myöskin yhteisen kansan puolelta on lausuttu toivo
mus että lyhyt käytännöllinen oppikurssi olisi toimitettava heidän 
vaimoillensa ja tyttärillensä, jotka nyt arastavat pitkää meijeri-
oppikurssia. 

Onko ja kuinka sellainen käytännöllinen oppikurssi olisi 
pantava toimeen, sekä minne se sovaliaimmin olisi asetettava, 
on myöskin kysymys, jonka minä pyydän jättää kokouksen käsi
teltäväksi. 

Vielä on eräs kolmas kysymys kauan ollut Maanviljelys-
Toimituskunnan ajatusten ja toiveiden esineenä. Kun enemmän 
kuin kaksikymmentä vuotta sitten maan Senaattiin perustettiin 
erinäinen osasto nimellä Toimituskunta maanviljelystä ja yleisiä 
töitä varten, tämä osasto sai toimeksensa käsitellä maanvilje
lystä koskevia asioita, valvoa maanviljelyksen kehitystä ja tehdä 
alkuunpanon niiksi parannuksiksi, jotka saattaisivat tulla tar
peellisiksi. Toimessaolonsa ensimmäisenä vuosikymmenenä saat
toi toimituskunta joten kuten täyttää mitä siltä vaadittiin. Juok
sevain asiain paljous ei ollut suurempi kuin että yksi esittelijä 
saattoi riittää toimituskunnalle. Viimeisinä kymmenenä vuonna 
on melkoinen muutos tapahtunut. Rautatieverkon laajenemi
nen, yleisissä töissä ja metsänhoitolaitoksessa tapahtunut enen-
nys, maanviljelyksen ripeä edistyminen, yhä useampain maanvil-
jelysoppilaitosten ja maanviljelyksen eduksi toimivain virkamiesten 
asettaminen ovat niin enentäneet töiden määrää, että on käynyt 
tarpeelliseksi asettaa Toimituskuntaan kolme esittelijää. Toimi-
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tuskunnan päälliköllä on nyt niin paljon työtä juoksevista asioista, 
että hänen on vaikea seurata edistyksiä maanviljelyksessä ja 
liänen toimialansa muilla haaroilla. Sen lisäksi tulee että on 
oleva vaikea tähän paikkaan löytää henkilöä, joka on tarpeeksi 
ammattimies kaikilla niillä eri haaroilla, jotka kuuluvat tämän 
toimituskunnan alle. Sen vuoksi onkin järjestetty niin että ylei
set työt, valtionrautatiet ja metsänhoitolaitos ovat saaneet viral
lisen neuvoa-antavan edustajansa Senaatin alaisissa virkakun
nissa, jotka tätä tarkoitusta varten ovat asetetut; ainoastaan 
pääelinkeinolta, maanviljelykseltä, puuttuu sellainen, ja sen puute 
käy päivä päivältä tuntuvammaksi. Toimituskunta on tosin tässä 
suhteessa voinut käyttää Keisarillista Suomen Talousseuraa ja 
Uudenmaan ja Hämeen läänien maanviljelysseuran johtokuntaa, 
vaan tällä menettelytavalla on kuitenkin ollut paljon haittoja, kun 
talousseura on liian kaukana ja viimeksimainitun seuran johto
kunta on yhdistetty henkilöistä, jotka ovat enemmän tahi vä
hemmän vieraita sellaiselle neuvoa-antavalle toiminnalle. 

Kun kahdeksannessa Suomen yleisessä maanviljelyskokouk-
sessa Turussa kohta kaksi vuotta sitten tämä kysymys tuli kes
kustelun alle, lausui eräs isänmaassansa Ruotsissa ja myöskin 
tässä maassa suuressa arvossa oleva mies, veteraani tieteellisen 
maanviljelyksen palveluksessa, ett'ei, kaiken sen mukaan kuin hän 
saattoi arvostella, täällä puuttunut tietoja, jotka voisivat olla 
tarpeelliset jäsenillä maanviljelys-akademiassa, tahi mikä nimi 
tahdottaisiinkin antaa sille laitokselle, joka, ollen neuvonantajana 
apuna Hallitukselle ja pitämällä ylimmäistä tarkastusta monien 
maanviljelysoppilaitostemme yli ja ennen kaikkea seuraamalla 
maanviljelyksen kehitystä ja tekemällä sen johdosta tarpeellisia 
-esityksiä, olisi oleva yhtä hyödyllinen kuin tarpeellinenkin polvi 
Hallituksen ja maataviljelevän väestön välillä. Näiden sanain 
tärkeys on minusta näkynyt olevan silmäänpistävä ja Toimitus
kunta panee tämän kysymyksen ratkaisuun suuren arvon, koska 
Toimituskunnan täytyy pitää maanviljelyksen tasaisen ja ajan
mukaisen kehityksen melkoisesti tästä riippuvana. 

Kun minulla on ollut kunnia täten lyhykäisyydessä esittää 
Maanviljelys-Toimituskunnan kantaa muutamissa kysymyksissä, ei 
minulla enää ole jäljellä muuta kuin Hallituksen puolesta julistaa 
tämä kokous avatuksi ja pyytää kokousta ryhtymään puheenjoh
tajan vaaliin." 
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§ 2. 

Sen jälkeen toimitetussa kokouksen puheenjohtajan ja vara
puheenjohtajan vaalissa valittiin näihin toimiin suljetuilla lipuilla 
Vapaherra von Troil ja Tirehtööri Zitting. 

§ 3-
Vapaherra von Troilin, joka sitten asettui puheenjohtajan-

paikalle, ehdoituksesta valitsi kokous sihteeriksi Valtionagronoomi 
K. J. Forsbergin, joka sai toimekseen keskustelujen johdolla 
kirjoittaa kokouksen pöytäkirjan ja mietinnöt niissä asioissa, jotka 
kokouksen käsiteltäviksi joutuvat, pöytäkirjan kuitenkin ainoas
taan summaarisesti ja siihen ottamatta keskusteluja; ja valtuu
tettiin Forsberg siinä mielensä mukaan käyttämään pikakirjoit
tajaa tahi muuta apua. 

§ 4. 

Puheenjohtaja ilmoitti sitten että Maanviljelys-Toimitus
kunnasta kokoukselle oli annettu »Lyhyt ilmoitus niistä toimenpi
teistä, joihin Hallitus on ryhtynyt agronoomikokouksissa 187A ja 
1878 tehtyjen ehdoitusten johdosta1' sekä että Talousseurasta ja 
maan eri maanviljelysseuroista Maanviljelys-Toimituskunnalle oli 
annettu ehdoituksia keskusteluaineiksi kokouksessa, luvultaan vii
sikymmentä kappaletta, joidenka lisäksi tulee vielä Maanviljelys-
Toimituskunnan Päällikön kokouksen käsiteltäväksi jättämät kolme 
kysymystä. Kun sen jälkeen oli ehdoiteltu ja kokous oli hy
väksynyt että jokaisella osallisella oli oleva oikeus 9:teen päi
vään asti kello 12 päivällä saada antaa ehdoituksia keskustelu-
aineiksi, esitteli puheenjohtaja ratkaistavaksi eikö, sitten kun 
kaikki kysymykset ovat kokoukselle annetut, niitä olisi valikoi
tava ja määrättävä eri ryhmiin; ja katsoi kokous että yhdeksän 
jäsenisen valtuuskunnan tulisi sekä tehdä ehdoitus tätä varten, 
että myöskin lykätä kysymykset mahdollisesti tarpeellisten valio
kuntain valmistavaiseen käsittelyyn ja valita jäsenet näihin va
liokuntiin. Sen jälkeen suljetuilla lipuilla toimitetussa valtuutet
tujen vaalissa määrättiin niiksi Herrat: Duncker, Grotenfelt\ 
Zitting, Nylander, Forssell, Lang, Sjöström, Serlachius ja Fors
berg, viimemainittu arpaa heitettyä Vapaherra Gripenbergin kanssa, 
joka sai yhtä monta ääntä. Yielä päätti kokous, puheenjohta
jan ehdoituksesta, että kokouksen keskusteluissa, joiden tuli olla 
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julkiset, äänestykset oli tapahtuvat julki käyttämällä painettuja 
nimilistoja. 

Kun seuraava istunto oli määrätty 9 p:ksi kello 12 päi
vällä päättyi kokous. 

9 p:nä Maaliskuuta. 

§ 1. 
Sihteeri ilmoitti että uusien keskusteluaineiden esittelemistä 

varten kokouksessa määrätyn ajan kuluessa kokouksen jäsenet 
olivat antaneet vielä yksikolmatta keskustelukysymystä. Kun 
Maanviljelys-Toimituskunnasta sitä toimenpidettä varten, johon 
asianhaarat voisivat saattaa, myöskin oli jätetty eräs Siviili-
insinööri Seb. Tammelanderin Maanviljelys-Toimituskuntaan an
tama kirjoitus, oli kokouksen keskusteluaineiden koko luku seit-
semänkymmentäviisi, sihteerin niistä tekemän luettelon mukaan. 

Keskusteluaineita, joita oli esitellyt: 

Keisarillinen Suomen Talousseura. 

N:o 1. Toimenpiteistä maassa olevain suoperäisten ja ve
den vaivaamain maiden hyödyksi käyttämiseksi, mitä tulee sekär 

viljelyksen edistämiseksi että ilmanalan parantamiseksi. (Käsi
telty Maaliskuun 17 p:nä § 2:n ja 19 p:nä § l:n alla.) 

N:o 2. Toimenpiteistä kotimaisen siemenviljelyksen edis
tämiseksi sekä Suomen kylvösiementen arvon kohottamiseksi. 
(Käsitelty Maaliskuun 10 p:nä 6:n alla.) 

N:o 3. Maan meijerikoulujen tarkastuksen järjestämisestä. 
(Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § l l : n alla.) 

N:o 4. Maanviljelyskoulun perustamisesta Turun ja Porin 
lääniin. (Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § l:n alla.) 

N:o 5. Toimenpiteistä, joihin, sen lisäksi mitä tähän 
saakka tarkoitusta varten on tehty, voitaisiin ryhtyä kylä- eli 
piirimeij erien syntimisen edistämiseksi. (Käsitelty Maaliskuun 
22 p:nä § 4:n alla.) 

Uudenmaan ja Hämeen läänien maanviljelysseura; 

N:o 6. Eikö olisi ryhtyminen joihinkuihin ajanmukaisiin 
toimenpiteisin monin paikoin niin edullisen pellavanviljelyksen-
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parantamiseksi, joka nyt on alenemaan päin useain yhdessä vai-
kuttavain asianhaarain vuoksi ja maata viljelevän väestön tietä
mättömyyden tähden viime aikain edistyksistä pellavan viljelyk
sessä ja hoidossa? (Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § 9:n alla.) 

N:o 7. Eikö olisi erinomaisen tärkeätä maanviljelyksen 
edistykselle maassamme että yleisiä hydrograafisia tutkimuksia, 
erittäin tarkoittaen lukuisia soitamme ja sammalikkojamme, pan
taisiin toimeen ja yhdistettäisiin tekeillä oleviin geoloogisiin tut
kimuksiin? (Käsitelty Maaliskuun 17 p:nä § 2:n ja 19 p:nä 
| l : u alla.) 

Kuopion läänin maanviljelysseura. 

N:o 8. Koska suomaat maassamme ehdottomasti ovat rik-
kaudenlähde, eikö valtion pitäisi tehokkaasti edistää niiden vilje
lemistä suonviljelyslainoilla, joiden käyttämistä tulisi esim. lää-
ninagronoomin valvoa? (Käsitelty Maaliskuun 22 p:na § 2:n alla.) 

N:o 9. Eikö olisi tarpeellista, että karjamarkkinat eri 
osissa maata järjestettäisiin niin, että ne paremmin vastaisivat 
tarkoitustansa, kuin nyt on laita; ja olisiko valtion välitys raha-
avuilla tätä varten toivottava? (Käsitelty Maaliskuun 10 p:nä 
§ l :n alla.) 

N:o 10. Koska se voi, joka maasta viedään, on niin erin-
laatuista, eikö olisi syytä asettaa vointarkastajia, jotka laadun 
mukaan lajittelisivat ja merkitsisivät niiden vientitavaran, jotka 
sitä tahtoisivat? (Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § 3:n alla.) 

N:o 11. Koska kansakoulujen vaikutus yhteisessä kansas
samme päivä päivältä enenee, kysytään: eikö olisi toivottavaa, 
että perustettaisiin meijerikouluja ainoastaan yksivuotisella oppi
kurssilla ja pääasiallisesti käytännöllisellä opetuksella, jotka oli
sivat etenkin aiotut talollisten tyttärille? (Käsitelty Maaliskuun 
21 p:nä § 3:n alla.) 

N:o 12. Eikö maan maanviljelyskouluissa olisi tehtävä 
systemaatillisia kokeita erilaisilla keinollisilla lannoitusaineilla, 
joista tulokset sitten julkaistaisiin? (Käsitelty Maaliskuun 19 
p:nä § 3:n alla.) 

N:o 13. Mihin toimenpiteisin olisi ryhtyminen hevoshoidon 
parantamiseksi maassa, ja onko nyt käytetty tapa ostaa kruunun 
oriita tarkoituksenmukainen? (Jätetty.) 

N:o 14. Eikö kulkevat käytännöllisen maanviljelyksen 
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neuvojat olisi tarpeelliset pohjoisille lääneille? (Käsitelty Maa
liskuun 21 p:nä § 8.) 

N:o 15. Eikö olisi, Kuopion läänin suureen laveuteen näh
den, perustettava maanviljelyskoulua Karjalan osaan lääniä? 
(Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § l:n alla.) 

Mikkelin läänin maanviljelysseura: 

N:o 16. Olisiko tarpeen vaatimaa että perustettaisiin va-
Tasto, josta annettasiin lainoja tahi apurahoja laveain soittemme 
ja sammalikkojemme viljelemiseksi maanviljelijöille ja millä eh
doilla olisi siinä tapauksessa nämä apurahat tahi lainat annetta
vat? (Käsitelty Maaliskuun 22 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 17. Tarvitsevatko meijerikoulumme uudestaan järjes
tämistä ja eikö niille olisi tehtävä yhteinen ehdoitus ohjesään
nöksi ja kontrahdeiksi? (Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § l l : n 
alla.) 

N:o 18. Eiköhän olisi maan edun mukaista, jos erityi
sille maanviljelyksessä, karjanhoidossa ja meijeritoimessa taita
valle henkilölle annettaisiin toimeksi pitää tarkastusta maan kaik
kien maanviljelys- ja meijerikoulujen yli? 

N:o 19. Kuinka on opetus karjanhoidossa ja meijeritoi
messa järjestettävä, jotta se tulisi omavaraisen yhteisen kansan ja 
vähempäin maanviljelijäin hyväksi enemmän kuin mitä tähän 
saakka on ollut laita? (Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § 10:n alla.) 

N:o 20. Koska valtio jäävaunuilla y. m. rautateillä hel-
jpoittaa meijerituotteiden kuljetusta, niin eikö olisi mahdollista ja 
soveliasta, että valtio jollakin tavoin kannattaisi yksityisiä hen
kilöitä tahi yhtiöitä, jotka ottavat yleisillä pitemmillä liikenne
reiteillä, joita myöten jossakin isommassa määrässä meijeri- ja 
maanviljelystuotteita kuljetetaan, erittäin tätä varten tehdyillä 
laitoksilla helpoittaakseen näiden tavarain kuljetusta? (Käsitelty 
Maaliskuun 10 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 21. Eikö olisi aika käsissä perustaa, samoin kuin 
Ruotsissa on laita, keskuslaitos maanviljelystä varten, maanvil-
jelysakademia? (Käsitelty Maaliskuun 20 p:nä § l:n ja 22 
p:nä § l:n alla.) 

N:o 22. Onko marraskuun l:nen päivä maamme maan
viljelijöille soveliain aika palkollisten muuttamiselle vai voidaanko 
<ehdoittaa jokin toinen aika vuodesta, joka paremmin vastaisi 
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sekä isäntien että palkollisten todellista etua? (Käsitelty Maa
liskuun 12 p:nä § 3:n alla.) 

N:o 23. Koska, niinkuin tunnettu, Hallitus on aikonut 
määrätä erinäisen, isomman varaston maanviljelyksen edistämi
seksi maassa, siitä tämän harjoittajille myöntämillä lainoilla, niin 
kysytään, millä ehdoilla ja missä oloissa muutoin näitä lainoja 
olisi myönnettävä? (Käsitelty Maaliskuun 22 p:nä § 2:n alla.) 

Wiipurin läänin maanviljelysseura. 

N:o 24. Wiemärikanavain kaivattamisesta kruunun kus
tannuksella isompien soiden ja sammalikkojen halki. (Käsitelty 
Maaliskuun 17 p:nä § 2:n ja 19 p:nä § l:n alla.) 

N:o 25. Suonviljelyslainoista. (Käsitelty Maaliskuun 22: 
p:nä § 2:n alla.) 

N:o 26. Kynnönneuvojatoimen jälleen asettamisesta W i i -
purin lääniin. (Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § 8:n alla.) 

N:o 27. Kuljetusmaksun järjestämisestä valtion rautateillä 
muutamista maamiehentuotteista. (Käsitelty Maaliskuun 10 p:nä 
§ 2:n alla.) 

Waasan läänin maanviljelysseura: 

N:o 28. Isompain viljelykseen kelpaavain sammalikkojen 
ojittamisesta yleisistä varoista myönnetyillä apurahoilla. (Katso 
edellä kysym. 24.) 

N:o 29. Warojen hankkimisesta lainoiksi sammalikko- jav 
suoviljelyksiä varten joko perustamalla maanviljelyspankkeja tahi 
antamalla kunnille yhteistä takausta vastaan lainoja huokeata 
korkoa ja soveliasta kuoletusta vastaan. (Käsitelty Maaliskuun. 
22 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 30. Tilaisuuden hankkimisesta yhteisen kansan nai
sille lyhyempinä aikoina, yhden tahi korkeintaan kahden kuu
kauden kuluessa, saamaan käytännöllistä oppia meijeritoimessa ja 
karjan ruokkimisessa maanviljelys- ja meijerikouluissa sekä isom
milla hyvin hoidetuilla maatiloilla. (Käsitelty maaliskuun 2 1 
p:nä § 10:n alla.) 

N:o 31. Soveliaimmista toimista maanviljelysseurani puo
lelta kylvösiementen paremman puhdistuksen ja lajittelemisen 
matkaansaamiseksi. (Käsitelty Maaliskuun 19 p:nä § 5:n alla.) 
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Oulun läänin talousseura: 

N:o 32. Kemiallisen ja siementarkastusaseman perustami
sesta Ouluun. (Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § 5:n alla.) 

N:o 33. Soveliaimmasta tavasta edistää maanviljelystä 
Suomen Lapissa. (Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § 7:n alla.) 

N:o 34. Määrätäänkö varoja maanviljelyslainoiksi, etenkin 
-suoviljelystä varten, samoilla perusteilla kuin 1840 vuoden Pan
kin ohjesäännön mukaan annetaan, nimittäin kahden prosentin 
korkoa ja neljän prosentin vuotuista kuoletusmaksua vastaan? 
{Käsitelty Maaliskuun 22 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 35. Apurahan koroittamisesta Oulun läänin talous
seuralle, muun muassa puutarhurin ja ojittamisen neuvojan palk
kaamiseksi. (Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § 8:n alla.) 

N:o 36. Voidaanko pitää maanviljelykselle ja meijeritoi-
melle maassa terveellisenä, etfei ylempiä ammattikouluja suo
mella opetuskielenä ole olemassa, ja kun tästä tuskin voi olla 
muuta kuin yksi mielipide, mitä olisi tehtävä että myöskin maa
talouden alalla, mitä pikemmin sitä parempi, hankittaisiin suo
menkieliselle väestplle samat edut, jotka tähän saakka ovat tul
leet yksinään ruotsinkielisen väestön osan hyväksi? (Käsitelty 
Maaliskuun 19 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 37. Ovatko alemmat maanviljelyskoulumme niin jär
jestetyt, että niistä maanviljelyksen edistykselle on suuremmassa 
määrässä apua, ja jos niin ei ole laita, eiköhän olisi syytä ottaa 
uudestaan keskusteltavaksi kysymystä alempain maanviljelys
koulujen muodastamisesta siihen suuntaan, että tilallisen yhteisen 
kansan pojat enemmän kuin tähän saakka olisivat kehoitetut pyr
kimään niihin? (Keskusteltu Maaliskuun 20 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 38. Koska vähemmät lainan-annot erinäisten paran
nusten toimeenpanemiseksi ovat näyttäneet olevan erittäin teho
kas keino maatalouden edistämiseksi, vaan kun suurempaa raha-
varastoa, josta sellaisia lainoja saattaisi antaa, ei meillä ole ole
massa, niin kysytään, eikö pidettäisi toivottavana, että n. s. kuo-
letusvarasto vähitellen muutettaisiin yleiseksi lainavarastoksi 
maanviljelys- ja meijeriyrityksiä varten? (Käsitelty Maaliskuun 
22 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 39. Olisiko agrikultuurikemiallinen koetuslaitos meillä 

Satakunnan maanviljelysseura: 
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tarpeen vaatima, ja siinä tapauksessa, mihin ja kuinka sellainen-
olisi perustettava? (Käsitelty Maaliskuun 19 p:nä § 4:n alla.) 

N:o 40. Millä keinoilla voisi viljan ja heinänsiemenen vil
jelystä kylvösiemeneksi edistää, ja mitä erittäinkin olisi tehtävä 
järjestetyn siemenkaupan toimeensaamiseksi maassa? (Käsitelty 
Maaliskuun 19 p:nä § 6:n alla.) 

N:o 41. Onko maidonsaanti kotimaisesta karjarodustamme 
tyydyttävä ja jollei niin ole laita, mihin toimenpiteisin olisi ryh
tyminen tämän parantamiseksi siinä suhteessa? (Jätetty.) 

N:o 42. Yoiko lampaan- ja sianhoitoa meillä pitää niin 

ala-arvoisena, ett'ei mitään toimenpiteitä tämän taloushaaran 
edistämiseksi tuomalla maahan ulkomaisia rotueläimiä enempää 
pitäisi tulla kysymykseen? (Jätetty.) 

N:o 43. Koska vaatimukset lääninkarjakkojen suhteen tie
tysti samassa määrässä kasvavat, kuin karjanhoidon ja meijeri-
toimen harrastus enenee, niin kysytään, voidaanko sanoa läänin-
karjakoilla meillä nyt olevan tyydyttävät teoreetilliset tiedot, ja 
eikö näiden pitäisi muun muassa voida antaa neuvoja ja osoituk
sia karjan tarkoituksenmukaisessa hoidossa ja ruokkimisessa? 
(Käsitelty Maaliskuun 21 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 44. Koska hakalaitumet kieltämättä ovat hyvin tär
keät, vaan näitä meillä ylimalkaan sangen vähän hoidetaan, niin 
kysytään, eikö soveliaita aloja maanviljelyskoulu-tilain metsä
maista olisi, oppilasten ja ympäristöseutujen johdatukseksi, jaet
tava laidunhaoiksi, sellaisina järkiperäisellä tavalla hoidettaviksi 
ja parannettaviksi? (Jätetty.) 

N:o 45. Koska monet viljelykseen kelpaavat suomme ja 
sammalikkomme kieltämättä tarjoovat arvaamattoman rikkauden, 
joka mitä ennemmin sitä parempi olisi hyväksi käytettävä, niin 
kysytään, eikö suonviljelystä maassa olisi edistettävä muun muassa 
siten, että valtio kunnittain tutkittaisi suomaat ja niille teettäisi 
täydelliset ojitus- ja viljelyssuunnitelmat? (Käsitelty Maaliskuun 
17 p:nä § 2:n ja 19 p:nä § l:n alla.) 

N:o 46. Onko maahan järjestetyistä eläinmarkinoista ha
vaittu lähtevän jotakin hyötyä, ja jos niin on laita, eikö täm
möisten markkinain etuja pitäisi uloituttaa useampiin muihinkin 
paikkakuntiin, joissa karjanhoito on päässyt suurempaan kehi
tykseen? (Käsitelty Maaliskuun 10 p:nä § l :n alla.) 

N:o 47. Eikö olisi joihinkin toimenpiteisin ryhdyttävä pa
remmin järjestetyn rakennustavan aikaansaamiseksi maalla, j a 
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eikö olisi siinä suhteessa erittäin naapurien keskinäiset oikeudet 
ja velvollisuudet lain kautta lähemmin määriteltävät? (Käsitelty 
Maaliskuun 14 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 48. Eikö olisi syytä saattaa papinvirkatalojen metsät 
saman hoidon alle, joka muilla virkatiloilla maassa on pantu toi
meen, muun muassa myöskin siinä tarkoituksessa, että pappilat 
siten kukin paikkakunnassansa tulisivat järjestetyn metsänhoidon 
malliksi? (Jätetty.) 

N:o 49. Ovatko toimenpiteet käsityötaidon edistämiseksi 
näyttäytyneet riittäviksi, ja jos niin ei ole laita, eikö sellaisia 
käsityölaatuja varten, jotka helposti voivat kehittyä todellisiksi 
kansanteollisuuksiksi, olisi perustettava erinäisiä käsityökouluja 
soveliaisin paikkoihin maassa? (Käsitelty Maaliskuun 12 p:nä 
§ 4:n alla.) 

N:o 50. Onko yleisemmin levinneen puutarhanhoidon tär
keys meillä saavuttanut tarpeeksi huomiota ja millä keinoilla 
voisi puutarhanhoitoa meidän oloissamme soveliaimmin edistää? 
(Jätetty.) 

Maanviljelys-Toimituskunta: 

N:o 51. Olisiko ja missä muodossa ja millä nimityksellä 
olisi maan pääkaupunkiin perustettava keskusvirasto valvomaan 
kaikkia maanviljelysoppilaitoksia, antamaan lausuntoja niissä maa
taloutta koskevissa kysymyksissä, jotka Hallitus sille antaa, sekä 
seuraamaan maanviljelyksen ja sen sivuelinkeinojen kehitystä ja 
sen johdosta maan Hallitukselle tekemään niitä esityksiä ja eh
doituksia, joihin syytä saattaa ilmestyä? (Käsitelty Maalis
kuun 20 p:nä § l:n ja 22 p:nä § l:n alla.) 

N:o 52. Eikö piirimeij erien perustaminen niihin osiin 
maata, joissa se voi edulla tapahtua, olisi tarpeen vaatima, jotta 
siten koottaisiin ja hyväksi käytettäisiin maito pienemmiltä ti
loilta, varsinkin yhteisen kansan viljelemiltä, sekä millä tavoin 
sellaisten meijerein perustamista olisi edistäminen? (Käsitelty 
Maaliskuun 21 p:nä § 4:n alla.) 

N:o 53. Olisiko muutamissa maan maanviljelys- ja meije-
rikouluissa sekä yksityisten henkilöiden omistamilla tiloilla, joilla 
on hyvin järjestetty meijerihoito, valmistettava tilaisuutta sel
laisille yhteisen kansan naisille, jotka hoitavat maitotaloutta ta-
lonpoikaistiloilla, saamaan ilmaiseksi opetusta ja ohjausta karjan
hoidossa ja voinvalmistuksessa käymällä lyhyen käytännöllisen 
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oppikurssin, joka esimerkiksi kestäisi neljä kuukautta? (Käsitelty-
Maaliskuun 21 p:nä § lÖ:n alla.) 

Kokouksen jäsenet: 

N:o 54. Eikö olisi syytä perustaa Kurkijoen maanvilje-
lysopistoon ylempää maanviljelysosastoa, jossa suomeksi opetet
taisiin, jotta opetusta Mustialan maanviljelys- ja meijeriopistossa 
edelleen, niinkuin tähänkin saakka, voitaisiin antaa pääasialli
sesti ruotsiksi ja sen kautta lyhyt oppiaika tulisi oikein käyte
tyksi? (Käsitelty Maaliskuun 19 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 55. Koska pappilat useimmissa pitäjissä ovat suu
rimmat ja parhaat tilat ja kun niiden pitäjät eivät voi, epä
määräisen ajan vuoksi, jonka virkatalot ovat heidän hallussansa, 
viljellä, parantaa ja hoitaa niitä, niinkuin pitäisi, kysytään, eikö 
olisi sekä niiden pitäjille että maalle yleiseen taloudellisessa 
suhteessa parempi, että pappilatilat annettaisiin vuokralle pitem
mäksi ja määrätyksi ajaksi? (Jätetty.) 

N:o 56. Eikö olisi aika käsissä Valtion soveliailla apu
rahoilla kehoittaa kylvämään ja istuttamaan metsää niille mo
nille alastomille saarille, joita löytyy Suomen saaristossa? (Jä
tetty.) 

N:o 57. Kuinka on ehkäistävä sitä suurta vahinkoa, joka 
meillä joka vuosi syntyy siitä, että typestä niin rikas ruoka
multa poltetaan? (Jätetty.) 

N:o 58. Eikö olisi tarpeellista että suurempien vesipe-
räisten alojen kuivaamista varten laitettaisiin yleisiä ojitussuun
nitelmia? Tällä ei tarkoiteta ainoastaan sammalikko-aloja, vaan 
yleiseen kaikkia paikkoja, jotka vaillinaisen tahi järjestämättö
män laskun tähden pysyvät vesiperäisinä. (Käsitelty Maaliskuun 
17 p:nä § 2:n ja 19 p:nä § l:n alla.) 

N:o 59. Eikö olisi tarpeellista perustaa isompi maanvilje-
lysvarasto, josta, ei liian rasittavilla ehdoilla, voisi saada lainoja 
uudisviljelyksiä, salaojituksia, sammalikko viljelyksiä y. m. maan-
parannuksia varten? Ja eikö olisi toivottavaa, että ensi valtio
päivillä säädyille annettaisiin ehdoitus sellaisen varaston perus
tamisesta? (Käsitelty Maaliskuun 22 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 60. Koska maanviljelysseurat liian vähäisten apura-
hain kautta ovat estetyt siinä määrässä kuin toivottavaa olisi 
ryhtymästä toimiin maatalouden kehittämiseksi, eikö olisi erittäin 
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tärkeää että nämä apurahat koroitettaisiin? (Käsitelty Maalis
kuun 21 p:nä § 6:n alla.) 

N:o 61. Onko soveliasta edelleen tuoda maahan Ayrshire-
rotuisia siitoseläimiä saman suunnitelman mukaan kuin tähän 
asti, s. o. ostaa Englannista tavallisia eläimiä ja myydä niitä? 
vai eikö olisi tarkoituksenmukaisempaa rodun levittämiseksi 
koota mitä parasta saadaan maan omista hyvistä suvuista ja si
ten kehoittaa kilpailuun, sekä ainoastaan silloin tällöin tuoda 
maahan täysin puhdasrotuisia eläimiä, joilta varmemmin saattaa 
odottaa rodan ominaisuuksien perinnöksi menemistä? (Käsitelty 
Maaliskuun 12 p:nä § 4:n alla.) 

N:o 62. Koska Suomen hallitus on, tehden siinä viimei
sen agronoomikokouksen ehdoituksen mukaan, kutsunut kokoon 
ei vaan edellisen kokouksen jäsenet, vaan myöskin antanut Kei
sarilliselle Suomen Talousseuralle ja maan kaikille maanviljelys
seuroille tilaisuuden edustuttaa siinä itseänsä ja kun tätä toimen
pidettä on maassa tervehditty suurimmalla tyytymyksellä, niin 
saattaa syystä kysyä, eikö tämän nyt kokoontuvan kokouksen 
pitäisi tehdä maan hallitukselle alamainen ehdoitus siitä että 
määräaikaisesti pantaisiin toimeen samanlaisia kokouksia, jotka 
edustaisivat maan pääelinkeinoja. Tämän johdosta rohkenee alle
kirjoittanut ehdoittaa että agronoomikokous nöyryydessä pyytäisi 
maan hallitusta vastedes määräaikaisesti kutsumaan kokoon sa
manlaisia kokouksia kuin tämä, ja että agronoomikokous samalla 
lausuisi onko näiden kokousten nykyinen järjestys kaikkein so
veliain vai onko sen suhteen jotakin muutosta toivottava. 

N:o 63. Eikö olisi, Waasan läänin suureen laveuteen näh
den, maanviljelyskoulua, jossa suomi olisi opetuskielenä ja jonka 
asema olisi keskemmässä kuin Saarijärven seurakunnassa olevan, 
perustettava, esimerkiksi Lapuan tahi Ilmajoen seurakuntaan? 
(Käsitelty Maaliskuu 21 p:nä § l:n alla.) 

N:o 64. Toimenpiteistä isojaon oikaisun jouduttamiseksi 
ja perinpohjaiseksi toimittamiseksi suuremmissa kyläkunnissa-
käsite lty Maaliskuun 13 p:nä § l:n alla.) 

N:o 65. Laajempien vesiperäisten maiden tutkimisesta ja 
kuivaamisesta valtion kustannuksella, kun maanomistajat eivät 
siihen itse kykene. (Käsitelty Maaliskuun 17 p:nä § 2:n alla.) 

N:o 66. Piiri- tahi yhtiömeijerein perustamisesta. (Kä
sitelty Maaliskuun 21 p:nä § 4:n alla.) 

N:o 67. Koska useampain alempain maanviljelyskoulujen 

2 
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tarve maassa käy yhä tuntuvammaksi, niin ehdoittaa allekirjoit
tanut nöyryydessä että agronoomikokous ottaisi tutkittavaksi, 
eikö tätä tarvetta vähimmällä kustannuksella ja suurimmalla 
hyödyllä maalle voisi täyttää siten että soveliaille yksityisille 
maatiloille asetettaisiin maanviljelyskouluja lähipitäen saman suun
nitelman mukaan kuin jo olevat meijerikoulut. (Käsitelty Maa
liskuun 21 p:nä § l :n alla.) 

N:o 68. Että, uudistamalla mitä 9:nessä kohdassa agro-
noomein kokouksessa vuonna 1878 annetussa lausunnossa toi
menpiteistä isojaon oikaisujen helpoittamiseksi on sanottu, halli
tukselle annettaisiin anomus siitä että sekä asetettaisiin komitea te
kemään ehdoitusta maanmittausasetusten täydellistä tarkastusta 
varten että myöskin isojaon oikaisuihin ryhdyttäisiin. 

Sinä aikana kun isoajakoa toimitettiin eri osissa maata on 
käsite maanlaadun hedelmällisyydestä ollut niin suuressa mää
rässä erilainen, että kun esim. hyvänlaatuisia soita ja myöskin 
metsämaita toisin paikoin pidettiin impedimentteinä, on ainoastaan 
muutamia vuosikymmeniä myöhemmin, toisilla ei erittäin etäisillä 
seuduilla, melkoista huonompia soita pidetty veronalaisena maana. 
Sellaisen epätasaisuuden vuoksi esitetään että, tässä yllä maini
tun ehdoituksen ohessa, myöskin uusi veroitus olisi määrättävä. 
(Käsitelty Maaliskuun 13 p:nä § l:n alla.) 

N:o 69. Että kaikkialla maassa edesvastauksen uhalla 
kiellettäisiin, jollei erityistä lupaa ole siksi hankittu, laskemasta 
muita järviä kuin pienempiä sellaisia, jotka ovat kokonaan yksi
tyisen henkilön isojaon käyneen maan sisällä, sekä että Halli
tus, tutkiessa tähän kuuluvia hakemuksia, ottaisi huomioon ei 
ainoastaan puheenaolevan järvenlaskun suurta hyödyllisyyttä, 
vaan myöskin onko hakijalla viljelykseen kelpaavia alhaisia maita. 
(Jätetty.) 

N:o 70. Olisiko tehdas ajanmukaisten maanviljelysaseiden 
valmistamiseksi pidettävä Suomessa toivottavana, sekä mitä toi
veita voisi mahdollisesti olla sen teosten kaupaksi käymisestä? 
(Jätetty.) 

N:o 71. Eikö olisi toivottavaa, että maanviljelysseurani 
vuosikertomukset, maanviljelys- ja meijerikoulujen kertomukset 
sekä valtionagronoomein, valtionmeijeristein ja lääninagronoomein 
matkakertomukset joka vuosi Hallituksen toimesta painatettai
siin? (Käsitelty Maaliskuun 14 p:nä § 3:n alla.) 

N:o 72. Koska isojako ja talonhalkaisut usein ovat toi-
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mitetut ja tätä nykyä vielä Wiipurin läänissä toimitetaan sel
laisella tavalla, että muodottomat rajat panevat vaikeita esteitä 
maanviljelyksen ja metsänhoidon edistykselle, ehdoittaa allekir
joittanut että kokous tekisi hallitukselle esityksen siitä, eikö nyt 
olisi syytä ensi kerran kokoontuville säädyille esitellä toimenpi
teitä jako-oikaisujen edistämiseksi sekä sellaiseksi osallisten mää-
räysoikeuden rajoittamiseksi jakotoimituksissa, että tiluksien sul
kemiselle ja viljelemiselle soveliaita rajoja voitaisiin vetää, ulos-
muuttoja tehdä riippuvaksi osallisten enemmistön ja toimitusmaan-
mittarin määräämisestä, ja mahdollisuutta hankkia kyläkunta-
metsäin muodostamiselle, joiden hoito ja käytäntö olisi riippuvai
nen kyläkunnan sitä varten asettamasta toimikunnasta. (Käsi
telty Maaliskuun 23 p:nä § l:n alla. 

N:o 73. Koska olisi toivottavaa, että kertomuksia maan
viljelysseurani, maanviljelyskoulujen ja maatalouden edistämistä 
varten asetettujen virkamiesten toimista olisi halullisten saata
vissa, ehdoitellaan että Finlands Allmänna Tidning tahi muu 
aikakauskirja soveliaan vähemmän apurahan kautta saatettaisiin 
tiläisuteen siinä suhteessa hankkimaan tietoja sanomalehteen tahi 
aikakauskirjaan otettaviksi, josta sitten joku tahi joitakuita kap
paleita jaettaisiin niille seuroille, kouluille tahi henkilöille, joiden 
toimia siinä mainitaan. Se antaisi aihetta hyödylliseen vertai
luun ja keskinäisiin tiedonantoihin muun muassa maanviljelysseu
rani välillä, jotka nyt ovat aivan vieraat toinen toisensa toimin
nalle. (Käsitelty Maaliskuun 14 p:nä § 3:n alla.) 

N:o 74. Koska useissa osissa maatamme isojaot ovat sitä 
laatua että ne suuressa määrässä vaikeuttavat, usein tekevät 
mahdottomaksi maanviljelyksen tarkoituksen- ja ajanmukaisen 
järjestämisen, niin olisi toivottavaa että isojaon oikaisuja edis
tettäisiin ja helpotettaisiin. Sen kautta tulisi useita ulosmuut-
toja kyläkunnista toimeenpannuiksi ja monet niistä haitoista es
tetyiksi, jotka ovat seurauksena yhteentungetusta kyläelämästä. 
(Käsitelty Maaliskuun 13 p:nä § l:n alla.) 

N:o 75. Eikö metsävahtikoulu Evon metsänhoito-opistossa 
olisi laajennettava niin että se voisi päästää ulos isomman luvun 
oppilaita sekä siten valmistaa kunnille ja yksityisille helpompaa 
tilaisuutta saada tarpeellisia hoitajia heidän omistamillensa met
sille? (Käsitelty Maaliskuun 15 p:nä § l :n alla.) 

§ 2. 
Kun sitten tarkastettiin eilen § 4:n alla asetetun valtuus-
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kunnan nyt esiintuomaa ehdoitusta kokouksen työjärjestykseksi, 
hyväksyi kokous l:~ksi sen valtuuskunnan toimenpiteen että ky
symykset olivat paremman järjestyksen ja mukavuuden vuoksi 
asetetut siihen numerojärjestykseen, jossa ne kokoukselle olivat 
annetut; sekä 2:ksi valtuuskunnan ehdoituksen, että oli asetet
tava neljä valiokuntaa, jotka lyhyyden vuoksi oli nimitettävät 
n:o I, II, III ja IV, ja joista Valiokunnan n:o I olisi käsitte
leminen Yleisiä maanviljelystä ja sen sivuelinkeinoja koskevia ky
symyksiä, joihin lyhyen keskustelun jälkeen luettiin kysymykset 
n:ris 2, 6, 12, 14, 26, 31, 32, 33, 35, 39 ja 40 ; Valiokunnan 
n:o II kysymyksiä, jotka koskevat Karjanhoitoa, Meijeritaloutta 
ja Meijerikouluja, joihin luettiin keskustelualueet n:ris 5, 10, 11 , 
17, 19, 30, 43, 52, 53 ja 66; Valiokunnan n:o III kysymyk
siä, jotka koskevat Maanviljely sakademian perustamista sekä 
maanviljely^oppilaitoksia y. m., joihin luettiin keskusteluaineet 
nais 3, 4, 15, 18, 21, 36, 37, 51, 54, 63 ja 67; sekä 
Valiokunnan n:o IV tuli käsitellä kysymyksiä, jotka koskevat 
Vesiperäisten maiden kuivaamista, maanviljelys-lainavaraston pe
rustamista, apurahoja maanviljelyksen edistämiseksi y. m., joihin 
keskusteluainet n:ris 1, 7, 8, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 38 , 
45, 58, 59, 60 ja 65 luettiin. Valiokuntaan lykkäämättä tahtoi 
kokous sitä vastoin käsitellä kysymykset n:ris 9, 20, 22, 27, 
46 ,47 , 49, 61, 62, 64, 68, 71, 72, 73, 74 ja 75, jonka ohessa 
kysymykset n:ris 13 ja 48, joita ennen oli komiteoissa käsitelty, 
sekä kysymykset n:ris 41, 42, 44, 50, 55, 56, 57, 69 ja 70,. 
jotka arveltiin paremmin soveltuvan keskusteluaineiksi maanvilje-
lyskokouksissa, jätettiin pois tämän kokouksen ohjelmasta. 

§ 3-
Sen jälkeen toimitetussa jäsenten vaalissa valiokuntiin va 

littiin niiksi, valtuuskunnan ehdoituksen mukaan. Valiokuntaan 
n:o I hrat Lagerstedt, Fogelholm, Blomqvist, Forssell ja Hahns
son; Valiokuntaan n:o II hrat Voss-Schrader, v. Wrigth, vapah.. 
Gripenberg, Sjöström ja Ingman; Valiokuntaan n:o III hrat 
Grotenfelt, Alfthan, Zitting, Lang, Bremer ja Gylden; sekä 
Valiokuntaan n:o IV hrat vapah. von Troil, Nylander, Duncker, 
Avellan, Serlachius ja Laurin. Valiokuntatöistä vapautettiin ko
kouksen sihteeri, Yaltionagronoomi Forsberg, joka kuitenkin oli 
velvoitettu, siinä tapauksessa että häntä pidettäisiin jossakin va
liokunnassa tarpeellisena, kutsuttaessa olemaan siinä osallisena.. 
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^Tämän yhteydessä päätettiin että jäsenen toisesta valiokunnasta 
saisi tarpeen tullessa ottaa apujäseneksi toiseen valiokuntaan, 
vaan ketään ekspertejä (asiantuntijoita) ei saisi kutsua valiokun
tain kokouksiin. 

§ 4. 
Puheenjohtajan ehdoituksesta päätettiin edelleen: l:ksi, että 

".kaikki keskusteluaineet nyt annetussa numerojärjestyksessä olisi
vat erittäin painatettavat käytettäviksi kokouksen jäsenille ja 
kuulijoille kokouksen keskusteluissa, jolloin niistä kysymyksistä, 
joita kokous ei ole tahtonut ottaa keskusteltaviksi, ainoastaan 
numerot olisi otettava luetteloon muistutukselle että kokous on 
jättänyt kysymyksen; 2:ksi, että istuntoja oli pidettävä joka ar
kipäivä klo Iistä klo 3:meen päivällä; 3:ksi, että puheenjohta
jan oli tehtävä esityslista joka päiväksi ja tuli sihteerin heti ko
kouksen päätyttyä se seuraavaksi päiväksi taululla ilmoittaa; 
sekä 4:ksi, että tulevassa istunnossa huomenna oli keskustelta
vaksi otettava kysymykset n:ris 9 ja 46 yhdessä, kysymykset 
m:ris 20 ja 27 niinikään yhdessä, ja kysymys n:o 22, jonka jäl
keen kokous päätettiin klo 4 j . pp. 

lO p:nä Maaliskixuta. 

§ l. 
Otettiin käsiteltäväksi yhdistetyt kysymykset n:ris 9 ja 46, 

joista kokous lausui seuraavat mielipiteet: 
Se kokemus, joka tähän asti on saavutettu karjamarkki

nani hyödystä ei ole ollut kehoittavainen. Eteläisissä, lounai
sissa ja läntisissä osissa maata on tosin karjaa kokoontunut näille 
markkinoille, vaan tämä karja ei ole ollut sellaista kuin odotet
tiin. Hyvien siitoseläinten ja maitolehmäin tahi lihavan teuras
karjan sijassa on niille tuotu enimmäkseen laihoja veto- tahi teu
raseläimiä. Muutamin paikoin on kuitenkin ollut sangen vilkas 
kauppa, vaikk' ei kaikki ostajat siellä ole voineet löytää mitä 
ke ovat halunneet. Keskisissä ja itäisissä osissa maata ei pu
heena olevilla markkinoilla sitävastaan ole lainkaan käyty. Ylei
seen olivat ne näyttäneet tahtovan turmeltua siksi mitä meidän 
muut markkinamme useimmiten ovat, oli kokouspaikaksi irtai
melle kansalle, jolla on kaikkea muuta paitse oikea kaupanteko 
tarkoituksenansa. 
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Sittenkin arveli kokous karjamarkkinoilla kuitenkin olevan 
maanviljelyksemme kehitykseen nähden suuri vastainen tärkeys. 
Niin kauan kun maalla on vähäisen tahi ei mitään myytävää, ei 
tavaranvaihto-paikkain tarve ole suuri; kaupungit voivat silloin 
tavallisesti tyydyttää tämän tarpeen ja maamies käy niissä ker
ran tahi kahdesti vuodessa. Mutta kun väkiluku kasvaa ja vil
jelys enenee, ja sen kanssa maanviljelystuotteiden sekä paljous 
että eri laadut, alkaa taajemman tavaranvaihdon tarve käydä 
tuntuvaksi ja pitkät kaupunkimatkat rasittaviksi. Kulku- ja 
maakauppa ei voi kauan tyydyttää tarvetta, sitä vähemmin kun 
näiden kauppiasten etu tietysti vaatii pitämään maamiestä tietä
mättömänä tavarain todellisesta arvosta kaupungeissa. Mitä 
enempi taas maamiehellä on myytävää, mitä suuremmaksi hänen 
kaupantekonsa käy, sitä enemmän täytyy hänen katsoa että hän 
voi saada hintaa tavarastansa. Toisaalta taas tarvitsee kaup
piaan, siinä määrässä kuin hän saa ostaa enemmän ja hänen 
kauppaliikkeensä enenee, tietää missä hän, välikäsistä riippu
matta, itse voi tehdä valikoimansa ja ostonsa. Silloin käy mark
kinapaikkani tarve ulkona kaupungeista ja etevimmilla tuotanto
paikoilla tuntuvaksi, ensiksi kaikenlaisille maamiehentu otteille, 
vaan sittemmin myöskin maanviljelyksen ja meijeritalouden eri 
tuotteille, niinkuin karjalle, hevosille, voille, juustolle, villoille j * 
n. e. Se tehtävä, joka näillä, varsinkin erikoismarkkinoilla on 
maissa, missä maanviljelys on saavuttanut korkeamman kehityk
sen, todistaa näiden suurta tärkeyttä ja tarpeellisuutta. Mitä 
isompi se pääoma on, joka on pantu johonkin maatalouden haa
raan, sitä useammat ovat tavallisesti sen tuotteiden markkinapaikat. 

Se ripeä edistyminen, joka maataloudella viime vuosikym
menenä on ollut meidänkin maassamme, on monelle tämän talou
den harjoittajalle tehnyt uusien markkinapaikkani tarpeen tuntu
vaksi, aluksi sarvikarjalle ja hevosille, jotka, edustaen koko 
maassa vähintään 60 miljonan markan arvoa, ovat maamiehen 
kallisarvoisin omaisuus. Tätä tarvetta on Hallituskin kiiruhta
nut tyydyttämään. Jos, niinkuin jo mainittiin, se lyhyt koke
mus, joka meillä on karjamarkkinoista, ei ole erittäin kehoitta-
vainen, niin ei liene syytä siihen etsittävä näiden markkinain 
tarpeettomuudesta, vaan riippunee se muista, asian omassa luon
nossa olevista seikoista. Siten ovat ne vielä olleet olemassa 
liian lyhyen ajan, jotta yleisö olisi ennättänyt tottua käymään 
niillä ja tuonti vakautua. Niille asetetut vaatimukset ovat myös-
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kin olleet liian suuret, koska jotakin sellaista, kuin esim. mark
kinoita, joilla olisi runsaasti saatavissa maito- ja siitoseläimiä, ei 
voi luoda mahtisanalla, vaan ne syntyvät vasta silloin, kun me
nekki tulee niin suureksi, että hinnat nousevat. Jokaisen uuden 
laitoksen täytyy aluksi taistella monia vaikeuksia vastaan; niin 
tämänkin. Eikä oikeastaan olekaan tämän suhteen mitään muuta 
tehty, Luin että lupa sellaisten markkinain pitämiseksi muuta
missa tapauksissa on myönnetty. Niiltä on kokonaan puuttunut 
järjestyssääntöjä ja osaksi myöskin poliisinvalvonta. Ne ovat 
myöskin joskus niin sopimattomasti sijoitetut, että niille sen vuoksi 
ei ole voinut toivoa kävijöitä, niinkuin silloin kun ne esim. ovat 
asetetut paikkakuntiin, joissa maatalous on vielä liian alhainen 
ja kulkuneuvoja puuttunut. Toisin paikkoin, niinkuin esim. Vii 
purin läänissä, on niille tehnyt vastusta vanhoista ajoista siellä 
kehittynyt alinomaisten ostajain kulkukauppa, joiden on varottu 
markkinoilla voivan liittyä yhteen painamaan alas hintoja. Eikä 
myöskään ole tähän saakka Valtio eikä maanviljelysseurat mitään 
tehneet harrastuksen kohottamiseksi näiden markkinain eteen, 
joka harrastus epäilemättä olisi suuressa määrässä kohonnut, jos 
niihin soveliailla paikoilla olisi yhdistetty nättelyitä ja palkin-
nonjakoja. 

Tämän vuoksi yhdistyi kokous siihen mielipiteesen että 
karjamarkkinat ovat maataloudellemme sen arvoiset että, vaikka 
kohta ensimmäiset kokeet niillä eivät ole oikein hyvin luonnistuneet, 
niitä kuitenkin on jatkettava, missä syytä siihen näyttäytyy; sekä 
että kokouksen tulisi tehdä Hallitukselle esitys tarpeellisuudesta 
että vastedes, karjamarkkinoiden sopimattoman sijoituksen väittä-
miseksi, annettaisiin asianomaisten maanviljelysseurain, ennenkuin 
myönnetään oikeutta sellaisten markkinain pitämiseksi, sekä lausua 
ajatuksensa niitä varten aiotun paikan soveliaisuudesta tarkoituk
seen että tehdä ehdoitus järjestyssäännöiksi niille. Sitä vastaan 
arveli kokous että olisi jätettävä maanviljelysseurani valtaan il
maantuvien asianhaarain mukaan omilla varoilla näillä markki
noilla panna toimeen näyttelyitä palkintojen kanssa. 

§ 2. 
Sitten otettiin yhteisesti käsiteltäväksi kysymykset n.ris 2 O 

ja 27, ja huomattiin kuinka, sitten kun maatalous kaikkine haa-
roineen on alkanut herätä eloon ja nopeasti kehittyä, ei mikään 
enemmän tue ja turvaa sen edistymistä, kuin helpotetut kulku-
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neuvot. Mitä helpommalla ja pikemmin maanviljelyksen tuotteita 
voi saada myyntipaikkaan pilaatumattomina, sitä suuremmaksi 
tulee tuotanto. Niitä toimenpiteitä, joihin Hallitus jo on ryh
tynyt maatalouden tuotteiden kuljetuksen helpottamiseksi, niin
kuin jäävaunujen kulkemista kesällä ja lämmitettyjen vaunujen 
talvella muutamilla matkoilla rautatiellä sekä meijerikalujen mak
sutonta takaisin kuljetusta y. m., on sen vuoksi tervehditty yk
simielisellä hyväksymisellä. Mutta vielä on paljon jäljellä teh
tävää samaan suuntaan. Niillä suuremmilla maanviljelijöillä 
maaseuduilla, jotka eivät ole rautatien helpotusten nautinnossa, 
on vielä suuria vaikeuksia voitettavana, ennenkuin he voivat 
saada tuotteitansa soveliaalle myyntipaikalle. Heidän täytyy tal
visin suurilla kustannuksilla ylläpitää usein kymmenkuntia pe
ninkulmia pitkää säännöllistä yhdistystä rautatien kanssa, ja su
visin on heillä, vaikka kulkuneuvot siilon ovatkin hyvät, vaara 
saada tuotteensa turmeltuneiksi, ennenkuin ne kerkeävät perille 
myyntipaikalle, kun höyrylaivoissa ei vielä ole erityisiä jää- ja 
lastiruumia sellaisia maatalouden tuotteita varten, jotka ovat pi
laantumisen alaiset. — Pienillä maanviljelijöillä taas ei ole tilai
suutta edukkaasti käyttämään hyväksensä meijerituotteitansa niin 
kauan kun kylä- ja piirimeijerit ovat harvinaiset, ja vaikka he 
asuvatkin ratatien varrella, eivät he voi edulla käyttää sitä, koska 
kuljetusmaksu maidosta, etenkin kuoritusta, on niin korkea, ett'ei 
sitä kannata vähääkään pitemmälle kuljettaa. Hankaluus heille 
on monessa suhteessa niin suuri, että se voi peljättää meijeri; 
tuotteita valmistamasta ja on syynä pysyttämään epävarmaa vil
janviljelystä. Sen vuoksi on sangen tärkeää saada toimeen kaik
kia mahdollisia helpotuksia meijeri- ja maanviljelystuotteiden 
kuljetuksessa, niinkuin esim. rautatien kuljetusmaksu vähenne
tyksi maidolta pitemmillä matkoilla, joten pienemmät maanvilje
lijät voisivat yhdistyä viemään kaupunkeihin, tehtaisin tahi 
etäämpänä oleviin piirimeijereihin, sekä apurahaa jääruumain lait
tamiseksi höyrylaivoihin, y. m. sellaisia toimenpiteitä. Kokous 
päätti sen vuoksi, esiteltyjen kysymysten johdosta, mielipitee
nänsä lausua että Hallituksen, kun ehdoituksia meijeri- ja maan-
viljely stuotteiden kuljetuksen helpoittamiseksi yleisillä kulkureiteillä 
Hallitukselle tehdään, tulisi kiinnittää niihin tarpeellista huomiota; 
kuin myöskin, määrätessä kuljetusmaksuja rautateillä, tarpeettisesti 
vaarinottaa maanviljelyksen ja meijeritoimen etuja. 
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12 p:nä JMaaliskrmta. 

§ 1. 
Puheenjohtajan ehdoituksesta päätti kokous sähkösanoman 

kautta Hänen Ylhäisyydellensä Kenraalikuvernöörille pyytää Hä
nen Ylhäisyyttänsä Keisarillisille Majesteeteille esiin viemään ko
kouksen alamaiset onnentoivotukset sen johdosta että ylihuo
menna on muistopäivä Keisarillisen Majesteetin astumisesta val
taistuimelle. 

§ 2. 
Puheenjohtaja ilmoitti että Wiipurin läänin maanviljelys

seuran edustaja, herra Kunnallisneuvos Alfthan, sairastumisen 
Tuoksi, oli ollut pakoitettu lähtemään kaupungista, sekä että 
-Varamies, herra Kreivi Aleksis Steven-Steinheil, oli ottanut hä
nen paikkansa, ja puheenjohtajan sitten lausuttua Kreivi Steven-
•Steinheilin tervetulleeksi kokouksen neuvotteluihin, päätettiin että 
JCreivin myöskin tulisi astua siihen valiokuntaan, johon herra 
JUfthan oli valittu jäseneksi. 

§ 3. 
Keskusteltavaksi otettiin sitten kysymys n:o 22, jolloin 

^ensinnäkin huomautettiin sitä tosiasiaa, että yleisissä kokouksissa 
j a kaikilla valtiopäivillämme kysymys palkollisväen muutto-ajasta 
alinomaan on ollut esillä, joka seikka tarpeeksi todisti että halu 
saada muutosta tämän suhteen on yleinen. Monet ja suuret 
ovatkin ne haitat maanviljelijälle, jotka seuraavat nykyisestä 
säännöstä. Samassa määrässä kuin maanviljelys vetää puoleensa 
pääomaa ja neroa, tarvitsee se enemmän ja parempaa työtä, ja 
työajan lyhyys maassamme tekee jokaisen työvoiman vähennyk
sen sinä aikana kun työtä kedolla voidaan toimittaa toista ver
taa tuntuvammaksi. Sen vuoksi tulee siitä maanviljelijälle san
gen suuri vahinko kun palkollinen nyt, niin kauan kuin muutto-
aika on 1 p:nä Marraskuuta, estää häneltä 8 a 9 päivän työn, 
juuri sellaiseen aikaan, jolloin tulee tehdä niin paljon kuin mah
dollista kevään eteen. Mutta ei tämän työajan häviö ole ainoa, 
joka kohtaa maanviljelijää sen vuoksi, että muuttoaika on mää
rätty 1 p:ksi Marraskuuta. Kun pestaus sattuu Uodinpäivän 
aikaan, Heinäkuun lopulla, osoittavat ne palkalliset, joiden tulee 
vaihtaa palveluspaikkaa, usein suurta välinpitämättömyyttä siinä 
kuinka he toimittavat työnsä heinänteon ja kiireisen elonkorjuun 
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ja kylvön aikana, joissa kuitenkin suuri tarkkuus ja ponnistus; 
on tarpeen, joten myöskin arvaamattomia vahinkoja saattaa isän
nälle syntyä. Kun muutto-aika sattuu pahimman kelirikon ajaksi, 
voi sekin muutamin paikoin olla haitallista sekä palkolliselle että 
isännälle, sillä kun palkollisen, joka asuu vesien takana tahi saa
ristossa, on sieltä lähteminen uuteen palveluspaikkaan, niin ta
pahtuu usein että hän alkavan jäätymisen tähden ei voi saapua 
oikeaan aikaan, josta sekä hänelle itsellensä että isännälle on 
vahinkoa. Vielä eräs hankaluus nyt voimassa olevasta lainsää
dännöstä aineessa on että, kun pestaus sattuu, tilanomistaja ei 
vielä niilläkään todenmukaisuudella voi päättää minkämoiseksi 
tuleva vuosi hänelle on muodostuva, se on, kuinka monta työn
tekijää hän uskaltaa ottaa ja mihin uusiin töihin hän saattaa 
ryhtyä. Sen lisäksi tulee että, asianlaidan näin ollen, vähemmin 
tunnokkaat palkolliset ovat kiusauksessa, kun he talvella ovat 
ottaneet ulos palkkaa ja muonaa sen ajan mukaan, jonka he 
ovat palvelleet ja kenties myöskin saaneet vähän ennalta, jota 
heidän vaimojensa kesällä työn kautta tulisi maksaa, keväällä, 
kun hyvää työnansiota on tarjolla, jättävät palveluksensa, jonka 
kautta taas isäntä, joka on elättänyt heitä vähemmin kiireisenä 
ja kalliina talvisaikana, kärsii melkoistaa vahinkoa. Niitä lail
lisia keinoja, joiden avulla isäntä voi takaisin tuottaa sellaisen, 
palkollisen, voi hän tuskin edulla käyttää, koska sellainen väki
valta tekee palkollisen työn melkein arvottomaksi. Vieläkin han
kaluutena palkollisväen muuttoajasta syksyllä huomautettiin l o 
puksi, että maanviljelijä sen kautta on estetty päättämään kir
janpitoansa kalenterivuoden mukaan, joka kuitenkin yhä enemmin 
käy tavaksi kaikkien asioitsijain kesken, vaan on hänen pakko 
kirjanpidossa seurata palkkausvuotta. Mutta sen päättyessä on 
vielä paljon eloja, ainakin loitommalla olevilta viljelyksiltä, pui
matta ja siis epätiedossa, joten laskut ja tiliasema käyvät epä
varmoiksi. 

Niin yksimielinen kuin kokous siis olikin kaikista näistä 
hankaluuksista ja että ne olisivat pestaus- ja muutto-ajan muut
tamisella poistettavat, niin erilaiset olivat kuitenkin mielipiteet* 
siitä mikä aika siksi olisi paras. Muutamat vaativat että muut
to-aika olisi lykättävä ainoastaan 1 p:ään Tammikuuta pestaus-
ajalla Loka- ja Marraskuussa: toiset taas puolustivat 1 p:ää. 
Huhtikuuta pestausajalla Joulu- ja Tammikuussa. Tätä jälkim
mäistä mielipidettä, joka äänestyksessä sai viiden äänen enem?-
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mistön *) ja siis jäi kokouksen mielipiteeksi, puolustaa, paitse 
että se yhtä hyvin kuin edellinen poistaa yllämainitut haitat, se 
seikka, että muuto-aika siten tulee aivan lähelle 14 p:ää Maa
liskuuta, joka torppareille ja arentimiehille on lain määräämä 
muuttopäivä. Tammikuun 1 p:ää muuttoajaksi vastustettiin pää
asiallisesti sen vuoksi että sen kautta Joulu- ja Uudenvuoden 
juhlan rauha tulisi häirityksi, joka etenkin kaupungeissa synnyt
täisi paljon hankaluutta. Että Toukokuun 1 päivä ei satu yh
teen kalenterivuoden kanssa, oli kokouksen mielestä vähemmin 
tärkeää, kun kuitenkin tasainen murto-osa vuodesta on kulunut. 
Sitä vaaraa taas että tämän määräyksen kautta palkollisväen 
palkat nousisivat, kun palkollinen alkaisi vuotensa keväällä, piti 
enemmistö vähäarvoisena verraten niihin etuihin että siten kum
paisenkin parasta katsotaan ja että palkollinen ei enää voi olla 
kiusauksessa jättämään palvelustansa, kun häntä parhaiten tar
vitaan. Kokous suostui siksi mielipiteenänsä esittelemään että 
nyt palkollisväen pestausta ja muuttoa varten määrätty aika on 
sopimaton, ja Hallitukselle ehdoittelemaan ryhtymistä johonkin 
toimenpiteesen palkollisväen muuttoajan siirtämiseksi 1 p:ään 
Huhtikuuta. 

§ 4. 
Vähän aikaa keskusteltuansa kysymyksestä n:o 49 suostui 

kokous ettei mitään esitystä kokouksen puolelta olisi tämän ky
symyksen johdosta tapahtuva, vaan olisi jätettävä maanviljelys
seuroille kunkin paikkakunnallansa tutkia käsityökoulujen tahi 
neuvojani tarvetta ja tehdä siitä esitys Hallitukselle. 

§ 5. 

Käsiteltäessä kysymystä n:o 61 huomautettiin että sillä 
Ayrshire-eläinten, etenkin sonnien, maahantuonnilla, jonka Hal
litus monet vuodet perättäin on pannut toimeen maan sarvikar-
jan jalostuttamiseksi, on ollut sangen suuri vaikutus. Lounai-

*) Äänestysesitys: Se joka pitää 1 p:ää Tammikuuta soveliaim
pana muutto-aikana palkollisväelle, äänestää Jaa; jos Ei voittaa, pi
tää kokous 1 p:ää Huhtikuuta soveliaimpana muutto-aikana. 

Jaata äänestivät hrat Nylander, Grotenfelt, kreivi Steven-Stein-
heil, Lagerstedt, Avellan, Blomqvist, von Wright, Serlachius ja Laurin; 
2 '̂tä hrat vapah. von Troil, Duncker, Fogelholm, Zitting, Lang. 
Forsberg, Voss-Schrader, vapah. Gripenberg, Forssell, Hahnsson, Bre
mer, Gylden, Sjöström ja Ingman. 
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sessa ja eteläisessä Suomessa löytyy enää tuskin ainoatakaan 
isompaa karjaa, joka ei voisi osoittaa merkkiä siitä, ja monessa 
kartanossa on kotimaisen rodun ristisiitos edistynyt niin pitkälle, 
että koko karja jo on täysirotuisia eläimiä. Jopa on olemassa 
sellaisiakin karjoja, jota ovat saavuttaneet jonkunlaisen maineen 
pysyväisyydestä jossakin määrätyssä tavoitellussa suunnassa, esim. 
runsasmaitoisuudessa, ja jonka pysyttämiseksi omistajat eivät ole 
karttaneet suuria kustannuksia. 

Sillä aikaa kun meillä on näin käynyt, on Äyrin maakun
nassa Skottlannissa, josta jalostuseläimet ovat tuodut, asianlaidat 
niin muuttuneet että siellä enää ainoastaan vaivalla, jopa mel
kein ainoastaan onnenkaupalla jotakin siitokseen kelvollista voi 
ostaa. Ayrshire-karjan voittama menestyväisyyden ja verran
nollisesti hyvän lypsäväisyyden maine, siltä kuitenkaan kokonaan 
puuttumatta lihaelikon arvoa, on synnyttänyt suuren menekin ja 
viennin ei vaan Pohjois-Eurooppaan, vaan myöskin Austraaliaan 
j a Pohjois-Amerikaan; mutta se pienoinen maakunta, jossa tämä 
karjalaatu elää sekoittumatta, on voinut tyydyttää tätä menekkiä 
ainoastaan siten että valikoimatta on otettu kaikki härkävasikat, 
jotka ovat syntyneet sekä nuorista että vanhoista, paremmista ja 
huonommista lehmistä. Useimmat sonnit, joita farmerit eivät itse 
välttämättömästä tarvitse, viedään maasta jo 13—14 kuukauden 
vasikoina ja siitokseen käytetään enimmäkseen nuoria sonneja, 
harvoin kahta vuotta vanhempia, jotka, sitten kun niitä on muu
tamia kuukausia ahkerasti käytetty, myöskin myydään ulkomaille. 
Että näin ollen ei paljon pidetä lukua rodun kehityksestä jo 
honkin määrättyyn suuntaan pistää helposti silmään, eikä ole
kaan enää mahdollista farmerein kesken ylimalkaan löytää eläi
miä, joiden taipumukset olisivat tunnetut ja joiden perinnöllisyy
teen voisi luottaa. Karjat, joilla olisi joku suurempi yhdenmuo
toisuus, ovat hyvin harvinaiset. Ne harvat henkilöt, jotka nyt 
harrastavat jalostamista Ayrshire-rodussa, ja sen haluttujen omi
naisuuksien kehittämistä, vaativat siitos-eläimistänsä niin korkeita 
hintoja että me ylimalkaan emme voi niitä maksaa. 

Kun näin on laita vientipaikkakunnassa ja kun ne keskin
kertaiset eläimet, jotka sieltä ostetaan meillä levitettäviksi, eivät 
anna mitään varmuutta siitä että niillä on meidän haluamiamme 
ominaisuuksia sekä kun meillä jo on muutamia kotimaisia ja il
manalaan tottuneita karjoja, joissa valtaa suurempi yhdenmuotoi
suus kuin niissä, joista ostot Skottlannissa tapahtuvat, ja joilla 
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on maine kehittymisestä meillä haluttuun suuntaan, luuli kokous 
että sen olisi Hallitukselle esitteleminen eikö tämä keskinkertais
ten eläinten maahantuonti nyt jo voisi lakata, jonka ohessa ko
kous arveli että sen olisi huomauttaminen että jos niitä varoja, 
joita tähän saakka on käytetty edellä mainittuun tarkoitukseen, 
vasfedes saisi käyttää parasten Ayrshire-rotuisien siitoseläinten 
ostamiseksi, joita maa itse voi tuottaa, ja näiden ympärilevittämi-
nen sittemmin tavallisuuden mukaan tapahtuisi huutokaupan kautta, 
sanotut varat edelleen hyödyttäisivät aloitettuun suuntaan samalla 
kun niistä tulisi kehoitin suurempiin ponnistuksiin hyvien siitos
eläinten kasvattamiseksi. Ja arveli kokous että näitä siitoseläimiä 
tulisi ostaa sekä näyttelyissä että erityisissä kokouspaikkoissa eri 
lääneissä. Valikoidessa olisi pidettävä tarkka vaari ei ainoas
taan rodun puhtaudesta ja tuberkelittomuudesta, vaan myöskin otet
tava huomioon syntyperä vanhemmista hyvillä ominaisuuksilla, jos 
vaan siitä voi luotettavan selvityksen saada. 

13 p:nä Maaliskuuta. 
§ 1. 

Otettiin yhteisesti käsiteltäväksi kysymykset n:ris 64, 68r 

72 ja 74, joiden johdosta lausuttiin että sinä aikana, joka on 
kulunut viime agronoomikokouksesta vuonna 1878, jolloin toimen
piteet, joihin olisi ryhtiminen isojaon oikaisujen helpottamiseksi, 
olivat keskustelun esineenä, sopimattomain isojakojen haitat ovat 
käyneet yhä tuntuvammiksi, jonka myöskin osoittavat nyt esillä 
olevat neljä, samaa tarkoittavaa kysymystä, joita ovat esiintuo
neet miehet, joiden toiminta saattaa heidät tilaisuuteen paremmin 
kuin muut näkemään ne hankaluudet, joita sellaiset isojaot ovat 
synnyttäneet. Samassa määrässä kuin maanviljelys tahtoo irtau
tua vanhasta slentriaanista ja astua edistyksen tielle, samassa 
määrässä näyttäytyvät nyt voimassa olevat säännökset isojaosta 
haitallisiksi. Niiden täytyy siis ennemmin tahi myöhemmin väis
tyä. Maanviljelyksen eduksi pantiin isojako kerran toimeen, vaan 
se ei voi kestää ainaisesti sellaisena kuin se silloin toimitettiin; 
se on muutettava kun se ei enää tyydytä aikain tarvetta. Muiden 
maiden esimerkit näyttävät sen meille. Ruotsissa on yksijako 
käynyt laiksi ja uutta jakoa toimitetaan tähän suuntaan; muissa 
maissa on nostettu kysymys maan vapauttamiseksi kaikesta ve
rosta, niin että se voisi tulla vapaan vaihdon ja kaupan esi-
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neeksi, jolloin tilat kyllä vähitellen saisivat soveliaat rajat, ja 
tämä olisi epäilemättä perinpohjaisin keino ratkaista kysymystä, 
vaan se tuottaisi niin perinpohjaisen mullistuksen kameraalisissa 
ja raha-asiallisissa suhteissa, ett'ei sitä ole ajattelemistakaan. 
Uusien isojakojen ja vanhain oikaisujen täytyy tapahtua meillä 
huomioon ottamalla nykyisiä ja olevaisia asianhaaroja ja tietäen 
että tulevaisuudessa toiset suhteet taas vaativat uusia muutoksia. 

Mainittavimmat hankaluudet, joita sopimattomat jaot nyt 
vaikuttavat, ovat: että ne aina vaikeuttavat, jopa usein tekevät 
mahdottomaksi maan hoidon ajan vaatimusten mukaan ja tuot
tavalla tavalla, samalla kun ne estävät tarkoituksenmukaista 
ojitusta; ett'eivät ne salli paremman rakennusjärjestuksen toi
meenpanoa maalla, sillä ennenkuin ulosmuuttoja tapahtuu, ei van
hoille kylille saa rakennusten järjestämistä ja terveyshoitomää-
räyksiä aikaan; että ne vaikeuttavat vallan oikealle perustalle ra
kennetun 1864 vuoden aitausasetuksen noudattamista, sillä kun 
isojaossa useinkin on tehty se ehto että laidunmaa vastaiseksi 
on jääpä yhteiseksi, ovat ne ehdottomana esteenä aitausasetuksen 
käyttämiselle, jopa kaikelle uudisviljelykselle, jos naapurit tahto
vat asettua sitä vastaan, joten ne siis estävät oikeata omistajaa 
vapaasti käyttämästä hänen omaa maatansa; ja vihdoin panevat 
ne, jättäen mainitsematta useita vähempiä hankaluuksia, vaikeita 
esteitä metsän järkiperäiselle hoidolle, palstomalla sen moniin 
pieniin, eri haaroilla oleviin lohkoihin, ja yhteisen metsälaitu-
men kautta. 

Nämä hankaluudet on myöskin agronoomikokous vuonna 
1878 huomauttanut ja jotakin helpoitusta on myöskin sittemmin 
saatu Armollisen julistuksen kautta 9 p:ltä Toukokuuta 1881, 
joka sisälsi muutamia muutoksia maanmittausohjesääntöön 15 
p:ltä Toukokuuta 1848. Myöskään ei puuttune uudelta lailta 
tilusten lohkomisesta ja maan palstaamisesta merkitystä jakojen 
uudelle järjestämiselle. Vaan paljoa ei näillä ole voitettu. 
Useimmat ja suurimmat hankaluudet ovat jäljellä ja voivat saada 
ratkaisunsa ainoastaan jakojen oikaisun kautta. Kaikki olivat 
sen vuoksi yksimieliset isojaon oikaisujen tarpeellisuudesta ja 
vaativat että niitä niin pian kuin mahdollista pantaisiin toimeen, 
vaikka kokous ei luullut voivansa ehdoitella muita keinoja tätä 
varten kuin mitä edellinen agronoomikokous jo oli huomauttanut, 
jonka ohessa arveltiin maanmittausasetuksen 15 p:ltä Toukokuuta 
1848 tarvitsevan ajanmukaista tarkastusta järkiperäisen maa-
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talouden eduksi. Tätä asetusta vastaan on varsinkin muistu
tettu että maanmittaustöiden maksamistapa on sopimaton; että 
kalliit revisioonimatkat ovat kokonaan tarpeettomat; että jyvit
tämisessä saadaan käyttää henkilöitä, jotka siihen eivät ole ky
kenevät, sekä että sen vuoksi näissä toimituksissa pitäisi vast'-
edes olla sekä agronoomi että metsänhoitaja läsnä; kuinmyös 
vihdoin että sama asetus ei anna toimitusmiehelle tarpeellista 
valtaa poistamaan niitä vaikeuksia, joita itsepäisyys ja taitamat
tomuus voivat panna esteeksi tarkoituksenmukaiselle jaolle. 

Kokous yhdistyi sen vuoksi esittelemään Hallitukselle että 
se panisi toimeen maanmittausasetuksen 15 piitä Toukokuuta 1848 
tarkastuksen, jossa nyt tehdyt muistutukset sitä vastaan otettaisiin 
erittäinkin punnittaviksi. 

14= p:nä IVlaaliskixut a. 

§ 1. 
Valiokunnista tulleita mietintöjä ilmoitettiin ja pantiin pöy

dälle 17 p:ksi tätä kuuta. 

§ 2. 
Otettiin käsiteltäväksi kysymys n:o 47, jolloin huomauttiin 

että, vaikka isojaon oikaisut olisivat paras keino parannetun ra
kennustavan toimeensaamiseksi maalla, siten että kyliin jäävät 
asujat eivät kauan olisi hyväksensä käyttämättä ulosmuuttojen 
kautta saavutettua tilaa, niin olisi kuitenkin, kun ei voinut edel
lyttää että sellaisia oikaisuja pian ja yleisemmin saadaan aikaan, 
sopivaa tutkia, eikö myöskin muita keinoja nykyisen hankalan 
tilan parantamiseksi voisi keksiä. Sellainen kuin se nyt on taa
jaan rakennetuissa kylissä, missä toinen huoneuksensa kautta es
tää päivänvalon toiselta, missä toinen johtaa voimaveden lanta-
tarhastansa naapurin tontin yli, missä saunoja ja riihiä seisoo 
melkein nurkka nurkassa asuinhuoneusten kanssa ja uudestaan 
rakennettaessa useimmiten sijoitetaan samalla tavoin, on olemassa 
kaikki ehdot, jotka voivat enentää tulenvaarallisuutta ja tehdä 
ne kulkutautien pesäpaikoiksi. Tämä kaikki voi kestää ja py
syä, kun tarpeellisia erikoismääräyksiä naapurien oikeuksista ja 
velvollisuuksista toisiansa kohtaan mitä rakennuksiin tulee vielä 
puuttuu, ja mitä siitä säädetään R. K:n 1 ja 2 luvussa on liian 
yleistä ja riittämätöntä. Näyttää siis siltä kuin tähän kuuluvain 
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lainmääräysten tarkastus olisi suuresti asiainhaarain vaatima ja. 
voisi poistaa joksikin osaksi tätä pahaa. Uusi asetus kunnal
lishallituksesta maalla, joka antaa kunnalle oikeuden itselleen 
tekemään muutamia poliisisäädäntöjä, jotka ovat annettavat ku
vernöörin tutkittaviksi, ei puhu mitään siitä voiko tätä oikeutta 
uloittaa myöskin rakennusjärjestykseen. Joku vannuus tästä 
olisi kuitenkin tärkeä, kun muistamme että suuri joukko kuntia, 
muodostaa oman palovakuutusyhtiönsä. 

Huomautettiin muutamia muita keinoja tämän pahan vä
hentämiseksi. Arveltiin että kansantajuisia kirjoitelmia aineessa 
olisi almanakkaan painatettava, ja että yksinkertaisia piirrustuk-
sia useissa erilaisissa kaavauksissa maamiehen rakennuksista ja 
niiden sijoittamisesta olisi hallituksen huolenpidon kautta teetet
tävä ja ilmaiseksi annettava yhteiselle kansalle kunnallishallitus
ten kautta. Näitä piirrustuksia pitäisi seurata helppotajuinen 
teksti, jossa kaikki mitat, niinkuin piirrustuksissa, olisi nume
roilla mainittavat, koska yhteisen kansan on vaikea käyttää 
skaalaa. Samassa tekstissä voisi myöskin olla paloapuyhtiöiden 
määräykset välimatkasta tulenvaaralliseen laitokseen. 

Koska kokous kuitenkin luultavasti on anova maanviljelys
seuroille isompia apurahoja, niin arveli kokous että, jos näitä 
myönnetään, maanviljelysseurain pitäisi ilman hallituksen väliin
tuloa kirjoituksilla ja piirrustuksilla kunkin paikkakunnassansa 
koettaa saada aikaan paremmin järjestettyä rakennustapaa maalla,, 
jota vastaan kokous yksimielisesti tahtoi hallitukselle esitellä että 
on tarpeellista perustuslaillista tietä tarkastaa niitä lainsäännök
siä, jotka koskevat sitä kuormaa ja rasitusta, jota naapurien tulee 
toisiltaan kärsiä. 

§ 3. 
Sen jälkeen keskusteltiin kysymykset n:ris 71 ja 73, jol

loin näkyi että kokous oli aivan yhtämieltä hyödystä ja tarpeel
lisuudesta että puheena olevat kertomukset koottaisiin yhteen, 
paikkaan ja julkaistaisiin. Niinkuin laita nyt on, makaa runsas 
ainevarasto käyttämättä ja kätkettynä, ainevarasto, joka, jos se 
olisi koottu ja järjestetty, sallisi katsahduksen maanviljelyksemme 
vuotuiseen edistymiseen, jota nyt ainoastaan vaivalla voi saavut
taa. Joka maassa, missä maanviljelys on vilkkaasti edistymässä, 
on myöskin sellainen „vuosikirja", sellainen yhteenveto siitä mitä 
maassa on kulutettu, tehty ja koeteltu maatalouden kaikilla 
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aloilla, ja jokaiselle on päivän selvää, mitä hyöty ii siitä voi 
vetää. Ilmaisemalla selvästi tehtyjä erhetyksiä pelasi;»a se uu
sista, ja tekee saavutetut kokemukset, jotka ilman sitä olisivat 
kauan haudattuina, pian tunnetuiksi laajoissa piireissä: se- muo
dostaa yhdyssiteen kaikkien miesten ja yhdistysten välillä., joilla 
on tarkoitus edistää jotakin maatalouden haaraa, vetää nämä 
esiin siitä hämärästä, jossa nämä nyt toimiskelevat ja. antaen 
näille suuremman arvon kulttuurin edistämisessä kuin in itä nämä 
tähän asti ovat voineet nauttia, kohottaa yleisön harrastusta 
ja luottamusta näihin. Etenkin on nykyaikaan sellaisen yhteen
vedon tarve tuntuva, kun ponnistuksia tehdään, jotta runsaam-
pien apurahain kautta saattaisiin maanviljelysseurat siihen tilaan 
että niistä tulisi sekä mitä ne voisivat että mitä niiden pitäisi 
olla, — todellisia nostattimia maanviljelyksen kohottamiseksi. 
Niiden täytyy saada tilaisuutta enemmän kuin ennen voida hyö
tyä toinen toisensa kokemuksesta ja yleisön täytyy saada tietää 
miten niitä varoja, joita maa niiden haltuun uskoo, käydään ja 
mitä niillä on voitu saada aikaan. 

Sittenkun kokouksessa oli huomautettu että tämän .,vuosi
kirjan", ollaksensa täydellinen, myöskin pitäisi sisältää lyhyen 
kertomuksen siitä mitä Hallituksen puolelta vuoden kuluessa oli 
tehty maanviljelyksen suhteen, yhtyi kokous mielipiteenänsä lau
sumaan, että olisi mitä enimmästi toivottavaa että pvMwvolevat 
kertomukset liitettäisiin yhteen ja Hallituksen kustanmikseifh pai
natettaisiin maan molemmilla kielillä. 

15 p:nä aVTaalisknuta. 
Pulieenj olit ajan ollessa estetty johti varapuheenj<v!u;ij:« kes

kusteluja tässä istunnossa. 

§ i-
Kun nyt otettiin käsiteltäväksi kysymys n:o /'•"» huomau

tettiin sitä ilahuttavaa tosiasiaa, että vihdoin meidänkin maas
samme on herännyt mätsänhoidon harrastusta. Joko >•.-• nyt on 
tapahtunut paikoittaisesta metsänpuutteesta, joka on syntynyt tuh
lauksesta ja raiskauksesta, tahi siitä, että ankaran myymisen 
kautta metsän tuotteiden hinta on noussut, tahi jos kruunun ja 
muutamain yksityisten esimerkki jotakin on vaikuttaruu. saattaa 
olla yhdentekevä, tosiasia on että on ruvettu huomaamaan etuja 
metsänkin järkiperäisestä käsittelemisestä ja harrasta nm a» sen 
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suojaamista ja hoitoa. Sen seikan todistaa muun muassa se 
että metsänvahtein kyseleminen on niin suuri, että Evon metsän-
vahtikoulu ei lähimmainkaan voi tyydyttää tarvetta. Oppilaat 
ovat jo useita vuosia eteenpäin ennalta tilatut ja olisivat vielä 
enemmänkin, jollei monet, jotka ovat sellaisten tarpeessa, olisi 
jättäneet lähettämättä tilausta, nähden sen turhaksi. Vielä tun
tuvammaksi on niiden puute käypä silloin kun, niinkuin saattaa 
toivoa, myöskin kunnat läheisessä tulevaisuudessa rupeavat hoi
tamaan sitä kallisarvoista omaisuutta, joka on heidän metsissänsä 
ja sen vuotuisissa karikkeissa. 

Evon metsänvahtikoulun sääntöjen mukaan on oppilasten 
luku kaksitoista, kaksivuotisella oppikurssilla, mutta kun heti 
alussa tämä luku huomattiin riittämättömäksi, muutettiin se sit
temmin metsänhoito-opiston opettajakolleegin ehdoituksesta neljäk-
sitoista; suurempaa lukua ei tila sallinut, uudisrakennuksia teke
mättä. Ei ole siis epäilemistäkään, että tarve on suurempi kuin 
saanti ja on vielä käypä sikäli suuremmaksi, mikäli useampia 
metsiä joutuu järkiperäisen hoidon alle. Jos vertaa ulospääseväin 
oppilasten lukua meillä ja samaa Ruotsissa ja Norjassa, niin 
näkyy vielä selvemmin kuinka vähän vielä on tyydytetty met-
sänvahdin tarvetta. Ruotsissa on kahdeksan metsänvahtikoulua 
(niiden seassa kaksi yksityistä valtionavulla), jotka 1880 laski
vat ulos 109 oppilasta. Vuotuiset kustannukset metsänvahti-
kouluilta Ruotsissa tekevät 47,880 markkaa; Suomen koululta 
9,200 markkaa. Norjassa ovat suurikäräjät määränneet varoja 
kahdelle koululle, jotka, kun oppimäärä siellä on yksivuotinen, 
joka vuosi lähettävät ulos 24 oppilasta, sen sijaan kuin meillä 
6 ä 7. Kuitenkaan ei tarpeen pitäisi siellä olla niin suuren 
kuin täällä, kun siellä on verrannollisesti vähemmin herraskar
tanolta ja tilat yleiseen ovat vähemmät kuin meillä. 

Kuinka monta metsänvahtia Suomessa lähimmässä tulevai
suudessa tarvittaneen, ei tietysti voi ennalta sanoa; vaan jo ny
kyinen tarve puoltaa uusia opetuslaitoksia. Mutta metsänvahti
koulun tarkoitus ei voi eikä saa aina olla ainoastaan metsän -
vahtien valmistaminen. Niinkuin maanviljelyskoulujen tehtävä ei 
rajoitu palvelijain valmistamiseen sumille maanviljelijöille, vaan 
en niillä myöskin tärkeä toimi levittää taitoa maanviljelyksessä 
kansan riveihin, niin tulee metsänvahtikoululla olla sama tarkoi
tus vielä isommassa määrässä. Sillä metsätalous ei voi samoin 
kuin maanviljelys nojautua siihen, että peritty taito ja tieto tässä 
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•elinkeinossa jatkuisi kulkien polvesta polveen; — (onhan jokainen 
vähänkin parempi maanviljelys tavallansa maanviljelyskoulu nou
sevalle polvelle), vaan perittyä taitoa metsätaloudessa täytyy pi
tää niin hyvin kuin ei minäkään, koska huoli metsän säilyttä

misestä ylimalkaan ei kuulu kansantajuntaan. Perinvastoin on 
metsää aina käytetty mielivaltaisesti ja pidetty tyhjentymättömänä 
lähteenä. Näillä vaatimattomilla kouluilla on sen vuoksi tule
vaisuudessa sekin tärkeä tehtävä että niiden tulee poistaa tämä 
kansan käsitys ja kansan riveihin levittää tietoa metsän arvosta. 

Kokous piti vihdoin sitäkin päätevänä syynä välttämättö
myydelle tyydyttää metsänvahtien tarvetta, että tämä kysymys, 
kun sitä käsitteli metsänhoito-opiston opettajakunta ja metsän
hoitoyhdistys, saavutti lämpimiä puoltosanoja. 

Sitten suostui kokous, joka hartaasti tunnusti riittävän 
määrän metsänvahteja tarpeelliseksi, yksimielisesti hallitukselle 
esittelemään toivottavaksi että Evon metsänvahtikoulu laajennetaan. 

§ 2. 

Kun kokous täten oli loppuun käsitellyt ne kysymykset, 
joita ei lykätty mihinkään valiokuntaan, paitse kysynrystä n:o 
62, jonka kokous tahtoi ottaa punnittavaksi kun asianomainen 
valiokunta on antanut lausuntonsa maanviljelysakadeniian perus
tamisesta, niin päätti kokous, koska keskustelua annetuista valio-
kunnanmiethinöistä ei voitu alkaa ennenkuin ensiksi annetun 
mietinnön pöydälläolo-aika oli päättynyt, joka tapahtuu lauantaina, 
että ensi istunto oli pidettävä lauantaina. 

1T p:nä Maaliskuuta. 
§ 1. 

Koska asetetut valiokunnat nyt likimmiten olivat lopetta
neet työnsä, päätettiin että istuntoja aikain maanantaista 19 
p:stä tätä kuuta olisi pidettävä sekä aamu- että ehtoo-päivin. 

§ 2. 
Yhteisesti käsiteltäviksi otettiin kysymykset niris 1, 7, 24, 

28, 45, 58 ja 65, joiden johdosta valiokunta I V oli antanut 
näinkuuluvan mietinnön: 

„l:ksi, että Tie- ja Vesikulkulaitosten Ylihallitus käskettäi
siin, miten 32 § sen Johtosäännössä 30 p:ltä Kesäkuuta 1869 



sisältää, Piiri-insinöörien ja heille avuksi määrättyjen Insinöörien 
kautta systemaatillisesti tutkituttamaan maan ja etenkin vesipe-
räisempien paikkakuntain luonnollista laatua ynnä sopivimpia kei
noja niiden kuivattamiseksi, sekä tähän tarvittaviin töihin, joiden 
tulisi käsittää yhdessä jaksossa olevia maa-aloja ja joista hyöty 
etupäässä olisi tuleva niille kunnille, yhdyskunnille tahi yhdis
tyksille, jotka siitä anomuksen tekevät, valmistamaan suunnitel
mia ja kustannusarvioita, jotka Ylihallituksen joka vuodelta olisi 
Maanviljelys-Toimituskunnalle lähettäminen; 

2:ksi, että Maanviljelys-Toimituskunnan tulisi näistä tällä 
tavalla sille tulleista suunnitelmista ja kustannusarvioista antaa 
tieto asianomaisille Kuvernööreille, joiden tehtävänä sittemmin 
olisi pitää huolta siitä että mainittujen vesiperäisten maiden vil
jelykseen soveliaisuus tukittaisiin sekä että ne mitattaisiin ja 
kartoitettaisiin, joka työ, ilman mitään maanomistajille tulevia 
kustannuksia, olisi Waltion, Talous- tahi Maanviljelysseuran pal
veluksessa olevain maanviljelys-insinöörien, tahi, missä sellaisia ei 
ole, lääninagronoomien toimitettava maanmittarin avulla; 

3:ksi, että Hallitus, jos siten on täydelleen selville saatu 
että on mahdollinen kuivattaa näitä vesiperäisiä maa-aloja ja 
että ne ovat viljeltäviksi soveliaat, siinä järjestyksessä kuin näistä 
töistä luullaan hyötyä lähtevän, kruunun kustannuksella perkaut-
taisi ja kaivattaisi kuivausta varten tarpeelliset pääviemärit, 
jonka jälkeen olisi yksityisten maanomistajani vallassa omalla 
kustannuksella ryhtyä niihin toimenpiteisin, jotka olisivat tar
peelliset, jotta heidän maansa pääsisivät puheenaolevista töistä 
hyötymään; 

4:ksi, että l:sessä ja 3:nessa kohdassa mainittujen töiden 
toimittamista varten Tie- ja Wesikulkulaitosten Ylihallituksen 
virkamiesten luku tarpeen mukaan enennettäisiin sekä Ylihalli
tuksen vuosirahansääntöön otettu vuotuinen määräraha tie- ja vesi
rakennustöiden toimittamista varten isonnettaisiin, kuin myös tämä 
apuraha määrättäisiin myöskin vesiperäisten maiden pääviemärien 
perkaamista ja kaivattamista varten; sekä 

5:ksi, että taitavain lääninagronoomien ja maanviljelys-insi
nöörien kasvattamista varten vastaiseksi 12,000 markan vuotui
nen apuraha myönnettäisiin stipendeiksi, 1,200 markan suurui
sina vuodessa Maanviljelys-Toimituskunnan, hakemuksen jälkeen 
ja siitä ennen oltua kuulutettu, annettaviksi henkilöille, jotka 
ovat läpikäyneet täydellisen insinöörin- taikka maanmittarin-oppi-



jakson polyteknisessä opistossa ja maanviljelysopiston ylemmän 
osaston, joita stipendejä saisi nauttia neljän vuoden ajan, jos vaan 
stipendiaatti todistuksella, joka kerran vuodessa olisi Maanvilje
lys-Toimituskunnalle lähetettävä, näyttää, että hän apulaisena ja 
menestyksellä on seurannut vuoden maanmittaria ja vuoden piiri-
insinööriä tämän täyttäessä niitä tehtäviä, jotka l:sessä kohdassa 
mainitaan, sekä kaksi vuotta valtion- tahi 1 ääninägronoomia." 

Näitä kysymyksiä ei ennätetty käsitellä tänään loppuun asti. 

19 p:nä ^Maaliskuuta. 
§ 1-

Jatkettiin toissapäivänä aljettua keskustelua kysymyksistä 
n.ris 1, ?\ 24, 28, 45, 58 ja 65 sekä Valiokunnan IV niistä 
antamasta mietinnöstä ja huomautettiin siinä seuraavaa: 

Geoineetrisesti mitatulla osalla maatamme täyttää suot ja 
sammalikot 12,746,716 tynn. alaa, s. o. enemmän kuin 25 ° / 0 

kartoitetusta alasta, ja liioittelematta voi olettaa niiden alan 
vielä mittaamattomalla osalla maata, joka enemmäkseen on Oulun 
läänissä, yhtä suureksi osaksi kuin jo kartoitetulla. Vielä mit
tarin käymättömistä 22,037,868 tynn. alasta tekisivät siis suot 
ja sammalikot 5,509,467 tynn. alaa ja siis soiden ja sammalik
kojen koko ala Suomessa nousisi suunnattomaan 18,295,183 tynn. 
alan laajuuteen. Tähän on vielä lisättävä niiden vesiperäisten 
maiden ala, joita ei voi lukea soihin ja sammalikkoihin, vaan 
joidenka alasta puuttuu tilastollisia tietoja. Kaikissa tapauksissa 
voi olla vakuutettu siitä että paljon enemmän kuin 1 / 4 t maan koko 
alasta on enemmän tahi vähemmän vesiperäistä maata, hajallaan 
kaikissa osissa maatamme, jos kohta enimmäkseen sen pohjoi
sissa osissa, 

Kun nämä suot ja sammalikot juuri ovat kehdot, joista 
maamme pahimmat vitsaukset, hallat, lähtevät, on päivän selvää, 
mikä ääretön etu ainoastaan ilmanalan suhteen olisi siitä että 
nämä saataisiin ojitetuiksi ja kuivatetuiksi. Mutta hyöty niiden 
kuivattamisesta ei rajoitu ainoastaan siilien että ilmanala paranee, 
niin että viljelijä varmemmalla toivolla voi odottaa hyvää tuloa 
vaivastansa. Suuri osa näistä nykyisessä tilassansa turmiota 
tuottavista ja hyödyttömistä maista tarjoaa, jos ne tarkoituksen
mukaisesti ojitetaan ja kuivataan, oivallisia tilaisuuksia viljele
miseen. Jos oletetaan että vaan */ 4 sammalikoista on tähän 
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omiansa, niin tulisi, tämän osan saattamisella viljelykseen, maan. 
viljelty ala, joka tekee noin 1,700,000 tynn. alaa, nousemaan 
yli 6,000,000 tynn. alan, ja siis antamaan työtä ja ruokaa mo
nin kerroin suuremmalle väestölle kuin nykyinen. Huomaamatta 
ei saa myöskään jättää että suot, ilman mitään eläimellistä lan
noitusta ja ainoastaan saamalla päällensä maalaatuja ja sivulan-
noitusaineita, voivat antaa runsaita ja kestäväisiä sekä vilja- että. 
rehusatoja. Näistä viljelyksistä syntyneet runsaammat lantava-
rat voi silloin kokonaan käyttää vanhan pellon saattamiseksi 
korkeampaan kasvuvoimaan, niin että siitäkin runsaampia ja 
varmempia satoja on odotettavissa. 

Tieto mahdollisuudesta voida kuivattamisen ja viljelemisen 
kautta ei vaan saada hallaa mitä vähimmäksi, vaan myöskin 
muuttaa hallaa synnyttävät maat siunausta tuottaviksi vainioiksi, 
ynnä viime vuosikymmenellä yleisemmäksi levinnyt taito, ilman 
uudistettua, kasvuvoimaa hävittäväistä, polttamista, viljellä suota, 
on tietysti viime aikana vakaasti kiinnittänyt yleistä huomiota 
näiden etujen hyödyksi saattamiseen ja tehnyt kysymyksen hen-
genkysymykseksi maalle. Mitä arvoa ja tärkeyttä on ruvettu 
antamaan sille, näkyy siitä, että sekä Keisarillinen Suomen Ta
lousseura että kaikki maanviljelysseurat, jotka tähän kokoukseen 
ovat esitelleet keskustelualueita, muodossa tahi toisessa ovat otta
neet sen ohjelmaansa. Mutta jo aikaiseen on suomaitten kui
vattaminen käsitetty hyödylliseksi ja oikeaksi että valtio antaa 
siihen apua. Maanviljelyksen parantamisesta ansiokas maanmit-
tauksen-ylitirehtööri Faggot vaati jo 1747 Ruotsin tiedeakade-
miassa että niin erityiskohtaisia ja niin isolla mitalla tehtyjä 
karttoja olisi koko valtakunnasta toimitettava, että niistä voisi 
nähdä mitkä suomaat olisivat yleisellä kustannuksella kuiviin 
kaivatettavat. 

Myöskin meidän maassamme on hallitus pitkät ajat perät-
täin ottanut tähän kuuluvia seikkoja huomioonsa, kun jo 1816 
asetettiin johtokunta virranperkausten toimittamiseksi Suomessa, 
joka sittemmin 1860 muutettiin tie- ja vesikulkulaitosten Yli
hallitukseksi, jonka tulee käsitellä asioita, jotka koskevat muun 
muassa myöskin järvenlaskuja ja soiden ja sammalikkojen kui
vattamista; jonka ohessa tällä Ylihallituksella on pitemmän ajan 
kuluessa ollut käytettävänä 160,000 markan suuruinen vuotui
nen määräraha tie- ja vesirakennuksiin. Että tulokset suonkui-
vattamisista, näistä toimenpiteistä ja apurahoista huolimatta, eivät 
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ole olleet silmään pistävämmät ja maalle tuntuvammat, tulee ko 
kouksen mielestä siitä, että yritysten laajuutta ja kokoa ei aina 
ole tarpeeksi otettu huomioon, eikä myöskään sitä, että nämä työt 
enimmäkseen ovat tarkoittaneet järvenlaskuja, joista tulokset ei
vät aina ole vastanneet toiveita. 

Tämän johdosta tahtoi kokous huomauttaa että vastaiset 
työt tähän tarkoitukseen olisivat toimitettavat systemaatillisem-
masti ja niiden tulisi etupäässä tarkoittaa vesiperäisten seutujen 
sekä soiden ja sammalikkojen kuivattamista. Edelleen pitäisi 
tällaisten töiden käsittää yksijaksoisia maa-aloja, ja olisi etu
päässä sellaisia tutkimuksia toimitettava, joita joku kunta tahi 
yhdyskunta on anonut. Jollei kuivaustutkimus tapahdu ainoas
taan ilmanala-tarkoituksessa, olisi tarpeettomain tutkimuskustan
nusten välttämiseksi, joku valmistava selvitys sammalikon laa
dusta hankittava ennenkun insinöörin työ alkaa, ja etusija aina 
annettava sellaisilla sammalikko-aloille, joiden viljelemisestä olisi 
takeita, joko siten että kunnat, yhdyskunnat ja yhdistykset an
taisivat sitoumuksia, tahi että oli olemassa taajempi asutus. K o 
kouksen mielestä oli sen vuoksi maan hallitukselle esiteltävä että 
tie- ja vesikulkulaitosten Ylihallitus käskettäisiin, miten 32 § sen 
Johtosäännössä 30 piitä Kesäkuuta 1869 sisältää, Piiriinsinöörien 
ja heille avuksi määrättyjen Insinöörien kautta systemaatillisesti 
tutkituttamaan maan ja etenkin vesiperäisempien paikkakuntain 
luonnollista laatua ynnä sopivimpia keinoja niiden kuivattamiseksir 

sekä tähän tarvittaviin töihin, joiden tulisi käsittää yhdessä jak
sossa olevia maa-aloja ja joista hyöty etupäässä olisi tuleva niille 
kunnille, yhdyskunnille tahi yhdistyksille, jotka siitä anomuksen 
tekevät, sitten kun Valtionagronoomi, Lääninagronoomi tahi Val
tion, Talous- tahi Maanviljelysseuran palveluksessa oleva maan
viljely sinsinööri on tehnyt tutkimuksen näihin aloihin kuuluvain 
sammalikkojen ja vesiperäisten maiden soveliaisuudesta vijeltäviksi*) 

*) Äänestysesitys: Se joka hyväksyy valiokunnan ehdoituksen 
kohdassa 1 muuttamatta, äänestää Jaa. Jos Ei voittaa, pannaan va
liokunnan ehdoitukseen sanain „jotka siitä anomuksen tekevät" jäl
keen: «sitten kun Valtionagronoomi, Lääninagronoomi tahi Valtion, 
Talous- tahi Maanviljelysseuran palveluksessa oleva maanviljely sinsi
nööri on tehnyt tutkimuksen näihin aloihin kuuluvain sammalikkojen» 
ja vesiperäisten maiden soveliaisuudesta viljeltäviksi". — Jaata äänes
tivät hrat Nylander, Lagerstedt, Avellan, Blomqvist, Forsberg, Voss-
Schrader, Forssell ja Hahnsson; Eitä hrat vapah. v. Troil, Grotenfelty 

kreivi Steven-Steinheil, Fogelholm, Zitting, Lang, v. Wright, vapah. 
Gripenberg, Bremer, Gylden, Serlachius, Sjöström, Ingman ja Laurin-
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valmistan) aaM simnitelmia ja kustannusarvioita, jotka Ylihallituksen 
joka vuodelta olisi Maanviljelys-Toimituskunnalle lähettäminen. Ja 
oli kokouksen tarkoitus siten vähitellen saada koko maa syste-
maatillisella tavalla hydrograafisesti tutkituksi, kuitenkin niin, että 
ne alat ensinnä olisi otettava huomioon, joiden luullaan voivan 
ensi tilassa korvata takaisin niihin pannut kustannukset. 

Mutta kun ei ainoastaan sammalikkoviljelysyrityksen mah
dollisuus, vaan myöskin sen kannattavaisuus täytyy tutkia, en
nenkuin kalliimpaa työtä siihen kulutetaan, arveli kokous että 
verrannolliset edut kuivattaviksi ehdoitettujen maiden viljelemi
sestä olisi asiantuntevain henkilöiden täydellisesti tutkittava sekä 
kartta yönä viljelysuunnitelma niistä tehtävä; ja tahtoi kokous 
siinä suhteessa edelleen esitellä että Maanviljelys-Toimituskunnan 
tulisi nimiä yllämainitulla tavalla sille tulleista suunnitelmista ja 
kiistan/> t<.«irvioista antaa tieto asianomaisille Kuvernööreille, joiden 
tehtävä»** sittemmin olisi pitää huolta siitä että mainittujen vesi-
peräistfu maiden viljelyksen kannattavaisuus täydellisesti tutkittai
siin sekä että ne mitattaisiin ja kartoitettaisiin, joka työ ynnä vil
jelymikuvitelman valmistaminen niille, ilman mitään maanomista
jille h'dvria kustannuksia, olisi Valtimi, Talous- tahi Maanviljelys
seuran f palveluksessa olevain maanviljelysinsinöörein, tahi missä 
sellaisia ei ole, lääninagronoomien toimitettava maanmittarin avulla. 
Tässä huomautettiin että näitä tutkimuksia, sekä hydrograafisia 
että agnmoomisia, pitäisi hallituksen toimittaa, vaikk'ei kukaan 
niitä a n oi sikaan, vieläpä sittenkin, vaikk'ei määräraha sillä erää 
sallisikaan työtä heti toimittamaan, kun aina on hyödyllistä hal
lituksella että sillä on valmiita suunnitelmia sellaisten työyritys-
ten vaialta, joiden toimittaminen tuottaa pysyväistä hyötyä, ja 
joihin voidaan silloin ryhtyä kun syystä tahi toisesta täytyy toi
mittaa hätäavuksi töitä. Että nämä valmistavat työt olivat toimi
tettavat ilman mitään kustannusta yksityiselle maanomistajalle, 
näytti kokouksesta luonnolliselta, koska useimmissa tapauksissa 
voittamattomat hankaluudet kohtaisivat koettaessa töiden suhteen, 
jotka käsittävät isompia aloja, joissa on koko joukko osallisia, 
saada toimeen vapaehtoista suostumusta kustannusten suorittami
sesta j a siitä osuudesta, joka oikeuden mukaan olisi kuuluva 
kullekin maanomistajalle. Jos taas oikeudenkäynnin kautta koet
taisi pakoittaa maanomistajia, jotka saattavat kuulua eri tuomio* 
ktmtiin ja lääneihin, osallisiksi sellaisiin yhteisiin yrityksiin, niin 
.se ta,a> kohtaisi niin suuria vaikeuksia, että varmuudella voi 
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edeltäpäin sanoa ett'ei kukaan tahtoisi panna aikaa, työtä ja 
rahaa altiiksi niin aikaatulilaavaan ja epävarmaan yritykseen. 
Toisenlainen määräys vaikuttaisi sen vuoksi useimmissa tapauk
sissa että monet sellaiset, suurelle yhdyskunnalle hyödylliset yri
tykset jäisivät toimeen panematta. 

Samat seikat koskevat myöskin kustannuksia tarpeellisten 
pääviemärien perkauksesta ja kaivattamisesta, jonka vuoksi ko
kous piti oikeana ja kohtuullisena että Valtio myöskin kustan
taisi ne isommille yhdessä jaksossa oleville vesiperäisille maa-
aloille, varsinkin kun valtio, omistaen 40 ° / 0 Suomen koko 
pinta-alasta, on suurin maanomistaja maassa ja sillä usein saat
taa olla suoranaista hyötyä, jonka ne tuottavat lisäämällä 
yleistä varallisuutta maassa ja asukasten kykeneväisyyttä kanta
maan enennettyjä veroja. Kokous arveli sen vuoksi että Halli
tuksen, jos siten on täydelleen selville saatu että on mahdollinen 
kuivattaa näitä vesiperä/isiä maa-aloja ja että ne ovat viljeltäviksi 
soveliaat, pitäisi, siinä järjestyksessä kuin näistä töistä luullaan 
hyötyä lähtevän, kruunun kustannuksella perkauttaa ja kaivattaa 
kuivausta varten tarpeelliset pääviemärit, jonka jälkeen olisi yksi
tyisten maanmnistajain vallassa^ omalla kustannuksellaan ryhtyä 
niihin toimenpiteisin, jotka ovat tarpeelliset, jotta, heidän maansa 
pääsisivät puheena olevista töistä hyötymään. Näiden pääviemä
rien ylläpitovelvollisuus saisi olla, riippuva asianhaaroista kussa
kin eri tapauksessa. Nyt voimassa olevan johtosäännön mukaan 
olisi tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus velvollinen ylläpitämään 
kaivattamansa viemärit. Jos näyttäytyisi että näistä tulee mai
nittavaa hyötyä kunnille, yhdyskunnille, yhdistyksille tahi yksi
tyisille henkilöille, jotka kieltäytyvät olemasta osallisia ylläpi
dossa, niin olisihan aina tilaisuutta pakoittaa heitä siihen. Yllä-
pitokysymyksessä näytti olevan uusi syy ensinnä ryhtymään näi-
liin kuivattamistöihin asutuissa seuduissa, missä on ihmisiä, jotka 
voivat ja tahtovat käyttää hyväksensä siten saavutettuja etuja, 
jota vastaan erämaat voisi jättää kunnes lisääntyvä väestö vaatii 
niiden kuivattamista ja viljelemistä. 

Kun kokous katsoi välttämättömän tarpeelliseksi että ne 
tutkimukset ja työt, jotka tarkoittavat soittemme ja vesiperäisten 
maittemme kuivattamista, heti alkaisivat sekä, että niitä sitten 
voimalla ja uutteruudella, systemaatillisesti ja lakkaamatta, toi
mitettaisiin, ei kokous epäillyt esitellä virkamiesten enentämistä 
tie- ja vesikulkulaitosten Ylihallituksessa, siinä tapauksessa että 
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kokemus osoittaisi että sen nykyinen ei vallan harvalukuinen, 
virkamiehistö, töitten kokoon ja laajuuteen nähden, olisi liian 
vähäinen. Samoin arveli kokous että määrärahat ylihallituksen, 
vuosirahansäännössä näiden töiden toimittamista varten olisivat 
enennettävät, — lujasti vakuutettuna että vesiperäisten maiden 
muuttaminen hallanpesintä viljellyiksi, hedelmällisiksi vainioiksi 
olisi sen arvoista ja erittäin tärkeää pääelinkeinomme edistykselle 
ja kukoistukselle, ett*ei Valtion eikä yksityisten kansalaisten pitäisi 
arastaa muutamia uhrauksia tämän tarkoitusperän saavuttami
seksi. Kokous tahtoi sen vuoksi esitellä että yllämainittujen töi
den toimittamista varten Tie- ja YesiJmlkulaitosten Ylihallituksen 
virkamiesten luku tarpeen mukaan enennettäisiin sekä Ylihallituk
sen vuosirahansääntöön otettu vuotuinen määräraha tie- ja vesiraken
nustöiden toimittamista varten isonnettaisiin, kuin myös että tämä, 
apuraha määrättäisiin myöskin vesiperäisten maiden pääviemärien 
perkaamista ja kaivattamista varten. 

Kun kokemus jo on osoittanut että lääninagronoomien aika. 
on niin tarkasti käytetty että on ollut tarpeellista asettaa muu
tamiin lääneihin apulaisagronoomi, näkyy siitä ett'ei mitään mai
nittavaa apua nyt puheena olevain töiden järjestämisessä yksi
tyisellä ollut lääninagronoomilta odotettavissa, katsoi kokous tar
peelliseksi että myöskin ryhdyttäisiin joihinkuihin toimenpiteisin. 
sellaisten maanviljelysinsinöorien kasvattamiseksi, jotka olisivat 
kykenevät siihen erityiseen toimitusten haaraan, joka tarkoittaa 
suunnitelmain ja kustannusehdoitusten tekemistä vesiperäisten. 
maiden kuivattamiseksi ja niiden kartoittamiseksi vastaista vil
jelyä varten. Sitä tarkoitusta varten luuli kokous olevan eh-
doiteltava että taitavain lääninagronoomien ja maanviljely sinsinöö-
rien kasvattamista varten olisi vastaiseksi 12,000 markan vuotui
nen apuraha myönnettävä stipendeiksi, 1,200 markan suuruisina 
vuodessa Maanviljelys-Toimituskunnan, hakemuksen jälkeen ja siitä 
ennen oliua kuulutettu, annettavaksi henkilöille, jotka ovat läpikäy
neet täydellisen insinöörin- taikka maanmittarin-oppijakson poly
teknisessä opistossa ja maanviljelysopiston ylemmän osaston, joita 
stipendejä saisi nauttia neljän vuoden ajan, jos vaan stipendiaatti 
todistuksella, joka kerran vuodessa olisi Maanviljelys-Toimituskun
nalle lähetettävä, näyttää, että hän apulaisena ja menestyksellä on 
seurannat vuoden maanmittaria ja vuoden piiri-insinööriä tämän 
täyttäessä yllämainittuja, hänen velvollisuutenaan olevia tehtäviä, 
sekä kaksi vuotta valtion- tahi lääninagronoomia. 
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Lopuksi ei kokous voinut olla kiinnittämättä huomiotansa 
erääsen kysymykseen, joka tosin ei suoranaisesti koske samma
likko viljelyksiä ja vesiperäisten maiden kuivattamista, vaan jolla 
kuitenkin on suuri merkityksensä, etenkin kun tulee kuivattaa 
märkiä maita ilmanalan vuoksi, nimittäin kysymykseen ilmanalan 
parantamisesta sammalikkojen kuivattamisen kautta. Mielipiteet 
siitä vaikutuksesta, jota vesiperäisten maiden kuivattaminen tekee 
ilmanalaan, ovat eri aikoina olleet erilaiset. Ylimalkaan oli ar
veltu seisovan veden synnyttävän yöhalloja ja vesiperäisten mai
den kuivattamisen parantavan ilmanalaa. Tämä mielipide on 
hallituksellakin ollut ja se on kuluttanut melkoisia summia siihen 
tarkoitukseen, niinkuin esim. Perhossa, Pelsossa, Nurmeksessa, 
Pielisissä y. m. paikkakunnissa. Sittemmin on syntynyt epäi
lyksiä siitä onko niin suurien pääomain käyttäminen sellaiseen 
tarkoitukseen ollut oikeutettua, kun ei kohta ole voitu ryhtyä 
viljelykseen. On huomautettu että jos joukko lakeita sammalik
koja vaillinaisesti kuivatettaisiin, ne synnyttäisivät huonontumista, 
ainakin paikallisessa ilmanalassa. Kun nyt kysymystä, missä 
suhteessa sellaiset maat ovat ilmanalaan, tähän saakka ei ole 
tieteellisesti tutkittu ja näyttää olevan hyvinkin tärkeää saada 
siihen todenmukainen vastaus, varsinkin kun tulee kuivata maata 
ilmanalan vuoksi, arveli kokous olevan syytä hallitukselle esitellä 
että hallitus antaisi nieteoroloogiselle pääasemalle maassamme toi
meksi tehdä koneellisia tutkimuksia vesiperäisten maiden suhteesta 
lämpömäärään ilmassa ja maassa, sekä siitä vaikutuksesta, joka 
enemmän tahi vähemmän täydellisellä maankuivattamisella on pai-
kalliseen ilmanalaan, sekä määräisi sellaisiin tutkimuksiin tar
peellisia varoja. 

§ 2. 

Sitten otettiin käsiteltäväksi kysymykset n:ris 36 ja 54, 
joista valiokunta III oli antanut mietinnön, joka siihen kuuluvan 
vastalauseen kanssa oli näin kuuluva: 

„Kysymysten n:ris 36 ja 54 johdosta saa valiokunta n:o I II 
kokoukselle ehdoitella että kokous suostuisi ylemmästä suomen
kielisestä maanviljelysoppilaitoksesta, pääasiallisesti yhtäpitäväi-
sesti 1878 vuoden agronoomikokouksen lausunnon kanssa asiassa, 
Hallitukselle antamaan seuraavan esityksen: 

Koska suurinta osaa Suomen maata omistaa ja viljelee 
kansa, joka taitaa ainoastaan suomenkieltä, ja tällä on oikeus 
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vaatia hallituksen apua pyrkiessään korkeampaan kehitykseen, 
etenkin maanviljelyksessä, joka on ja jonka täytyy tulevaisuu
dessakin olla Suomen kansan tärkein elinkeino, niin tulee ylemmän 
suomenkielisen maanviljelysopiston tarve kohta kieltämättömäksi 
pakoksi. Suomenkielisellä väestöllä on tähän saakka ollut tilai
suutta oppia maanviljelystä ainoastaan alemmissa maanviljelys
kouluissa, vaan koska nyt jo monta suomenkielistä maanviljelys
koulua on olemassa ja luultavasti aina useampia perustetaan, kui
tenkaan kaikkien oppilaitten, jotka näihin kouluihin pyrkivät, 
voimatta kulkea eteenpäin tieteellistä, uraa tahi valtion palve
luksessa toimitusta saada, niin on syytä luulla, että monet näistä 
antautuvat maanviljelijäksi, ensin hankittuansa sen verran tietoja, 
että he hyvin voivat käyttää hyödykseen opetusta ylemmässä 
maanviljelysopistossa. Maatilan, jolle se asetetaan, tulee kuiten
kin voida näyttää sangen kehittynyttä maanviljelystä, ja sen 
vuoksi rohkenemme me huomauttaa että on tarpeellista mitä pi
kemmin sitä paremmin ryhtyä valmistaviin toimenpiteisin asian 
eteen. Mitä tulee paikkaan puheena olevalle ylemmälle maan-
viljelysopistolle, pitää valiokunta puolestaan Kurkijoen maanvil-
jelysopistoa siksi sopivimpana." 

„Valiokunnan n:o III ylemmästä suomenkielisestä maan
viljely spistost a antamaan lausuntoon ilmoittaa allekirjoittanut seu
raavan vastalaseen: 

Maan kahdelle miljonalle asukkaita täytj^y riittää yksi 
ainoa ylempi maatalousopisto, koskapa naapurimaassammekin 
Ruotsissa, vaikka sen maanviljelys on parempi, kuitenkin yksi 
maanviljelysopisto on havaittu riittäväksi yhtä isolle asukaslu
vulle. Kustannukset ylemmästä maanviljelys- ja meijeriosastosta 
Kurkijoelle nousisivat 300,000 markaksi uusista rakennuksista 
sekä 30,000 vuotuisia menoja enemmän kuin nykyiset kustan
nukset opistosta siellä. Semmoisia hakukelpoisia pyrkijöitä oppi
laspaikkoihin Mustialassa, joilla on suomi äidinkielenä, on hyvin 
harvoja ilmoitannaan Mustialaan, ja on heillä tähän saakka ha
vaittu olevan sellainen ruotsinkielen taito että he voivat seurata 
ruotsinkielistä opetusta, johon lienee syynä se seikka että suo
menkielisissä oppilaitoksissa opetus maan toisessa kielessä ja 
luonnontieteissä seuraavat yhtä. Jos kuitenkin, ainoastaan kah
teen kieleen nähden, sellainen olisi toivottava, ehdoittaa allekir
joittanut, huomautettujen suurien perustuskustannusten vuoksi 
Kurkijoella, sekä kun tämä paikka on niin maan laidassa, että 
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ylempää maanviljelynopetusta aluksi annettaisiin rinnakkaisosas-
tolia Mustialassa. 

A. Gylden." 
Keskustelussa näistä kysymyksistä huomautettiin että va

liokunnan perusteet ja ehdoitus, pääasiassa sama kuin agronoo-
mikokouksen 1878, eivät olleet tyydyttävät. Suomenkielisen 
osan maan väestöstä ei pitäisi kauemmin tarvita odottaa sitä 
tilaisuutta korkeamman lnaanviljelynopetuksen saamiseen, jonka 
puutteessa sen tunnustetaan olevan. Oppilaita, joita nyt joka 
vuosi lasketaan ulos suomenkielisistä oppi- ja reaalikouluista, ja 
joilla ei ole mitään halua oppineelle uralle ja jotka eivät myös
kään halua päästä valtion virkaan, vaan tahtovat ruveta har
joittamaan maan pääelinkeinoa, ei pitäisi kauemmin pakoittaa 
joko olemaan ilman siihen tarpeellista opetusta tahi etsimään sitä 
opetuslaitoksessa, jossa on sellainen opetuskieli, jota he eivät 
ymmärrä. Tämä vaikeus olisi viipymättä heiltä poistettava, eikä 
näytä kohtuulliselta ja oikealta enää lykätä tätä määräämättö
mäksi ajaksi. Mutta sellainen lykkäys olisi seuraus, jos kokous 
puolustaisi ylemmän opetuslaitoksen perustamista Kurkijoelle suo
menkielisiä varten. Vaikka maanviljelys siellä jo saattaakin olla 
sangen pitkälle edistynyt, niin puuttuu siellä kuitenkin koko
naan tarpeelliset rakennukset ylemmälle osastolle opettajineen, ja 
sangen kauan aikaa on kuluva ennenkun tämä kartano saadaan 
siihen tilaan että se voi vastaanottaa sellaista laitosta. Kustan
nusten siitä täytyy myöskin nousta hyvin suuriksi, jota paitse 
sellainen laitos siten vaatisi 40,000 ja 50,000 markan vuotui
sen määrärahan. Mustialan vuosirahansääntö tekee 66,500 mark
kaa, paitse mitä uusi agronoominen koetuslaitos voi tulla tarvitse
maan, ja sen täytynee kaiketi Kurkijoella tulla jotenkin samaksi, 
vähentämällä määrärahan meijerikoulua ja koetuslaitosta var
ten, jos mieli saada laitoksen siihen tilaan että se samalla lailla 
voi hyödyttää suomenkielistä väestöä kuin Mustiala ruotsinkielistä. 
Ei asemakaan näyttänyt kokouksesta edulliselta, koska sellainen 
laitos koko maan suomenkielistä väestöä varten ei olisi sijoitet
tava laitaan ja niin kauaksi rautateistä. Jos siis kohta tah
dotaan auttaa suomenkielisten tarvetta ja vähimmällä kustannuk
sella hankkia heille tilaisuutta saamaan yhtä hyvää agronoomista 
kasvatusta kuin ruotsinkieliset, niin näyttää soveliaimmalta että 
Mustialaan heille perustetaan rinnakkaisosasto. Mustialassa on 
jo hyvin kehittynyt maanviljelys ja runsas kokoelma opetuska-



46 

luja; siellä on ylempi meijerikoulu; sinne tulee koetuslaitos. 
Täällä ei siis tarvita muuta kuin joku lisärakennus muutamille 
opettajille ja oppilaille; eikä siihenkään tarvitsisi heti ryhtyä. 
Aluksi voisi niitä asuntohuoneita käyttää suomenkielisille op
pilaille, jotka nyt luultavasti seisovat tyhjinä kunnes meijeri-
opisto saa runsaammin oppilaita, ja muuttamalla kokonaan pois 
alempi osasto saataisiin vieläkin enemmän huoneuksia. Siten 
säästyisi sekä rahoja että aikaa. — Asemaltaan on Mustiala 
myöskin hyvin edukkaasti sijoitettu osaan maata, missä on suuria 
kartanoita ja useat rautatiet edistävät liikettä. Itse laitos olisi 
sellaisesta rinnakkaisosastosta saapa suuria etuja, sillä sitä edel
lytystä, että kieliriitojen kautta syntyvä epäsopu ja eripuraisuus 
olisi estävä opinnoita ja että liian monen sisäoppilaan kokoami
nen samaan paikkaan tekisi mahdottomaksi tarpeellisen järjes
tyksen ja kurin ylläpitämisen, vastustaa kokemus kansakoulu-
seminaarista Jyväskylässä, missä paljon suurempi luku kumman
kin kielisiä sisäoppilaita sovinnossa ja ahkerasti on harjoittanut 
opintojansa. Myöskin siten epäilemättä edistettäisiin tieteellistä 
harrastusta, kun Mustialaan kokoontuisi isompi joukko henkilöitä, 
jotka harrastavat luonnontieteitä sinä lähteenä, josta korkeampi 
tieto maanviljelyksessä esiin vuotaa, ja lukuisampi opettajakunta, 
jossa luultavasti myöskin liikkuvaisuus ja työ luonnontieteiden eteen 
enenisi, joka olisi sitä enemmän toivottavaa, kun meillä kauan 
lienee odottaminen ennenkun Yliopistoon tahi Polytekniseen opis
toon asetetaan opettajavirka maanviljelyksessä. Sitä keinoa, jota 
tähän saakka on Mustialassa käytetty helpoittamaan suomenkie
listen vaikeutta käyttäessä opetusta ylemmällä osastolla, nimit
täin että kysellään heiltä suomeksi ja sallitaan heidän vastata 
suomeksi, ei voi enää hyväksyä riittäväksi, koska joka tapauk
sessa tietojen täytyy tulla enemmän tahi vähemmin puutteelli
siksi missä opettaminen tapahtuu oppilaalle joko kokonaan vie
raalla tahi vaillinaisesti tunnetulla kielellä. Kokous suostui siksi, 
hylkäämällä valiokunnan ehdoituksen, hallitukselle esittelemään 
suomenkielisten rinnakkaisluokkien asettamista ylemmälle osastolle 
Mustialassa, siinä tapauksessa että sanotulle osastolle tulisi oppi
laita, jotka puuttuvan taidon vuoksi nyt käytetyssä opetuskielessä 
eivät menestyksellä voisi seurata opetusta, josta opettajakolleegin 
tulisi tehdä ilmoitus Maanviljelys-Toimituskunnalle, *) **) 

*) Äänestysesitys: Se joka tahtoo vastaesitykseksi valiokun
nan mietinnölle hyväksyä Avellanin ehdoituksen että suomenkieliset 
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§ 3 . 

rinnakkaisluokat Mustialan maanviljelysopiston ylemmälle osastolle 
viipymättä ovat perustettavat, äänestää Jaa. Jos Ei voittaa, otetaan 
vastaesitykseksi että sellaiset rinnakkaisluokat ovat perustettavat 
siinä tapauksessa, että Mustialan maanviljelysopiston ylemmälle osas
tolle tulisi oppilaita, jotka puuttuvan taidon vuoksi nyt käytetyssä 
opetuskielessä eivät menestyksellä voisi seurata opetusta, josta opet-
tajakolleegin tulisi tehdä ilmoitus Maanviljelys-Toimituskunnalle. — 
Jaata äänestivät hrat Nylander, Lagerstedt, Avellan, Forssell ja Ser
lachius; 2 '̂tä hrat vapah. von Troil, Grotenfelt, kreivi Steven-Stein-
heil, Fogelholm, Zitting, Lang, Blomqvist, Forsberg, Voss-Schrader, 
von Wright, vapah. Gripenberg, Hahnsson, Bremer, Gylden, Sjöström, 
Ingman ja Laurin. — Hra Duncker ei ollut läsnä. 

**) Äänestysesitys: Se joka hyväksyy valiokunnan mietinnön, 
vastaa Jaa. Jos Ei voittaa, esitellään suomenkielisiä rinnakkaisluok
kia perustettavaksi Mustialan maanviljelysopiston ylemmälle osastolle, 
siinä tapauksessa että sanotulle osastolle tulisi oppilaita. — Jaata äänes
tivät hrat Grotenfelt, kreivi Steven-Steinheil, Zitting, Lang, Blomqvist, 
vapah. Gripenberg, Hahnsson ja Bremer; Eitä hrat vapah. von Troil, 
Nylander, Lagerstedt, Fogelhlom, Forsberg, Voss-Schrader, von Wright, 
Forssell, Gylden, Serlachius, Sjöström, Ingman ja Laurin. — Hra 
Duncker ei ollut läsnä ja hra Avellan ei antanut ääntänsä. 

Kysymys n:o 12 ja valiokunnan I siitä antama mietintö 
otettiin sitten käsiteltäväksi ja hyväksyi kokous yksimielisesti 
mainitun näinkuuluvan mietinnön: 

„Koska maanviljelyskoulut ovat olemassa oppilasten vuoksi, 
on valiokunta etenkin ottanut punnitaksensa, voisiko kysymyk
sessä minituista kokeista olla oppilaille suoranaista hyötyä, ja on 
se arvellut laidan ei niin olevan, koska maanviljelyskoulujen op
pilaat ovat liian vähän edistyneitä voidaksensa seurata niiden 
kulkua. Valiokunta on nimittäin arvellut, että tässä tarkoite
tut systemaatilliset kokeet ovat tehtävät erityisellä koetuspellolla, 
ja tulee näiden kokonaan olla erillään keinollisten lannoitus-ainei
den käyttämisestä isommassa määrässä maanviljelyksen tarpeeksi, 
josta samoin kuin kaikenlaisista eri viljelystavoista tulokset ovat 
silmäänpistävämmät ja sen vuoksi oppilaille todella opettavaiset. 
Haitallisiksi koulun varsinaiselle tarkoitukselle voivat sitä vas
taan puheena olevain kokeiden tekemiset käydä, jos niihin ku
luu liian paljon opettajain itse koululle kyllin tarpeellista aikaa 
ja huomiota. 

Jos mieli saada jonkun arvoisia tuloksia, täytyy kaikki 
eri paikoilla tehdyt kokeet toimittaa yhteisen suunnitelman mu-
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kaan, ja saavutetut erikoistulokset keskenänsä vertailla. V a 
liokunta on arvellut sitä agronoomista koetusasemaa, joka on 
määrätty Mustialaan perustettavaksi, ja sen agrikultuurikemial-
lista osastoa luonnolliseksi keskuslaitokseksi, jonka tulisi: tehdä 
erikoiskohtiin menevä ohjelma kokeille ynnä kaava tarpeellisille 
muistiinpanoille; jakaa lannoitusaineet ja siemen, kumpikin koe
teltuina ja samaa laatua, eri paikkoihin; toimittaa analyysi sille 
lähetetyistä koetuspeltojen mullan ja saatujen satojen näytteistä; 
sekä verrata, sovittaa ja julkaista sille lähetetyt erikoistulokset. 
Maanviljelyskoulujen johtajain tulisi siis: ohjelman mukaan val
mistaa koetuspelto ja siitä tehdä asemakartta; punnita sato; sekä 
tästä että mullasta lähettää näytteitä keskuslaitokselle; sekä saa
miinsa blanketteihin tehdä tarpeelliset muistiinpanot. Jollei nämä 
viimemainitut käsittäisi täydellisiä meteoroloogisia tarkkauksia,. 
vaan ainoastaan koskevat yleisiä kasvullisuuteen vaikuttavia i l -
masuhteita, niin ei puheena oleviin kokeisin kulune liian paljon 
koulunjohtajan aikaa. 

Vaikka valiokunta on vakuutettu että on tärkeätä tehdä 
systemaatillisia kokeita keinollisilla lannoitusaineilla, ei ainoas
taan maanviljelyskouluissa, vaan myöskin yksityisten maanviljeli
jäin luona maalla, on valiokunta kuitenkin, siihen nähden: 

että kokeet tulevat luotettavia ainoastaan jos ne vapaasta 
tahdosta ja asian harrastuksesta tehdään, jonka vuoksi niitä ei 
ole ehdottomasti määrättävä jokaisen maanviljelyskoulun johta
jan tehtäväksi; 

että keinollisten lannoitus aineiden hyöty on jo kyllä ylei
sesti käsitetty ja että niitä melkoisessa määrässä joka vuosi käy
tetään sekä että kenties muita yhtä tahi enemmän tärkeitä ko
keiden tekemisen esineitä on tätä nykyä olemassa; sekä 

että Mustialaan perustetun agronoomisen koetusaseman sään
nöt myöntävät sen johtajalle täyden vapauden valitessa tutki
muksien aineita, ja että ne epäilemättä panevat alkuun kokeiden 
toimittamisen myöskin nyt puheena olevaan suuntaan; 

katsonut olevan nöyryydessä ehdoittaminen, että 12:s kysy
mys ei antaisi aihetta kokouksen esitellä mitään erinäisiä toi
menpiteitä." 

§ 4. 
Samoin hyväksyi kokous valiokunnan I nyt käsiteltäväksi 

otetun kysymyksen n:o 89 johdosta antaman mietinnön, joka 
kuului näin: 
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„Sen ilmoituksen johdosta, joka on annettu Maanviljelys-
Toimituskunnan kertomuksessa niistä toimenpiteistä, joihin Halli
tus on ryhtynyt edellisten agronoomikokousten lausuntojen joh
dosta, että nimittäin ehdoitus agrikultuurikemiallisen koetusase-
man perustamisesta Mustialaan on Keisarillisen Senaatin tutkit
tavana, on valiokunta pyytänyt Maanviljelys-Toimituskunnalta 
saada tietoa siinä suhteessa olevasta ehdoituksesta, pannaksensa 
sen perustaksi tämän kysymyksen käsittelylle, ja on silloin tullut 
tietämään, että säännöt agronoomiselle koetusasemalle jo ovat 
vahvistetut. 

Koska tässä laitoksessa oleva agrikultuurikemiallinen osasto 
vastaa sitä mitä esillä olevalla kysymyksellä on tarkoitettu, on 
valiokunta pitänyt kysymyksen siten jo ratkaistuna. 

Kuitenkin on valiokunta luullut tämän kysymyksen joh
dosta kokouksen harkittavaksi ja päätettäväksi olevan esittele
misensä seuraavat kaksi seikkaa: 

l:ksi, jos kokous on puolustava, että sillä maanviljely s-
akademialla, jonka perustamisesta kokouksen lausuntoa on pyy
detty, tulisi ynnä neuvoa antava tarkoituksensa myöskin olemaan 
tieteellinen tehtävä, ja että sen käytettäväksi ja lähempään yh
teyteen sen kanssa olisi asetettava agrikultuurikemiallinen koetus-
laitos, että kokous siinä tapauksessa ei olisi pitävä itseänsä estet
tynä maanviljelysakad^emia-kysymyksen yhteydessä ottamasta kysy
mystä agrikidtimrikemiallisesta koetuslaitoksesta uudestaan käsi
teltäväksi. 

2:ksi koska Euroopan koko pituudesta pohjoisesta etelään 
meidän maamme tekee 2 / l f ja kun ilmanala-suhteet eteläisissä ja 
pohjoisissa osissa maatamme ovat niin peräti erilaiset, niin ei voi 
pitää agrikultuurikokeiden tarvetta tyydytettynä yhdellä asemalla 
etelä-osassa maata, varsinkin kun muistaa, että keskinen Eu
rooppa on runsaasti varustettu sellaisilla laitoksilla. Tunnustaen 
siis suuresti tärkeäksi että myöskin pohjoinen osa maata tulisi 
agrikultuurikemiallisen laitoksen nautintoon, ei valiokunta kuiten-
kaan ole tahtonut puolustaa esiteltäväksi sellaisen perustamista en-
nenkun jotakin kokemusta Mustialassa olevasta on saavutettu." 

§ 5. 
Luettiin ja hyväksyttiin valiokunnan I kysymyksen n:o 31 

johdosta antama mietintö, joka kuului näin: 
„Tällä kysymyksellä ei ole tarkoitettu mitään suoranaista 

4 
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toimenpidettä hallituksen puolelta, muuta kuin että, kun toimen
piteet, joihin maanviljelysseurain mielestä saattaa olla syytä ryh
tyä, vaativat menoja, ne siis tähänkin tarkoitukseen tarvitsevat 
enennettyä valtionapua. Waasan läänin maanviljelysseura näyt
tää esittelemällä kysymystä halunneen saada agronoomikokouk-
sen lausuntoa. 

Maanviljelysseurain ei ole hyvällistä koettaa vaikuttaa vilja
kauppaan ja sen vuoksi tulee niiden toimenpiteiden ensi sijassa 
tarkoittaa kylvösiemenen kotoista käytäntöä, ja vasta toisessa 
sijassa vientiä. 

Valiokuntaa ehdoittaa, että kaikki maanviljelysseurat ko
koustensa ohjelmaan ottaisivat keskusteltavaksi kysymyksen, näin 
lausuttuna: 

„Minkä toimenpiteiden kautta voivat maanviljelysseurat 
sekä levittää tietoa siitä kumka tärkeätä on että kylvössä käy
tetään ainoastaan puhdasta ja hyvin lajiteltua siementä, että 
helpoittaa kylvösiemenen puhdistusta ja lajittelemista?" 

Sellaisina toimenpiteinä tahtoo valiokunta huomauttaa: sie-
menviljelysyhdistysten syntymisen edistämistä, hyvän kylvösieme
nen palkitsemista niinkuin tähänkin saakka näyttelyissä, sieme-
nenpuhdistuskalujen hankkimista ja lainaamista; jota paitse ky
symystä käsiteltäessä maanviljelyskokouksissa useita, paikallisille 
aloille soveliaita keinoja lienee keksittävissä." 

Ja oli sihteerin annettava asianomaisille talous- ja maan
viljelysseuroille tieto kokouksen näin lausumasta mielipiteestä. 

§ 6. 
Otettiin käsiteltäviksi kysymykset n:ris 2 ja 40, joista 

valiokunta I oli antanut seuraavan lausunnon: 
„Hyvä menekki on jokaisen tuotannon voimakkain nostatin, 

j a hyvin järjestetty ja vilkas kauppa voi yksin ilmestyttää hy
vän tavaran. Viljan kauppa vientiä varten on jo meillä ole
massa, ja on edelleen kehittyvä, omien lakiensa mukaan. Kui
tenkin on maan sekä maanviljelys että metsän- ja puutarhan
hoito vielä riippuvainen monien siemenlaatujen tuonnista eteläi-
«emmistä maista, samalla kun pohjoismaisen siemenen paremmuus 
tulee yhä enemmän tunnustetuksi. Kotimaisen siemenviljelyksen 
tulee sen vuoksi lähimmästi tarkoittaa omaa tarvetta, koska sitten 
vasta kun tämä on tyydytetty, voi antaa liiat muualle. Vai
kuttajana keinona kylvösiementen parantamiseksi pitää valiokunta 
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yhdistysten perustamista tällä erikois-tarkoituksella, jotka yhdis
tykset sen ohessa, paikkakunnissa missä ei vielä ole kehittynyt 
järjestettyä siemenkauppaa, voivat vaikuttaa sellaisen syntymi
seksi, joka itse harjoittamalla siemenkauppaa tahi suostumalla 
jonkun yksityisen henkilön kautta siitä että tämä avaa sellaisen 
kaupan. Näitä yhdistyksiä voi hallitus tukea asettamalla näiden 
toimintapiiriin siementarkastuslaitoksen, koska sellaisella pitää 
olla virallinen muoto. Sen kautta olisi myöskin hallituksen puo
lelta voimakas apu annettu alkaville, vielä tuntemattomille viljan 
vientikauppiaille. Valiokunta sen vuoksi nöyryydessä ehdoittelee, 
että kokous esittelisi, että kun siementen käyttäjät, viljelijät tahi 
kauppiaat jossakin paikkakunnassa anovat siementarkastuslaitoksen 
asettamista, ja paikkakunnan maanviljelysseura puolustaa sellaista 
anomusta, hallitus tahtoisi ottaa sen huomioonsa" 

Keskustelussa huomautettiin että aikana, jolloin ollaan tun
nustamaisillaan pohjoisemman ilmanalan tuleennuttama siemen 
ehdottomasti paremmaksi etelämpänä kypsynyttä ja sen kysele
minen päivä päivältä enenee, olisi välttämättömän tarpeellista 
käyttää surempaa huomiota niiden siemenlaatujen viljelylle, joita 
meillä voidaan edulla kasvattaa. Viime aikoihin saakka on maan
viljelijä meillä omaksi vahingoksensa pääasiallisesti käyttänyt 
ulkomailta tuotuja viljalaatujen ja rehukasvien siemeniä, joita hän 
olisi voinut saada parempaa laatua viljelemällä niitä kotona; ja 
vielä nyt täytyy hänen ulkoa ottaa kaikki tarvitsemansa rehu
kasvien siemenet, joita täällä ei yleisemmin viljellä. Ettfei 
asianlaidan tarvitse jäädä siksi, sen tiedemme kaikki, ja meidän 
tulee sen vuoksi ei ainoastaan vapautua tästä riippuvaisuudesta, 
vaan myöskin uusista suhteista vetää voittoa niin paljon kuin 
voimme. Mutta kun lähemmin katselemme kuinka siemenvilje
lyksen laita on täällä kotona, niin huomaamme että paljon on 
tässä parannettavaa, ennenkuin me voimme edes omaksi enene
väksi tarpeeksemme saada hyvää siementä. Tosin jo otetaan ei 
niinkään vähän heinänsiemeniä, mutta tapa jolla se tapahtuu ei 
todista että tiedetään kuinka tärkeätä on että siemen on hyvää 
ja myöskin puJidasta. Usein jätetään rikkaruohoilla täytettyjä, 
melkein kasvamasta lakanneita sarkoja siementymään, ja siemen 
joka saadaan on sen laatuista sekoitusta, ett'ei sitä milloinkaan 
pitäisi kylvää. Kuinka usein on sellainen huono siemen ollut 
syynä siihen että on tullut kato odotetuista rehusaadoista, jopa ken
ties yhtä usein kuin ankara ilmanala! Sen vuoksi on tarpeellista 
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että levitetään enemmän taitoa oikeassa siemenviljelyksessä, ja 
myöskin siementen jalostamisessa, sillä ennenkun tämän jälkim
mäisen arvo tunnustetaan, ennenkun ollaan lujasti vakuutettu 
siitä että saatava olkoon se sitten vilja- tahi rehusato on likei
sesti riippuvainen ei ainoastaan maan voimasta ja ruokkoami-
sesta, vaan myöskin kylvösiemenen laadusta, emme voi edulla 
olla osalliset mihinkään siemenen vientikauppaan. 

Etevimpiin keinoihin tämän asianlaiden parantamiseksi luki 
kokous siemen viljely syhdisty sten ja siementarkastusasemain aikaan
saamisen, sekä myöskin koko maata käsittävät erityiset siemen-
näyttelyt, joissa, edelläkäyvän tarkan tutkimuksen jälkeen, jonka 
tulokset pitäisi julkaista, mallikelvolliset siemenet olisivat palkitta
vat. ;— Yhdistysten ja asemain pitäisi kuitenkin olla jonkun aikaa 
ollut toimessa ennenkun erityiset siemennäyttelyt voivat saada 
jotakin merkitystä; ensimmäinen tehtävämme olisi siis sellaisten 
perustamisen edistäminen. Kokous ei kuitenkaan voinut hyväk
syä sitä valiokunnan mielipidettä että ainoastaan siementarkas-
tusasemat olisivat raha-avun tarpeessa. Siemenviljelysyhdistystä 
ei kokous pitänyt ainoastaan yhdistyksenä joka ostaa ja hankkii 
luotettavaa kylvösiementä niille jäsenille, jotka ovat halulliset 
yhdistyksen hallituksen osoituksen mukaan ja sen valvonnan alla 
käyttämään sitä siemenviljelykseen; sillä on hyvin monta muuta 
tehtävää. Sen tulee myöskin pitää jäsentensä saatavina sove
liaita siemenpuhdistuskaluja, jotta lie ennen kaikkea voivat toi
mittaa puhdasta, oivallista ja mallikelpoista siementä, mutta sel
laiset siemenpuhdistuskoneet ovat sangen kalliit; sen tulee edel
leen tehdä kokeita tähän saakka viljelyksessä käyttämättömien 
heinäkatujen ja rehukasvien kanssa, ja kuljeksivain opettajain 
kautta hankkia haluaville neuvoja siementen valinnassa ja niiden 
viljelytavoissa; sen tulee myöskin tarkastaa että siemenviljelystä 
koskevia määräyksiä noudatetaan, ja levittää valaisevia kirjoitel
mia aineessa, y. m. Kaikkeen tähän tarvitaan enemmän varoja, 
kuin mitä voi saada kokoon määräämällä vähäisen jäsenmaksun, 
ja niitä täytyy pyytää joko talousseuroilta tahi, missä ne eivät 
voi niitä antaa, hallitukselta. 

Saattaisi luulla että siemenviljelysyhdistyksestä tällä la
vealla tehtävällä jo tulisi ilmanalaan totutus-(acclimatisationi-) 
laitos, vaan mitään sellaista ei sillä ylimalkaan tarkoitettane. 
Sen tulee vaan olla nurkkakivenä siemenviljelyksen parantami
seksi, etenkin edistämällä niiden heinä- ja rehulaatujen viljelyä 
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j a levittämällä tietoa niiden oikeassa viljelytavassa, joita voidaan 
maassa viljellä ja joiden siemenet nyt tuodaan ulkoa; sen tulee 
kokea jalostaa muutamia niistä heinälaaduista, joita meidän luon
nolliset niittymme kasvavat, ja jotka, jos ne otetaan viljeltäviksi, 
tekevät mahdolliseksi meidän tekemään parempia siemensekoituk
sia, kuin mitä me nyt käytämme; se on vihdoin opettava ett'ei 
ole viljeltävä ainoastaan timoteitä, apilasta ja vähän puntarpäätä 
(alopecurusta), vaan myöskin sellaisia oivallisia heinäkatuja kuin 
Dactylus glomerata, Holcus lunatus, Avena elatior, y. m., jotka 
kyllä ansaitsevat tulla yleisemmin tunnetuiksi, kuin mitä ne nyt ovat. 

Kaiken tämän johdosta arveli kokous olevan esittelemisensä 
että hallitus, siinä tapauksessa että maanviljelysseurat pyytävät 

jotakin apurahaa siemenviljely^yhdistysten perustamista varten hei
dän piireissänsä; tahi jos siementen käyttäjät, viljelijät tahi kaup
piaat anovat siementarkastusaseman asettamista johonkin paikka
kuntaan ja paikkakunnan maanviljelysseura puolustaa sellaista 
anomusta, tahtoisi ottaa sellaiset esitykset asianomaiseen huomioon.*) 

2 0 p:nä J\£a,aliskiiTita. 

§ l. 
Otettiin käsiteltäväksi kysymykset n:ris 21 ja 51, joiden 

johdosta valiokunta III oli antanut näin kuuluvan ehdoituksen: 
„ Eduskunnan toimittamiseksi Suomen maanviljelykselle kut

suu Maanviljelys-Toimituskunta Keisarillisessa Senaatissa kokoon 
joka kolmas vuosi 

Maanviljelijä-kokouksen. 

Maanviljelyäkokoukseen, joka kullakin kerralla korkeintaan 
kymmenen päivän ajaksi kokoontuu Helsingin kaupunkiin, ovat 
osalliset seuraavat henkilöt: 

*) Äänestysesitys: Se joka hyväksyy ehdoituksen että kokous 
tahtoo puolustaa, että hallitus, kun talous- tahi maanviljelysseurat 
tekevät esityksiä apurahan myöntämisestä niiden toimintapiirissä syn
tyneille siemenviljelysyhdistyksille, tahtoisi sellaisia esityksiä ottaa 
huomioon, äänestää Jaa. Jos Ei voittaa, hyljätään ehdoitus. — Jaata, 
äänestivät hrat vapah. von Troil, Nylander, Grotenfelt, kreivi Steven-
Steinheil, Lagerstedt, Avellan, Lang, Blomqvist, Forsberg, Voss-
Schrader, von Wright, vapah. Gripenberg, Bremer, Gyldön Serlachius, 
Sjöström, Ingman ja Laurin; Eitä, hrat Zitting, Forssell ja Hahns
son. — Hra Duncker oli poissa ja hra Fogelholm ei antanut ääntänsä 
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kaksi edusmiestä jokaisesta maan talous- ja maanviljelys
seurasta ; 

maanviljelyskommissionin ylitirehtööri; 
maanviljelysasiain esittelijä Keisarillisen Senaatin Maan

viljelys-Toimituskunnassa ; 
valtionagronoomit; 
maanviljelysopistojen tirehtöörit ja lääninagronoomit. 
Maanviljelijäkokous valitsee jäseniensä kesken kokouksen 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Maanviljelijäkokouksen tulee antaa lausuntoja ja ehdoituk

sia kaikissa maan hallituksen sille eteenpanemissa kysymyksissä, 
jonka ohessa maan talous- ja maanviljelysseurat ovat saatettavat 
tilaisuuteen kokoukselle lähettämään keskusteluaineita, jotka ovat 
maanviljelyskommissionin puheenjohtajalle lähetettävät niin aikai
sin, että niistä ynnä muista kysymyksistä, jotka kokouksen kä
siteltäviksi annetaan, voi kaksi kuukautta ennen kokouksen avausta 
antaa tiedon kaikille talous- ja maanviljelysseuroille sekä kai
kille siihen osallisille valtion-viranomaisille. Sitä paitse olkoon 
kullakin kokouksen jäsenellä valta kokouksen alkaessa ehdoitella 
keskusteluaineita, joita kokous käsittelee sen mukaan kuinka aika 
sallii, sitten kun hallituksen ja maanviljelysseurain esittämät 
ovat päätetyt. 

Maanviljelyäkokouksessa valitaan neljä valiomiestä maan-
virjelyskommissioniin, jotka ovat toimissaan ensi maanviljely äko-
koukseen asti ja joita voi valita uudestaan. 

Yaliomiehet valitaan: 
yksi eteläiseltä, 
yksi läntiseltä, 
yksi itäiseltä, sekä 
yksi pohjoiselta osalta maata, 

siellä asuvista, maanviljelystä ja sen sivuelinkeinoja harrasta
vista sekä tässä ammatissa taitavista ja kokeneista miehistä. 
Kullekin valiomiehelle valitaan samojen perusteiden mukaan kaksi 
varamiestä. 

Talous- ja maanviljelysseurain valitsemat edusmiehet naut
tivat yleisistä varoista palkkiota matkasta ja kulungeista, vaan 
ei sen yli mitään palkkaa. 

Keskusvirastoksi Suomen maanviljelykselle asetetaan 
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Maanviljelyskommissioni. 

Maanviljelyskommissionina on 
ylitirehtööri ja neljä valiomiestä. 
YKtirehtööri, jonka tulee olla tieteellisesti sivistynyt j a 

maanviljelyksen sekä tieto-opillisessa että käytännöllisessä puo
lessa hyvin taitava mies, asetetaan vakinaiselle vuosirahansään-
nölle sekä pannaan virkaan ja nauttii palkkaa samoin kuin yli-
tirehtöörit maan muissa keskusvirastoissa. 

Ylitirehtöörin tulee: 
1) tarkasti seurata maanviljelyksen kehitystä sekä omassa 

että muissa maissa sekä tehdä ja esitellä sellaisia ehdoituksia j a 
toimenpiteitä, jotka voivat edistää ja kehittää Suomen maanvil
jelystä ja sen sivuelinkeinoja. 

2) perustetulla ehdoituksella valmistaa kaikki maanvilje
lystä ja sen sivuelinkeinoja koskevat asiat esiteltäviksi Keisaril
lisen Senaatin Maanviljelys-Toimituskunnan Päällikölle. 

3) pitää tarkastusta maan kaikkien maanviljelys- ja mei-
jeriopetuslaitosten sekä valvontaa valtion siitoseläinten yli. Jos 
ylitirehtööri joskus olisi estetty joka vuosi käymästä kaikissa 
yllämainituissa opetuslaitoksissa, niin on Maanviljelys-Toimitus
kunnan Keisarillisessa Senaatissa Päällikön ylitirehtöörin ehdoi
tuksesta tähän määrättävä joku valiomiehistä, kuitenkin käyköön 
ylitirehtööri itse vähintään joka toinen vuosi kussakin opetus
laitoksessa. 

2) pitää tarkastusta kaikkien maanviljelyksen ja sen sivu
elinkeinojen palveluksessa olevain valtion virkamiesten yli sekä 
avonaisuuden sattuessa Keisarillisen Senaatin Maanviljelys-Toi
mituskunnan Päällikölle hakijoista esitellä se, jota hän pitää 
soveliaimpana viran saantiin. 

5) joka vuosi ennen Elokuun loppua Keisarilliselle Ma
jesteetille edelliseltä vuodelta antaa alamainen kertomus, jonka 
tulee sisältää: 

a) yhteenveto tärkeimmistä edistyksistä, joita on tapah
tunut maanviljelyksessä ja sen sivuelinkeinoissa sekä kotimaassa 
että ulkomailla. 

b) täydellinen kertomus maanviljelyskommissionin ja 
ylitirehtöörin toimista sekä tilinteko kaikista niistä toimenpiteistä, 
joihin vuoden aikana on ryhdytty maanviljelyksen ja sen sivu
elinkeinojen suhteen. 
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c) tarkka kertomus maanviljelys- ja meijeriopetuslai-
tosten tilasta ja toimista sekä katsahdus valtion siitoseläinten 
sijoitukseen, ylöspitoon ja käytäntöön; ja tulee sen ohessa kaik
kien maanviljelys- ja meijeriopetuslaitosten johtajain, valtion-
ja lääninagronoomien, valtionmeijeristien sekä maan talous- ja 
maanviljelysseurain antamain kertomusten toimistansa alla kerto
elmassa. 

Ylitirehtöörin kertomus ynnä kaikki sitä seuraavat kerto
mukset painatettakoon joka vuosi yleisillä varoilla. 

Maanviljelyskommissionin tulee antaa lausunto kaikissa maan
viljelystä ja sen sivuelinkeinoja koskevissa tärkeämmissä kysy
myksissä, joita maan hallitus sille esittäköön. Sen ohessa esi-
telköön kommissionin jäsenet kommissionin käsiteltäviksi ehdoi
tuksia, jotka sitten kommissioni perustetun lausunnon kanssa esit
tää Keisarillisen Senaatin Maanviljelys-Toimituskunnan Päällikölle. 

Maanviljelyskommissioni saa tiedon niistä kertomuksista, 
joita kaikki maanviljelyksen palveluksessa olevat valtionviran
omaiset antavat. 

Jäseninä kommissionissa on neljä yllämainitulla tavalla 
valittua valiomiestä. 

Maanviljelyskommissioni kokoontuu varsinaisiin kokouksiin 
neljä kertaa vuodessa nimittäin kerran Maalis-, Kesä-, Syys- ja 
Joulukuun aikana, vaan saattaa sen tarvittaessa kutsua ylimää
räisiinkin kokouksiin. 

Maanviljelyskommissionin kokouksissa johtaa keskusteluja 
ylitirehtööri ja on kommissioni päätösvoipa kun neljä jäsentä, 
puheenjohtaja niihin luettuna, on asian käsittelyyn osallisena ja 
päätöstä tekee. Äänten ollessa yhtälukuiset myötä ja vastoin 
ratkaistaan kysymys sen mielipiteen mukaan, johon puheenjohtaja 
on yhtynyt. 

Yaliomiehet nauttivat kyyti- ja ruokarahoja matkoillansa 
ynnä soveliasta palkkiota. 

Kommissionin kokouspäivän määrää ylitirehtöörin esityk
sestä Keisarillisen Senaatin Maanviljelys-Toimituskunnan Pääl
likkö ja ovat kutsumukset, jotka käsittävät sekä valiomiehiä että 
heidän varamiehiänsä, lähetettävät valiomiehille vähintään kuu-
kaus ennen kokousta. Jos vakinaiset valiomiehet ovat estetyt, 
lähettävät nämä kutsumuskirjeen ensimmäiselle varamiehelle, jonka 
silloin tulee astua hänen sijaansa kommissioniin. Samalla tavalla 
menetellään, jos tämäkin on estetty. 
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Maanviljely sk ommissioniin asetetaan sihteeri, joka pitää 
pöytäkirjan kommissionin kokouksissa ja toimittaa kaikki siitä 
lähetettävät asiat. Niinä aikoina vuotta jolloin kommissioni ei 
kokoonnu on sihteeri ylitirehtöörin käytettävänä hänen toimenaan 
olevain tehtäväin käsittelyssä ja toimituksessa. 

Sihteeri, jonka tulee olla suorittanut asianomaiset lainopil
liset tutkinnot, asetetaan vakinaiselle vuosirahansäännölle sekä ni
mitetään ja nauttii palkkaa samoin kuin vastaavat virkamiehet 
muissa maan keskusvirkakunnissa." 

Tehdessänsä tätä ehdoitusta oli valiokunnalla ensin ollut 
ratkaistavana onko sellaisen laitoksen tarpeellisuus niin yleinen, 
"kuin näissä kysymyksissä mainittiin. Että niin oli, luultiin näky
vän siitä, että alun täksi oli tehnyt sekä Hallitus että yksi maan 
maanviljelysseuroista. Kun sitten etsittiin periaatetta, jolle sel
lainen laitos olisi rakennettava, huomattiin, että sitä sillä tavoin 
järjestettynä kuin Ruotsin maanviljelysakademia, — s. o. vapaana 
yhdistyksenä maan etevimmistä edustajista ammatin alalla, ra
kennettuna teknillis-tieteelliselle pohjalle ja vakinaisilla virka
miehillä maanviljelyksen tärkeimpäin aputieteiden edustajain kes
kuudesta, — ei olisi puolustettava meille, niissä varallisuussuh
teet eivät ole sellaiset, että voisi edellyttää että yksityisillä hen
kilöillä, samalla kun seisovat ylimmällä tieto-asteella ammatissa, 
myöskin olisi sellainen taloudellinen asema, että he voisivat uh
rata aikaa ja varoja maanviljelysakademialle. Kenties myöskään 
tietoa ja taitoa maanviljelyksessä, kansallisena tieteenä, ei ole 
vielä niin yleisesti meillä olemassa, että voisi olettaa vähänkin 
isompaa lukua maanviljelijöitä, jotka olisivat halulliset sellaiselle 
yhdistykselle saattamaan sekä kykyä että kokemusta. Maamme 
vähässä määrässä kehittyneet kulkuneuvot vaikuttanevat niin
ikään siksi ett'ei laitokselle mainittua laatua voi olla odotetta
vissa tarpeeksi suurta, yksityiseen uhraavaisuuteen perustuvaa 
osanottoa. Edelleen maaltamme melkein puuttuu ja on luultavasti 
kauan puuttuva henkilöitä, jotka ovat sellaisten ominaisuutten 
omistuksessa, joita vaaditaan jotta voi menestyksellä täyttää 
ne puhtaasti tieteellisellä tarkoituksella asetetut virkapaikat, 
jotka maanviljely s akademiassa muodostavat kenties tärkeimmän 
aineksen. Ei myöskään näytä niin aristokraattinen, niin vähän 
nykyajan pyrinnöihin kaikilla aloilla soveltuva laitos, kuin Ruot
sin maanviljelysakademia, olevan löytävä vastaavaisuutta meidän 
kansamme jotenkin demokraattisessa ulkomuodossa. Kaikilla 
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näillä perusteilla oli valiokunta antanut laitokselle Ruotsin maan-
viljelysakademiasta eroavan luonteen. Sen mallia oli etsitty Nor
jasta, jolla meidän maamme kanssa on monta yhtäläisyyttä. 
Siellä on korkein valta maanviljelyksessä järjestetty aivan niin
kuin hallinnollinen virkakunta; mutta niin suureksi kuin kor
keimman hallitsevan viraston tarve maan pääelinkeinolle onkin 
arvattu, niin oli valiokunta kuitenkin arvellut rohkeavansa yrit
tää tehdä ehdoitusta sellaiseksi laitokseksi, joka, samalla kertaa 
kun siitä tulisi keskusvirasto hallintoon kuuluvain, maanviljelystä 
koskevain asiain käsittelyä varten, antaisi tilaisuutta maassa val
litseville mielipiteille ammatin alalla päästä kuulumaan, joka, 
säilyttäen ja tutkien sitä mikä jo on olemassa, maan maanvilje
lijöiltä itseltään saisi elinvoimaa ja ravintoa, järjestäisi ja säi
lyttäisi ammattimiesten keskuudesta lähteneitä mielipiteitä, toiveita 
ja ehdoituksia, sekä, tarkaten tieteellistä kehitystä sekä omassa 
että muissa maissa, vetäisi puoleensa mitä maassamme on etevintä 
tiedossa ja taidossa ammatin alalla. 

Kun valiokunnassa oli ryhdyttävä tämän edustus-viraston 
järjestykseen, oli koetettu pitää kiinni siitä mitä meillä jo on 
olemassa ja siten tultu ehdoitelemaan maanviljelijäkokousta, joka jo-
kaksi kertaa ennen on ollut koolla maassamme, vaikkapa vähän 
toisin järjestettynä kuin nyt. Oli luultu tämän kolmannen ko
kouksen enemmän kuin kaksi edellistä vastaavan maan toiveisin 
ja sen vuoksi oli koettu kehittää sitä samaan suuntaan kuin minkä 
hallitus nyt on ottanut. Tässä oli luultu olevan syytä sovittaa 
suhdetta niin sanottujen itseoikeutettujen ja maanviljelyksen va
paiden harjoittajain edusmiesten valitsemain jäsenten kesken ko 
kouksessa, ja puolustaa surempaa lukua maanviljelysseurain va 
litsemia edusmiehiä. Että puheenjohtajalla siinä maanviljelys-
kommissionissa, jonka valiokunta myöskin on ehdoittanut, olisi 
oleva sija ja äänivalta maanviljelyskokouksessa, oli pidetty itses
tään lankeavana. Esittelijälle Maanviljelys-Toimituskunnassa oli 
myöskin arveltu olevan annettava sija kokouksessa, jotta siten, 
vältettäisiin sellaisten päätösten tekeminen, jotka voisivat sotia 
vasten yleistä lakia tahi joutua sen kanssa ristiriitaan, ja koska 
hänelle voisi olla hyödyllistä tutustua mielipiteisin maassa. K o 
kouksen jäsenistä saisi valtionviranomaiset nauttia sitä palkkiota, 
johon he vuosirahansäännön mukaan ovat oikeutetut; mitä edus-
miehiin tulee, olisi heidän saatava palkkiota matkastansa ja so
velias ruokaraha, vaan ei mitään palkkaa, koska olisi toivotta-
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vaa että kokoukseen tulisi henkilöitä, jotka niin paljon harras-
tavat maanviljelystä, ett'eivät he pidä matkaa sinne asioimis-
matkana, vaan mielummin ottavat jonkun vähäisemmän taloudel
lisen tappion, kuin jäävät sieltä pois. Kokousten ajasta oli ar
veltu että se olisi määrättävä joka kolmanneksi vuodeksi, pää
asiallisesti koska sen tulisi valita maanviljelyskommissionin neljä 
valiomiestä, joiden ei pitäisi vallan kauan pysyä toimissansar 
Heidän tulisi olla toimissansa ensi kokoukseen ja heitä saisi 
valita uudelleen, vaan olisi, jotta he tuntisivat ja tietäisivät eri
laiset suhteet eri osissa maata, heitä valittava eri paikkakun
nista. Mitä tulee keskuslaitoksen järjestykseen oli, kun ei voitu 
ajatella mitään Ruotsin maanviljelysakademian kaltaista, tahdottu 
luoda laitos, joka, ajoittain vaalin kautta uudistumalla, olisi so
veliaampi kuin hallinnollinen virkakunta edustamaan vaihtelevia 
mielipiteitä maassa ja esiintuomaan hallitukselle maanviljelijäin 
tarpeita sen mukaan kuin ne ovat enemmän vallalla, sekä ar
veltu että siinä tulisi olla neljä valiomiestä ja ylitirehtööri, joka 
yhteiskunnallisen asemansa puolesta olisi oleva samassa arvossa 
kuin korkein jäsen maan muissa keskusvirastoissa. Hänen vel-
vollisuuksiansa olisi myöskin maan kaikkien maanviljelys-ja mei-
jeriopetuslaitosten sekä valtion siitoseläinten tarkastaminen. P i 
dettiin yhden mukaista tarkastusta näille tarpeellisena ja hyö
dyllisenä ja että siitä tulisi näille opetuslaitoksille etua, jos sen 
toimittaisi mies, jonka oli ajettava niiden asiaa. Hänelle itsel
leenkin olisi hyödyllistä matkoillaan oppia tuntemaan maan eri 
suhteet eri paikkakunnissa. Ylitirehtöörin viimeisessä kohdassa 
lueteltujen velvollisuuksien kautta oli koetettu ratkaista kysy
mystä maatalouden erinäisten viranomaisten ja yhdistysten ker
tomusten sekä niin sanotun vuosikirjan julkaisemisesta. Määrät
täessä taas kuinka usein maanviljelyskommissionin tulisi kokoon
tua neuvotteluihin oli koetettu ottaa huomioon sekä kustannukset 
että tarpeellinen yhtäjaksoisuus, ja luultu neljä kertaa vuodessa 
soveliaaksi, vaan että hallituksella tulisi olla oikeus, jos niin 
tarvittaisiin, kutsua kommissioni ylimääräiseen kokoukseen. To
sin tämä kommissioni siis ei olisi ainainen, vaan luultiin sen 
olevan vähempiarvoista, koska harvoin niin kiireisiä maanvilje
lystä koskevia kysymyksiä tulee esiin, etteivät he siedä muuta
man kuukauden viivytystä, ja kun ylitirehtööri saisi päättää juok
sevista asioista tahi tarvittaessa saattaisi kutsua kokoon ylimää
räisen kokouksen. Ettfei kommissionilta, jos joku sen jäsenistä 
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olisi estetty, tulisi puuttumaan ratkaisuvaltaa, oli määrätty va
ramiehiä., ja kun arveltiin olevan erittäin tärkeätä että valiomie-
hillä olisi tieto erikoissuhteista paikkakunnallansa, niin oli mää
rätty että varamiehet valittaisiin, kaksi kutakin valiomiestä kohti, 
samalta paikkakunnalta, jota valiomies edustaa. Jos sittenkin 
olisi estettä, tulisi kommissionin olla päätösvoipainen neljällä jä 
senellä, puheenjohtaja niihin luettuna. Pöytäkirjaa pitämään ja 
ylitirehtöörin avuksi oli sihteeri tarpeellinen ja arveltiin että tä
hän toimeen kelpaavaisuudeksi olisi vaadittava suoritettu lain
opillinen tutkinto, joka vastaisi mitä samanlaisilta virkamiehiltä 
muissa keskusvirastoissa vaaditaan. 

Keskusteltaessa valiokunnan mietinnöstä huomautettiin että 
tämä tärkeä kysymys on niin uusi sekä niin vähän harkittu ja 
valmisteltu, ett'ei kokouksen pitäisi ryhtyä sen lopulliseen rat
kaisuun. Se voisi vaan hyötyä lykkäyksestä toiseen kokoukseen, 
jolloin se olisi kypsyneempi ja siitä olisi ennätetty keskustella 
seuraelämässä sekä sanomalehdistössä. Eikä myöskään pidetä 
sitä niin yleiseen tarpeellisena kuin on oletettu. Siinä olisi 
kylliksi jos kokous tällä kertaa koettaisi saada toimeen jotakin 
ehdoitusta, joka voisi olla perustana kysymyksen vastaiselle rat
kaisulle, joka, jos siihen liian kiireisesti ryhdytään, voisi käydä 
turmiolliseksi maalle. 

Tätä mielipidettä vastusti kuitenkin kokouksen enemmistö,*) 
vaatien kysymyksen ratkaisua, jonka vuoksi ruvettiin tarkasta
maan valiokunnan ehdoitusta kohta kohdalta. 

Maanviljelijäkokouksen kestoajasta, jonka useat pitivät liian 
lyhyenä, tahtoi kokous lausua sitten vasta kun sen jäsenten luku on 
ensin määrätty, ja päätettiin siitä ensinnäkin, että valiokunnan 
sanat „kaksi edusmiestä jokaisesta maan talous- ja maanviljelys
seurasta" olisi muutettava näin kuuluviksi: „kaksi edusmiestä 
jokaisesta läänistä, jotka valitsee läänin talous- tahi maanvilje-

*) Äänestysesitys: Katsooko kokous että keskusvirasto maan
viljelystä varten jo on Suomeen asetettava'? Se joka hyväksyy sen 
mielipiteen, vastaa Jaa. Jos Ei voittaa, jätetään kysymys vastaiseksi. 
— Jaata äänestivät hrat vapah. von Troil, Duncker, Grotenfelt, kreivi 
Steven-Steinheil, Fogelholm, Zitting, Lang, Blomqvist, Forsberg, 
Voss-Schrader, von Wright, vapah. Gripenberg, Hahnsson, Bremer, 
Grylden, Sjöström, Ingman ja Laurin; Eitä hrat Nylander, Lager-
stedt, Avellan ja Forssell. — Hra Serlachius ei ollut läsnä. 
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lysseura." *) Ylitirehtöörin osallisuudesta kokoukseen tahdottiin 
keskustella sitten vasta kun kysymys maanviljelyskommissionista 
on ratkaistu. Sitten suljettiin pois maanviljelijäkokouksen jäse
nistä „maanviljelysasiain esittelijä Keisarillisen Senaatin Maan
viljelys-Toimituskunnassa." **) Lainopillisena apuna pidettiin 
häntä tarpeettomana, koska voitiin edellyttää että aina tietoa 
voimassa olevasta laista olisi olemassa muilla vapaasti valituilla 
jäsenillä, ja maanviljelijäkokouksen sitä paitse olisi ainoastaan teh
tävä ehdotuksia, joita esitettäessä huomaamattomuudet lakimää
räysten suhteen voitaisiin huomauttaa. Voisihan kyllä muutoin
kin aina tarvittaessa saada armollisia selityksiä Maanviljelys-
Toimituskunnasta. Esittelijän asema voisi käydä vaaraksikin, 
jos hänellä olisi sija ja äänivalta maanviljelijäkokouksessa ja 
hänen sitten olisi esiteltävä samaa asiaa Maanviljelys-Toimitus
kunnassa. 

*) Äänestysesitys I: Se joka tahtoo vastaehdotukseksi valio
kunnan ehdoitukselle talous- ja maanviljelysseurain edusmiehistä hy
väksyä hra Langin ehdoituksen että tulee kaksi edusmiestä jokaisesta 
läänistä, jotka valitsee läänin talous- tahi maanviljelysseura, äänestää 
Jaa. Jos Ei voittaa, hyväksytään vastaehdotukseksi vapah. von 
Troilin ehdoitus että tulee kaksi edusmiestä jokaisesta maahan perus
tetusta yleisestä talous- tahi maanviljelysseurasta. — Jaata äänesti
vät hrat Duncker, kreivi Steven-Steinheil, Lagerstedt, Zitting, Lang, 
Blomqvist, Voss-Schrader, von Wright, Bremer, Gylden, Sjöström ja 
Ingman; Eitä hrat vapah. von Troil, Nylander, Grotenfelt, Fogelholm, 
Avellan, Forsberg, vapah. Gripenberg, Forssell, Hahnsson ja Laurin. 

Äänestysesitys II: Se joka hyväksyy valiokunnan ehdoituksen 
maan talous- tahi maanviljelysseurain edusmiehistä, äänestää Jaa. 
Jos Ei voittaa, hyväksytään hra Langin ehdoitus että tulee kaksi 
edusmiestä jokaisesta läänistä, jotka valitsee läänin talous- tahi maan
viljelysseura. — Jaata äänestivät hrat von Troil, Grotenfelt, Fogel
holm, Avelian, vapah. Gripenberg, Forssell, Hahnsson ja Laurin; 
Eitä hrat Duncker, Nylander, kreivi Steven-Steinheil, Lagerstedt, Zit
ting, Lang, Blomqvist, Forsberg, Voss-Schrader, von Wright, Bremer, 
Gylden, Sjöström ja Ingman. — Näissä äänestyksissä ei hra Serla
chius ollut läsnä. 

**) Äänestysesitys: Se joka hyväksyy valiokunnan ehdoituksen 
että maanviljelysasiain esittelijä tulisi olemaan kokouksen jäsen, 
äänestää Jaa. Jos Ei voittaa, lankeaa ehdoitus siitä —Jaata äänes
tivät hrat Grotenfelt, kreivi Steven-Steinheil, Zitting, Lang, Blom
qvist, von Wright, Bremer, Gylden ja Ingman; Eitä hrat vapah. 
von Troil, Duncker, Nylander, Lagerstedt, Fogelholm, Avellan, Fors
berg, Voss-Schrader, vapah. Gripenberg, Forssell, Hahnsson, Sjöström 
ja Laurin. — Hra Serlachius ei ollut läsnä. 
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Sen jälkeen nostettua kysymys eikö valtionmeijeristeille 
olisi annettava sijaa kokouksessa, päätettiin että valiokunnan eh
doitus siinä kohdassa olisi muutettava näin kuuluvaksi: „valtion-
agronoomit ja valtionmeijeristit." Ehdoituksen, että yksi agri-
kultuurikemisti olisi siihen kutsuttava, jätti kokous sikseen, sitä 
vastaan hyväksyttiin maanviljelijäkokouksen jäseniksi maanvilje-
lysopistojen tirehtöörit ja lääninagronoomit. Myöskin arveltiin 
että metsänhoidon tulisi saada edustajansa, ja kokous päätti hie
man keskusteltuansa ehdoitella että metsänhoitoyhdistys oikeutet
taisiin valitun edustajan kautta olemaan osallisena kokouksessa. 

Kuinka kokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olisi 
valittava, jätettiin vastaiseksi ratkaisematta, ja jonkun aikaa kes
kusteltua tavasta ja ajasta keskusteluaineiden sisään annolle voitti 
valiokunnan siitä lausuma mielipide, *) vaikka sitä vastaan huo
mautettiin luonnottomaksi ja tarpeettomaksi että kokoukseen osal
liset valtionviranomaiset ja yksityiset jäsenet olisivat oikeutetut 
kokouksen alussa ehdoittelemaan uusia kysymyksiä, koska kum-
paisillakin oli keino muulla tavoin saada ne aikaisemmin sisään-
annetuiksi, ja niin kiireluontoisia kysymyksiä että niitä heti pi
täisi käsitellä tuskin ilmestyneekään. 

Kun kokouksen kokoonpano siten, paitse mitä ylitirehtöö-
riin tulee, oli määrätty, suostui kokous sen kestoajaksi esittele
mään neljäätoista päivää. 

Kysymys valiomiesten valitsemisesta lykättiin kunnes oli 
keskusteltu kysymys maanviljelyskommissionista. Valiokunnan 
ehdoituksessa palkkiosta talous- ja maanviljelysseurain edusmie-
hille päätettiin sana »kulungeista" muuttaa sanaksi »ruokarahoja". 

*) Äänestysesitys: Se joka hyväksyy valiokunnan ehdoituksen 
tavasta ja järjestyksestä maanviljelijäkokouksessa esiintulevain kysy
mysten esittämiselle ja jäsenten tiedoksi saattamiselle, äänestävät 
Jaa. Jos Ei voittaa, annetaan sihteerille toimeksi uudestaan muo
dostaa ehdoitus siihen suuntaan, että kokoukseen osallisille valtion
viranomaisillekin annetaan tilaisuus samassa järjestyksessä kuin ta
lous- ja maanviljelysseurat esitellä keskusteluaineita kokouksessa, jota 
vastaan yksityistä esitysoikeutta kokouksessa ei olisi. — Jaata äänes
tivät hrat Grotenfelt, kreivi Steven-Steinheil, Fogelholm, Zitting, 
Lang, Voss-Schrader, von Wright, Hahnsson, Bremer, Gylden, Sjö
ström, Ingman ja Laurin; Eitä hrat vapah. von Troil, Duncker, Ny
lander, Lagerstedt, Avellan, Forsberg, vapah. Gripenberg ja Fors-
jsell. — Hrat Blomqvist ja Serlachius eivät olleet läsnä. 
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Kun kokous sitten otti keskusteltavaksi kysymyksen maan-
viljelyskommissionista, uudistivat useat kokouksen jäsenistä vaa
timuksensa, että kokouksen nyt ei pitäisi ryhtyä tähän tärkeään 
asiaan niin vähäisen valmistuksen jälkeen. Ainakaan ei pitäisi 
tälle laitokselle antaa liian suurta laajuutta, jota sitten olisi 
vaikea supistaa. Maanviljelyksemme oli tosin kehittynyt hyvin, 
vaan kuitenkaan ei luultu sen vielä olevan ylitirehtöörin tar
peessa. Niiden vaikeuksien, jotka nyt olivat olemassa Maanvil
jelys-Toimituskunnassa, luultiin vähenevän, kun sellainen edus
kunta kuin nyt on ehdoiteltu, kokoonpantu enimmäkseen vali
tuista edusmiehistä, saataisiin toimeen. Päävaikeuden Maanvil
jelys-Toimituskunnalle ajateltiin olevan saada tietää mikä mieli
pide erityisissä kysymyksissä vallitsi maassa, jonka helposti saisi 
tietää valtuuskunnalta. Jos sellainen jossakin muodossa saatai
siin toimeen ja se kokoontuisi säännöllisesti muutamia kertoja 
vuodessa, niin ei pitäisi olla aivan liian vaikeata esittelijän päät
tää asiat siten että maanviljelyksen kehitys edistyisi. Maanvil
jelys-Toimituskuntaan kasaantuvaa työtä ei suurellinen keskus
laitos suinkaan vähentäisi, koska sen kaikissa tapauksissa olisi 
vaan antaminen lausuntoja ja ehdoituksia, joita saataisiin val
tuuskunnaltakin. Ehdoitellulla ylitirehtöörillä olisi tosin muun 
muassa tarkastettavana maanviljelys- ja meijerikoulut ja myös
kin siitoseläimet, — ja oltiin yksimieliset siitä että tämän tar
kastuksen pitäisi olla yhdenmukainen, — mutta sitä varten ei 
tarvitsisi asettaa ylitirehtööriä. Tämän toimen voisi antaa jol
lekin muulle, esim. valtionagronoomille, jonka asema nyt oli jo 
tenkin omituinen eikä muuta kuin lääninagronoomien. Hänen 
toimekseen voisi myöskin antaa lääninagronoomien tarkastuksen. 
Ylitirehtöörin velvollisuuden esitellä virka- ja toimimiehiä y. m., 
voisi vahingotta muut viranomaiset täyttää, niinkuin tähänkin 
asti. Mitä niihin kertomuksiin tulee, jotka valiokunta on srvel-
lut ylitirehtöörin annettaviksi, niin voisi ne soveliaasti antaa 
•sihteerin toimeksi, joka kommissioniin joka tapauksessa täytyy 
asettaa, ja jolla henkilöllä pitäisi olla tietoperäiset ja käytännöl
liset tiedot maanviljelyksessä. Hänen velvollisuutenaan voisi olla 
valmistustöiden teko kertomukseen, joka olisi Maanviljelys-Toimi
tuskunnan itsensä annettava. Että hän olisi lainoppinut, ei olisi 
niin tarpeellista. Valiokunnan ehdoituksessa koetettiin keskittää 
maanviljelysseikkoja ja asettaa niitä hallinnon ja johdatuksen 
alaisiksi. Ylitirehtöörissä oli luotu itsevaltias maanviljelys-hal-
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linnollisella alalla ja keskitetty virkakunta, jonka jäsenet oli 
maanviljelijäkokouksen valittava, jota varmuudella ei voinut olet
taa kykeneväksi valitsemaan siilien soveliaita henkilöitä. Yliti
rehtöörin arveltiin edelleen tulevan niin paljon ryhtymään juuri 
siihen toimintaan, joka on ollut maanviljelysseuroilla, että nämä r 

joiden kuitenkin tehokkaimmin pitäisi auttaa maanviljelyksen edis
tymistä, sen kautta kadottaisivat kaiken voiman ja vallan, ja. 
samalla myöskin harrastuksen työntekoon. Toiset kokouksen jä
senet taas arvelivat että puhe enj olit ajanpaikka saattaisi olla kun
niapaikka, niinkuin Tanskassa ja Englannissa, jonka pitäjä joh
taisi keskustelut äänioikeudetta ja palkatta. Sihteeri taas olisi, 
maanviljelikokouksen valittava kolmeksi vuodeksi, mutta valtion 
palkattava. Tarkastusta voisi toimittaa kolme maanviljelyksessä, 
meijeritoimessa ja metsänhoidossa taitavaa henkilöä, joiden kerran 
kolmen vuoden kuluessa tulisi tarkastaa opetuslaitokset. Muuta
mat pelkäsivät myöskin että ylitirehtööri tulisi liian suuressa 
määrässä vaikuttamaan valiomieliiin jo sen aseman kautta, joka 
hänellä on yhteiskunnassa, ja tahtoivat sen vuoksi ainoastaan, 
valtuuskuntaa. 

Näitä muistutuksia vastaan väitettiin että maanviljelys on. 
jo niin kehittynyt meillä, että se voisi kannattaa laitoksen, joka 
vastaisi mitä muilla keskusvirastoilla maassa on ylitirehtöörissänsä. 
Tätä laitosta, sellaisena kuin miksi se nyt on ehdoitettu järjes
tettäväksi, ei muutoin voisi nimittää virkakunnaksi, vaan pikem
min valtuuskunnaksi. Mitään itsevaltiasta ei ylitirehtööristä voisi 
tulla, koska tämä viranomainen ei saisi mitään päättävää oike
utta, vaan olisi sen ainoastaan valmisteltava asiat ja Maanvilje
lys-Toimituskunnalle annettava lausuntoja. Maanviljelykselle ei. 
voisi olla muuta kuin edullista että miehellä, joka, omistaen täy
delliset ammattitiedot, valmistaisi kysymykset ennenkun ne pää
tettäväksi otetaan, olisi sellainen aseina yhteiskunnassa, että hä
nen sanansa jotakin painaisivat. Hänen vaikutuksensa maanvilje
lysseurain toimiin ei voisi olla muuta kuin hyvä, kun nämä nyt 
olivat tulemassa itsenäisiksi toimissansa eikä näiden tarvinnut 
peljätä hänen sekaantumistansa ja moitettansa; perinvastoin tuli
sivat hän ja ne työskentelemään samaan suuntaan. Eihän olisi 
mahdollista että ehdoitettu laitos keskittäisi maanviljelysseikat. 
Kokoontuisihan maanviljelyäkokous joka kolmas vuosi; sen jäse
net valittaisiin maan kaikissa osissa henkilöiden kesken, joihhx 
asianomaisilla olisi täysi luottamus, ja nämä valmistaisivat asiat 
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hallituksen päätettäviksi. Samoja asioita tulisi vielä käsittele
mään puheenjohtaja ja neljä valiomiestä, valitut samassa kokouk
sessa, ja joiden sijaan, jos he näyttäytyvät sopimattomiksi, voisi 
kolmen vuoden jälkeen valita uudet. Vihdoin olisi tämän an
nettava kommissionin pöytäkirjaan lausuntonsa, joka pöytäkirja 
esitettäisiin Hallitukselle. Edelleen kokoontuisi se neljästi vuo
dessa, niin että tuskin voisi tapahtua että väliaikana niin 
tärkeitä kysymyksiä nousisi ett'ei ne voisi odottaa käsittelyä 
kommissionissa, joka väliaikanakin tarvittaessa saattaisi kokoontua. 
Juoksevat asiat väliaikoina olisivat tietysti annettavat ylitireh
töörin haltuun, joka olisi pidettävä kommissionin toimivana vi
ranomaisena. 

Kun näitä mielipiteitä ei voitu sovittaa yhteen, jakaantui 
kokous kahteen osaan, joista vähemmistö (10 ääntä) hyväksyi 
valiokunnan ehdoituksen, ja enemmistö (11 ääntä) suostui siitä 
„että kommissionina olisi neljä valiomiestä ynnä alinomainen sih
teeri, jonka Hallitus määrää, sekä että valiomiehet keskenänsä 
valitsisivat puheenjohtajan". *) 

Koska valiokunnan mietinnöstä sen muutoksen vuoksi, joka 
asiassa siten päättyneen äänestyksen kautta oli tapahtunut, ei 
voitu kokouksessa, ilman edelläkäypää täydellistä muodostusta, 
edelleen keskustella, pyydettiin asian lykkäystä uuteen valio
kuntaan, ja annettiin enemmistölle toimeksi niiden päätösten joh-
dalla, joita jo oli tehty, valmistaa systemaatillinen ehdoitus maan-
viljelyskommissioniksi, joka sitten, enemmistön toiveen mukaan,**) 
olisi kokonaisuudessaan otettava kokouksen tutkitavaksi ja valio-

*) Äänestysesitys: Se joka hyväksyy valiokunnan ehdoituksen 
ylitirehtööristä ja neljästä valiomiehestä, äänestää Jaa. Jos Ei voit
taa, hyväksytään Forssellin ehdoitus että kommissionina on neljä va
liomiestä ynnä alinomainen sihteeri, jonka Hallitus määrää. Valio
miehet valitsevat keskenänsä puheenjohtajan. — Jaata äänestivät hrat 
Duncker, Nylander, Lagerstedt, Fogelholm, Avellan, Voss-Schrader, 
vapah. Gripenberg, Forssell, Hahnsson, Ingman ja Laurin; Eitä, hrat 
vapah. von Troil, Grotenfelt, kreivi Steven-Steinheil, Zitting, Lang, 
Forsberg, von Wright, Bremer, Gylden ja Sjöström. — Hrat Blom
qvist ja Serlachius eivät olleet läsnä. 

**) Äänestysesitys: Se joka tahtoo että se ehdoitus, jonka enem
mistö asiassa valmistaa, on kokonaisuudessaan kokouksessa keskus
teltava, äänestää Jaa. Jos Ei voittaa, annetaan enemmistölle toimeksi 
kokouksen valtuuskuntana kokouksen vallalla Hallitukselle antaa eh
doitus asiassa. — Jaata äänestivät hrat Duncker, Nylander, Lager
stedt, Fogelholm, Avellan, Lang, Forsberg, Voss-Schrader, von Wright, 
vapah. Gripenberg, Forssell, Hahnsson, Ingman ja Laurin; Eitä hrat 
vapah. von Troil, Grotenfelt, kreivi Steven-Steinheil, Zitting, Bremer,, 
Gylden, ja Sjöström. — Hrat Blomqvist ja Serlachius eivät olleet läsnä. 
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kunnan, vähemmistön puolustaman ehdoituksen kanssa Hallituk
selle annettava. 

§ 2. 
Käsiteltäväksi julkiluettiin kysymys n:o 37 sekä valiokun

nan III sen johdosta antama mietintö, joka kuului näin: 
»Kysymyksen n:o 37 johdosta, jonka Satakunnan maanvil

jelysseura oli esittänyt ja joka oli näin kuuluva: „ovatko alem
mat maanviljelyskoulumme niin järjestetyt, että niistä maanvilje
lyksen kehitykselle on suuremmassa määrässä apua ja jos niin 
ei ole laita, eiköhän olisi syytä ottaa uudestaan keskusteltavaksi 
kysymystä alempain maanviljelyskoulujen muodostamisesta siihen 
suuntaan, että tilallisen yhteisen kansan pojat enemmän kuin 
tähän saakka olisivat kehoitetut pyrkimään niihin", on valio
kunta käsitellessään tätä kysymystä huomannut että muutamat 
koulut eivät ole voineet täyttää niillä tavoitettua tarkoitusta, 
mutta useimmissa tapauksissa on siihen ollut syynä, että sellai
set koulut ovat olleet sijoitetut tiloille, jotka sopimattoman ase
mansa ja viljeltäviksi kelpaavain maiden vähyyden kautta ovat 
tehneet mahdottomaksi niillä panna toimeen edes jotenkin laajaa 
ja hyvin järjestettyä maanviljelystä. Muutamissa kouluissa lienee 
myöskin laita ollut niin että opetusta ja johdatusta ei ole har
joitettu sillä huolella ja asiantietävyydellä, jota paitsi on mah
dotonta oppilaissa herättää halua ja mieltymystä heidän tulevai
seen ammattiinsa ja samalla tyydyttää heidän tiedonhaluansa. 
Valiokunta on sen vuoksi arvellut että ne puutteellisuudet, jotka 
haittavat osaa näistä kouluista, eivät oikeastaan ole syntyneet 
virheistä niiden järjestyksessä, vaan ennemmin osaksi siitä ta
vasta, jolla opetusta on niissä harjoitettu, osaksi niiden sopi
mattomani paikkain vuoksi, joihin ne ovat sijoitetut. 

Valiokunta luulee sen vuoksi tässä voivansa kertoa vii
meksi koossa olleen agronoomikokouksen lausunnon: „että maan
viljelyskoulujen etuisa toimellisuus on pääasiallisesti riippuvainen 
niissä palvelevain opettajain personallisuudesta; mutta kun näillä 
opettajatoimensa ohella on täytettävänä maanviljelyksenhoitajan 
toimet, ja heiltä vaaditaan sekä perusteellisia teoreetillisia tietoja 
j a onnistunutta esitystapaa sekä tarpeellista kokemusta maanvil
jelyksen käytännöllisissä toimissa ynnä onnistunut tapa kohdella 
työväkeä ja oppilaita, niin on tietysti erittäin vaikea tavata sii
hen täydelleen soveliaita henkilöitä." Kun tähän tulee lisäksi 
että maanviljelyskoulunjohtaja nykyisissä suhteissa ei voine saada 



67 

suurempaa vuosituloa kuin 3,000 Skf ynnä huoneet ja lämmin 
eikä hänellä sitten itselleen eikä leskelle ja lapsille ole toivotta
vissa niitä pensionietuja, jotka seuraavat vakinaista virkaa, eikä 
myöskään voi saadaa enempää viranylennystä, niin tulee lahja
kas ja käytännöllisesti kunnollinen johtaja, jolla on lapsia kas
vatettavana, varmaankin usein pakoitetuksi etsimään itselleen 
parempaa toimeentuloa toisaalta. Koulu kadottaa silloin johta
jan, joka kokemuksen ja tottumuksen kautta on oppinut sovitta
maan opetuksensa oppilaittensa käsitysky'yn mukaan sekä siten 
voi herättää rakkautta ja harrastusta heidän tulevaiseen ammat
tiinsa, samoin kuin hän myöskin taitonsa kautta on voinut tehdä 
koulun maatalouden mallikelpoiseksi, jollei varain puute ole teh
nyt mahdottomaksi tätä pyrintöä. 

Näiden epäkohtain poistamiseksi esittelee valiokunta, että 
maanviljelyskoulunjohtajan palkka 10 ja 15 vuoden palveluksen 
jälkeen olisi koroitettava 500 markalla, niin että 15 vuoden 
palveluksen jälkeen hänen palkkaetunsa nousisivat ainakin 4,000 
markkaan. 

Lopuksi tahtoo valiokunta tuoda esiin mielipiteenänsä, ett'ei 
mitään sanottavaa voi saavuttaa muuttamalla maanviljelyskoulu
jen nykyistä ohjesääntöä, mutta kyllä tarkalla ja yhdenmukai
sella koulujen tarkastuksella ja varustamalla niitä taitavilla ja 
kelvollisilla johtajilla ja opettajilla sekä sijoittamalla niin paljon 
kuin mahdollista kukin koulu täysin soveliaalle tilalle. 

Mitä siihen tulee, että koulut olisivat muodostavat siihen 
suuntaan, että tilallisen yhteisen kansan pojat enemmän kuin 
tähän saakka olisivat kehoitetut pyrkimään niihin, niin on kes
kusteltaessa tästä valiokunnassa tullut ilmi että Mustialaan ja 
Kurkijoelle vuosi vuodelta yhä useampia tilallisen yhteisen kan
san poikia on ilmoitannaan ja, kun vapapaikat eivät ole riittä
neet, pyytäneet päästä maksaviksi, vaikka he siinä tapauksessa 
ovat saman järjestyksen ja työvelvollisuuden alaiset kuin vapa-
oppilaat. Voinee sen vuoksi syystä olettaa, että samassa mää
rässä kuin käsitys maanviljelyksen tärkeydestä ja arvosta ja sen 
tarkoituksenmukaisen harjoittamisen tarpeesta leviää tilallisen 
yhteisen kansan kesken, samassa määrässä myöskin sen pojat 
lukuisammin käyvät maanviljelyskouluissa, joihin heillä jo voi
massa olevan ohjesäännön mukaan on oikeus etupäässä päästä." 

Keskustelussa tuli esiin seuraavat eri mielipiteet: 
Osa kokouksen jäsenistä oli sitä mieltä, että kun valitus 



68 

että alemmat maanviljelyskoulut maassa eivät vastaa tarkoitus
tansa oli vanha ja sitä jatketaan yleisemmin ja kuuluvammm 
kuin koskaan, niin saattaa siitä päättää että joku puutteellisuus 
haittaa laitosta; ainakin antaa se aihetta vakaasti tutkimaan, 
onko niin laita. Alempien maanviljelyskoulujen tarkoitus on an
taa käytännöllistä kätevyyttä niiden töiden toimittamisessa, jotka 
tulevat esiin täydellisemmässä maanviljelyksessä, ja sen ohessa 
vähän tietoperäistä opetusta maatalouden ensimmäisissä perusteissa. 
Käytännöllinen opetus on niissä pääasia, tietoperäinen sivuasia, 
jonka vuoksi oppilaat ovat pidettävät suuremman osan vuotta 
töissä ulkona vainiolla; ainoastaan talvella saavat he muutamia 
tunteja päivässä tietoperäistä opetusta. Käytännöllisinä töinä 
ovat kyntäminen, maanviljelyskoneiden hoitaminen, ojittaminen, 
salaojitus y. m. sekä myöskin vähin maanviljelystöiden johtami
nen ja järjestäminen, mutta enin aika kuluu sellaisiin tavallisiin, 
maanviljelystöihin, joita tehdään ja toimitetaan jokaisessa vähim-
mässäkin maanviljelystaloudessa. Miksi sellaisia töitä, joissa oppi
lailla jo on taitoa, tulisi kysymykseen, ei yhteinen kansa saata 
oikeastaan käsittää; mitä taas tulee töihin, joita enemmän kehit
tyneessä maanviljelyksessä tulee esiin, niin saavuttanevat oppi
laat ainoastaan muutamissa harvoissa kouluissa, joissa on suuri 
maanviljelys, niissä jotakin mainittavaa taitoa, yhtä vähän kuin 
maanviljely stöiden johtamisessa; kouluissa, joissa on pieni j a 
osaksi paremmille ja työtäsäästäville koneille sopimaton maan
viljelys, ei harjaantumisesta tule juuri mitään. Tietoperäisen ope-
toksen taas täytyy tietysti jo siihen käytetyn lyhyen ajan, mo
nien aineiden ja oppilasten heikkojen tietovarojen vuoksi kou
luun tullessa kaikissa, kouluissa olla hyvin vähäpätöinen ja puut
teellinen. Siten varustettuina lähtevät oppilaat koulusta. Hyvin 
vähäinen osa palajaa takaisin kotiinsa, sillä vielä on harvinaista 
että sellaiset talonpojanpojat, jotka perivät talon, käyvät kou
lussa; mutta jos niin tapahtuu, huomaavat he usein, kun he 
alkavat käyttämään oppiansa, että heillä on liian vähän tai
toa parempain työaseiden käsittelemisessä, ja aina että heidän 
teoreetilliset tietonsa ovat vieläkin vähemmät. Suurin osa oppi
laita etsii itsellensä palveluspaikan ja hankkii muualla enemmän 
käytännöllistä taitoa kuin he saattaivat saada koulussa sekä ke
hittyvät aikaa myöten enemmän tahi vähemmän kelvollisiksi työ-
voudeiksi, aina sen mukaan kuin he tuntevat halua ryhtyä toi-
melliseen työhön. Näistä tulee epäilemättä monesta kelvollista 
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väkeä, joka pysyy maanviljelyksessä, mutta useimmat heistä jou
tuvat isommille maatiloille ja sangen vähäinen prosentti jää vä
häisiin maanviljelyksiin. Vihdoin antautuu sangen monet koulun 
oppilaista muihin ammatteihin ja he ovat käyneet koulussa, ei 
maanviljelyksen harrastuksesta, vaan hankkiaksensa itselleen niitä 
yleisiä tietoja, joita he tähän saakka eivät ole voineet muualla 
saada. Alemmat maanviljelyskoulut käyvät siis osaksi ylemmistä 
kansakouluista, vaan pääasiassa kasvattavat ne apulaisia suurem
mille maanviljelyksille. Tämä ei suinkaan ole hyvä ja tämä 
lienee pääsyynä siihen että kouluissa niin vähän käy tilallista 
yhteistä kansaa. Suurilla maanviljelyksillä on tosin, tien mur
tajina ja hyvän esimerkin antajina, suuri merkitys maanviljelyk
sen kehittymiselle ja sen vuoksi myöskin oikeus saada tarvettaan 
tyydytetyksi, vaan pieni maanviljelys, tuo monista yksilöistä muo
dostettu kokonaisuus, on kuitenkin se, josta, koska sen hallussa 
on suurin osa maan viljellystä maasta ja myöskin enin työvoima, 
kehityksen määrä riippuu; — ja tällä pienellä maanviljelyksellä 
ei kouluista ole melkein mitään hyötyä. Yhteinen kansa on yhä 
enemmän ruvennut tuntemaan että maanviljelyksen edullinen har
joittaminen vaatii enemmän tietoja eikä ainoastaan töiden toi
mittamisessa, jota tavallisiin maanviljelystöihin lapsuudestaan tot
tunut helposti voi oppia, vaan pääasiallisesti järkiperäisen talou
den perusteissa. Se tahtoo nyt jo tietää ei ainoastaan kuinka 
työ on tehtävä, ja johon nyt jo niin moni suuri maanviljelys 
antaa tyydyttävän vastauksen, vaan myöskin miksi, ja tähän voi 
ainoastaan koulu antaa vastauksen. Mutta yhteisellä kansalla ei 
ole varaa tuhlata kahta a kolmea vuotta oppiaksensa muutamain 
töiden tekoa, jonka he yhtä monessa kuukaudessa saattavat op
pia isommassa kartonossa tahi naapureiltansa: sen täytyy saada 
haluamansa tiedot lyhyempänä aikana tahi aikoina jolloin sillä 
on joutilaisuutta tulla kouluun oppimaan. Jos siis alemmilla 
maanviljelyskouluilla tahdotaan hyödyttää tilallista omaan maan-
viljelykseensä jääpää yhteistä kansaa ja tyydyttää sen vaati
muksia tietojen saantiin maanviljelyksessä, niin täytyy niiden 
olla tietoperäisiä ja opetusaika on sovitettava niiden tarpeen 
mukaan, jotka niitä käyttävät. Tosin koulut siten lakkaavat 
kasvattamasta isommille maanviljelijöille vouteja ja työnteettäjiä, 
mutta se luultavasti piankin synnyttäisi heidän tarvitsemiansa 
kouluja erinäisiä käytännöllisiä harjoituksia varten, joita muuta
malla sadalla markalla oppilasta kohti voisi auttaa kehitykses-
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sään. Että niinkuin nyt jätettäisiin pieni maanviljelys, josta 
maan yleinen edistys riippuu, takapajulle, jotta suurempi saisi 
työnteettäjä-tarpeensa tyydytetyksi, ei näytä hyvin harkitulta. 

Jos maanviljelyskoulut saisivat ylläviitatun uuden tarkoi
tuksen ja niistä tulisi tietoperäisiä kouluja yksivuotisella tahi 
kenties kahden talven osaksi jaetulla oppimäärällä, ja koulussa 
kävijäin annettaisiin kunkin tarpeensa mukaan suuremmissa maan
viljelyksissä etsiä tilaisuutta käytännöllisesti harjaantuaksensa, 
niin niiden apurahain kautta, joita nyt annetaan näille kouluille, 
voisi monin kerroin isompi määrä oppilaita päästä nauttimaan 
opetusta maanviljelyksessä. Niinkuin asianlaita nyt on, maksaa 
maa kutakin koulussa käyvää oppilasta kohti 631 markkaa. 
Kustannus kutakin maanviljelyskoulussa käypää oppilasta kohti 
vähenisi vieläkin, jos siitä jätettäisiin pois nyt tavallinen alkeis
kurssi, jonka kukin pyrkijä voi oppia kansakoulussa. Päivän 
selvää on kuinka paljon enemmän tietoja maanviljelyksessä voi
taisiin levittää ja kuinka paljoa useammille maanviljelykseensä 
sidotuille yhteisen kansan miehille niitä voitaisiin hankkia, jos 
alempien maanviljelyskoulujen tarkoitus olisi se kuin yllä on 
mainittu. Koulun siten ollessa järjestetty ei myöskään siitä 
syntyisi mitään hankaluutta että uiko-oppilasten sallittaisiin 
oman mielensä mukaan olla läsnä luennoissa, kuullellen niitä 
kursseja, joissa he haluavat laveampia tietoja. 

Tätä vastaan väitettiin että valitukset maanviljelyskou
luista eivät ole enentyneet vaan perinvastoin vähenevät, ja että 
yhä useampia tilallisesta yhteisestä kansasta pyrkii niihin. Muu
tamissa kouluissa oli pyrkijöitä ollut niin paljon, etfei kaikkia 
ole voitu ottaa vastaan, ja tämähän oli paras todistus siitä että 
nyt ollaan tyytyväiset niiden järjestykseen. Koulu ei voi olla 
käytännöllistä opetusta paitsi, koska puuttuu tarpeeksi tilaisuutta 
saada sitä muualta, koska se oli välttämätön opastusaine, koska 
ilman sitä kasvatettaisiin itserakkaita ja itseviisaita miehiä, jotka 
eivät tiedä mitään eivätkä taida mitään toimittaa, ja koska se 
vihdoin on tarpeellinen ylläpitämään oppilasten tottumusta työhön, 
ja heidän terveydellensä, joka alinomaisesta alallaan istumisesta 
kirjan ääressä, kun he ennen olivat tottuneet liikkuvaiseen elä
mään, arveluttavasti kärsisi. Se tietoperäinen opetus, jota nyt 
annetaan, on täysin riittävä, jos vahvistettua oppimäärää seurat
taisiin ja harrastettaisiin. Olisipa vaarallista kokea luoda henki
löitä, joilla olisi syvä tieteellinen oppi, vaan jotka ylenkatsoi-



71 

sivat käytännöllistä työtä, jota ke kuitenkin maanviljelijöinä oli
sivat pakoitetut tekemään. Heidän ei pitäisi vieraantua työstä. 
Jospa he ovatkin ennen tehneet useita töitä, joita koulussa tulee 
esiin, niin voidaan työtä kuitenkin tehdä monella tavalla, jota 
urakkatyöt usein todistavat, koska toinen tekee työn pian ja 
hyvin, kun sitä vastaan toinen tekee sen huonosti ja kuitenkin 
tarvitsee siihen pitemmän ajan. Meillä oleva kyllin suuri tai
pumus hylkäämään käytännöllinen työ ja etsimään keveämpää 
elämistapaa on tärkeä syy koulussa pidättämään käytännöllistä 
opetusta. Oppilas ei ole ainoastaan pidätettävä työn tottumuk
sessa vaan myöskin opetettava käsittämään huolella ja taitavuu
della tehdyn säännöllisen työn arvoa. Yhteinen kansa ei tunne 
vielä ylemmän maanviljelysopetuksen tarvetta; ehdoiteltu muu
tos on sen vuoksi liian aikainen ja voisi vasta kenties tulevai
suudessa tulla sopivaksi ja hyödylliseksi. Vaarallista olisi muu
toin oppilaihin koota joukon alkeita, joita he eivät voisi käsittää; 
he voisivat siitä, helposti viehättyä luulemaan tietävänsä paljonkin, 
joka tekisi heidät naurattaviksi ja kokonaan hävittäisi näitä 
koulujen kohtaan syntyvän luottamuksen. Opetuksen täytyy olla 
sovitetun oppilasten käsitysvoiman mukaan. Kun vaatimukset 
kouluun pyrkijöiltä voitaisiin koroittaa, sittenkun kansakoulut ovat 
ennättäneet käydä yleisemmiksi, saataisiin enemmän aikaa var
sinaiselle ammattiopetukselle. Vika kouluissa ei ole järjestyk
sessä vaan johdossa, sen ohjesäännön käyttämisessä ja yhden
mukaisen tarkastuksen puutteessa. 

Mitä tulee kustannuksiin oppilasten kasvatuksesta, niin ei
vät ne ole niin suuret kuin yllämainittu numero osoittaa. Täy
tyyhän olettaa että osa näistä kustannuksista on tullut maan hy
väksi ja siten kohottanut koulutilain pääoma-arvoa. Myöskään 
ei pitäisi laskea kustannuksia oppilasta kohti vuodelta, vaan ope-
tusajalta, s. o. mitä oppilas maksaa, kun hän oppimääränsä pää
tettyä alkaa, työn kautta ammatissansa, suorittamaan takaisin 
velkaansa maalle. Että maa ei ole kypsä ehdoitetulle muutok
selle osoittaa edelleen sekin että niin usein kuin tämä on jou
tunut keskustelun alaiseksi enemmistö aina on vastustanut sitä. 

Ne kokouksen jäsenet, jotka kannittivat vastakkaista mieli
pidettä, huomauttivat tätä vastaan että tyytymättömyys koulujen 
järjestykseen vielä oli yleinen ja että edelleen sangen harvat 
maanviljelyskoulujen oppilaista palasivat omaan maanviljelykseen, 
jos kohta vähän useampia talollisten poikia, useimmiten nuorempia, 
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jotka tavallisesti ottavat renginpaikan muualla, nyt pyrki niihin. 
Muutoin on asianlaita niin ainoastaan muutamissa harvoissa kou
luissa, joissa suurempi maanviljelys antaa oppilaille tilaisuutta 
ainakin päästä käytännöllisen taidon alkuun. Tilaisuutta saada 
Jkäytännöllistä taitoa on meikein joka läänissä, kun sitä vastaan 
maanviljelyskouluissa ainoastaan muutamissa lääneissä on sellai
nen maanviljelys, että niissä saattaa saada jotakin harjaantu
neista parempien työkalujen ja koneiden käyttämisessä. Edelly
tys että tietoperäinen opetus kasvattaisi kopeita ja ylpeitä ihmi
siä ei ole juuri mahdollinen ajatella, sillä onhan ainoastaan ky
symys yksivuotisesta oppimäärästä ja opetuksesta ensi alkeissa, 
j a sen lisäksi yhteiselle kansalle, joka etsii tätä alkeiskurssia 
oppiaksensa paremmin käsittämään sen maanviljelyksen perusteita, 
josta se elää. Ei ole peljättävissä että tottumus työntekoon un
hottuisi yhdessä vuodessa ja vielä vähemmin jos oppimäärä jae
taan kahta talvea kohti, jonka kautta yhteys kodin kanssa py
syisi vielä kiinteämpänä. Että työnteko on hyödyllistä ja tar
peellista kohottamaan käytännöllistä taitoa myönnetään kernaasti, 
vaan minkä vuoksi se olisi opittava koulussa, kun sen usein voi 
paremmin saavuttaa muualla, ei ole todistettavissa. Tosin on 
koulussa korkealle saatettu maanviljelys hyvänä opetusvälikappa-
leena, jonka avulla opettaja, kun hän sen näkee tarpeelliseksi ja 
soveliaaksi, saattaa tehdä selvemmäksi muutamia kohtia esityk-
sestänsä, vaan se ei ole välttämätöntä tietoperäiselle opetukselle. 
Jos työnteko erittäin koulussa olisi omiaan pidättämään ja enen
tämään halua ryhtymään käytännölliseen työhön, niin eihän niin 
usein tapahtuisi että ulospäässeet oppilaat, kun he rupeavat pal
velukseen, koettavat päästä työvelvollisuudesta. Eihän ylimal
kaan voi pakoittaa ihmisiä tuntemaan harrastusta käytännölliseen 
työhön, jos se heiltä puuttuu. Eihän tarvitsisi hyljätä todella 
opettavaista työntekoa, missä se olisi mahdollinen, mutta tieto-
peräisen opetuksen pitäisi olla pääasiana. Hyödyttömäin ja kä
sittämättömäni tietojen kasaaminen oppilaille olisi tosin vaaral
lista, vaan eihän niitä tarvitsisi antaa heille siinä muodossa että 
ne jäisivät kuolleiksi ja tehottomiksi. Eihän tarvitse muuta kuin 
muistaa kansakouluja maassamme. Näissäkin havaittiin käsityön 
opetus hyödylliseksi, mutta se on ainoastaan yksi opetusaineista 
eikä kukaan tahtone väittää että niissä kasataan sulamattomia 
teoriioita oppilasten päähän. Samoin seminaareissa. Niihin pyrkii 
oppilaita sangen vähillä alkutiedoilla, vaan soveliaan menetystä-
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van kautta ja käyttämällä soveliaita osia tieteen ensi alkeista, 
•saavutetaan niissä sangen hyvät tulokset. Miksikä sitä ei maan
viljelyskouluissakin voisi panna toimeen? 

Väite että kustannus oppilaista olisi laskettu liian suureksi 
kiellettiin, sillä alempain maanviljelyskoulujen vuosirahansään-
nössä ei ole mitään summia, joita on käytetty maanviljelyksen 
parantamiseksi. Missä sitä on tarvittu, on eri määrärahoja sitä 
varten myönnetty. Oppilaat antavat maanviljelyksen hoitoon 
tarvittavan työvoiman ja saavat maksuksi siitä ylöspidon, sairas-
hoidon y. m. Laskiessa mitä kukin oppilas maksaa ei ole las
kua tehtävä koko kouluajan mukaan vaan vuodelta, sillä opetuk
sen tarkoitus maanviljelyskoulussa on aivan toisenlainen kuin muissa 
kouluissa. Jos yhteinen kansa ei voi saada elävää ja helpom
min saatavaa oppia maanviljelyksessä kuin se joka nyt on tar
jona, niin ei ole odotettavissa suuria edistyksiä sen maanvilje
lyksen kehityksessä. Aikomus on tosin aina ollut näiden kou
lujen avulla yhteisen kansan kesken levittää elävämpää oppia 
maanviljelyksessä, mutta ne ovat kuitenkin tähän saakka aino
astaan suurille maanviljelyksille kasvattaneet enemmän tahi vä
hemmän kelvollista palkollisväkeä. 

Tämän jälkeen tapahtuneessa äänestyksessä voitti se mieli
pide että kouluissa olisi edelleen annettava sekä käytännöllistä että 
Metoperäistä opetusta, *) jonka jälkeen kokous rupesi lähemmin 
käsittelemään valiokunnan ehdoitusta niiden epäkohtain poistami
seksi, joita on ilmaantunut muutamissa kouluissa. 

Pahimpana syynä siihen, ett'ei koulut kaikkialla vastaa 
tarkoitustansa, on pidetty vaikeutta saada kelvollisia johtajia. 
Nämä saattavat nyt tuskin saada suurempia tuloja kuin 3,000 

*) Äänestysesitys: Se joka hyväksyy valiokunnan mielipiteen 
että opetus alemmissa maanviljelyskouluissa edelleen on oleva sekä 
tietoperäinen että käytännöllinen, äänestää Jaa. Jos Ei voittaa, puo
lustetaan alempain maanviljelyskoulujen uudestaan järjestämistä sii
hen suuntaan, että opetus on ainoastaan tietoperäinen ja yksivuoti
nen, erittiin järjestämällä käytännöllisiä kursseja niille, jotka sitä 
haluavat, joko maanviljelyskouluissa tahi muilla tiloilla,, joiden maan
viljelys on etevä. — Jaata äänestivät hrat vapah. von Troil, Duncker, 
Grotenfelt, kreivi Steven-Steinheil, Lagerstedt, Fogelholm, Zitting, 
Lang, von Wright, Hahnsson, Bremer ja Laurin; Eitä, hrat Nylander, 
Avellan, Forsberg, Voss-Schrader, vapah. Gripenberg, Forssell, Gyl
den, Sjöström ja Ingman. — Hrat Blomqvist ja Serlachius olivat 
poissa. 
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markkaa, jonka vuoksi kelvollisemmat ensi tilaisuudessa koetta
vat saada parempaa toimeentuloa toisaalla. Tämän estämiseksi 
oli ehdoiteltu että maanviljelyskoulunjohtajain palkka 10 ja 15 
vuoden palveluksen jälkeen olisi koroitettava 500 markalla, niin 
että 15 vuoden palveluksen jälkeen heidän palkkaetunsa nousisi
vat ainakin 4,000 markkaan — jonka myöskin kokous hyväksyi. 

Edelleen oli puolustettu yhdenmukaista ja tarkkaa koulujen 
tarkastusta ja että ne olisivat varustettavat taitavilla ja kelvollisilla 
johtajilla ja opettajilla sekä että kukin koulu olisi sijoitettava niin 
paljon kuin mahdollista täysin soveliaalle tilalle. 

Kokous tiesi että sangen suuri säännöttömyys on vallinnut 
sekä opettajain asettamisessa että maanviljelyskoulujen sijoituk
sessa ja tarkastuksessa. Väliin on opettajat asettanut maanvil
jelyskoulun johtokunta, väliin sen tilan omistaja, johon koulu on 
sijoitettu; toisinaan on koulun tarkastusta toimittanut erityinen 
koulunjohtokunta, toisinaan maanviljelysseura; väliin on maan
viljelysseura saanut määrätä paikan koululle, väliin on se tapah
tunut maanviljelysseuraa kuulematta. Tästä on monta epäkohtaa 
syntynyt, niinkuin että on otettu kykenemättömiä opettajia, että 
koulu on sijoitettu sopimattomasti y. m. Koska maanviljelysseu
rat ovat luonnollisimmat hoitamaan paikkakuntansa asioita ja 
vaatimukset maanviljelyskoululta eri paikoilla voivat olla erilaiset, 
niin pitäisi maanviljelysseuroille ylimalkaan antaa enemmän tilai
suutta kunkin paikkakunnallansa määrätä paikan koululle ja jär
jestää sen vähempiä erikoisseikkoja. Valtiolla, joka antaa mää
rärahat, on oleva kiistämätön oikeus antaa koululle ohjesäännön 
ja pitää yleistä tarkastusta. Kokous tahtoi sen vuoksi, samalla 
kun se hyväksyi valiokunnan ehdoituksen, huomauttaa, että jos 
maaviviljelyskoulu sijoitetaan yksityiseen kartanoon, olisi maanvil
jelysseuroja ensin kuultava siitä onko paikka sovelias, millä as
teella on tilan viljelys, ja onko omistaja kyllin varakas pitämään 
maanviljelystä mallikelpoisena. 

Mitä tulee siihen onko soveliasta sijoittaa koulua yksityi
seen kartanoon, arveli kokous että sekä yksityinen kartano että 
kruunun yhtä hyvin soveltuisi tähän, kun vaan pidetään vaari 
oikeasta suhteesta oppilasten luvun ja maanviljelyksen suuruuden 
välillä. Kuitenkin puolustaa usea seikka sijoittamista yksityi
seen kartanoon, kun uusia kouluja perustetaan. Osaksi käyvät 
koulut helpommiksi kun ei tarvitse ostaa tilaa, osaksi voisi ne 
paremmin sijoittaa tarpeelliselle paikalle, osaksi olisi helpompi 
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niissä sovittaa oppilasten luku opetusvälikappaleen mukaan, kun 
sitä vastaan kruunun tilalla kernaasti tahdotaan ottaa liian suuri 
luku oppilaita kustannusten vähentämiseksi. Myöskin kehittyy 
maanviljelys usein ripeämmin yksityisellä tilalla, missä omistaja 
ei ole sidottu määrärahoista ja oppilaat pysyvät enemmän palve
lijain asemassa. 

21 p:nä jMaalisknu t a. 
§ 1. 

Esiteltiin kysymykset n:ris 4, 15, 63 ja 67 ynnä valio
kunnan III näiden kysymysten johdosta antama mietintö, joka 
kuului näin: 

»Alemman maanviljelyskoulun tarve Karjalan osalle Kuo
pion lääniä, huomautettu kysymyksessä n:o 15, tyydytetään valio
kunnan mielestä parhaiten siten, että Kurkijoen maanviljelys-
opistossa, joka tosin on perustettu maanviljelysseikkain mukaan 
Wiipurin läänissä ja etuoikeudella hakijoille tästä läänistä päästä 
opistoon, mutta joka sen ohessa on aiottu maanviljelystietojen ja 
taidon levittämiseksi Itä-Suomessa täyttämään samaa tarkoitusta, 
jonka Mustialan maanviljelysopisto on täyttänyt maan läntisellä 
osalla, määrätty luku oppilaspaikkoja, ehdoitellen kaksitoista, pi
dätetään hakijoille Karjalan osasta ensinmainittua lääniä; ja va
liokunta luulee että, koska Kurkijoen opistossa on käytettävissä 
isompi määrä opettajia sekä suurempi johonkin määrään jo kehi
tetty maanviljelys, tarkoitus opetuksella vastamainitun järjestel
män kautta helpommin ja täydellisemmin on saavutettava, 
kuin jos uusi alempi maanviljelyskoulu perustettaisiin pohjoiseen 
Karjalaan. 

Mitä taas tulee kysymykseen n:o 63 että Waasan läänin 
tarpeeksi perustettaisiin uusi keskemmässä oleva alempi maanvil
jelyskoulu suomella opetuskielenä, ehdoittelee valiokunta että 
agronoomikokous tahtoisi maan Hallitukselle esitellä että, kun 
kontrahtiaika Tarvaalan sotilasvirkatalon haltian kanssa Saari
järven pitäjässä alemman maanviljelyskoulun ylläpidosta maini
tussa virkatalossa on loppuun kulunut, uusi suomenkielinen alempi 
maanviljelyskoulu perustettaisiin soveliaalle tilalle jossakin kes
kemmässä olevassa paikkakunnassa Waasan lääniä. 

Maanviljelysopetuksen tarpeen tyydyttämiseksi Turun ja 
Porin läänissä on maan Hallitus, sitten kun alempi maanviljelys-
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koulu Birilän kartanossa Raision pitäjässä on lakannut toimes
taan, määrännyt että Mustialan maanviljelysopistossa joka vuosi 
määrätty luku nuorukaisia viimemainitusta läänistä, sittemmin 
vahvistettu kahdeksitoista, vapaoppilaina opiston alemmalla osas
tolla on saava opetusta ja johdatusta maanviljelyksessä; mutta 
katsoen puheenaolevan läänin suureen väkilukuun sekä kysymyk
sessä n:o 4 Keisarillisen Suomen Talousseuran tekemään esityk
seen, luulee valiokunta kuitenkin olevan kokouksen tutkittavaksi 
-ehdoiteltava, eikö kokouksen mielestä olisi syytä maan Hallituk
selle esitellä alemman maanviljelyskoulun perustamista tarkoituk
seen soveliaalle maatilalle Satakunnassa, jonka jälkeen nuo kak
sitoista oppilasta Turun ja Porin läänistä, jotka yllämainitun 
määräyksen mukaan joka vuosi ovat ylläpidettävät Mustialan 
maanviljelysopistossa, vasfedes voisi ottaa etupäässä Varsinais-
Suomesta, joka Turun rautatien avauksen jälkeen on mukavam
massa yhdistyksessä Mustialan maanviijelysopiston kanssa kuin 
mainitun läänin pohjoinen puoli. 

Mitä vihdoin tulee kysymyksessä n:o 67 tehtyyn ehdoituk-
seen esittelee valiokunta että kokous tahtoisi suostua tekemään 
maan hallitukselle esityksen siihen suuntaan että, kun alempia 
maanviljelyskouluja perustettaessa kaikin puolin tarkoituksenmu
kaista kruunun omistamaa maatilaa ei ole käytettävissä, uudet 
maanviljelyskoulut olisivat sijoitettavat yksityisille siksi täysin 
soveliaille maatiloille, jos sellaisia mainittuun tarkoitukseen on 
saatavissa." 

Keskusteltaessa kysymyksestä n:o 15, jota valiokunta ensin 
oli käsitellyt, huomauttivat muutamat kokouksen jäsenistä että 
Kuopion lääni todella on uuden maanviljelyskoulun tarpeessa. 
Savon osaan lääniä perustettu koulu ei vastaa tarkoitustansa. 
Käytännöllisenä opetuslaitoksena ei se paljoa hyödytä, koska 
maanviljelys on vähäinen ja maa mahdottoman kivinen. Sen 
uudestaan järjestämistä tietoperäiseksi kouluksi, vaikka siitä oli 
tehty esityksiä, ei ole sallittu. Karjalan osaan lääniä sijoitettu 
koulu, jolla niinikään ei ollut sanottavasti mitään maanviljelystä, 
on aikoja sitten lakannut. Lääni on siis suuresti uuden maan
viljelyskoulun tarpeessa ja se olisi sijoitettava pohjoiseen Karja
laan. Tässä seudussa ovat paremmin hoidetut maanviljelykset 
harvinaiset ja hyvä esimerkki tarpeellinen. Maanviljelys Kar
jalassa on viime aikoina ruvennut edistymään, jonka vuoksi olisi 
tarpeellista nyt niin paljon kuin mahdollista sitä edesauttaa. 
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Karjala edustaa suurta alaa lukuisalla väestöllä eikä sitä pitäisi 
jättää kokonaan omaan varaansa. Uusi maanviljelyskoulu täällä 
voisi käytännöllisenä laitoksena hyödyttää myöskin Savoa, koska 
luonnonsuhteet molemmissa maakunnissa ovat hyvin yhtäläiset. 
Että koulu pohjoiselle Karjalalle on tarpeellinen näkyi siitäkin 
että oppilaita sieltä on pyrkinyt maanviljelyskouluihin läänin 
ulkopuolella. 

Toiset arvelivat, samoin kuin valiokunta, että tätä Kuo
pion läänin tarvetta voisi helpommalla ja yhtä tarkoituksenmu
kaisesti tyydyttää hankkimalla Kurkijoen opistoon sijaa 12 oppi
laalle Kuopion läänistä sen luvun yli, joka jo on opistolle mää
rätty. Uuden koulun perustaminen pohjoiseen Karjalaan kävisi 
mahdottoman kalliiksi, mutta Kurkijoelle tarvittaisiin vaan vä
häpätöisiä uudisrakennuksia ja siellä on jo olemassa riittävästi 
opettajavoimia. Myöskin on maanviljelys siellä jo sekä suuri että 
jotenkin edistynyt, niin että oppilaat siellä voisivat saada riit
tävää ja opettavaista tointa. Siellä on jo 500 tynnörinalaa 
auran alla ja maanviljelystä voisi vieläkin kehittää; myöskin ovat 
kulkuneuvot Kurkijoen ja Karjalan välillä suviaikaan hyvät. 
Arveltiin että uusi koulu pohjoisessa Karjalassa ei vetäisi enem
män kuin entisetkään puoleensa tilallisen yhteisen kansan poikia, 
sillä asianlaita on yleiseen sellainen pohjoisissa osissa maata että 
kouluissa käy enemmän niitä, jotka kokevat oppia voudeiksi ja 
sitten ottavat paikan etelämmässä, koska heidän kotiseuduillaan 
ei ole isompia tiloja, missä he voisivat saada palveluspaikkaa. 
Koulu siis siellä vähemmin kuin muualla hyödyttäisi tilallista 
osaa väestöstä tahi kohottaisi sen maanviljelystä. 

Tätä vastaan lausuttiin että Kurkijoki on 30 peninkulmaa 
ja enemmänkin pohjoiseen Karjalan parhaiten asutuista paikka
kunnista, joiden juuri pitäisi saada hyvää esimerkkiä eikä tar
vita etsiä itselleen oppia maanviljelyksessä niin kaukaa kotoa. 
Pohjoinen Karjala on asemaltaan paljon pohjoisempana kuin Kur
kijoki ja niin erilainen maanlaadun ja ilmanalan puolesta että 
saattaisi olla täytymys käyttää toisia menettelytapoja kuin niitä, 
jotka voivat olla soveliaat Kurkijoen maanviljelykselle. Hyvin 
järjestetyssä ja sijoitetussa koulussa Karjalassa kävisi varmaan, 
kin paljon sellaisia oppilaita, jotka tahtovat pysyä omina maan
viljelijöinänsä. Vaikka Joukkola oli aikanaan sangen huono koulu, 
niin on vieläkin useita sen oppilaista, jotka menestyksellä har
joittavat omaa maanviljelystä. Että ne, jotka tähän saakka ovat 
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pyrkineet Kurkijoelle, eivät ole palanneet kotiseutuunsa, tullee 
kaiketi siitä, että he olivat renkejä. Talollisten pojat, jotka pe
rivät talon, eivät saata lähteä niin kauaksi etsimään jotakin 
oppia maanviljelyksessä. Myöskin lienee Kurkijoella annettu 
vaatetusapu ollut osaksi syynä siihen että on lähdetty juuri sinne. 
Jollei Kuopion lääni voisi saada omaa maanviljelyskoulua Kar
jalaan, niin hyödyttäisi sitä enemmän stipendit 12 oppilaalle, 
jotka niillä voisivat etsiä oppia jossakin lähempänä olevassa maan
viljelyskoulussa, jonka maanviljelyssuhteet ovat enemmän saman
laiset kuin Karjalassa. 

Kokous päätti*) valiokunnan ehdoituksen mukaan ehdoi-
tella, että Kurkijoen maanviljelysopistoon asetettaisiin 12 oppilas
paikkaa pyrkijöille Karjalan osasta Kuopion lääniä. 

Sitten keskusteltaessa kysymyksestä n:o 63 uuden maanvilje
lyskoulun perustamisesta suomenkieliselle väestölle Waasan läänissä 
päätti kokous puolustaa uutta keskessä sijaitsevaa maanviljelyskou
lua suomenkieliselle väestölle sanotussa läänissä, sitä kernaammin 
kuin jo viime valtiopäivällä talonpoikaissääty hyväksyi anomuk
sen siitä. Valiokunnan ehdoitusta että se olisi perustettava sit
ten vasta kun kontrahti Tarvaalan sotilasvirkatalon arentimiehen 
kanssa päättyy, jolloin tämä koulu olisi lakkautettava, ei kokous 
hyväksynyt. Koska Tarvaala nyt jo on varustettu koululle tar
peellisilla rakennuksilla ja siinä Kurkijoen ja Söderkullan jälkeen 
on enimmät oppilaat; koska sen asema on keskessä, jollei Vaasan 
läänille, niin ainakin laajalle alueelle suomenkielisellä väestöllä, ja 
kun Waasan lääni on niin suuri kuin Turun ja Hämeen läänit 
yhteensä, niin ei kokous nähnyt olevan syytä sen lakkauttamiseen, 
jollei arentimies kontrahdin päätyttyä itse puolestaan luovu siitä. 

Kysymyksen n:o 4 johdosta päätti kokous ilman keskus
telua, hyväksyen valiokunnan ehdoituksen, Hallitukselle esitellä 
alemman maanviljelyskoulun perustamista tarkoitukseen soveliaalle 

*) Äänestysesitys: Se joka hyväksyy valiokunnan mietinnön, 
kahdentoista oppilaspaikan asettamisesta Kurkijoelle Karjalan osaa 
varten Kuopion läänistä, änestää Jaa. Jos Ei voittaa, puolustaa ko
kous uuden alemman maanviljelyskoulun perustamista tähän paikka
kuntaan.— Jaata, äänestivät hrat vapah. von Troil, Grotenfelt, kreivi 
Steven-Steinheil, Zitting, Lang, Voss-Schrader, vapah. Gripenberg, 
Hahnsson, Bremer ja Gylden; Eitä hrat Duncker, Nylander, Lager-
stedt, Fogelholm, Forsberg, von Wright, Forssell, Sjöström ja Laurin, 
— Hrat Blomqvist, Serlachius ja Ingman olivat poissa; hra Avellan 
ei antanut ääntänsä. 
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tilalle Satakunnassa, jonka jälkeen ne 12 oppilasta Turun ja Po
rin läänistä, jotka aikaisemmin Hallituksen tekemän määräyksen 
mukaan joka vuosi ovat ylläpidettävät Mustialan maanviljelys-
opistossa, vastedes voisi ottaa etupäässä Yarsinais-Suomesta. 

Kun kokous sitten otti tutkittavaksi kysymyksen n:o 67 
koulujen sijoittamisesta yksityisille tiloille, niin lausuttiin samaa 
kuin jo aikaisemmin kysymystä 37 käsiteltäessä oli esiin tuotu, 
nimittäin että koulut sen kautta käyvät paljon helpommiksi; että 
niissä saattaisi paremmin sovittaa oppilasmäärän peltoalan ja ope-
tusvälikappaleiden mukaan kuin kruunun tilalla, missä täytyy 
koettaa pitää niin monta oppilasta kuin mahdollista kustannuk
sen vähentämiseksi; sekä että oppilaita yksityisillä tiloilla saat
taisi pitää enemmän palvelijoina, joten he vähemmin saisivat 
aihetta pitää itseään herroina. Edelleen saattaisi koulun hel
posti muuttaa, jollei se täyttäisi tarkoitustansa, ja helpommin 
sijoittaa soveliaammalle paikalle. 

Tämän johdosta suostui kokous lausumaan että kun alempia 
maanviljelyskouluja perustettaessa kaikin puolin tarkoituksenmu
kaista kruunun omistamaa maatilaa ei ole käytettävissä, uudet 
maanviljelyskoulut olisivat sijoitettavat yksityisille siksi täysin so
veliaille maatiloille, jos sellaisia mainittuun tarkoitukseen on saa
tavissa, jolloin ensin asianomaisen maanviljelysseuran lausunto olisi 
vaadittava. Sen ohessa huomautti kokous toivottavaksi että joh
taja olisi, maanviljelysseuroja kuultua, Maanviljelys-Toimitus
kunnan otettava, jonka kuitenkaan ei pitäisi jättää huomioon otta
matta maanomistajan lausumia toiveita. Koska palkka ja eh-
doiteltu palkankoroitus tulisi Valtiolta, näytti kokouksesta sove
liaalta että johtaja siten asetetaan, hänen asemansa johtokunnan 
suhteen muutoin millään tavoin muuttumatta. 

§ 2. 

Sitten otettiin käsiteltäväksi kysymys n:o 43 ynnä valio
kunnan II siitä antama mietintö, joka kuului näin: 

»Edelliseen osaan kysymyksestä oli valiokunnan mielestä 
vastaaminen kieltävästi, jälkimmäiseen osaan sitä vastaan myön
tävästi, koska valiokunnan mielipiteen mukaan lääninkarjakkojen 
tulee opettaa sekä meijeritaloutta että myöskin karjan korjuuta 
j a hoitoa. — Valiokunta lausuu sen ohessa seuraavat toivomuk
set niiden vaatimusten suhteen, jotka vasfedes ovat asetettavat 
lääninkarj akoille: 
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1) Vastaiseksi voisi lääninkarjakoiksi ottaa taitavia nais-
meijeristejä, jotka ovat suorittanut täydellisen oppimäärän meije-
rikoulussa, mutta aikaa myöten pitäisi näihin toimiin kokea saada 
henkilöitä, jotka ovat läpikäyneet meijeriosaston Mustialan maan
viljelys- ja meijeriopi8tossa, tahi joilla on vastaava tiedonmäärä. 

2) Olkoonpa nämä henkilöt päästetyt mistä opetuslaitok
sesta tahansa, pitää valiokunta välttämättömänä ehtona, että 
sellaisten tointen saamiseksi, hakijan on näytettävä todistus v ä 
hintäänkin 2 vuoden käytännöllisestä palveluksesta ajanmukai
sessa meijerissä tahi sen hoitamisesta. 

3) Kaikkien lääninkarjakkojen pitäisi olla asianom. val-
tionmeijeristein tarkastuksen alla ja olisi näiden, kun tarve vaa
tii, kokoonkutsuttava lääninkarjakot opetettaviksi. 

4) Mitä lääninkarj akkojen palkkaan tulee, arvelee valio
kunta nykyisen palkan, olevaisissa suhteissa, riittäväksi, vaan 
että heidän matkakulunkinsa korvattaisiin kaikissa lääneissä. 
Vastedes, kun tiedoltaan paremmin varustettuja henkilöitä voisi 
saada näihin paikkoihin, olisi kuitenkin palkka koroitettava. 

Ylläsanotun perusteella ehdoittelee valiokunta kunnioittik-
sella, että kokous tahtoisi hallitukselle esitellä, että, kun vast 
edes asetetaan lääninkarjakkotoimiin henkilöitä, valiokunnan anta
maan lausuntoon kiinnitettäisiin asianomaista huomiota." 

Kokoukselle oli tunnettua että karjakoilta usein puuttui 
tarpeeksi tietoja voidaksensa tyydyttävästi neuvoa ei ainoastaan 
meijeritaloudessa vaan myöskin karjan hoidossa ja ruokkimisessa,, 
He saavat nyt opetuksensa alemmissa meijerikouluissa, vaan sa
massa suhteessa kuin meijeritoimi ja karjanhoito kehittyy, pitäisi 
myöskin vaatimukset karjakoille koroitettaman. Heidän tietonsa 
tätä nykyä eivät ole tyydyttävät. Kokous arveli sen vuoksi 
ett'ei lääninkarjakoiksi vastedes pitäisi ottaa muita kuin Mus
tialan meijerikoulun läpikäyneitä, ja että heidän, ennenkun astu
vat virkaansa toimittamaan, pitäisi olla ollut käytännöllisessä pal
veluksessa tarpeeksi pitkän ajan. Hedän pitäisi myöskin olla 
tarpeellisen valvonnan alla. Koska he tähän saakka ovat olleet 
maanviljelysseurani välittömän valvonnan alla, niin tulisi maan
viljelysseurani vastedeskin järjestää, johtaa ja tarkastaa heidän 
toimiansa. Niinikään on tärkeää että heidän tietojansa kohote
taan samassa määrässä kuin ammatti edistyy; sen vuoksi luuli 
kokous hyödylliseksi ja tarpeelliseksi että heitä siinä suhteessa 
tutkisi valtion- tahi lääninmeijeristi, jonka aika ajoin pitäisi teet-
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tää heillä työtä oman valvontansa alla ja silloin neuvoa heille-
niitä uusia menettelytapoja, jotka viime aikoina ovat hyväksi 
nähdyt. Kokous luuli, Mustialan meijeriylikoulun ollessa järjes
tettynä niinkuin nyt, käyvän vaikeaksi saada sieltä tarpeellista 
määrää soveliaita pyrkijöitä näihin virkoihin, jollei sisäänpääsy
vaatimuksia naisosastolla vähin muuteta. On nimittäin pelkää
minen, että jos määräys, että sisäänotettavien täytyy olla läpi
käynyt täydellinen oppimäärä naiskoulussa, saa olla entisellään,, 
naisosasto saisi liian vähän oppilaita, jotka tahtovat opetteleita 
lääninkarjakoiksi, jonka ohessa nämä henkilöt hienon sivistyk
sensä vuoksi olisivat vähemmin soveliaat näihin virkoihin. — 
Kun maanviljelysseurat ottavat toimeen karjakot, arveli kokous 
ettfei tämä kysymys antaisi aihetta mihinkään esitykseen Halli
tukselle, vaan päätti että sihteerin olisi annettava maanviljelys
seuroille tieto kokouksen mielipiteistä ja valiokunnan mietinnöstä,, 
kehoittaen vasfedes näiden virkain toimittajia ottaessa kiinnittä
mään tarpeeksi huomiota niihin näkökohtiin, joita valiokunta on 
huomauttanut sekä panemaan toimeen siinä osoitettua tarkastusta. 

§ 3. 

Otettiin käsiteltäväksi kysymys n:o 10 ynnä valiokunnan II 
siitä antama lausunto, joka kuului näin: 

„ Vaikka maassa on viljan- ja tervantarkastajia, ei valio
kunta kuitenkaan ole luullut voivansa puolustaa vointarkastajain 
asettamista nykyjään vallitsevissa vientisuhteissa, sen vuoksi että 
sellainen toimenpide vaikuttaisi haitallisesti yksityiseen asioimis-
toimeen, koska tarkastuksen pitää, jos sillä on oleva jotakin mer
kitystä, välttämättömästi olla pakollinen, joka taas, koska vienti
kaupan harjoittajat niin laajassa maassa kuin meidän ovat ääret
tömän monet, valtiolle tuottaisi liian tuhottomia kustannuksia 
verraten siihen epätietoiseen hyötyyn, joka siitä voisi olla odo
tettavissa. Koska voi myöskin on sellainen tavara, joka hel
posti muuttuu, ei tarkastus kaupassa ulkomaan kanssa voi saada 
sitä merkitystä, kuin tavaroissa, jotka eivät muutu. Edelleen 
että vointarkastajia ei myöskään ole missään muussa maassa, 
ainoastaan voipörsseissä, antanee myöskin enemmän tukea epää
vään lausuntoomme. 

Sen johdosta mitä tässä yllä on lausuttu ehdoittelee valio
kunta nöyryydessä kokoukselle, että tämä kysymys ei antaisi ai
hetta mihinkään esitykseen hallitukselle." 

6 
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Mietintö saavutti pääasiassa kokouksen hyväksymisen. Ko-
Isous arveli nimittäin että niin tärkeätä kuin olisikin meijeritoi-
men hyötyiselle edistymiselle, että voikauppa onnistuneesti jär

jestettäisiin, niin ei se voi tapahtua sellaisten vointarkastajain 
tahi lajittelijain kautta kuin tässä kysymyksessä pyydetään. Voi 
on ainetta, joka ei pysy kauan samanlaisena. Se voi viennissä 
helposti muuttua, jonka vuoksi ostajan täytyy uudestaan tutkia 
sen laatua ja arvoa. Vointarkastajia ei sen tähden olekaan ase
tettu muualle kuin voipörsseihin, missä heidän toimenaan on an
taa arvostelunsa kaupaksi tarjotusta tavarasta. Näissä ei tut
kimatta hyväksytä mitään merkkiä, koska paraskin voi sopi
mattomista suhteista viennissä, iästä y. m. saattaa turmeltua tahi 
muuttua huonompaan asteesen. Myöskään eivät kauppamiehemme 
kokouksen mielestä vielä tee sellaista eroitusta hienon ja kesku-
laisen voin välillä, että kustannus tarkastuksesta tulisi korva
tuksi. Jos muutoin jotakin hyötyä tarkastuksesta on saavutet
tava, niin tulee sen olla pakollinen; muussa tapauksessa ei os
tajalla ole mitään varmuutta. Jos joku tahtoisi voitansa tarkas
tetuksi tahi varustetuksi todistuksella, niin voisi hän siihen käyt
tää valtionmeijeristiä, joka ohjesääntönsä mukaan on velvollinen 
olemaan hänelle tässä avullinen. Että häntä tähän saakka ei 
tässä suhteessa ole käytetty, todistaa sellaisen viran tarpeetto
muutta. Jos jossakin todellinen tarve syntyisi, niin voisivat 
asianomaiset maanviljelysseurat ryhtyä soveliaisiin toimenpiteisin 
sen auttamiseksi, Hallituksen tarvitsematta siihen alussa ryhtyä. 

§ 4. 
Kysymästen n.ris 5, 52 ja 66 johdosta oli valiokunta II 

antanut näin kuuluvan mietinnön: 
„Kun muutamissa paikkakunnissa on enimmäkseen pieniä 

tiloja, joilla on vähänläntä maidonsaanti, ja se käsitys on val
lalla, että maidon jalostaminen näillä edukkaimmin voisi tapahtua 
niin sanotuissa piiri- eli kylämeijereissä, ja nämä meijerit, sitten 
kun parannetut työkalut ja etenkin sentrifuugi ovat käyneet ylei
semmiksi, voinevat antaa sangen hyvän nettotulon, niin on syn
tynyt sangen yleinen halu perustaa sellaisia. Mutta kun var
sinkin yhteisen kansan luokalta useimmiten puuttuu niihin tar
peellisia varoja, pyytää valiokunta nöyrimmästi, että kokous eh
dottelisi, että Hallitus yhä edelleen kulkisi samaa tietä, jolle se 
j o on astunut meijerien syntymisen edistämiseksi, ja myöskin an
taisi lainoja kylä- ja piirimeijerein perustamiseksi." 
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Sitten kun näitä kysymyksiä esiteltäissä vähin oli keskus
teltu olisiko soveliasta eroittaa pois isommat meijerit, joille oma 
karja tuottaa tarpeellisen määrän maitoa, meijerilainain saannista, 
j a kokea tehdä lainoja tehokkaammiksi antamalla niitä vähem
mistä maidonsaajista muodostuneille yhtiöille tahi jaettuina pie
nempiin lainoihin monelle, päätti kokous, sittenkun oli ilmoitettu 
että lainoja nyt enää annetaan ainoastaan sellaisille henkilöille, 
jotka rakentavat uusia meijereitä, valiokunnan ehdoituksen mu
kaan, pyytää että hallitus yhä edelleen tahtoisi kulkea samaa tietä, 
jolle se jo on astunut meijerien syntymisen edistämiseksi ja myös
kin antaa lainoja kylä- ja piirimeij'erien perustamiseksi. 

§ 5-
Sitten otettiin käsiteltäväksi kysymys n:o 32 ynnä valio

kunnan I mietintö siitä, joka kuului näin: 
„ Keinollisten lannoitus aineiden enentyvä käyttäminen poh

joisessa osassa maatamme vaatii myöskin tänne perustamaan ke
miallista asemaa, jossa näitä voi tarpeenmukaisesti tarkastaa, ja 
niiden käyttäjä siten saada suojaa sellaisten ala-arvoisten tava
rain tuontia vastaan, jotka, koska niitä ei saa kotona kaupaksi, 
etsivät etäistä myyntipaikkaa. Samassa paikkakunnassa eloon 
herätetty viljan ja useiden talouskasvien siementen kauppa tar
vitsee myöskin siementarkastusasemaa; ja kun näitä kaupaisiakin 
tehtäviä vastaiseksi kyllä voi toimittaa sama laitos, joka sen 
ohessa saattaisi palvella yleisöä tässä etäisessä maaseudussa tek
nillisillä tutkimuksilla muitakin tarkoituksia varten, samoin kuin 
agrikultuuri- ja kauppakemiallinen laboratoori Helsingissä ja ke
miallinen ja siementarkastusasema Turussa ja siten hankkia it
selleen apua ylläpitokustannusten suorittamiseksi, niin valiokunta 
nöyrimmästi ehoittelee että kokous antaisi puoltosanansa puheena
olevalle laitokselle.1,1 

Erään muistutuksen johdosta että tämä valiokunnan mietintö 
ei pidä yhtä sen lausunnon kanssa, jonka sama valiokunta ennen 
antoi kysymyksestä n:o 39, agrikultuurikemiallisen koetusaseman 
perustamisesta, huomautettiin melkoista eroitusta »kemiallisen ja 
siementarkastusaseman" säkä „ agrikultuurikemiallisen koetusase
man" välillä, joista edellisellä välttämättömästi pitäisi olla maata 
agrikultuurikemiallisten ja ilmanalaan totuttamiskokeiden toimitta
miseksi, ja päätti kokous puolustaa kemiallisen ja siementarkas
tusaseman perustamista Ouluun. 
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§ 6. 

Otettiin käsiteltäväksi valiokunnan I V kysymyksen n:o 60 
johdosta antama mietintö, joka kuului näin: 

„Suuremman määrärahan tarve talous- ja maanviljelysseu
roille on jo kauan ollut yhtä yleisesti tunnettu kuin usein lau
suttu, erittäin myöskin 1878 vuoden agronoomikokouksessa, joka 
asiassa antoi laajan ja hyvin perustetun lausunnon. Tätä tar
vetta ei maan Hallituskaan ole jättänyt huomaamatta, sillä Hal
litus ei ainoastaan ole aika ajoin antanut talous- ja maanviljelys
seuroille erinäisiä määrärahoja erilaisiin tarkoituksiin, vaan myös
kin 1877 vuoden valtiopäivillä vaatinut Säätyjen myötävaikutusta 
näiden seurain kannattamiseksi enennetyillä varoilla, jonka ohessa 
tämä asia, sen mukaan kuin valiokunta on saanut tietää, tätä 
nykyä taas lienee joutunut Hallituksen tutkittavaksi. 

Yhtyen 1878 vuoden agronoomikokouksen lausumiin mieli-
piteisin, ja kun niitä määrärahoja, jotka ovat tulleet talous- ja 
maanviljelysseurani hyväksi, tähän saakka ei ole annettu vaki
naisina, vaan ainoastaan enemmän tahi vähemmän tilapäisinä apu
rahoina, josta on ollut seuraus, että seurain toiminta on melkoi
sessa määrässä laimistunut, ehdoittelee valiokunta, että kokous 
Hallitukselle esittelisi, että vakinainen vuotuinen kymmenentu
hannen markan määräraha annettaisiin ei ainoastaan Keisarilli
selle Suomen Talousseuralle vaan myöskin maan muille maan
viljelysseuroille, niiden vapaasti maanviljelyksen ja sen sivuelin
keinojen edistämiseksi käytettäväksi." 

Huutoäänestyksellä päätti kokous, valiokunnan ehdoituksen 
mukaan, Hallitukselle esitellä, että vakinainen vuotuinen kymme
nentuhannen markan määräraha annettaisiin ei ainoastaan Keisa
rilliselle Suomen Talousseuralle vaan myöskin maan muille maan
viljelysseuroille, niiden vapaasti maanviljelyksen ja sen sivuelinkei
nojen edistämiseksi käytettäväksi. 

§ 7. 

Kysymyksestä n:o 33 oli valiokunta I antanut näin kuulu
van lausunnon: 

„Tätä kysymystä käsitellessänsä on valiokunta arvellut en
sinnäkin olevan tutkimisensa, voisiko se antaa aihetta johonkin 
erinäiseen toimenpiteisen Lapin suhteen vai ei. 

Edellisen puolesta puhuu: 



85 

l:ksi, että Lapin asukkaat elävät paljon epäedullisemmissa 
luonnonsuhteissa kuin Suomen muut asujamet; 

2:ksi, että Lapin omituiset suhteet, muun muassa pitkät 
välimatkat, tekevät useita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeelliset 
maanviljelyksen edistämiseksi, erittäin kalliiksi; sekä 

3:ksi, että Oulun läänin talousseuralla, jonka toiminta kä
sittää Lapinkin, on niin laaja työpiiri, että se, jos ainoastaan 
maan pinta-ala otetaan lukuun, on yhtä laaja kuin kaikkien mui
den maanviljelysseurain yhteensä. 

Valiokunnan edelleen tultua vakuutetuksi siitä että maan
viljelys Lapissa on elatuskeino, joka ansaitsee edistämistä ja että 
aika sille nyt on sovelias, on valiokunta ottanut tutkittavaksi, 
mitkä toimenpiteet tässä voisivat tulla kysymykseen. 

Silloin on etenkin astunut valiokunnan silmiin, kuinka suu
resti Lappi on tarkoituksenmukaisten kulkuneuvojen puutteessa, 
jotka lienevät tärkeimpiä ehtoja sekä henkiselle että aineelliselle 
kehitykselle. Koska kuitenkin tämä kokous luultavasti ei pidä 
itseään oikeutettuna käsittelyynsä ottamaan kulkuneuvokysymyk-
siä, tyytyy valiokunta siihen että se vaan on huomauttanut 
seikkaa. 

Mitä sitten tulee suoranaisiin toimenpiteisin maanviljelyksen 
edistämiseksi, tulee näillä epäilemättä etenkin olla tarkoituksena 
poistaa niitä haittoja, jotka mahdollisesti ovat maanviljelyksen 
luonnollista kehittymistä estämässä. Valiokunnan mielestä riip
puu maanviljelyksen ylimalkaan alhainen tila Lapissa pääasialli
sesti väestön taitamattomuudesta maanviljelyksessä ja varatto
muudesta. 

Taitamattomuus on poistettava ainakin niiltä, jotka itse 
tahtovat oppia. Esimerkki vaikuttaa voimakkaasti, varsinkin 
luonnon kannalla olevaan ihmiseen. Kannattaen tätä katseluta
paa on valiokunta arvellut, että Lapin asukkaille pitäisi hankkia 
tilaisuutta soveliailla paikoilla laajalla alueellansa oppimaan, minkä 
näköinen järjestetty maanviljelys on ja mitä etuja sellainen tuottaa. 

Valiokunta on arvellut käytännöllisimmäksi käyttää palkin-
nonanto-tapaa sellaisen seurattavaksi kelpaavan maanviljelyksen 
synnyttämiseksi Lapissa. Niin voisi esim. julkisesti ilmoittaa, 
että maanomistajat, jotka jonkun määrätyn, ei aivan lyhyen ajan 
kuluessa agronoomin todistuksen mukaan ovat toimittaneet laa
jempia maanparannuksia ja joilla muutoin on maanviljelyksensä 
verraten hyvässä kunnossa, saavat kilpailla muutamista, ei aivan 
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pienistä rahapalkinnoista, jotka ansion mukaan jaetaan ansiok-
kaimpain kesken. 

Yllä olevan johdosta ehdoittelee valiokunta kunnioituksella, 
että kokous tahtoisi Hallitukselle esitellä, että Oulun läänin ta
lousseuran haltuun annettaisiin 2,000 markkaa eteväin maan
viljelysten palkitsemiseksi Lapissa tavalla, jonka seura saa lähem
min määrätä, tilinteon velvollisuudella käytettäväksi." 

Tätä kysymystä käsiteltäessä huomautettiin ettei Lappi 
suinkaan ole kaikkialla sen laatuista, että maanviljelystä ja kar
janhoitoa siellä ei voisi harjoittaa. Viime aikoina tehdyt tutki
mukset ovat osoittaneet että siellä on paljon viljeltäväksi kel
vollista maata; ja että yksityisiä hyvin hoidettuja maanviljelyksiä 
on siellä täällä olemassa, jotka antavat harjoittajilleen hyvän 
toimeentulon, joka osoittaa että, jollei taitamattomuus maanvilje
lyksessä ja karjanhoidossa sekä köyhyys olisi niin suuri ja ylei
nen, asukasten tila voisi olla paljoa onnellisempi. Sen vuoksi 
olisi tarpeellista että jotakin tehtäisiin tämän maanäären edistä
miseksi, varsinkin kun nyt todellinen halu maanviljelykseen on 
siellä herännyt. Kulkuneuvojen puute on tosin tässä harvaan 
asutussa maakunnassa suurin este edistymiselle, mutta sen jälkeen 
taitamattomuus ja varattomuus. Taitamattomuuden poistaminen 
ja väestön auttaminen alussa vähällä apurahalla oli ollut Oulun 
läänin talousseurassa keskusteluaineena ja antanut aihetta esit
telemään kysymystä. Jos mieli panna toimeen jotakin oikein 
vaikuttavaa Lapissa, tarvittaisiin niin paljon varoja, ettei niitä 
nyt voi pyytää, mutta valmistamaan väestön kääntymistä parem
paan olisi erittäin sovelias koettaa siellä saada syntymään muu
tamia mallimaaDviijelyksiä suurempien kulkuteiden varsilla, joko 
siten että kruunu perustaisi sellaisia, tahi vuotuisilla palkinnoilla 
rahassa ja työaseina edistäisi niiden syntymistä. 

Kokous käsitti kyllä asian tärkeyden, mutta siihen nähden 
että kokous lähinnä edellisen §:n alla oli maanviljelysseuroille, 
jotka lähimmästi ovat velvolliset vaikuttamaan tähän suuntaan, 
pyytänyt kymmeneksituhanneksi markaksi koroitettua vuotuista 
määrärahaa, ei kokous nyt voinut esitellä mitään erinäistä mää
rärahaa maanviljelyksen edistämiseksi Lapissa:*) mutta tahtoi 

*) Äänestysesitys: Se joka hyväksyy valiokunnan mietinnön,, 
vastaa Jaa. Jos Ei voittaa, arvelee kokous, edellyttäen että se 2,500 
markan määräraha, jota Oulun läänin talousseura tähän saakka on 
saanut kantaa maanviljelyksen ja sen sivuelinkeinojen edistämiseksi,. 
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kokous tämän kysymyksen johdosta erittäinkin huomauttaa että, 
maanviljelysseuroille pyydetty vuotuinen määräraha ainoastaan-
tarkoitti määrärahoja maanviljelyksen ja sen sivuelinkeinojen edis
tämiseksi sekä että yllämainitusta koroituksesta ei pitäisi olla 
seurauksena muiden eri tarkoituksiin maanviljelysseuroille tätä 
ennen myönnettyjen määrärahain lakkauttaminen. 

§ 8. 

Otettiin käsiteltäväksi kysymykset n:ris 14, 26 ja 35, j o i 
den johdosta valiokunta I otf antanut näin kuuluvan mietinnön: 

..Maanviljelysseurat, jotka tuntevat suhteet kukin paikka
kunnallansa, ovat sen vuoksi soveliaimmat päättämään, millä ta
voin tietoa niiden töiden toimittamisen tavoista, jotka kuuluvat 
eri haaroihin maataloudessa, parhaiten voi levittää. Wiipurinja 
Oulun läänien maanviljelysseurain kokemus kiertävistä neuvojista 
puhuu niiden eduksi, ja Kuopion maanviljelysseura, joka on esit
tänyt kysymyksen n:o 14, lausuu niitä välttämättömiksikin. Koska 
kuitenkin vapaus toimenpiteiden valinnassa on seuroille tärkeä, ja 
Oulun läänin maanviljelysseura onkin sanonut neuvojain asetta
mista ainoastaan yhdeksi niistä toimenpiteistä, joiden kustanta
miseksi koroitettu määräraha olisi tarpeen, niin on valiokunta 
arvellut olevan ehdoittelemisensa että kokous tahtoisi käsitelles-
sänsä kysymystä koroitetusta määrärahasta maanviljelysseuroille-
ottaa tutkittavakseen tämänkin tarpeen" 

Keskusteltaessa tästä huomautettiin ensinnäkin ettfei mitään» 
määrärahoja maanviljelysseurain puolelta kynnönneuvojain ja kier
täväin puutarhurien palkkaamiseksi yleiseen pitäisi tulla kysy
mykseen, koska maanviljelysseurat eivät voisi kustantaa sellaisia, 
käytännöllisiä maanviljelyksen ja puutarhanhoidon neuvojia. Jos* 
sitä vaaditaan, niin tulee tuo uusi, toiveissa oleva kymme
nentuhannen markan määräraha maanviljelyksen ja sen sivuelin
keinojen edistämiseksi melkoisesti vähenemään. Maanviljelysseu
rat voisivat sitten yhtä hyvin palkata lääninkarjakotkin, mutta 

koroitetaan 10,000 markaksi, ei voivansa tätä nykyä hyväksyä valio
kunnan esitystä asiassa. — Jaata äänestivät hrat Lagerstedt, Fogel
holm, Forssell, Hahnsson, Gyld6n, Sjöström ja Laurin; Eitä, hrat va 
pah. von Troil, Duncker, Grotenfelt, kreivi Steven-Steinheil, Avellan^ 
Zitting, Lang, Forsberg, Yoss-Schrader, von Wright, vapah. Gripen
berg ja Bremer. — Hrat Nylander, Blomqvist, Serlachius ja Ingmaix 
eivät olleet läsnä. 
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siinä tapauksessa ei jäisi paljoa jäljelle määrärahasta. Kokous 
arveli sen vuoksi että, missä sellaiset neuvojat huomataan tar
peellisiksi, tulee ne ylläpitää erinäisillä sitä varten myönnetyillä 
määrärahoilla, vaikka maanviljelysseurat järjestäisivätkin ja val
voisivat näiden virkamiesten toimintaa. 

Kynnönneuvojain suhteen ilmoitettiin että ne asetuksella 2 
p:ltä kesäkuuta 1882 ovat lakkeutetut Kuopion, Waasan, Oulun, 
Mikkelin ja Wiipurin lääneissä, ja että tämä toimenpide kaikki
alla on vastaan otettu yleisellä ikävällä. Nämä neuvojat olivat 
nimittäin yleiseen näyttäytyneet niin tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi 
että melkein jokaisessa niiden lakkauttamisen jälkeen pidetyssä 
maanviljelyskokouksessa on lausuttu toivomus saada niitä takai
sin. Heitä käytettiin niin ahkerasti etteivät he lähimmainkaan 
voineet antaa palvelustaan kaikille niille, jotka heidän apuansa 
olivat pyytäneet, ja Kuopion läänissä ei kaksikaan riittänyt. 
Syynä siihen että näitä neuvojia on niin paljon käytetty luultiin 
olevan sen seikan että vielä monin paikoin hyvin yleiseen ei tunneta 
auran käytäntöä. Pohjoisissa lääneissä ei ole oltu tilaisuudessa 
näkemään niitä yleisemmin käytännössä, ainakaan ei joka kun
nassa, ja näiden läänien maanviljelyskouluista lähteneet oppilaat 
joko eivät ole olleet tilaisuudessa koulussa oppimaan niiden käy
täntöä tahi eivät olekaan palanneet takaisin omaan maanviljelyk
seen; usein lähtevät he pois koko läänistä. Taitamattomuus au
ran käytännössä on sen vuoksi näissä lääneissä vielä suuri ja 
kynnönneuvojan tarve yleinen; eikä sitä ole ihmetteleminenkään, 
kun esim. oppilaat Leväsen maanviljelyskoulussa eivät ole tilai
suudessa saada kääntöauralla kyntää enemmän kuin tuskin tyn
nyrinalan ja Otavassa ei enemmän kuin 5 ä 6 tynnyrinalaa miestä 
jräälle. Isompia maanviljelyksiä, jotka ovat parhaat harjoitus
paikat auran y. m. käytännössä, on siellä vielä ainoastaan har
vassa eikä edes joka kunnassakaan. 

Vaikka kynnönneuvojat joskus myöskin ovat toimittaneet 
töitä, jotka kuuluvat lääninagronoomille, kun tällä virkamiehellä 
on ollut niin paljon tekemistä, että kaikki hänen apuansa halua-
vaiset eivät ole voineet saada haluansa tyydytetyksi, niin luuli 
iokous kuitenkin että apulais-lääninagronoomin asettaminen ei voi 
tehdä kynnöneuvojaa tarpeettomaksi, jonka vuoksi kokous päätti 
Mallitukselle esitellä kynnönneuvoja-toimen palauttamista Oulun. 
..Kuopion, Mikkelin ja Wiipurin lääneihin. 

Lyhyt keskustelu kysymyksestä n:o 35, jossa saatiin tietää 
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että muutamat läänit ovat saaneet kieltävän vastauksen anoinuk-
siinsa saada kiertäviä puutarhureita, ei synnyttänyt mitään toi
menpidettä kokouksen puolelta. Eikä myöskään kysymys n:o 14. 

§ 9. 

Kysymys n:o 6 koski pellavanviljelyksen parantamista ja 
valiokunnan I sen johdosta antama mietintö kuului näin: 

„Viljan viljelykseen verrattuna on pellavan viljeleminen 
edullista sen puolesta, että niiden tuotteiden bruttoarvo, joita 
pellavanviljelyksestä saadaan, on melkoista suurempi kuin vilja
sadon arvo samalta maa-alalta. Pellavan tuotantokustannuksessa 
on tosin valmistamiseen pantu työ paljon tärkeämpänä tulonteki-
jänä kuin puimistyö viljan tuotantokustannuksessa; mutta kuiten
kin antaa pellava, samoin kuin muut kauppakasvit, isomman net
tovoiton maasta kuin vilja. Jos karikkeet pellavanvalmistuksessa 
otetaan talteen ja käytetään, niin ei myöskään maan laihdutta
misen vaara pellavanviljelyn kautta ole suurempi kuin se, joka 
uhkaa viljan kasvattamisen kautta. Täysin oikeutettua on koettaa 
maataloudessa antaa karjanhoidolle ja sen välttämättömälle eh
dolle, rehunviljelylle, yhä suurempaa arvoa; mutta kun sen ei 
tarvitse tapahtua vähentämällä suoraan kaupaksi käypien niaan-
viljelystuotteiden viljelyä, ja kun on edullista viljelemällä monen 
laatuisia kasveja turvata itseään epäedullisia ulkonaisia vaiku
tuksia vastaan, sekä kun pellavanviljelys on meillä vanhimmista 
ajoista tunnettu ja harjoitettu, niin arvelee valiokunta jonkun 
toimenpiteen Hallituksen puolelta myöskin pellavanviljelyksen hy
väksi kyllin perustetuksi. 

Pellavanviljelys on, samoin kuin jokainen muu viljelys, al
kujaan tarkoittanut vaan kotitarvetta, ja sille kannalle on se 
pysähtynyt enimmissä osissa maatamme. Se on silloin perusteena 
kotiteollisuudelle, ja olisi tästäkin syystä huomiota ansaitseva; 
mutta kokemus osoittaa että tämänlaatuisen kotiteollisuuden on 
vaikea kestää kilpailua tehdasteollisuuden kanssa, ja siitä syystä 
onkin kotitarpeeksi harjoitettu pellavanviljelys meillä tätä nykyä 
vähenemään päin. Ne toimenpiteet, jotka kenties olisivat kek
sittävissä sen parantamiseksi, koskevat kuitenkin lähimmästi koti
teollisuutta ja ovat siis tavallansa valiokunnan tutkintoalan ul
kopuolella. 

Ainoastaan muutamissa pitäjissä Hämeen lääniä on pella
van viljeleminen kaupaksi tärkeä maanviljelyksen haara. Pella-
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vatehdas Tampereella on näille varma ostaja, ja tuotannon ulko
naiset ehdot ovat siis olemassa. Niinä 17 vuotena, jotka tehdas 
Tampereella on ollut toimessa, ei sille kaupitun pellavan määrä 
ole kuitenkaan mainittavasti enennyt ja tehdas on edelleenkin 
pakoitettu ottamaan suurimman osan tarvittavasta raaka-aineesta 
ulkomailta. Syitä tähän asianlaitaan, kuin myöskään siihen, että 
ne määrät, joita tehdas on voinut eri vuosina koota Suomen pel
lavia, ovat olleet varsin vaihtelevaiset, ei valiokunta ole nähnyt 
voivansa selvittää, ja saattaa ainoastaan huomauttaa tärkeäksi 
että tarkka tutkimus sille omannetaau. Varmana saattaa pitää 
että pellavata viljelevän väestön tietämättömyys viime aikain 
edistyksistä pellavan viljelyksessä ja käsittelemisessä on yhtenä 
syynä, ja tämän syyn poistamiseksi ja selvittämään yllä huomau
tettuja seikkoja ehdoittelee valiokunta kunnioituksella, että kokous 
tahtoisi Hallitulsselle esitellä, että joku tähän täysin sovelias hen
kilö saatettaisiin tilaisuuteen matkustuksilla ja tutkimuksilla omassa 
maassa ja ulkomailla hankkimaan tietoa pellavanviljelyksen teknii-
kistä ja taloudesta" 

Sitten huomautettiin että, koska pellavaa näyttää voivan 
viljellä meillä yhtä hyvin kuin muualla sekä kun ainoa pellavan-
kehräyslaitoksemme on pakoitettu ulkomailta tuottamaan 50 ° / 0 , 
niistä pellavista, joita siinä käytetään, aihetta kyllin on olemassa 
kokea selvittää syytä miksi pellavanviljelys meillä ei enenee, 
vaan pikemmin on alenemaan päin, ja tehdä mikä on mahdol
lista sen edistämiseksi. Sen viljelyksen pitäisi kuitenkin olla. 
maamiehen runsaimpia varallisuuden lähteitä sekä sen vuoksi että 
sitä voi harjoittaa tuntuvammin vähentämättä muita meillä jo* 
viljeltyjä kasveja, ja koska sen valmistaminen kauppatavaraksi 
sattuu verraten joutilaiseen aikaan. Sillä on myöskin aina hyvä 
menekki, koska jokainen tarvitsee tätä tuotetta. Kokous suos
tui sen vuoksi yksimielisesti, hyväksyen valiokunnan mietinnön,. 
Hallitukselta pyytämään että joku tähän täysin sovelias henkilö-
saatettaisiin tilaisuuteen matkustuksilla ja tutkimuksilla omassa 
maassa ja ulkomailta hankkimaan tietoa pellavanviljelyksen tek
niikasta ja taloudesta. 

§ io. 
Otettiin käsiteltäväksi kysymykset n:ris 11, 19, 30 ja 53,. 

joiden johdosta valiokunta II oli antanut näin kuuluvan mietin
nön ja ehdoituksen: 
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..Tilaisuuden valmistamiseksi käytännöllisen opetuksen saa
miseen karjanhoidossa ja maitataloudessa yhteisen kansan naisille, 
joiden hallussa on karjanhoito ja maitotalous talonpoikaistiloilla, 
ehdoittelee • valiokunta kunnioituksella perustettavaksi kahden laa
tuisia opetuslaitoksia, nimittäin: A . Meijeriasemia ja B. Kier
täviä meijerikouluja, joidenka tarkoituksen ja järjestyksen valio
kunta on ajatellut seuraavasti: 

A. Meijeriasemat. 
1) Meijeriasemain tarkoitus on etupäässä talollisten tyt

tärille 3 ä 4 kuukauden aikana antaa käytännöllistä opetusta 
karjanruokkimisessa ja hoidossa sekä voin ja juuston valmistuk
sessa. Jos vaan oppilasten etutiedot ja käsityskyky sen myön
tävät, olisi toivottava että töitä seuraisi suulliset selitykset. 

2) Meijeriasemat asetetaan etupäässä yksityisiin, kesku-
laisen suuriin kartanoihin, missä on järjestetty, ajanmukainen ja 
paikkakunnan oloihin sovitettu karjanhoito ja meijeritoimi, missä 
karjaa ja meijeriä hoitaa naismeijeristi, joka on läpikäynyt mei-
jerikoulun tahi meijerikoulunjohtajan tahi valtionmeij eristin edessä 
suoritetun tutkinnon kautta on todistanut itsellänsä olevan vas
taavan tiedonmäärän. 

Jollei sellaisia yksityisiä kartanoita ole saatavissa, sijoitet
takoon meijeriasema myöskin maanviljelyskouluun, vaan ei mis
sään tapauksessa meijerikouluun, koska niissä opetusvälikappaletta 
puuttuu sellaisia ylimääräisiä oppilaita varten, jos vaan työt niissä 
ovat oikein järjestetyt. 

3) Oppilaita meijeriasemille ei otettako useampia kuin että 
heille piisaa täysi työ karjanhoidossa ja meijerissä, niin että esim. 
kartanossa, jossa on 40 lypsävää, älköön olko useampia kuin 
korkeintaan 4 oppilasta. 

4) Koska oppilasten näillä asemilla mieluimmin tulee saada 
opetusta sekä talvi- että suviaikaan, ehdoitellaan soveliaimmaksi 
ajaksi 4 kuukauden oppimäärälle aika Maaliskuun alusta Kesä
kuun loppuun ja 3 kuukauden oppimäärälle aika Huhtikuun alusta 
Kesäkuun loppuun. 

5) Meijeriaseman paikan määrää Keisarillisen Senaatin 
Maanviljelys-Toimituskunta asianomaisten maanviljelysseurain eh
doituksesta, kuultuansa valtionmeij eristin lausuntoa ehdoitellun 
kartanon saveliaisuudesta asemaksi. 

6) Oppilas meijeriasemalla on palkollissäännön määräys-
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ten alainen ja saapi maksuttoman opetuksen, ruoan ja asunnon, 
joista kartanonomistaja saapi korvaukseksi kaikkiaan 30 ja 40 
markkaa kuukaudessa oppilasta kohti. 

7) Koska näillä asemilla annettava opetus ei voi olla niin 
täydellinen, että oppilas, joka on läpikäynyt sellaisen, voisi itse
näisesti hoitaa vierasta meijeriä, älköön oppilaille asemalta ero-
tessansa annettako mitää todistusta oppiaikana saavuttamistaan 
tiedoista, jotta he eivät näiden todistusten nojalla voisi kilpailla 
meijeristinpaikoista sellaisten oppilasten kanssa, jotka ovat läpi
käyneet täydellisen meijerikoulun. 

B. Kiertävät meijerikoulut. 
1) Kiertävien meijerikoulujen tarkoitus on paikkakunnissa, 

missä karjanhoito ja maitotalous etupäässä tarvitsevat edistämistä, 
herättää halua ja harrastusta sekä taitoa näiden elinkeinojen ajan
mukaisessa harjoittamisessa valmistamalla tilaisuutta 3 ja 4 kuu
kauden aikana talonemännille ja tyttärille talonpoikaistiloilla saa
maan käytännöllistä opetusta eläinten ruokkimisessa ja hoidossa 
sekä voin ja juuston valmistuksessa. 

2) Paikan koululle valitsevat asianomaiset maanviljelys
seurat isommilla talonpoikaisstiloilla, missä rehuvarat ja maidon-
saanti ovat riittävät sallimaan järjestettyä ruokkimista ja maito
taloutta, missä navetta ja muut huoneukset ovat omiaan sellai
selle koululle ja tilan omistaja on suostuvainen antamaan karjan 
ja maidon koulun käytettäväksi. Kaikki tuotteet karjasta ja 
meijeristä lankeevat kuitenkin tilan omistajalle. 

3) Maanviljelysseura varustaa koulun yksinkertaisilla ajan
mukaisilla meijerikaluilla ja muilla koululle välttämättömillä tar
peilla, joiden kuitenkin niin paljon kuin mahdollista tulee olla 
sitä laatua että jokainen tilanomistaja helposti ja suuritta kus
tannuksitta voi niitä itselleen hankkia. 

4) Koulua hoitaa läänin naismeijeristi tahi joku muu maan
viljelysseuran siksi valitsema kykenevä henkilö. Läänin nais-
meijeristi nauttii kouluaikana tavallista ruokarahaa; jos muu 
henkilö otetaan, palkitsee hänet maanviljelysseura suostumuksen 
mukaan. 

5) Oppilaita kouluun voidaan ottaa kahta laatua, nimit
täin vakinaisia ja ylimääräisiä oppilaita. 

Vakinaisia oppilaita älköön otettako suurempaa määrää kuin 
mitä meijeriasemille on säädetty, Ja sitoutuvat nämä koko oppi-
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ajan käymään koulussa ja toimittavat kaikenlaatuiset siellä esiin-
tulevat askareet. Kuitenkin saattaa koulunjohtaja laskea heitä 
vuoron mukaan kotiin yhdeksi tahi muutamiksi päiviksi. 

Ylimääräisiä oppilaita ovat sellaiset, jotka ainoastaan vä
hemmin säännöllisesti ja lyhyempinä aikoina voivat käydä kou
lussa, pääasiallisesti katsomassa töitä siellä. Kuitenkin toimitta
koot ylimääräisetkin oppilaat askareita, jos se vaan voi käydä päinsä 
vahinkoa tuottamatta vakinaisille oppilaille. Älköön kuitenkaan 
koulunjohtaja salliko että niin monta ylimääräistä oppilaista tahi 
muita katsojia käy koulussa että nämä häiritsävät töiden toi
mittamista. 

6) Järjestyksen ja kurin ylläpitämiseksi koulussa pitää 
tilanomistajan olla koulunjohtajalle avullisena, ja jos jostakin tila
päisestä syystä oppilasmäärä lyhyemmäksi ajaksi niin vähenisi 
ettfeivät oppilaat ennätä toimittaa töitä navetassa ja meijerissä, 
tulee tilanomistajan palkollisten niitä tehdä. 

7) Korvausta kiertävästä meijerikouluista tilanomistajalle, 
jos sitä tarvitaan, maksavat asianomaiset maanviljelysseurat sitä 
varten erittäin Hallituksen määräämistä varoista." 

Keskustelussa huomautettiin että se nopea edistys, joka 
maitotaloudessa viime aikoina on tapahtunut, verraten vähässä 
määrässä on koskettanut yhteisen kansan luokkaa, joka kuiten
kin antaa suurimman määrän viennillemme meijerituotteita. Sen 
tähden on usean vuoden kuluessa ollut maanviljelysseurain, maan
viljely skokousten ja meijerinäyttelyjen tärkeimpiä tehtäviä kokea 
keksiä keinoja halun ja harrastuksen herättämiseksi yhteisessä kan
sassa ajanmukaisemman meijeritalouden harjoittamiseen. Niitä toi
menpiteitä, joihin, perustamalla meijerikouluja sekä asettamalla 
lääniukarjakkoja ja valtionmeijeristejä, on tässä tarkoituksessa 
ryhdytty, ei ole huomattu riittäviksi, vaan on edelleen valituksia 
näiden toimenpiteiden riittämättömyydestä kuultu, ja uusia eh
doituksia syntynyt. 

Etevimpiä syitä siihen, että järjestetty muit o talous ainoas
taan hitaasti voittaa alaa yhteisen kansan kesken, on se seikka 
että kauppiaat tätä nykyä ainoastaan poikkeustiloissa tekevät 
eroa paremman ja huonomman talonpoikais voin välillä. Niin 
kauan kuin asianlaita on sellainen, kestävät myöskin vaikeudet 
saada yhteisen kansan riveihin leviämään luottamusta ajanmu
kaisempaan maitotalouteen, ja kaikki ponnistukset sen paranta
miseksi edistyvät hyvin hitaasti ja kohtaavat vastusta. Mutta 
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kun muistellaan kuinka äärettömän tärkeä maitotalous nyt jo 
on, ja tulevaisuudessa vielä tärkeämmäksi on käypä maatavilje-
levälle väestöllemme, niin ei pidä, vaikka vastuksiakin kohtaa, 
jättää mitään huomioon ottamatta, joka sen kehitystä voi edis
tää. Ja jollei onnistuisikaan paremman valmistustavan yleisem
mäksi saattamalla mainittavasti kohottaa tuotteiden hintaa, niin 
olisi kuitenkin jo suuri etu voitettu, jos ne arvaamattomat hin-
nanvaihtelemiset, jotka nyt ovat yleiset, voitaisiin jossakin mää
rässä estää valmistamalla yhtäläistä tavaraa. Ei myöskään ole 
jätettävä huomaamatta että paremmin järjestetty karjanhoito ja 
meijeritoimi ei ainoastaan anna parempaa ja yhtalaisempaa ta
varaa, vaan myöskin saattaa koko talouden edukkaammalle kau
nalle ja vaikuttaa että raakatavarasta tulee enemmän tuotteita. 
Siis tulee etupäässä yhteisen kansan kesken edistää meijeritoimen 
ja karjanhoidon taitoa ja löytää oikea tapa sitä varten; mutta 
vaikka tämä, niinkuin jo mainittiin, on kauan ollut mielimääränä 
kaikille, jotka maanviljelyksen edistymistä harrastavat, ei kui
tenkaan vielä ole onnistunut ratkaista tätä kysymystä tyydyttä
vällä tavalla. Eikä se onnistukaan, jos koetetaan ohjesääntöjä 
antamalla saada toimeen jotakin yleistä ohjelmaa. Kun yhtei
selle kansalle on levitettävä taitoa jossakin ammatissa ja kek
sittävä keinoja sitä varten, silloin täytyy ottaa huomioon eri 
paikkakuntain erilaiset olot; ne eivät voi olla samanlaiset yli 
koko maan. Valiokunta on esitellyt meijeriasemia ja hiertäviä 
meijerikouluja niiden keinojen joukosta, joita tulee koettaa. Edel
listen tehtävä olisi keskulaisen suurissa kartanoissa, joissa on 
ajanmukainen ja oloihin sovitettu karjanhoito ja meijeritoimi, val
mistaa etupäässä talollisten tyttärille tilaisuutta läpikäymään 3—4 
kuukautinen käytännöllinen oppimäärä, jota seuraisi suullisia 
tietoperäisiä selityksiä, soviteltuina oppilasten etutietojen ja käsi-
tysky'yn mukaan. Aika sitä varten oli määrätty ainoastaan 
3—4 kuukaudeksi, koska arveltiin yhteisen kansan tyttärillä ei 
olevan aikaa, jos. he tahtovat palata kotiinsa, läpikäymään pi
tempää oppimäärää, ja koska tämä aika olisi kyllin pitkä jotta 
he oppivat niin paljon että voivat tarkoituksenmukaisemmin hoi
taa maitotaloutta omassa talossa. Pitempi oppimäärä voisi vie
tellä heitä etsimään naismeijeristin paikkoja isommissa kartanoissa, 
joten lähin tarkoitus, meijeritoimen kehitys yhteisen kansan kes
ken, jäisi saavuttamatta. Koska useissa paikkakunnissa maas
samme sellaisia meijeriasemia ei saata perustaa, kun puuttuu 
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soveliaita kartanoita, niin on valiokunta sellaisiin paikkakuntiin 
ehdoitellut kiertäviä kouluja. Ne olisivat asetettavat paremmille 
talonpoikaistiloille, missä rehuvarat ja maitomäärä riittäisivät 
sallimaan järjestettyä ruokkimista ja maitotaloutta. Läänin nais-
meijeristin tahi jonkun muun siihen soveliaan henkilön johdolla 
olisi täällä hankittava talonemännille ja tyttärille tilaisuutta sa
moin 3—4 kuukauden aikana saamaan samoja tietoja kuin meije-
riasemilla. Tällä tavalla, missä sen vaan voi saada toimeen, olisi 
varmaankin useita etuja. Yhteinen kansa voisi täten helpommin 
nähdä ajanmukaista menettelytapaa välittömästi sovitettuna hei
dän omaan vanhastaan käytettyyn tapaansa, ja, kun se näkisi, 
että sen omaa usein ei niinkään vähäistä kokemusta maidon kä
sittelyssä ja voin valmistamisessa ei hyljätä, vaan ainoastaan 
parannetaan, helpommin käsittää että tarkoitetaan ainoastaan 
olevaisen kehittämistä tarjotulla opetuksella, eikä suinkaan 
peljättyä perinpohjaista mullistusta koko karjanhoidossa ja mei-
jeritoimessa. 

Yaikka kokous hyväksyi perusaatteet tässä ehdoituksessa 
ja luuli sellaisista laitoksista tulevan paljon hyötyä, ei se kui
tenkaan tahtonut hyväksyä valiokunnan sellaisille laitoksille te
kemiä ohjesääntöjä eikä ryhtyä niitä tarkastamaan. Se arveli 
nimittäin ett'ei mitään yleiskelpoista sellaista voi tehdä, ja että 
juuri maanviljelysseuramme, kukin paikkakunnallansa, parhaiten 
voisivat järjestää tämän seikan, ja siksi pitäisi niiden saada ryh
tyä niihin toimenpiteisin, joita ne kenties pitävät soveliaimpina 
ja tehokkaimpina tarkoituksen edistämiseksi. Yhteen määräyk
seen tahtoi kuitenkin kokous yhtyä valiokunnan kanssa, että ni
mittäin näitä laitoksia, missä niitä voi saada toimeen, ei milloin
kaan pitäisi sijoittaa meijerikouluun, ja ainoastaan poikkeusti
loissa maanviljelyskouluun, jotta ne eivät estäisi näitä laitoksia 
täyttämästä tarkoitustansa. 

Lopuksi tahtoi kokous, joka piti toimenpiteisin ryhtymistä 
käytännöllisen opetuksen hankkimiseksi karjanhoidossa ja meijeri-
toimessa sellaisille yhteisen kansan naisille, jotka vähemmillä ta
lonpoikais tiloilla hoitavat näitä maatalouden haaroja, mitä tär
keimpänä asiana sekä että maksutonta opetusta ja ohjausta kar

janhoidossa ja voinvalmistamisessa sen vuoksi pitäisi heille hankkia, 
muun muassa yksityisten henkilöiden omistamilla tiloilla, joilla on 
hyvin järjestetty meijeritoimi, Hallitukselle esitellä, että, sittenkun 
maanviljelysseurat, kukin toimintapiirillensä, tämän suhteen ovat 
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tehneet ehdoituksia, näihin ehdoituksiin olisi kiinnitettävä erinäistä 
huomiota. 

Myöskin päätti kokous että valiokunnan tekemästä ekdoi-
tuksesta olisi kokouksen sihteerin kautta annettava tieto kaikille 
talous- ja maanviljelysseuroille. 

§ 11. 
Kysymyksen n:o 17 johdosta, tarvitsevatko meijerikoulumme 

uudestaan järjestämistä ja eikö niille olisi tehtävä yhteinen eh-
doitus ohjesäännöksi ja kontrahdeiksi, oli valiokunta II antanut 
mietinnön, joka ynnä sitä seuraavat ohjesääntö ja vastalauseet 
otettiin tähän ja kuuluivat näin: 

„Ne sangen suuret edistykset, jotka maan meijeritaloudessa 
viime aikoina ovat tapahtuneet, ovat suureksi osaksi meijerikou-
lujemme ansiota, joista useita vuosia perättäin on lähtenyt oppi
laita eri osiin maata ja levittänyt tietoa järkiperäisemmästä mei
jeritaloudesta. Nämä koulut ovat tähän saakka täyttäneet to
dellista tarvetta, mutta kun meijeritalous päivä päivältä edistyy 
ja vaatimukset käyvät suuremmiksi, eivät meijerioppilasten taidot 
enää riitä täyttämään kaikkia oikeutettuja vaatimuksia, joita tai
tavalle meijeristille asetetaan. Mutta jotta nämä hyödylliset lai
tokset edelleenkin voisivat täyttää tarkoitustansa valmistaa tai
tavia meijeristejä, ovat ne valiokunnan mielestä muutamissa koh
dissa uudestaan järjestettävät. Tämä uudestaan järjestäminen 
olisi, valiokunnan mielipiteen mukaan, pääasiallisimmasti toimi
tettava siihen suuntaan, että suurempi tärkeys ja huomio kiinni
tetään sekä käytännölliseen että tietoperäiseen opetukseen kou
luissa. Valiokunnan mielestä voi se tapahtua siten, että oikea 
suhde aina on olemassa oppilasluvun ja opetusvälikappaleiden 
(eläinluvun ja maitomäärän) välillä, sekä että enemmän aikaa 
ja huomiota omannetaan varsinaisten ammattiaineiden opettami
seen, joissa oppilaita aina pitäisi olla kykenevä henkilö ohjaa
massa. Kun koulunjohtajan aika sangen usein menee kaikenlai
siin maanviljelystoimiin y. m., jotka estävät häntä säännöllisesti 
hoitamasta opetusta, niin olisi valiokunnan mielipiteen mukaan 
erittäin toivottavaa, että kouluihin asetettaisiin erinäinen opettaja 
tietoperäisissä oppianeissa, kuitenkaan ei pitäisi omistajaa kieltää 
itse hoitamasta tätä tointa, jos hänellä siihen on aikaa ja hän 
osoittaa itsellänsä olevan tarpeeksi kykyä. 

Mutta koska koulujen määrärahat tätä nykyä eivät liene 
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liian suuret, arvelee valiokunta että kouluille asetetut suurem
mat vaatimukset ovat Valtion korvattavat, ja tahtoo sen vuoksi 
esitellä että meijerikoulujen määrärahat hieman koroitetaan. 

Myötäliitetystä ehdoituksesta ohjesäännöksi maan meijeri-
kouluille näkyy kuinka valiokunta on arvellut koulujen uudestaan 
järjestämisen kokonaisuudessaan olevan toimittavan. Jos tämä 
ehdoitus saavuttaa kokouksen hyväksymisen, pyytää valiokunta 
kokousta esittelemään että Hallitus ryhtyisi toimenpiteisin meije
rikoulujen uudestaan järjestämiseksi. 

Ehdoitus ohjesäännöksi Meijerikoululte. 

§ 1. 
Meijerikoulun tarkoitus on otetuille oppilaille antaa tietoa 

j a taitoa ei ainoastaan maitotalouden kaikissa haaroissa, vaan 
myöskin karjan tarkoituksenmukaisessa ruokkimisessa ja hoidossa. 

§ 2. 

Meijerikoulu on asetettava ainoastaan sellaiseen paikkaan, 
missä sekä maitotaloutta että karjanhoitoa suurella huolella ja 
taidolla harjoitetaan, ja missä maidon määrä riittää keskeyty
mättömälle maidonkäsittelylle, sekä kaikki navetta- ja meijeri-
huoneukset ovat tilavuuteen ja sisustukseen nähden sen laatuiset, 
että ne voivat olla esikuvana ajanmukaiselle karjanhoidolle ja 
meijeritoimelle. 

§ 3. 
Sen kartanon omistaja tahi isännöitsijä, johon koulu maan

viljelysseuran toimesta suostutuksi määräajaksi asetetaan, saa 
sinä aikana nauttia hyväkseen kolmensadan markan valtionapua 
vuodessa oppilasta kohti sekä sen yli apuna opettajan palkkaa
miseksi kahdeksansataa markkaa vuodessa, ennalta kunkin puo-
lenvuoden alussa nostattaviksi läänin räntteristä, ollen hänen 
velvollisuutenansa koulussa ylläpitää se määrä oppilaita, joka 
§:ssä 4 on lähemmin määrätty, ja valmistaa heille tilaisuutta 
käytännöllisesti toimimaan karjan ruokkimisessa, puhtaana
pidossa ja hoidossa, maidon käsittelyssä, kaupassa käypien voi-
laatujen sekä mehu- ja kuoritunmaidon juuston valmistuksessa, 
jonka ohessa oppilaat kahdeksan kuukautta vuodesta kolme ä 
kaksi tuntia päivässä saavat opetusta sekä kauno- että oikokir-

7 
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joituksessa, luvunlaskussa (laatuluvuissakin), meijerikirjanpidossa, 
vahvistetun kaikille meijerikouluille yhteisen kaavan mukaan, sekä 
soveliaan lyhyen kansakoulukurssin suorittamiseksi luonnonopissa. 
Edelleen annetaan tietoperäistä opetusta karjanhoidossa ja maito
taloudessa niin laveasti kuin professori C. A . Lindqvistin käy
tännöllinen oppikirja kotieläinten hoidossa ja herra N. Groten-
feltin käsikirja maitotaloudessa sisältävät, jonka ohessa oppilaita 
on opetettava tuntemaan sarvikarjan, lampaan ja sian tavallisim
mat taudit sekä niiden hoitaminen. 

§ 4. 
Oppilasten luvun määrää opetusvälikappaleen runsaus, niin 

että esim. koulussa, missä karjan luku on 40 lypsävää, oppilas
ten luku ei saa olla kuutta suurempi ja enenee se sitte yhdellä 
oppilaalla kultakin kymmeneltä lypsävältä. 

§ 5. 
Maitoa älköön ilman erinäistä lupaa koulun tarkastajalta 

niissäkään isommassa määrässä myytäkö. 

§ 6. 

Koulun johtajana on sen kartanon omistaja tahi isännöit
sijä, mihin karjakkokoulu on sijoitettu, ja vastaa hän siitä että 
tähän ohjesääntöön otetut määräykset tarkasti noudatetaan. 

§ 7. 

Johtajan tulee ottaa ja palkata opettaja tahi opettajatar 
antamaan opetusta §:ssä 3 mainituissa tietoperäisissä oppiaineissa, 
jollei johtaja itse ole kykenevä eikä hänellä ole aikaa hoitamaan, 
tätä opettajatointa, sekä taitava henkilö ohjaamaan oppilaita käy
tännöllisissä töissä. 

Yllämainitun opettajatoimen hoitajalta vaaditaan että hän 
on läpikäynyt täydellisen oppimäärän Mustialan maanviljelys- ja 
meijenopiston meijeriosastolla tahi vastaavan oppimäärän. 

§ 8. 

Oppilasten ottaminen riippuu kokonaan johtajasta, kuiten
kin tulee heidän olla suorittanut rippikoulu ja täyttänyt 18 vuotta, 
heillä tulee olla hyvä maine, terve ruuminrakennus sekä tar
peeksi voimia toimittamaan esiintulevia töitä sekä sisäluvun taito 
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ynnä tarpeeksi kehittynyt ymmärrys voidaksensa hyötyä ope
tuksesta. 

§ 9-
Oppilaat ovat pidettävät johtajan palkollisina ja siten pal-

kollisasetuksen alaisina. Jos joku huonon käytöksen kautta tekee 
itsensä ansaitsemattomaksi koulussa olemaan, saa johtaja hänet 
eroittaa, ilman palkkion vaatimusta, kuitenkin tulee johtajan 
tästä maanviljelysseuran johtokunnalle ilmoittaa sekä jos mah
dollista ottaa uusi oppilas eroitetun sijaan. 

§ 10. 
Johtajan tulee antaa oppilaille terveellinen asunto ja yk

sinkertainen mutta terveellinen ja riittävä ravinto, samaa laatua 
kuin palvelusväellä tavallinen siinä paikkakunnassa, missä koulu 
sijaitsee. Jos oppilas sairastuu, nauttikoon hän johtajan kustan
nuksella tarpeellista hoitoa. 

§ n . 
Oppilasten oppikurssi määrätään kahdeksi vuodeksi. Ope

tus on niin jaettava, että vuoroittain toinen puoli oppilaista toi
mii navetassa ja toinen meijerissä. Muutoin määrää tunnit op
pilasten työlle, ruokailulle ja levolle johtaja, jonka tulee pitää 
huolta siitä että oppilailta ei puutu hyödyllistä toimintaa. K ä 
sitöitä ja muita sekä sisällä että ulkona esiintulevia askareita 
pitää oppilasten joutohetkillä myöskin toimittaa. 

§ 12-
Johtajan tulee valvoa oppilasten siveellistä käytöstä sekä 

pitää huolta siitä että heitä totutetaan ahkeruuteen, järjestykseen 
ja puhtauteen sekä siihen yksinkertaisuuteen ja vaatimattomuu
teen, joka heidän asemaansa soveltuu. 

§ 13. 
Lokakuun lopulla kunakin oppivuonna pidetään sen hen

kilön läsnäollessa, jonka seuran johtokunta on koulun tarkasta
jaksi valinnut, tutkinto oppilasten kanssa, jossa tilaisuudessa myös 
tarkastaja, johtajan ehdoituksesta, niille oppilaille, jotka ovat 
kunnostaneet itseänsä ahkeruudella ja huolellisuudella, määrää 
soveliaita palkintoja. Tutkinnon päätyttyä antaa koulun johtaja 
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oppilaille todistukset, jotka ovat myöskin koulun opettajan ja mei-
jeristin allekirjoittamat, heidän tiedoistansa, taidostansa ja käy
töksestänsä. 

Karjakkokoulu on maanviljelysseuran lähimmän valvonnan 
ja määräysvallan alainen sekä tulee sitä sen tarkastajan kerran 
vuodessa paitse tutkinnossa tarkastaa, ja on johtaja velvollinen 
seuran johtokunnalle koulun toimista antamaan kertomus, joka 
ynnä johtokunnan oma lausunto lähetetään Maanviljelys-Toimi
tuskunnalle Keisarillisessa Suomen Senaatissa." 

„A. §:n 3 johdosta valiokunnan ehdoituksessa ohjesään
nöksi ehdoittelee allekirjoittanut että määrärahat meijerikouluja 
varten olisivat vahvistettavat täten: 

6 tahi 7 oppilaalta vuotuista apurahaa. . . fflnf 2,400. 

B. Kysymyksessä n:o 17 meijerikoulujemme uudestaan 
järjestämisestä on valiokunnassa se mielipide ollut vallalla, että 
„meijerikoululla" ainoastaan tulee käsittää mitä itse sana mer
kitsee; siitä huolimatta on kuitenkin, kuten keskusteluista valio
kunnassa selvästi näkyi, arveltu kysymyksen n:o 17 myöskin tar
koittavan karjakkokouluja Kuopion läänissä, mutta valiokunta sitä 
vastaan arveli, että karjanhoitajakoulua ei voisi tarkoittaa käsi
tyksellä „meijerikoulu"; nyt kysytään syystä mitä johdonperäi-
syyttä on tässä? Minun käsitykseni mukaan pitäisi sanan „mei-
jerikoulu" tarkoittaa kaikkia niitä alempia ammattikouluja maassa, 
jotka toimivat maitotalouden eli meijeritoimen kehittämiseksi. Jollei 
kokous ottaisi tätä minun käsitystäni omaksensa, luulen siitä 
johtuvan hyvin omituisia epäjohdonmukaisuuksia kysymysten n:ris 
3, 18 ja 71 suhteen, joissa sama sana „meijerikoulu" kieltä
mättä tavataan siinä merkityksessä, jonka minä tässä yllä olen 
sille vaatinut. 

G. Samoin ei valiokunta kysymyksessä meijerikoulujen 
uudestaan järjestämisestä ole tahtonut hyväksyä esitystäni siitä, 
«että uudestaan järjestäminen myöskin voisi tapahtua siihen suun
taan että uusia kouluja perustetaan, vanhoja lakkautetaan tahi 

§ 14. 

Vastalause. 

2,700. 
3,000. 
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jaetaan. Valiokunta arveli nimittäin että meijerikoulujemme 
uudestaan järjestäminen ainoastaan olisi tarkoittava ankarampia 
vaatimuksia y. m. nyt toimessa oleville sellaisille. Niin
kuin jo on huomautettu en minä ole voinut hyväksyä tätä valio
kunnan mielipidettä, sillä minun mielestäni tulee meijerikoulujen 
uudestaan järjestämisen tarkoittaa, että ne lähimmiten vastaavat 
tarvetta niissä maan osissa, joihin ne ovat sijoitetut, vaikkei jär
jestys tulisikaan olemaan sama yli koko maa. Valiokunnan eh
doituksen hyväksyn minä ainoastaan siten että se vaan tarkoit
taa niitä paikkakuntia maassa, missä maanviljelys ja meijeritoimi 
ovat alhaisella kannalla ja hyvin hoidetut meijerit harvinaiset. 

D. Eteläiselle ja osaksi keskiselle Suomelle, missä mei
jeritoimi on enemmän kehittynyt, tahdon minä esitellä seuraavaa 
uudestaan järjestämistä muutamille meijerikouluille : 

1:o. Meijerikouluja. 
a) Meijerikoulujen perustamista kaksivuotisella oppimää

rällä ja 2 ä 4 naisoppilaalla kerrallaan. 
b) Opetusta pääasiallisesti käytännöllisissä toimissa, kir

joituksessa, luvunlaskussa, meijerikirjanpidossa ja päiväkirja-muis
tiinpanojen tekemisessä. 

c) Valtionapua oppilasta kohti 150 markkaa vuodessa. 

2;o. Karjanhoitajakouluja. 
a) Karjanhoitajakouluja kaksivuotisella oppimäärällä 2 ä 

4 miesoppilaalle kerrallaan. 
b) Opetusta pääasiallisesti käytännöllisissä toimissa luvun

laskussa, kirjoituksessa, kirjanpidossa ja päiväkirja-muistiinpano
jen tekemisessä. 

c) Valtionapua oppilasta kohti 150 markkaa vuodessa. 

3:o. Koulu tietoperäistä meijeriopetusta varten. 
a) Kaikki tietoperäinen ammattiopetus annetaan eri oppi

laitoksessa ja jollei maan maanviljelysopisto ole siihen sovelias, 
tehdään yksityisen meijerin- ja maanomistajan kanssa, joka oa 
siihen keipoinen, kontrahti noin 5 vuodeksi koulun ylläpidosta 
tähän tarkoitukseen. 

b) Korvaus oppilaan asunnosta, ylöspidosta ja opetuksesta 
suoritettaisiin valtionvaroista 150 markalla 9 kuukauden opetuk
sesta. Sisäänpääsymaksua suorittaisi kukin oppilas 25 markkaa. 
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c) Joksikin ajaksi jäljellä olevista 3 kuukaudesta palve
lusvuotta voi ahkerimmille ja kelvollisimmille oppilaille hankkia 
tilaisuutta käymään muutamissa etevissä meijereissä ja tarpeen 
vaatiessa myöskin nauttimaan valtionapua matkakustannusten suo
rittamiseksi. 

Albert Voss-Schrader." 

'Vastalause. 
„Koska enemmistö jäseniä valiokunnassa on puolustanut 

että korvaus kultakin meijerioppilaalta määrättäisiin 300 mar
kaksi sekä että meijerikoulun johtajan sitä paitse pitäisi saada 
800 markkaa, opettajan palkkaamisen avuksi, en minä voi yh
tyä tähän mielipiteesen, vaan minun mielestäni ei se maksu, 
jonka valtio oppilaista suorittaa, ole oleva yhtä suuri, kun isompi 
luku oppilaita otetaan, kuin kun ainoastaan vähempi luku niitä mei
jeriin otetaan. Syyksi tähän ehdoltuksecn on mielestäni tarpeen 
ainoastaan mainita 

että se vastuunalaisuus ja ne velvollisuudet, jotka meijeri-
koulunjohtaja ottaa päällensä, eivät nouse samassa määrässä kuin 
oppilasten luku, sekä 

että kun valtio suorittaa vähemmät maksut siltä oppilas
määrältä, joka on jotakin määrättyä lukua (esim. 6) suurempi, 
niin on paremmat toiveet saada oppilasluku meijerikoulussa hel
pommin soveltumaan opetusvälikappaleen paljouden mukaan, eli 
toisin sanoin; oikea suhde pysytetään oppilasluvun ja sen maito
määrän välillä, joka on käytettävissä. 

Minun mielipiteeni on siis, että olisi soveliainta jos valtion 
tarvitsisi suorittaa ainoastaan 200 markkaa 7:neltä oppilaalta ja 
siitä ylöspäin. 

Tämän ehdoituksen mukaan olisi siis 
6 oppilaalta suoritettava 2,600 markkaa. 
8 „ „ 5,000 „ 

10 „ „ 3,400 
B. Gripenberg." 

Asiassa tapahtuneessa keskustelussa lausuttiin ettämeijeri-
toulumme, joista ensimmäinen perustettiin jo vuonna 1868 Si-
molaniemen kartanoon Kuopion läänissä, tehokkaasti ovat edistä
neet sitä kehitystä, joka maan meijeritaloudessa tähän saakka on 
tapahtunut. Ne ovat useat vuodet perättäin lähettäneet oppilaita 
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eri osiin maata ja, levittäen tietoa järkiperäisemmästä meijeri
taloudesta, täyttäneet todellisen tarpeen. Mutta itse ne eivät 
ele kehittyneet ja seuranneet meijeritaloudessa päivä päivältä 
tapahtuneita edistyksiä, jonka vuoksi ne eivät myöskään enää 
voi täyttää tarkoitustansa, jollei niitä muutamissa suhteissa uu
destaan järjestetä, eikä ainoastaan tietoperäiseen opetukseen näh
den vaan myöskin käytännölliseen. Pääasiallisimmin muistutetaan 
niitä vastaan, että oppilasten luku on liian suuri oppetusvälikappa-
leesen verraten, jonka vuoksi oppilaat eivät voi saavuttaa tar
peeksi käytännöllistä taitoa ja harjaantumusta, ja että opetusta 
varsinaisissa ammattiaineissa, meijeritaloudessa ja karjanhoidossa, 
ei harjoiteta siinä määrässä eikä sitä hoida niin kykenevät hen
kilöt, kuin toivottavaa olisi. Sitä paitse tehdään oikeutettuja 
muistutuksia tarkastusta vastaan. Syy näihin epäkohtiin ja puut
teellisuuksiin ei kuitenkaan ole asianomaisissa opettajissa ja tar
kastajissa, jotka näiden koulujen eteen ovat tehneet enemmän 
kuiu on ollut oikeus vaatia, vaan riippuu se siitä, että nyt voi
massa olevat ohjesäännöt ovat vanhentuneet eikä niitä enää kai
kissa kohdin voi noudattaa. 

Yllä osoitettujen puutteellisuuksien poistamiseksi on valio
kunta ehdoitellut että oppilasluvun 40 lehmää kohti ei pitäisi olla 
6:tta isompi, sekä että kutakin kymmentä lehmää kohti, joka 
tulee tämän luvun lisäksi, saisi ottaa yhden oppilaan. Oppilaat 
saisivat siten tarpeeksi käytännöllistä työtä ja tulisivat toimi
maan ainoastaan sellaisissa askareissa, joiden meijerinhoidossa 
pitää tulla kysymykseen. Opetus alkeis-oppiaineissa, joissa eri
tyinen arvo on pantava kymmenmurtolaskun oppimiseen, on mie
luimmin annettava erityisten opettajain haltuun, koska kartanon
omistajilla ei aina ole aikaa säännöllisesti hoitaa opettajatointa. 
Edelleen huomautetaan että tietoperäinen opetus maitotaloudessa 
j a karjanhoidossa nyt jo on laajennettava niin laveaksi kuin Lin
deqvistin ja Grotenfeltin käsikirjat sisältävät, ja tärkeyttä että 
opettajalla näissä aineissa on riittäväiset tiedot. Toivottavaksi 
lausutaan myöskin että näissä kouluissa voitaisiin antaa palkin
toja eteville oppilaille, ja että niiden tarkastus tulisi yhdemukai-
:semmaksi ja enemmän yhdeksi kuin tähän saakka. Tähän suun
taan oli valiokunta myöskin valmistanut ehdoituksensa uudeksi 
ohjesäännöksi meijerikouluille. Sen mukaan liitetyt vastalauseet 
osoittavat kuitenkin, että täydellistä yksimielisyyttä ei ole voitu 
saavuttaa perusaatteiden eikä erityisseikkani suhteen. 
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Kun sitten kokouksen, joka pääasiassa hyväksyi valiokun
nan ehdoituksen, oli rupeaminen tarkastamaan ohjesääntöä, huo
mautettiin etfei se soveliaasti voisi tapahtua erityiskohdissa sel
laisessa kokouksessa kuin tämä, varsinkin kun aika sen käsitte
lemiseksi nyt oli niukka. Uudet ohjesäännöt meijerikouluille ei
vät voisi olla yhtäläiset koko maalle, eikä niitä myöskään voisi 
kaikissa kohdissa jättää paikallisista oloista riippuviksi. Sen 
vuoksi päätettiin, vähän aikaa keskusteltua, ruveta tarkastamaan 
ainoastaan niitä pääperusaatteita, joiden mukaan meijerikoulujen 
uudestaan järjestäminen olisi toimitettava, ja arveltiin että asian
omaisille talous- ja maanviljelysseuroille olisi annettava tilaisuutta 
antaa ehdoituksia niissä erityiskysymyksissä, joita kussakin eri
tyisessä tapauksessa voisi syntyä. Hra Yoss-Schraderin vasta
lauseessansa tekemään ehdoitukseen ei kokous tahtonut kiinnittää 
mitään huomiota, arvellen että maan meijeritoimen tulisi saada 
kehittyä nykyisen järjestelmän perustalla. 

Sen jälkeen tapahtuneessa keskustelussa päätti kokous eh-
doitella näiden koulujen uudestaan järjestämistä seuraavain pää
perusteiden mukaan: 

l:ksi, suurempi arvo on annettava oppilasten tietoperäiselle 
kehitykselle, niin että koulujen oppilasluku tehdään riippuvaksi ope-
tasvälikappaleiden määrästä. 

2:ksi, tietoperäiselle opetukselle on omannettava suurempaa 
huomiota kuin tähän saakka. 

3:ksi, kussakin koulussa pitää olla naismeijeristi tahi kar
jakko, joka on suorittanut asianomaisen päästötutkinnon jossakin 
meijerikoulussa, tahi henkilö vastaavilla tiedoilla. 

4:ksi, kussakin koulussa tulee tietoperäistä opetusta varten 
olla maanviljelysseuran hyväksymä opettaja tahi opettajatar, joka 
on käynyt Mustialan meijeriopiston läpi tahi suorittanut vastaavat 
opinnäytteet. 

5:ksi, kouluille myönnetyt apurahat ovat tehtävät riippuviksi 
oppilasluvusta ja ovat ne suoritettavat arviolta 300 markalla op-
lasta kohti vuodessa, jota paitse opettajan palkkaamisen avuksi m 
annettava arviolta 800 markkaa kullekin koululle. 

6:ksi, järjestetty, yhdenmukainen ja kykenevän henkilön toi
mena oleva tarkastus on toimitettava meijerikouluille. 

7:ksi, meijerikouluissa on pantava toimeen maan kaikkia sel
laisia kouluja varten vahvistettu, yhteisen suunnitelman mukaan 
laitettu, teknillinen kirjanpito. 
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Lopuksi määräsi kokous että valiokunnan yllämainitussa 
suhteessa tekemä ehdoitus olisi sihteerin kautta ilmoitettava kai
kille talous- ja maanviljelysseuroille. 

§ 12. 
Ennen kun kokous sitten erosi, määrättiin se valtuuskunta, 

jonka toimeksi olisisi uskottava pöytäkirjan tarkastus, sihteerin 
palkkion määrääminen ja kokouksen Hallitukselle antamain mietin
töjen allekirjoittaminen; ja valittiin siihen paitse puheenjohtajaa 
ja varapuheenjohtajaa hrat Lääninagronoomi Forssell ja Maisteri 
Duncker. 

22 p:nä Maaliskunta. 
§ 1. 

Edelleen käsiteltäväksi otettiin kokouksen 20 p:nä tätä 
kuuta pöytäkirjan § l:n alla keskustelemat kysymykset n:ris 21 
ja 51, jotka esiin tulleesta syystä olivat lykätyt erinäiseen va
liokuntaan; ja tuotiin silloin esiin seuraava, mainitun valiokun
nan tekemä 

»Ehdoitus maanviljelyskommissionin järjestämiseksi Suomessa. 

Maanviljelyskommissionina on neljä maanviljelijäkokouksen 
valitsemaa valiomiestä. 

Maanviljelyskommissioni kokoontuu joka vuosi Helsingissä 
ensimmäisenä arkipäivänä Maaliskuussa ja ensimmäisenä arkipäi
vänä Lokakuussa sekä sitä paitse niin usein kuin sen Maanvil
jelys-Toimituskunta kokoon kutsuu. 

Maanviljelyskommissionin jäsenet valitsevat keskenänsä pu
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jollei puheenjohtajan vaa
lissa enemmistöä voida saavuttaa, ratkaiskoon arpa. Jos kes
kusteluissa syntyy eroavia mielipiteitä, tehdään päätös avonai
sella äänestyksellä ja jos kaksi joutuu kahta vastaan, ratkais
koon puheenjohtaja, ollen kuitenkin vähemmistöllä oikeus kom
missionin lausuntoon liittää siitä eroova mielipiteensä. 

Maanviljelyskommissionin tulee: 
l:ksi, antaa lausuntoja maanviljelystä ja sen sivuelinkeinoja 

koskevissa kysymyksissä, joita maan hallitus sille esittelee; 
2:ksi, tehdä ja esitellä ehdoituksia sellaisiksi toimenpiteiksi,, 

jotka voivat edistää ja kehittää maataloutta; 
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3:ksi, toimittaa maan kaikkien maanviljelys- ja meijeriope-
tuslaitosten tarkastusta; 

4:ksi, joka vuosi Maanviljelys-Toimituskunnalle tilinteon 
kanssa kommissionin toimista antaa kertomus: 

a) maanviljelys- ja meijeriopetuslaitosten tilasta; 
b) valtion- ja lääninagronoomein sekä valtionmeij eristein 

toiminnasta; 
c) talous- ja maanviljelysseurain toimista; sekä 
ä) kruunun siitoseläinten sijoituksesta ja käyttämisestä. 
Maanviljelyskommissioni saa tiedon kaikista Maanviljelys-

Toimituskunnalle tulleista kertomuksista, jotka koskevat yllämai
nittuja virkamiehiä ja laitoksia. 

Maanviljelyskoinmissioniin asettaa Maanviljelys-Toimitus
kunta alituisen sihteerin, jonka tulee olla tieteellisesti sivistyneen 
ja maanviljelyksen sekä tietoperäisessä että käytännösessä puo
lessa hyvin oppineen miehen. 

Sihteerin tulee: 
l:ksi, kommissionin istunnoissa pitää pöytäkirja, antaa tar

peellisia selityksiä sekä pitää huolta kaikista kommissionista me
nevistä toimituskirjoituksista; 

2:ksi, vastaanottaa ja diariin merkitä kaikki maanviljelys-
kommissionille tulevat kirjoitukset; 

3:ksi, tehdä se kertomus, joka kommissionin tulee joka 
vuosi antaa Maanviljelys-Toimituskunnalle, sekä siihen liittää 
katsahdus niihin edistyksiin maanviljelyksessä ja sen sivuelinkei
noissa, jotka edellisen vuoden kuluessa maassa ovat tapahtuneet; 

4:ksi, kommissionin määräyksen mukaan toimittaa maan
viljelys- ja meijerikoulujen tarkastusta sekä siitä antaa kertomus 
kommissionille; ja ovat tarkastukset niin järjestettävät, että vä
hintäin joka toinen vuosi käydään kussakin koulussa. Jos sih
teeri on estetty tarkastusmatkaa tekemästä, ilmoittakoon siitä 
kommissionille, ja toimittakoon kommissioni määräyksen valtion-
agronoomille tahi valtionmeijeristille tarkastusta toimittamaan ja 
siitä kertomuksen antamaan. 

Yaliomiehet nauttivat kyyti- ja ruokarahoja ynnä soveliasta 
palkkiota. Jos varsinainen jäsen on estetty, tulee hänen siitä 
ilmoittaa ensimmäiselle varamiehelle, joka silloin astuu hänen 
sijaansa. Samalla tavoin menetellään, jos myöskin ensimmäiselle 
varamiehelle tulee estettä." 

Sitten kun enemmistö oli huomauttanut että heidän ehdoi-
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tuksessaan maanviljelyskommissionin järjestämiseksi kyllä saattoi 
olla useita virheitä, osaksi sen vuoksi että se oli syntynyt niin 
kiireisesti ja koska muutamat niistä, jotka olivat olleet sitä te
kemässä, olivat olleet sen mielipiteen vallassa että koko kysymys 
olisi jätettävä ensi maanviljelijäkokoukseen, merkittiin kokouksen 
(enemmistön) nyt antaman ehdoituksen kannattajiksi: hrat Fo
gelholm, Lagerstedt, Yoss-Schrader, vapaherra Gripenberg, Fors
sell, Hahnsson, Serlachius, Ingman, Laurin, Duncker, Nylander 
ja Avellan, sekä vähemmistön edustajiksi ja ensimmäisen, valio
kunnan IH, tekemän ehdoituksen kannattajiksi: hrat Zitting, Gro
tenfelt, Lang, kreivi Steven-Steinheil, Bremer, Gylden, Sjöström, 
v . Wright, vapaherra v. Troil ja Forsberg. 

Sen jälkeen otettiin käsiteltäväksi mitä keskusteltaessa va
liokunnan mietinnöstä maanviijelyskokouksesta oli jätetty riippu
vaiseksi. Sen mukaan kuuluisi ylitirehtööri maanviljelyskokouk-
sen jäseniin, jota myöskin nyt vähemmistö vaati. Mitä maan-
vHjelyskommissionin sihteeriin tulee, joka enemmistön ehdoituksen 
mukaan tavallansa on ylitirehtöörin sijassa, niin oli kokous siitä 
yksimielinen, että hän ainoastaan silloin olisi pidettävä maanvil-
jelyskokouksen jäsenenä, kun hänet siihen joku maanviljelysseura 
on valinnut. 

Mitä tulee tapaan neljän valiomiehen vaalissa hyväksyttiin 
valiokunnan I I I siitä tekemä ehdoitus. 

Sitten lopetettiin keskustelut ja päätti kokous että kum
painenkin ehdoitus sekä enemmistön että vähemmistön olisi vas
tauksena kysymykseen Hallitukselle lähetettävä. 

Enemmistön ehdoitus. 
»Eduskunnan toimittamiseksi 

huomen maanviljelykselle kutsuu 
MLaanvilj elys-Toimituskunta Kei
sarillisessa Senaatissa kokoon 
joka kolmas vuosi 

Maanviljelijäkokouksen. 
Maanviljelijäkokoukseen, joka 

Tuillakin kerralla korkeintaan 
neljäntoista päivän ajaksi ko
koontuu Helsingin kaupunkiin, 

Vähemmistön ehdoitus. 
„Eduskunnan toimittamiseksi 

Suomen maanviljelykselle kutsuu 
Maanviljelys-Toimituskunta Kei
sarillisessa Senaatissa kokoon 
joka kolmas vuosi 

Maanviljelijäkokouksen. 
Maanviljelijäkokouksessa, joka 

kullakin kerralla korkeintaan 
neljäntoista päivän ajaksi ko
koontuu Helsingin kaupunkiin, 



108 

ovat osalliset seuraavat hen
kilöt: 

kaksi edusmiestä kustakin lää
nistä, läänin talous- tahi maan
viljelysseuran valitsemat; 

valMonagronoomit ja valtion
meij eristit; 

maanviljelysopistojen tirehtöö
rit ja lääninagronoomit; 

metsänhoitoyhdistyksen valitse
ma edusmies. 

Maanviljelyskokous valitsee 
jäseniensä kesken kokouksen pu
heenjohtajan ja varapuheenjohta
jan. 

Maanviljelyskokouksen tulee 
antaa lausuntoja ja ehdoituksia 
kaikissa maan hallituksen sille 
eteenpanemissa kysymyksissä, 
jonka ohessa maan talous- ja 
maanviljelysseurat ovat saatet
tavat tilaisuuteen kokoukselle 
lähettämään keskusteluaineita, 
jotka ovat maanviljelyskommis
sionin sihteerille lähetettävät niin 
aikaisin, että niistä ynnä muista 
kysymyksistä, jotka kokouksen 
käsiteltäviksi annetaan, voi kak
si kuukautta ennen kokouksen 
avausta antaa tiedon kaikille 
talous- ja maanviljelysseuroille 
sekä kaikille siihen osallisille 
valtion-viranomaisille. Sitä pait
se olkoon kullakin kokouksen 
jäsenellä valta kokouksen alka
essa ehdoitella keskusteluaineita, 
joita kokous käsittelee sen mu
kaan kuin aika sallii, sittenkun 
hallituksen ja maanviljelysseu
rain esittämät ovat päätetyt. 

ovat osalliset seuraavat hen
kilöt: 

kaksi edusmiestä kustakin lää
nistä, läänin talous- tahi maan
viljelysseuran valitsemat; 

maanviljelyskommissionin yli
tirehtööri; 

valtionagronoomit ja valtion
meij eristit; 

maanviljelysopistojen, tirehtöö
rit ja lääninagronoomit; 

metsänhoitoyhdistyksen valitse
ma edusmies. 

Maanviljelijäkokouksen tulee 
antaa lausuntoja ja ehdoituksia 
kaikissa maan hallituksen sille 
eteenpanemissa kysymyksissä,, 
jonka ohessa maan talous- ja 
maanviljelysseurat ovat saatet
tavat tilaisuuteen kokoukselle 
lähettämään keskusteluaineita^ 
jotka ovat maanviljelyskommis
sionin puheenjohtajalle lähetet
tävät niin aikaisin, että niistä, 
ynnä muista kysymyksistä, jotka 
kokouksen käsiteltäviksi anne
taan, voi kaksi kuukautta en
nen kokouksen avausta antaa 
tiedon kaikille talous- ja maanvil
jelysseuroille sekä kaikille siihen 
osallisille valtion-viranomaisille-
Sitä paitse olkoon kullakin k o 
kouksen jäsenellä valta kokouk
sen alkaessa ehdoitella keskus
teluaineita, joita kokous käsit
telee sen mukaan kuinka aika 
sallii, sitten kun hallituksen jat 
maanviljelysseurain esittämät 
ovat päätetyt. 

Maanviljelijäkokouksessa va-
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Maanviljelijäkokouksessa va
litaan neljä valiomiestä maan* 
viljelyskommissioniin, jotka ovat 
toimissaan ensi maanviljelysko-
koukseen asti ja joita voi valita 
uudestaan. 

Valiomiehet valitaan: 
yksi eteläiseltä, 
yksi läntiseltä, 
yksi itäiseltä, sekä 
yksi pohjoiselta osalta maata, 

siellä asuvista, maanviljelystä ja 
sen sivuelinkeinoja harrastavista 
sekä tässä ammatissa taitavista 

j a kokeneista miehistä. Kulle
kin valiomiehelle valitaan sa
mojen perusteiden mukaan kaksi 
varamiestä. 

Talous- ja maanviljelysseurain 
valitsemat edusmiehet nauttivat 
yleisistä varoista palkkiota mat
kasta ja ruokarahoja, vaan ei 
sen yli mitään palkkaa. 

Keskusvirastoksi Suomen 
maanviljelykselle asetetaan 

Maanviljelyskommissioni. 

"Maanviljelyskommissionina on 
meljä maanviljelijäkokouksen va
litsemaa valiomiestä. 

Maanviljelyskommissioni ko
koontuu joka vuosi Helsingissä 
ensimmäisenä arkipäivänä Maa
liskuussa ja ensimmäisenä arki
päivänä Lokakuussa sekä sitä 
paitse niin usein kuin sen Maan
viljelys-Toimituskunta kutsuu 
kokoon. 

Maanviljelyskommissionin jä 
senet valitsevat keskenänsä pu-

litaan neljä valiomiestä maan
viljely skommissioniin, jotka ovat 
toimissaan ensi maanviljelijäko
koukseen asti ja joita voi valita 
uudestaan. 

Valiomiehet valitaan: 
yksi eteläiseltä, 
yksi läntiseltä, 
yksi itäiseltä, sekä 
yksi pohjoiselta osalta maata, 

siellä asuvista, maanviljelystä ja 
sen sivuelinkeinoja harrastavista 
sekä tässä ammatissa taitavista 
ja kokeneista miehistä. Kulle
kin valiomiehelle valitaan sa
mojen perusteiden mukaan kaksi 
varamiestä. 

Talous- ja maanviljelysseurani 
valitsemat edusmiehet nauttivat 
yleisistä varoista palkkiota mat
kasta ja ruokarahoja, vaan ei 
sen yli mitään palkkaa. 

Keskusvirastoksi Suomen 
maanviljelykselle asetetaan 

Maanviljelyskommissioni. 
Maanviljelyskommissionina on 

ylitirehtööri ja neljä valiomiestä. 
Ylitirehtööri, jonka tulee olla 

tieteellisesti sivistynyt ja maan
viljelyksen sekä tieto-peräisessä 
että käytännöllisessä puolessa 
hyvin taitava mies, asetetaan 
vakinaiselle vuosirahansäännölle 
sekä pannaan virkaan ja nauttii 
palkkaa samoin kuin ylitirehtöö-
rit maan muissa keskusviras
toissa. 

Ylitirehtöörin tulee: 
1) tarkasti seurata maanvil-
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heenjohtajan ja varapuheenjoh
tajan. Jollei puheenjohtajan 
vaalissa enemmistöä voida saa
vuttaa, ratkaiskoon arpa. Jos 
keskustelussa syntyy eroavia 
mielipiteitä, tehdään päätös avo
naisella äänestyksellä, ja jos 
kaksi joutuu kahta vastaan, rat
kaiskoon puheenjohtaja, ollen 
kuitenkin vähemmistöllä oikeus 
kommissionin lausuntoon liittää 
siitä eroava mielipiteensä. 

Maanviljelyskommissionin tu
lee: 

l:ksi, antaa lausuntoja maan
viljelystä ja sen sivuelinkeinoja 
koskevissa kysymyksissä, joita 
maan hallitus sille esittelee; 

2:ksi, tehdä ja esitellä eh
doituksia sellaisiksi toimenpiteik
si, jotka voivat edistää ja ke
hittää maataloutta; 

3:ksi, toimittaa maan kaik
kien maanviljelys- ja meijeri-
opetuslaitosten tarkastusta; 

4:ksi, joka vuosi Maanvilje
lys-Toimituskunnalle tilinteon 
kanssa kommissionin toimista 
antaa kertomus: 

a) maanviljelys- ja meijeri-
opetuslaitosten tilasta; 

b) valtion- ja lääninagronoo-
mein sekä valtionmeij eristein toi
minnasta; 

c) talous- ja maanviljelysseu
rain toimista; sekä 

d) kruunun siitoseläinten si
joituksesta ja käyttämisestä. 

Maanviljelyskommissioni saa 
tiedon kaikista Maanviljelys-

jelyksen kehitystä sekä omassa 
että muissa maissa sekä tehdä 
ja esitellä sellaisia ehdoituksia 
ja toimenpiteitä, jotka voivat 
edistää ja kehittää Suomen maan
viljelystä ja sen sivuelinkei
noja. 

2) perustetulla ehdoituksella 
valmistaa kaikki maanviljelystä 
ja sen sinuelinkeinoja koskevat 
asiat esiteltäviksi Keisarillisen 
Senaatin Maanviljelys-Toimitus^ 
kunnan Päällikölle. 

3) pitää tarkastusta maan 
kaikkien maanviljelys- ja mei-
jeriopetuslaitosten sekä valvon
taa valtion siitoseläinten yli.. 
Jos ylitirehtööri joskus olisi es
tetty joku vuosi käymästä kai 
kissa yllämainituissa opetuslai
toksissa, niin on Maanviljelys-
Toimituskunnan Keisarillisessa 
Senaatissa Päällikön ylitirehtöö
rin ehdoituksesta tähän määrät
tävä joku valiomiehistä, kuiten
kin käyköön ylitirehtööri itse 
vähintäin joka toinen vuosi kus
sakin opetuslaitoksessa. 

4) pitää tarkastusta kaikkien 
maanviljelyksen ja sen sivuelin
keinojen palveluksessa olevaini 
valtionvirkamiesten yli sekä avo
naisuuden sattuessa Keisarillisen 
Senaatin Maanviljelys-Toimitus
kunnan Päällikölle hakijoista 
esitellä se, jota hän pitää so
veliaimpana viran saantiin. 

5 ) joka vuosi ennen Elokuun 
loppua Keisarilliselle Majestee
tille edelliseltä vuodelta antaa 
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Toimituskunnalle tulleista ker
tomuksista, jotka koskevat yllä
mainittuja virkamiehiä ja lai
toksia. 

Maanviljely skommissioniin a-
settaa Maanviljelys-Toimituskun
ta alituisen sihteerin, jonka tu
lee olla tieteellisesti sivistyneen 
ja maanviljelyksen sekä tieto-
peräisessä että käytännöllisessä 
puolessa hyvin oppineen miehen. 

Sihteerin tulee: 
l:ksi, kommissionin istunnoissa 

pitää pöytäkirja, antaa tarpeel
lisia selityksiä sekä pitää huol
ta kaikista kommissionista me
nevistä toimituskirjoituksista; 

2:ksi, vastaanottaa ja diariin 
merkitä kaikki maanviljelyskom-
missionille tulevat kirjoitukset; 

3:ksi, tehdä se kertomus, ja -
ka kommissionin tulee joka vuo
si antaa Maanviljelys-Toimitus
kunnalle, sekä siihen liittää kat
sahdus niihin edistyksiin maan
viljelyksessä ja sen sivuelinkei
noissa, jotka edellisen vuoden 
kuluessa maassa ovat tapahtu
neet; 

4:ksi, kommissionin määräyk
sen mukaan toimittaa maanvil
jelys- ja meijerikoulujen tarkas
tusta sekä siitä antaa kertomus 
kommissionille, ja ovat tarkas
tukset niin järjestettävät, että 
vähintäin joka toinen vuosi käy
dään kussakin koulussa. Jos 
sihteeri on estetty tarkastusmat
kaa tekemästä, ilmoittakoon siitä 
kommissionille, ja toimittakoon 

alamainen kertomus, jonka tulee 
sisältää: 

a) yhteenveto tärkeimmistä 
edistyksistä, joita on tapahtunut 
maanviljelyksessä ja sen sivu
elinkeinoissa sekä kotimaassa 
että ulkomailla. 

b) täydellinen kertomus 
maanviljelyskommissionin ja yli-
tirehtöörin toimista sekä tilin
teko kaikista niistä toimenpi
teistä, joihin vuoden aikana on 
ryhdytty maanviljelyksen ja sen 
sivuelinkeinojen suhteen. 

c) tarkka kertomus maan
viljelys- ja meijeriopetuslaitos-
ten tilasta ja toimista sekä kat
sahdus valtion siitoseläinten 
sijoitukseen, ylöspitoon ja käy
täntöön; ja tulee sen ohessa 
kaikkien maanviljelys- ja mei-
jeriopetuslaitosten johtajain, val
tion- ja lääninagronoomien, val-
tionmeijeristien sekä maan ta
lous- ja maanviljelysseurani an-
tamain kertomusten toimistansa 
olla kertoelmassa. 

Ylitirehtöörin kertomus ynnä 
kaikki sitä seuraavat kertomuk
set painatettakoon joka vuosi 
yleisille varoilla. 

Maanviljelyskommissionin tu
lee antaa lausunto kaikissa maan
viljelystä ja sen sivuelinkeinoja 
koskevissa tärkeämmissä kysy-
symyksissä, joita maan hallitus 
sille esittäköön. Sen ohessa 
esitelköön kommissionin jäsenet 
kommissionin käsiteltäviksi eh-
doituksia, jotka sitten kommis-
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kommissioni määräyksen valtion-
agronoomille tahi valtionmeije-
ristille tarkastusta toimittamaan 
ja siitä kertomuksen antamaan. 

Yaliomiehet nauttivat kyyti-
ja ruokarahoja ynnä soveliasta 
palkkiota. Jos varsinainen jä
sen on estetty, tulee hänen sii
tä ilmoittaa ensimmäiselle vara
miehelle, joka silloin astuu hä
nen sijaansa. Samalla tavoin 
menetellään, jos myöskin ensim
mäiselle varamiehelle tulee es
tettä." 

sioni perustetun lausunnon kans
sa esittää Keisarillisen Senaa
tin Maanviljelys-Toimituskunnan 
Päällikölle. 

Maanviljelyskommissioni saa 
tiedon niistä kertomuksista, joita 
kaikki maanviljelyksen palve
luksessa olevat valtionviranomai
set antavat. 

Jäseninä kommissionissa on 
neljä yllämainitulla tavalla va
littua valiomiestä. 

Maanviljelyskommissioni ko
koontuu varsinaisiin kokouksiin 
neljä kertaa vuodessa nimittäin 
kerran Maalis-, Kesä-, Syys- ja 
Joulukuun aikana, vaan saattaa 
sen tarvittaessa kutsua ylimää
räisiinkin kokouksiin. 

Maanviljelyskommissionin ko
kouksissa johtaa keskusteluja 
ylitirehtööri ja on kommissioni 
päätöksenvoipa kun neljä jäsen
tä, puheenjohtaja niihin luettu
na, on asiain käsittelyyn osalli
sena ja päätöstä tekee. Äänten 
ollessa yhtälukuiset myötä ja 
vastoin ratkaistaan kysymys sen 
mielipiteen mukaan, johon pu
heenjohtaja on yhtynyt. 

Yaliomiehet nauttivat kyyti-
ja ruokarahoja matkoillansa yn
nä soveliasta palkkiota. 

Kommissionin kokouspäivän 
määrää ylitirehtöörin esityksestä 
Keisarillisen Senaatin Maanvil
jelys-Toimituskunnan Päällikkö 
ja ovat kutsumukset, jotka kä
sittävät sekä valiomiehiä että 
heidän varamiehiänsä, lähetet-
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tävät valiomiehille vähintään 
kuukaus ennen kokousta. Jos 
vakinaiset valiomiehet ovat es
tetyt, lähettävät nämä kutsu-
muskirjeen ensimmäiselle vara-
miehelle, jonka silloin tulee as
tua hänen sijaansa kommissio-
niin. Samalla tavalla menetel
lään, jos tämäkin on estetty. 

Maanviljely skommissioniin ase
tetaan sihteeri, joka pitää pöy
täkirjan kommissionin kokouk
sissa ja toimittaa kaikki siitä 
lähetettävät asiat. Niinä aikoina 
vuotta jolloin kommissioni ei ko
koonnu on sihteeri ylitirehtöörin 
käytettävänä hänen toimenaan 
olevain tehtäväin käsittelyssä ja 
toimituksessa. 

Sihteeri, jonka tulee olla suo
rittanut asianomaiset lainopilliset 
tutkinnot, asetetaan vakinaiselle 
vuosirahasäännölle sekä nimite
tään ja nauttii palkkaa samoin 
kuin vastaavat virkamiehet muis
sa maan keskusvirkakunnissa." 

Koska siis kokous ei antanut sille laitokselle, joka olisi 
edustava Suomen maanviljelystä mitään tieteellistä tarkoitusta, 
niin ei kysymys n:o 39 antanut aihetta enempään toimenpiteesen 
kokouksen puolelta. 

§ 2. 

Kysymysten n:ris 8, 16, 23, 25, 29, 34, 38 ja 59 joh
dosta oli valiokunta IV antamassaan mietinnössä ehdoitellut: 

„l:ksi, että kokous, hyväksyen Keisarillisessa Senaatissa 
herätetyn ehdoituksen siitä, että 2,000,000 markkaa vaivais- ja 
työhuonerahaston varoista määrättäisiin maanviljelyslainoiksi, — 
puolustamatta puheenaolevani määrärahain asettamista Hypoteekki-
yhdystyksen hoidettaviksi, joka ei voine tehokkaammin valvoa 
lainoilla tarkoitettujen töiden suunnitelmanmukaista toimittamista 

8 
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ja jonka kautta lainat sitä paitse tulisivat ainoastaan kuntain 
hyväksi yhteistä takuuta vastaan tahi yksityisille henkilöille, jotka 
antavat sellaisen vakuuden, kuin Hypoteekkiyhdistyksen ohjesään
nössä mainitaan, — mielipiteenänsä lausuisi: 

a) että määrärahoja, joista puolet eli miljona markkaa 
tasan jaettaisiin maan kahdeksan läänin kesken sekä loput, me
nekin mukaan, Keisarillisen Senaatin määräyksestä, lankeisi niille 
lääneille, joissa lainain tarve viljelysyrityksiin on tuntuvin, tulisi 
asianomaisen kuvernöörin hoitaa, ollen kuvernööri velvollinen 
niistä joka vuosi antamaan Keisarilliseen Senaattiin kertomuksen 
ynnä tilin, joka valtiokonttoriin annetaan. 

b) että lainat, joita saattaa antaa sekä kunnille että yksi
tyisille, annetaan 15 vuodeksi 4 ° / 0 korkoa vastaan ja 10 ° / 0 vuo
tuista pääoman kuoletusmaksua vastaan laina-ajan kymmenenä 
viimeisenä vuonna ja on lainanottaja velvoitettu, jollei lainaa ku
vernöörin määräämän ajan kuluessa ole tarkoitukseensa käytetty, 
maksamaan se heti takaisin ynnä 6 % vuotuista korkoa lainan 
nostamisesta lukien; 

c) että lainaksi, jota kunta hakee piirissänsä erityisenä 
viljelyslainarahastona käytettäväksi, annetaan korkeintaan 20,000 
markan suuruinen summa, joko kunnan yhteistä maksuvelvollisuutta, 
tahi muuta kuvernöörin hyväksymää vakuutta vastaan, sekä että 
yksityisen maanviljelijän pyytämäksi lainaksi myönnetään summa, 
joka ei nouse 5,000 markan yli, siinä järjestyksessä ja sellaista 
vakuutta vastaan, kuin tässä alempana on mainittu; 

d) että kunnan, joka viljelyslainavaraston perustamiseksi 
on lainan saanut, tulee asettaa sellainen rahasto kunnallislauta
kunnan tahi sitä varten erityisesti valitun toimikunnan tarkas
tukseen ja hoitoon sekä tehdä tarkempia määräyksiä lainain suu
ruudesta, laina-ajasta y. m.; täytyen kuitenkin näissä säännöissä, 
jotka ovat annettavat kuvernöörin tutkittavaksi ja vahvistetta
vaksi, ehdottomasti olla se määräys, ett'ei yhtään 300 markan 
yli nousevaa lainasummaa saa antaa, jollei lääninagronoomi tahi 
maanviljelysinsinööri ole tehnyt suunnitelmaa lainalla tarkoitetun 
työn toimittamista varten sekä sitä puolustanut, ja että laina
rahaston hoidosta joka vuosi tehdään kertomus ja tili kuver
nöörille; 

e) että kuvernöörin pitäisi kuulutuksilla joka vuosi antaa 
yleisölle tietoa lainoista ynnä niille määrätyistä ehdoista määri
tyksellä, että halulliset lainanhakijat saavat ennen 1 p:ää maa-
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liskuuta joko suoraan kuvernöörille antaa tahi myöskin asian
omaisen kruununnimismiehen kautta lähetyttää kuvernöörille ase
tetut kirjalliset hakemuksensa saada puheenaolevia lainoja, joiden 
hakemuksien aina tulisi sisältää tarkka ilmoitus sekä tarkoi
tuksista, joita varten lainoja haetaan, että lainain summasta ja 
niistä tarjottavasta vakuudesta, sekä tulee, jos kunta lainaa ha
kee, hakemusta seurata päytäkirja asian käsittelystä kuntako
kouksessa ; 

f) että, sittenkun lainanhakemukset määräajan kuluessa 
ovat kuvernöörille tulleet, kuvernöörin tulisi kaikissa niissä ta
pauksissa, joissa hakemukset eivät koske lainain uudestaan lai
naamista, antaa määräys lääninagronoomille tahi maanviljely sin-
sinöörille tutkimaan lainan saamiseksi ilmoitetun yrityksen laatua 
ja sen toimittamiseksi tekemään suunnitelma ynnä likimääräinen 
kustannusehdoitus sekä samalla antamaan lausuntonsa työn teke
misen mahdollisuudesta ja hyödystä ynnä ajasta, jonka kuluessa 
arvellaan voitavan se toimittaa, jotka asiakirjat toimitusmies 
saattaa lainanhakijalle, jonka sitten tulee kuvernöörille antaa sa
nottu lausunto ynnä lainasummalle tehty ja vakuudeksi kruunun
nimismiehen yksissä neuvoin paikkakunnan kunnallislautakunnan 
kanssa asianomaisesti vahvistama velkakirjansa; 

g) että kaikki vuoden kuluessa kuvernöörille siten tulleet 
lainanhakemukset ynnä niihin kuuluvat velkakirjat ja muut asia
kirjat seuraavan vuoden tammikuun alussa kuvernööri tarkastaa 
kolmen kutsutun ja asianomaisen talous- tahi maanviljelysseuran 
toimikunnan sitä varten valitseman valiomiehen kanssa, jonka 
jälkeen ja sitten kun lainasummat, aikeissa olevain yritysten suu
remman tahi pienemmän hyödyn mukaan, ovat määrätyt, laina
rahat lääninräntteristä maksetaan, lainaahakeville kunnille koko 
summalla sekä yksityisille henkilöille puolella siitä, kunnes asian
omaisen lääninagronoomin tahi maanviljelysinsinöörin todistuksella 
on selvitetty, että vastaava osuus lainalla tarkoitettua työtä on 
tehty, jolloin lainan toinen puoli, muitta mutkitta, määrätään 
lainanhakijalle maksettavaksi; 

h) että lainakirjat säilytetään kuvernöörin luona, jonka 
tulee määrätä asianomainen kruununnimismies vuosineijänneksit-
täin, kunnallislautakuntia kuulusteltuaan, antamaan lausuntonsa 
mahdollisesti tapahtuneista muutoksista siinä vakuudessa, joka 
lainoista on annettu; sekä 

i) että annettujen lainain korosta 3 % menee valtiolle ja 
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1 % käytetään siten, että puolet siitä pannaan vararahaston 
perustamiseen ja toinen puoli määrätään hoitokustannusten kor
vaamiseksi. 

2:ksi, että eri varaston aikaansaamiseksi isompien samma
likko-alojen kuivaamista ja viljelystä varten Armollinen Esitys 
annettaisiin maan ensinkokoontuville säädyille, koskeva 400,000 
markan suuruisen vuotuisen määrärahan myöntämistä pankinvoi-
tosta, viiden vuoden ajaksi, läänien väkiluvun ja pinta-alan mu
kaan puheenaolevaan tarkoitukseen lääninkäräjien käytettäväksi, 
joiden toimeenpanemisesta valtiopäivillä tehtiin esitys, vaikka asia 
ilmaantuneesta syystä jätettiin uudesta esityksestä riippuvaksi." 

Kun nämä kysymykset nyt otettiin yhteisesti käsiteltäviksi, 
huomautettiin ensinnäkin sitä suurta tärkeyttä ja arvoa, joka 
pääoman ja krediitin runsaudella on maanviljelyksen kehityksessä, 
ja kuinka, missä näitä puuttuu, edistykset ovat vähäiset ja alin-
omaan valitetaan, etfei maanviljelys kannata, ettfei se anna mi
tään tuloa. Ja kuitenkin harjoittaa 80 prosenttia maamme väes
töstä tätä ammattia, on kuluttanut siihen työnsä ja saanut siitä 
toimeentulonsa ja kaikkina aikoina ylläpitänyt maan taloudellista 
toimeentuloa. Maanviljelys on siis sanan täysimmässä merkityk
sessä maan pääelinkeino. Jos tutkimme kuinka tämä elinkeino 
on syntynyt ja edistynyt, niin huomaamme että se on tapahtunut 
kansan uutteran työn kautta, joka on muuttanut erämaita pel
loksi ja niityksi, ja tehnyt ne hedelmäätuottavaisiksi ei ainoas
taan niiden viljelykseen saattajille itsellensä, vaan myöskin nouse
ville polville. Omituista ja uhraavaista on maanviljelystyössä se, 
etfei kaikki hedelmät siitä tule sen hyväksi, joka on sen toi
mittanut, vaan että se useasti pääasiassa tulee vastaisen ajan 
hyödyksi. Mutta tämä seikka osoittaa myöskin maanviljelystyön 
kestäväisyyttä; ja jollei tulo siitä olekaan niin suuri kuin kau
pasta, teollisuudesta ja muista keinotteluista, niin täytyy sitä 
kuitenkin pitää täsmällisempänä ja varmempana, koska maan
viljelys kestävästi enentää kansallisvarallisuutta. Tästä syystä 
ansaitsee se myöskin ennen muita elinkeinoja, jotka enemmän 
työskentelevät nykyajan tarpeeksi, edistämistä, sitä enemmän kun 
samassa suhteessa kuin maanviljelys laajenee valtion tulot monin 
tavoin lisääntyvät. Mutta mitä suurempi se pinta-ala on, joka 
tulee viljelykseen, ja mitä enemmän huolta omannetaan sen hoi
toon, sitä enemmän käy pääoman ja krediitin tarve tuntuvaksi; 
ja kuu maanviljelyksen jo osoitettu luonne on sellainen etfei se 
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voi, pääoman pikaisella vaihetuksella ja suuria jako-osuuksia lu
paamalla, houkutella puoleensa yksityisten pääomia, niin ei sillä 
ole muuta jäljellä kuin ripeämpää edistymistänsä varten vedota 
Valtion apuun. Sellainen on ollut asianlaita useimmissa maissa, 
missä maanviljelys on saavuttanut korkeamman kannan, niinkuin 
esim. Englannissa ja Belgiassa. Vasta sitten kun Valtio on 
myöntänyt suuren krediitin maanviljelyksen hyväksi voi se edis
tyä. Myöskään ei naapurimaassamme Ruotsissa ole ollut ainoa
takaan säätykokousta ilman ettfei määrärahoja ole myönnetty 
maanviljelyksen edistämiseksi. Aikakautena 1841—1878 on 
siellä ainoastaan kuivatustöiden ja sammalikkoviljelysten edistä
miseksi myönnetty yleisistä varoista lainoina 5,216,180 ja mää
rärahoina 1,762,010 kruunua, sekä nykyisillä valtiopäivillä otettu 
puheeksi ei ainoastaan 300,000 kruunun määräraha, vaan myös
kin viljelysvaraston perustaminen, joka nousisi 10 miljonaan. 

Mitä tulee meillä siinä suhteessa annettuihin lainoihin ja 
apurahoihin maanviljelyksen edistämiseksi, on kuoletusvarastosta 
pitemmän ajan kuluessa annettu suurempia ja pienempiä laina
summia, mutta kun tämä varasto vuonna 1869 käytettiin rauta
tierakennusten vakuudeksi maassamme, on lainaliike maanvilje
lyksen avuksi melkoisesti supistettu. Vuonna 1842 määrättiin 
Oulun, Kuopion ja Mikkelin lääneille, ja sittemmin myöskin Wii-
purin läänille, 1,200 ruplan vuotuinen apuraha, joka 1858 ko-
roitettiin 2,400 ruplaksi. Tätä lainausta kesti aina vuoteen 
1873, jolloin käskykirjeellä 29 p:ltä Toukokuuta tämä varasto 
lakkautettiin ja syyksi siihen mainittiin että nämä lainat eivät 
tuottaneet sitä hyötyä, jota niillä tarkoitettiin. Sittemmin on 
Hallitus käyttänyt tulon tämän varaston lakkauttamisesta, 112,571 
markkaa, erinäisten hyödyllisten maanviljelystarkoitusten edistä
miseksi. Paitse noita suonviljelys-lainoja on myöskin vuodesta 
1863 saakka annettu pienempiä summia osaksi lainoina, osaksi 
apurahoina. 

Perusteltaessa eri kohtia valiokunnan ehdoituksessa huo
mautettiin, että koska täytyy olettaa että läänien kuvernöörit jo 
virkansakin kautta tulevat harrastamaan maanviljelyksen kehityksen 
tehokasta edistämistä ehdoitellun lainaliikkeen kautta asianomai
sissa lääneissänsä, niin pitäisi näiden virkamiesten olla sveliaim-
mat pitämään valvontaa puheenaolevan varaston yli. Se saat
taisi käydä sitä helpommin päinsä, kun lääninhallituksissa on 
ränttereitä, jotka voivat ottaa säilyynsä sekä käteistä rahaa että 
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vakuusasiakirjoja. Mutta kun maan kuvernööreillä, vaikka he 
harrastaisivatkin tätä maanviljelystä edistävää asiaa, ei aina voi 
olla niitä asiallisia tietoja, joita tarvitaan, niin on, osaksi myös
kin heidän työnsä helpoittamiseksi, ehdoiteltu että maanviljelys
seurat, kolmen jäsenensä kautta johtokunnassa, olisivat apuna 
lainanantamista ja jakoa toimitettaessa ja määrättäessä. Mitä 
lainain jakoon tulee, niin se tietysti kävisi paljoa helpommaksi, 
jos ne voisi jakaa kuntia kohti, niiden viljelys varastona maan
viljelyksen edistämiseksi käytettäväksi; mutta kun kuntia ei voi 
pakoittaa vasaanottamaan sellaisia lainoja ja niistä rupeemaan 
vastuunalaisuuteen, niin ei voitu tyytyä ainoastaan sellaiseen ja
koon, vaan oli myöskin ehdoiteltu että yksityiset henkilöt voisi
vat päästä näiden lainain nautintoon. Näistä lainavarastoista 
toivottiin paljon hyvää, koska jo nyt on olemassa esimerkkejä 
siitä (niinkuin Lapuan pitäjässä Waasan lääniä, jossa sellainen 
varasto on ollut elossa 16 vuotta ja vaikuttanut paljon hyvää), 
että ne voivat hyödyttää monella tavoin, Lainat ovat nimittäin 
jaetut pienempiin määriin ja annetut vakuutta vastaan, jonka 
erinäinen toimikunta on tutkinut, ja siten ei niistä ole kunnalle 
syntynyt vähintäkään tappiota, mutta tuhansittain tynnyrinaloja 
on niillä saatettu viljelykseen. Tärkeimpänä ehtona näiden ra-
hain saamiseksi pidettiin sitä että nämä varat käytettäisiin omaan 
tarkoitukseensa, jottfei Hallitus, niinkuin tapahtui entisen varas
ton kanssa, tulisi pakoitetuksi lakkauttamaan sitä. Sen vuoksi 
on vahvistettu se määräys, ett'ei yhtään lainaa annettaisi yksi
tyisille, jollei lääninagronoomi tahi kykenevä henkilö ensin ole 
tehnyt täydellistä suunnitelmaa työtä varten sekä puolustanut 
sen toimittamista. Ainoastaan siten annettaisiin laina yksityiselle 
henkilölle. Sallittuna poikkeuksena tästä yleisestä säännöstä oli 
että kunnat olisivat oikeutetut lainavarastostansa antamaan pie
nempiä lainoja, jotka eivät nouse 300 markan yli, tarvitsematta 
niitä varten tuoda esiin agronoomin valmistamaa suunnitelmaa. 
Tämä myönnytys arveltiin tarpeelliseksi, jotta liiaksi ei sekaan
nuttaisi kunnalliseen vapauteen tässä suhteessa. Kuitenkin tulisi 
kuvernöörin vahvistaa ohjesääntö kullekin tällaiselle lainavaras-
tolle ja kunnan alla velvoitettu joka vuosi antamaan tili varas
ton hoidosta. 

Kuitenkaan ei ole arveltu että Suomen maanviljelyksen tarve 
tämän määrärahan kautta olisi täysin tyydytetty. Jos halutaan 
ripeämpää edistymistä, niin ei yoi näitä varoja pitää riittävinä. 
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Tässä kokouksessa on jo huomautettu suomaiden kuivattamisen 
ja viljelemisen tärkeyttä. Oli osoitettu kuinka melkoisen osan 
maan pinta-alasta ne käsittävät. Jokainen tietää myöskin kuinka 
nämä maat voi viljelyksen kautta saada antamaan runsaita ja 
kestäväisiä satoja; nyt ovat ne kylmentävinä aineksina, jotka 
levittävät hallaa ja hävitystä ympärillensä. Tämän mahdottoman 
maapaljouden, joka tekee enemmän kuin V 4 maan pinta-alasta, 
viljelykseen saattamiseksi tarvitaan niin suuri pääoma, etfemme 
me voi saada sitä kokoon. Sillä jos lasketaan että ainoastaan 
puolet näistä vesiperäisistä maista voi joutua viljelyksen esineeksi 
ja arvioidaan ne 10 miljonaksi tynnyrinalaksi sekä lasketaan 100 
markkaa tynnyrinalalta niiden kuivattamisesta ja viljelemisestä, 
niin saadaan milliardin suuruinen summa. Me voimme siis, jospa 
maassa olisikin jo tarpeeksi työvoimia, ainoastaan koettaa vähi
tellen päästä eteenpäin ja jättää jälkeläisille jatkamisen: eikä 
sen tähden ole voitu tehdä suurempia vaatimuksia kuin ehdoi-
tella että maan säädyiltä pyydettäisiin 400,000 markan vuotuista 
määrärahaa sammalikkojen ja vesiperäisten maiden kuivattami
seksi ja viljelemiseksi. 

§ 3. 

Kun kaikki kokouksen käsiteltäväksi otetut kysymykset 
täten olivat loppuun keskustellut eikä keliäkään kokouksen jäse
nistä, siitä kysyttäessä, ollut enää mitään kokouksen asioissa 
esiintuomista, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi. 

In fidem: 
K. J. Forsberg. 




