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Inkerinmaalta.
Siweydellinen tila.
Nuorison ja yleiseen koko kansan suurimpana
onnettomuutena, suurimpana waarana pidetään
ja on ennenkin pidetty juoppoutta. Aiwan on jätetty huomaamatta, että on olemassa toinenkin
yhtä waarallinen turmelija ja wihollinen, joka ei
kuitenkaan ilmesty huutaen ja laulaen, waan salaisesti, kalwaen ja imien woiman kaiken, sekä
ruumiillisen että henkisen kywyn uhreistaan. Se
ei tee uhriaan iloiseksi eikä hurjaksi, se waan
kuihduttaa hänen, kalwentaa hänen kaswonsa,
synkistää hänen mielensä, Liika wähän on tehty
tämän, kansan pahimman sortajan kukistamiseksi. Liika hellästi on sitä kohdeltu; mutta totisesti
on se wienyt kentiesi niin paljon ihmisiä ennen
aikaansa hautaan kuin juominenkin. Se kauhea
ihmiskunnan sortaja on epäsiweellisyys, irstaisuus.
Nykyaikana on kyllä kohonnut ääniä muistuttamaan kansalle, mitä sen tehtäwä olisi. Nämä
äänet owat kuitenkin haihtuneet; warmaankin on
katseltu epäsiweellisyyden tuottamaa turmiota
liian wähäiseksi, wai lieneekö ajateltu sitä niin
suureksi, että on päätetty pysyä waan hiljaisina. Mutta kansan, joka tahtoo pyrkiä eteenpäin,
joka tahtoo pysyä kansana kansojen joukossa,
sen täytyy ennen kaikkia pitää itsensä siweellisenä. Kuitenkin ajatellaan Suomessa, että asia on
kaikkialla samalla kannalla, ettei sitä woi auttaa.
Mutta niinpä ei olekaan. Tässä suhteessa olisi
suomalaisilla paljon opittawaa Inkerinmaalaisilta weljiltään. Täällä halwinkin talonpoika pitää
siweyden walwomista pyhimpänä welwollisuutenaan. Tampereella ei ensinkään kummastaella,
jos joka seitsemäs lapsi on lehtolapsi. Kun minä
täällä juttelin eräälle henkilölle tuota asiaa, niin
hän ei uskonut sitä mahdolliseksi, te puhutte satuja, tuumaili ukko. – Seurakunnassa, jossa wiime wuonnakin syntyi 79 lasta, oli ainoastaan yksi
lehtolapsi. Muutama wuosi takaperin oli samassa paikassa 3 lehtolasta; mutta silloin jo perheenmiehet katseliwat surullisina toisiinsa, he pitiwät
tuota omana häpeänään. Mutta he eiwät jättäneet
asiaa sithen, waan tuliwat pappinsa luokse kysymään neuwoa miten tuo onnettomuss olisi hillit-

täwä. Näin kuulutaan täällä usein tehtäwän, kun
joku pahe rupeaa lewiämään. Eiwät he tee niinkuin Tamperelaiset, jotka kuullessaan, että joka
seitsemäs syntyneistä on äpärä, menewät tyynesti kotiinsa ja juttelewat hauskana uutisena koko
jutun. Inkerinmaan suomalainen, waikka hän pitääkin pappia kokeimpana herrana lähinnä keisariaan, kääntyy kuitenkin hänen puoleensa, yksissä neuwoin parantaakseen nuorison siweyttä.
Puolen wuosisadan kuluessa w.w. 1800-1850
on esim. länsi-inkerin rowastikunnassa syntynyt
51386 lasta, joista ainoastaan 1092 ulkopuolella
awiosäätyä, siis joka neljäskymmenes seitsemäs
lapsi. Näitten wuosien jälkeen on asia waan parantunut. – Toisella kertaa tahdon antaa tietoja
wiimeisistä wuosista. –
Eikös ole suuri eroitus Suomen ja Inkerinmaan suomalaisten wälillä. Suomessa kyllä kansan kohottamiseksi pidetään juhlia jos jonkinmoisia, Milloin tanssitaan kansan mielen kohottamiseksi, milloin lauletaan, milloin soitetaan.
Inkerinmaalla ei kohoteta kansaa tansseilla eikä
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muilla ikkunahypyillä, siellä tehdään työtä, siellä
ei pidetä markantansseja eikä muita hullutuksia
kansan siweydellisen tilan parantamiseksi, waan
rukoillaan Jumalaa ja koetetaan hänen awullaan
pitää kansassa jaloja ajatuksia yllä ja siinä onnistutaankin hywin, sillä ei kansan siweys parane ilojen kautta; niin suuressa asiassa täytyy olla
wähän suruakin jota ei kuitenkaan tahdota kärsiä.
Sitä waan pidetään kansan edistymisen merkkinä, että se uutterasti ottaa osaa huweihin, jotka
ainakin minun mielipiteeni mukaan eiwät edistä
sitä ensinkään.
Nykyään luin ehdotuksen, jossa toiwotaan,
että tulisi perustetuksi Tampereella jonkunlainen
työmies-yhdistys. Se olisi suotawa, että tällainen
saataisi toimeen ja että se ottaisi siweyden walwonnan keskuudessaan pyhimmäksi welwollisuudekseen. Perustakaa te työmiehet luja liitto,
ruwetkaa käymään sotaa tuota inhoittawaa turmiota wastaan, sillä, ajalla sellaisella, jolla kielletään kaikki wäkewät juomat, pitäisi löytymän

niin paljon terwettä ja siweellistä järkeä, että edes
jotakin saataisi toimeen tässäkin asiassa. Ruwetkaa te työmiehet liittoon epäsiweellisyyttä wastaan, näyttäkää siten muillekin hywä esimerkki,
kohottakaa kaikilla woimillanne itseänne ja samalla yhteiskuntaa, jossa elätte, taisteluun tuota
ihmiskunnan ja erittäinkin nuorison suurinta ja
woimallisinta wihollista wastaan.
Olen täällä kuullut, että Hämeenlinnassa
owat yhteistä hywää harrastawat herrat ja naiset
perustaneet n. k. siweydenseuran kohottamaan
nuorisoa siitä alhaisesta epäsiweellisestä tilasta,
johonka se on wajonnut. En tiedä enempää kun
asun näin kaukana, mutta onhan siinä kumminkin alku pantu hywälle asialle. Olisi jo aika Tampereellakin, jossa irstas elämä on oikein silmiin
pistäwä, ruweta miettimään pelastuskeinoja, sillä
kansa, jossa epäsiweellinen henki wallitsee, menettää pian elinwoimansa, sellainen kansa kuihtuu ja kuolee.
Paawo H-n.
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