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Seuraavilla lehdillä oleva puhekokoelma on jatkona 
siihen, jonka julkaisin v. 1923. Edeltäjästään nyt julaistu 
kokoelma eroaa m. m. siinä, että useat siihen otetut 
puheet ovat pidetyt eduskunnan ulkopuolella eri tilai
suuksissa, ja että muutamissa niistä käsitellään myöskin 
Suomen ulkopolitiikkaan kohdistuvia kysymyksiä. Olen 
julkaisemalla nämä puheet yhteenkoottuina tahtonut esit
tää käsitykseni siitä, mihin suuntaan Suomen uiko- ja 
sisäpolitiikkaa nykyoloissa olisi johdettava, ja kokoel
man nimellä ilmaista, mikä mielestäni on oleva Suomen 
kaiken politiikan määrävänä näkökohtana.

7. 9. 1925.
L. 1.





Isäinperintömme.
Puhe Lohjan 600-vuotisjuhlassa 11. Vili. 1923.

Meille, niinkuin isillemmekin, on opetettu: kun
n i o i t a  i s ää s i  j a ä i t i äs i ,  e t t ä  me n e s t y i s i t  
ja kaua n  e l ä i s i t  s i i nä  maas sa ,  j onka  
Her ra,  s i nun Jumal as i ,  s i nul l e  ant aa.  
Tämän sanan merkeissä olemme tänään kokoontuneet 
juhlaa viettämään. Olemme tulleet osottamaan syvää 
kiitollisuuttamme ja kunnioitustamme sitä työtä koh
taan, jonka hedelmiä me nautimme; sanomaan men
neille sukupolville hartaat kiitoksemme niistä raskaista 
uhrauksista ja kärsimisistä, siitä puutteesta, tuskasta, 
hädästä, minkä ne ovat ottaneet päälleen, luodakseen ne 
suhteellisen valoisat olot, jotka meitä ympäröivät.

Niiden kahden vuosiluvun väliin, jotka ovat meille 
tässä juhlassa rajapyykkeinä, 1323 ja 1923, mahtuu ei 
ainoastaan se, mikä tämän seudun vaiheista varsinaisesti 
lankeaa historian piiriin, vaan jotenkin kaikki se, mikä 
isänmaamme vaiheista siihen lankeaa. Se mikä ennen 
tätä aikaa on tapahtunut, oli alkavan historiallisen kehi
tyksen alkuotteita. Muistakaamme: 1323 on se vuosi, 
jolloin vasta ratkaistiin, tulisiko Suomi kuulumaan Län
teen vaiko Itään. Vuosi 1323 on Pähkinäsaaren rauhan 
vuosi. Siihen asti oli ollut ankaria taisteluja Ruotsin ja 
Venäjän välillä siitä, kenen valtapiiriin Suomi tulisi kuu
lumaan. Pähkinäsaaren rauha Ruotsin ja Venäjän välillä 
ratkaisi kysymyksen pääasiallisesti Ruotsin hyväksi. Laa
joja osia itä- ja pohjois-Suomea jäi silloin kuitenkin 
vielä ulkopuolelle Ruotsin valtapiirin, ja tarvittiin uusia 
sotia ennenkuin niiden kohtalo ratkaistiin samalla tavalla
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kuin muun Suomen Pähkinäsaaressa. Tämä Lohjan 
suuri muistovuosi, jolloin sen nimi ensikerran sukeltaa 
pimennosta historian valoon, on siis samalla Suomen 
kohtalon ratkaisuvuosi, vuosi, joka vieroitti kansamme 
Idästä ja määräsi sen kulkemaan yhdessä Lännen 
kanssa.

Mielellämme näkisimme silmäimme edessä, millaista 
mahtoi olla se alku, josta vasta näihin aikoihin yhdeksi 
kansaksi sulautuvat Suomen heimot lähtivät yhdessä 
kulkemaan. Mitä antaisimmekaan, jos meillä olisi esim. 
muutamia kymmeniä filmejä, »eläviä kuvia», jotka silloin 
otettuina esittäisivät elämän eri puolia täällä Löhjan- 
järven rantamailla! Jos saisimme nähdä niistä koti- 
elämän, maanviljelyksen, metsästyksen, kalastuksen 
täällä, olla mukana jumalanpalveluksessa temppelissä 
j. n. e., nähdä emännät kotiaskareissa, katsella heidän 
aittoihinsa ja navettoihinsa, nähdä miehet työssään per
heelleen elatusta hankkimassa, jos sitten vielä muutama 
toinen kymmenkunta gramafoonilevyjä antaisi meille 
tilaisuuden kuulla heidän puheensa ja neuvottelunsa, 
heidän opettajainsa opetuksen, kuulla ne laulut, jotka 
'täällä ajan vietoksi, surujen ja murheitten samoinkuin 
ilojen ja kiitoksen esiintuomiseksi viritettiin, kas silloin 
meillä olisi juhlassamme ohjelmaa, joka mielenkiintoa 
herättäisi!

Tämä kaikki on mielikuvitusta! Säilynevätkö mei
dänkään aikamme »elävät kuvat» ja gramafoonilevyt 
niille, jotka 600-vuoden perästä täällä juhlivat, ja 
vaikka säilyisivätkin, niin varmaan silloin elävät valit
tavat muistomerkkien vähyyttä ja puutteellisuutta mei
dän ajaltamme yhtä paljon kuin me 1300-luvulta. Mutta 
sekin vähä, mikä meille on säilynyt, riittää osottamaan, 
miten valtava se työ on, joka isänmaassamme on tehty, 
se kehitys mikä siinä on tapahtunut niiden 600-vuoden 
vieriessä, jotka tätnän paikkakunnan historiallisesti tun
nettu elämä käsittää.

Olihan kaikki 1323 vielä vasta alullaan. Varsinainen 
asutus käsitti vain maan eteläosat, muut olivat pyynti- ja 
erämaita.

Kr i s t i nus ko ,  suurin kulttuuritekijä, oli äsken
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maahan tuotu; kolmas ristiretki, Karjalaan, oli tapahtunut 
vasta 30-vuotta aikaisemmin. Turun tuomiokirkko oli 
vihitty v. 1300; ensimmäinen suomalaissyntyinen piispa 
eli niihin aikoihin. Kirkon ulkonainen järjestäytyminen 
oli aivan alullaan. Sen sisällinen työ, kansan uskonnol
linen ja siveellinen kasvatus — pysyen heikkona koko 
keskiajan — oli vallan alkuperäistä. Kansalle oli ope
tettava kuvilla, sellaisilla kuin on viereisessä kirkossa, 
kristinuskon alkeita, eikä näitä kuviakaan ollut vielä 
1300-luvun alussa. Valtiollisesta toiminnasta ei tiedetty 
mitään. Vasta muutamia vuosikymmeniä myöhemmin 
Suomen laamanni, muutamat papit ja 12 rahvaan miestä 
saivat ottaa osaa Ruotsin kuninkaan vaaliin Moran 
kiven luona Upplannissa. Ruotsin herrainpäiville ei 
ollut suomalaisilla pääsyä, ja valtiopäiviin, joihin suoma
laiset ottivat osaa, oli vielä pitkät ajat. Sitä mukaa 
kuin Ruotsin valta vahvistui, linnoja rakennettiin ja 
läänityksiä annettiin, lisääntyivät myöskin suomalaisten 
talonpoikain rasitukset.

Oi k e u d e n h o i t o  niinikään oli vielä silloin aivan 
alullaan. Ei ollut vuosisataakaan siitä, kun Birger Jarl 
oli Ruotsissa poistanut tulikuuman raudan todistuksen 
välineenä oikeudenkäynnissä. Sama mies siellä oli sää
tänyt lait koti-, nais-, kirkko- ja käräjärauhasta. Kesti 
tietysti aikansa, ennenkuin Suotuessa päästiin käytän
nössä aina näinkään pitkälle. Ensimmäistä maanlakia 
puuhattiin juuri näihin aikoihin. Yhteiskunnallisia oloja 
kuvaavana mainittakoon, että Ruotsissa orjuus näihin 
aikoihin poistettiin. Naiset olivat Birger Jaarlin 
aikana saaneet perintöoikeuden: puolet siitä, mitä veli 
saa periä, ennen ei mitään! Taloudellinen ja elinkeino
elämä Suomessa oli kokonaan alullaan. Maanviljelys 
oli tähän asti ollut pääasiallisesti kaskiviljelystä. Pelto- 
viljelys oli vasta alullaan. Peltojen jako talojen kesken 
tapahtui vasta 1300-luvun keskivaiheilla Turun puolella, 
muualla myöhemmin. N. s. »sarkajako» käsitti sen, että 
kukin kylän talo sai sarkansa joka pellolta. Metsät ja 
niityt pysyivät yhä kylän yhteismaina. Vasta näihin 
aikoihin tulee rukiin viljelys yleiseksi, siihen asti olivat 
viljakasveina käytännössä ohra ja kaura. Karjanhoito
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oli heikkoa: lehmille ei annettu heiniä, ne kun oli säästet
tävä hevosille. Kevät-talvella ei saatu mitään maitoa. 
Elämismahdollisuuksien lisäämiseksi oli turvauduttava 
metsän ja veden antimiin. Vähäinen kauppa oli pää
asiallisesti ulkomaalaisten käsissä. Siitä, mitä kutsumme 
teollisuudeksi, ei tiedetty muuta, kuin jokapäiväisten 
tarpeiden valmistaminen kotona.

Olen johtanut tämän mieleen, osottaakseni, millaiset 
olot olivat sen 600-vuotisen taipaleen alussa, jonka 
loppupäässä me nyt olemme. Me, jotka elämme itse
näisessä Suomen valtakunnassa, jossa lait säätää kansa 
itse edustajainsa kautta; jossa kansa niinikään itse 
verottaa itseään; jossa kirkolliset ja kunnalliset asiat 
hoidetaan laajan itsehallinnon perusteella; jossa kaikki 
lapset saavat kristinuskon opetusta rippikoulussa, Juma
lan sanaa saarnataan kaikissa kirkoissa; jossa kaikille 
lapsille on opintie avoinna; jossa maanviljelykseen,, 
karjanhoitoon, kauppaan ja muuhun elinkeinoelämään 
nähden, olosuhteiden mukaan, pyritään toteuttamaan, 
mitä muualla maailmassa on parasta keksitty; jossa 
suurteollisuuden tuotteiden arvo vuosittain luetaan 
tuhansissa miljoonissa markoissa; me, sanon minä, jotka 
saavumme tällaiseen juhlaan rautateitse, laivoilla, 
autoilla — vaikkapa lentokoneella, kenellä siihen on 
varaa! — joiden huoneissa — ja navetoissa! — on 
sähkövalo, joilla on puhelin, langaton sähkölennätin, 
ynnä paljon muuta hyvää! On siinä työtä tehty, paljon 
kestetty ja kärsitty, ennenkuin tämä valtava taival on 
kuljettu.

Meidän on vielä muistettava, ettei ole suinkaan 
keskeytymättä kuljettu eteenpäin. On ollut pakko ottaa 
hirvittäviä taka-askeleitakin. Tällä välimatkalla, 1323 
ja 1923 välillä, sattuu sellaistakin, kuin mu s t a  sur ma  
1300-luvun keskivaiheilla, jonka kammottavista vaiku
tuksista monet kylät joutuivat kylmille; kamalat kato
vuodet 1600-luvun loppuvuosina, jotka vähensivät maan 
asukaslukua suuresti; alituiset venäläissodat, jotka saa
vuttivat huippunsa i s onv i ha n  aikana, jolloin maan 
väkiluku ja varallisuus taasen hirvittävästi poljettiin 
alas; lopuksi taistelu, joka vuosisadaksi liitti Suomen
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Venäjään ja saattoi maan alttiiksi kaikille sieltä uhkaa
ville vaaroille. Kun kaikesta tästä huolimatta on saavu
tettu se, mikä on saavutettu, päästy siihen, missä nyt 
ollaan, niin totisesti meidän on syytä kiitollisina paljas
taa päämme niiden sukupolvien miesten ja naisten, 
muiston edessä, jonka työn hedelmää tämä edisty
minen on.

Suuri perintö velvoittaa. Tulevat polvet kysyvät, 
olemmeko huolellisesti vaalineet ja kartuttaneet sitä kal
lista isäinperintöä, mikä meille annettiin. Silloin punni
taan meidän tekojamme, ei meidän itseylistystämme. 
Sentähden on tärkeätä, että me, niinkuin jokainen suku
polvi, selvitämme itsellemme tehtävämme ja otamme 
siitä vaarin.

Tehtävämme on pääsuunnaltaan se, että raken
namme sen hyvän, jalon, kestävän pohjan päälle, 
minkä menneet sukupolvet ovat työllään asettaneet. Ei 
ole revittävä kaikki maahan, niinkuin jotkut suuriääni- 
sesti huutavat. Sellaisesta yrityksestä tulisi vain seka
sortoa — taantumusta! Vaan tunnuslauseemme on 
oleva: eteenpäin vanhalla, koetellulla pohjalla! Kunnioita 
isääsi ja äitiäsi!

Tähän kuuluu ennen muuta tarkka huolehtiminen 
kansamme uskonnollisesta ja siveellisestä kasvatuksesta. 
Kansamme voima ulos- ja sisäänpäin on sen sisäisessä 
luonteessa. Ei mikään sitä niin kohota, puhdista ja 
vahvista, kuin usko Jumalaan ja kuuliaisuus hänen tah
dolleen. Ei mikään niin yhdistä kansaa kuin yhteinen 
usko. Kristinuskon siveellisillä periaatteilla, sellaisilla 
kuin: r a k a s t a  l ä h i mmä i s t ä s i  n i i nkui n
i t seäs i ;  ka i kki  mi t ä  t a hdo t t e ,  e t t ä  i hmi 
set  t ek i s i vä t  tei l l e,  se t e h k ä ä  t eki n hei l le,  
on mitä laajin yhdistävä vaikutus. Tulemme niiden 
johtamina solidaarisiksi, toisistamme vastuunalaisiksi, 
kaikista tärkeintä on, että kristinuskon suuret uskonnol
liset ja siveelliset aatteet juurrutetaan kansaamme.

Isänmaallinen yhteistuntomme on vahvistettava. 
Suomen kansa on sulautunut yhteen eri heimoista. Mutta 
se on yksi kansa. Kieltämättä on viime aikoina ilmennyt
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pahoja hajaantumisoireita. Meidän täytyy päästä 
yhdeksi. Meidän täytyy löytää se oikeuden ja kohtuu
den mukainen ohjelma, jonka pohjalla jälleen suljemme 
rivimme.

Oi k e u s j ä r j e s t y k s e mme  on t ur va t t a va .  
Lain kunnioitus on saatettava kaiken todellisen edis
tyksen perusteeksi. Suomen kansa on aikaisemmin 
tunnettu lainkuuliaiseksi kansaksi. Viimeaikoina olerhme 
huomanneet pahoja oireita toiseen suuntaan. Jos lain 
kunnioitus häviää, nousee väkevämmän valta tilalle ja 
kansa pirstoutuu. Sentähden laki kunniasijalleen! Lain
säätäjän on osaltaan huolellisesti valvottava, että laki 
tehdään sellainen, että isänmaalliset kunnon kansalaiset 
voivat sitä kunnioittaa.

Op e t u s l a i t o s t a  on kehi t e t t ävä .  Kan
samme on myöhään päässyt opin teille. Vakavasti se 
on sinne pyrkinyt. Täällä on jo pitkiä aikoja täydellä 
todella koetettu saada »koulumestareita»! Kansamme 
tiedonhalua todistaa m. m. täällä, Lohjalla 1 / 2 vuosi
sataa ylläpidetty alkeiskoulu. Nyt ovat tiedon ovet 
auki. Meidän täytyy tietenkin ottaa huomioon, mitä 
varallisuus kestää, ja että ei oppi yksin kaikkea tee, 
mutta eteenpäin on ankarasti ponnisteltava.

Ta l o u d e l l i n e n  i t s e n ä i s t y mi n e n  on kan
sallemme tärkeä tehtävä. Esi-isämme tulivat vähällä 
toimeen. Meillä on jo toiset vaatimukset. Mutta 
olkaamme varovaisia. Hyvä talous on maan edistyksen 
edellytys. Sitä varten on ensi-sijassa tarpeen, että 
teemme lujasti työtä ja toiseksi että asetamme suumme 
säkkiä myöten. Ei ole yritettävä asettaa muiden kansojen 
elämänvaatimuksia meille mittapuuksi. Valtiotaloudes
samme on toimittava niin, ettemme joudu liikoja velkoja 
tekemään ja siten tule riippuviksi muista.

I t s e n ä i s y y t e mme  ka i k i n p u o l i n e n  tur 
va a mi n e n  on kaiken muun edistymisen perusehto. 
Itsenäisyys ja vapaus on tälle sukupolvelle annettu suuri 
lahja. Varokaamme, ettemme sitä saata vaaran alai
seksi. Sen turvaaminen on päämäärä, jonka hyväksi 
jokainen kansa uhraa viimeisensä. Se on turvattava 
kansamme kunnolla, ahkeruudella ja yksimielisyydellä.


