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M a isem a P ohjois-L aatokan ra n n iko lta

I

K aarnesaari

P oh jo is-L aato k an

lu o n t o .

F )o h jois-L aatokan rantaseudut tekevat yleensa vuorisen vaikutuksen. T asankoja on vShan ja hiekkakangasta vielakin
vahem m an.

Enim m alta

osalta

vaihtelevat vuorenharjanteet ja

laaksot.
K aukaisista jaakaudenaikaisista jaavirroista johtunee
maan pintam uodostus. Tavallisim m in kulkevat vuoren selanteet
sisam aasta L aatokkaan pain. S eianteiden vaiissa on laaksoja,
joilla on sama suunta. Suurem m at vuoren selanteet jakaantuvat
pienem piin harjuihin, kallioihin, kum pareihin, kalliokielekkeisiin.
Kaikki

ne

ovat

pitkulaisia

ja on niilia sam a suunta.

N3m3

v u o ren harjanteet jatkuvat ulos Laatokalle ja siten m uodostuu
sarja pitkia niemia.
Vuorien valiset laaksot eivat uletu niin
pitkaile, niiden
syvia.
Toisin

kohdalle

paikoin

m uodostuu

lahtia, vaiista

ovat n3ma pitkat niem et m enneet poikki.

Siten on syntynyt suurem pia ja pienem pia saaria.
saarien

jatkona

on

hyvinkin

yha

Suurem pien

pienem pia saaria ja vihdoin luotoja.

V uorenharjanteet jatkuvat saarillakin ja aina sam aan suuntaan.
neet

Sortavalan pitajassa ovat vuorenharjanteet yleensa katkensaariksi, joten on m uodostunut rikas saaristo. Impilah-

della on pitkia niemia ja syvia lahtia, m utta on m yos saaristoa.
Jaakkim an ja Sortavalan erottaa pitka avonaiseen Laatokkaan
ulottuva niem iryhm a, jonka jaikeen seuraa runsas saaristo.
K urkijoella on sam oin saariston ohella hyvin pitkia n iem ia-ja
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syvia lahtia.
luonto, on

Vielapa Salmin pitajassa, jossa jo on aivan toinen
useita

vuoren selanteita, jotka kulkevat sisam aasta

Laatokkaan pain.
Nama harjanteet ja laaksot eivat kuitenkaan ole ehdottom asti saannollisia, yleensakin ovat harjanteet aaltoilevia. Monesti ne katkeavat ja painuvat pitem m altakin alalta m aanpinnan
tasalla, joten m uodostuu vahan suurem pia aukeita, ja saariston
sisapuolelle jokin suurem pi selka, niinkuin H iidenselka. Valista
joku vuoren harjanne asettuu poikittain.
Laatokan rantam aiden vuoriharjut eivat ole soraharjuja,
jom m oisia sisam aassa usein on, vaan ne ovat kalliovuorta, joka
toisin paikoin saattaa olla aika lailla rapautunutta, niinkuin esim.
V alamon saarilla.
tai liuskakivesta.

Kallio on m uodostunut graniitista, gneissista
G raniittia on m onenlaista, harmaata, m ustaa

ja punaista, suurem pi- ja pienem pirakeista. G neissia samoin.
M yoskin on kaikkialla kalkkikivea, joka m onin paikoin ansaitsee
jalom m an marmorin nim en. M etallipitoisia vuoria on myoskin.
Vuorirautaa on Sortavalan pitajan itaisissa osissa: V alim aessa ja eri
paikoissa Im pilahtea: Lupikossa y. m. Pitkanrannan vuorissa on
vaskea, tinaa, sinkkia ja hopeata, m ainitsem atta m uita vahem m assa
maarassa tavattavia m etalleja. M onissa paikoin tavataan maasalpaa
ja ukonkivea eli kvartsia pelkkanaan, sam oin on etenkin Impilahden H unttilassa kom eita kiilleliuskaleita paksuissa kerroksissa.
Grafiittia eli kirjoituskivea, niinkuin kansa sita nimittaa, tavataan
seka Im pilahdella etta Sortavalassa. M onenlaisia kidem uodostuksia on taalla tavattavissa. P itkanrannan kaivoksista on silloin
talloin loydetty kauniita violettisia am etistia. Turm aliinia on
Im pilahden H unttilassa ja Sortavalan Parolassa hyvin runsaasti.
G ranaatteja on m onessa paikassa. H arvinaisuuksista mainittakoon sortavaliitti, pitkarandiitti ja serpentiini.
K asvullisuus on luonnon vaihtelevaisuuden vuoksi hyvin
rikas. M etsissa ovat vaahtera ja niinipuu tavallisia, jalaviakin
on joissakuissa m erkkipaikoissa. M etsille om inainen on taalla
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yleinen korkea suurilehtinen A conitum , kalliojyrkanteilla tavataan
useita alppikasvia.
Runsaasti ovat edustettuna kellot, C am pa
nu la^ huulikukat, m ykerokukat, putket, savikot y. m. m. Kaikkiaan
o n L aa to k an K a rjala ssan . 7 00 eri lajia fanerogaam ia jasananjalkoja.
Laatokka on suuri kuin meri. Se on 207 km. pitka ja
130 km. levea.

M utta sam oinkuin Laatokka erottaa kaksi eri-

laista luontoa, kaksi eri kansallisuutta toisistaan, on se itsekin
kahdenlainen.

P ohjoinen

puolisko on syva, rannat kallioisia,

L aatokan ulkosaaristosta.

jyrkkia, lahtiin, niem iin, saariin pirstoutunutta.

Etelainen

on

m atalaa, rannat pitkalti laakaa, suoraa hiekkarantaa.
Jo

Sortavalan

saaristossa

on

Laatokka

syva.

riutan kohdalla on lahella rantaa 36 metria syvaa.

Haukka-

Ja sen ulko-

puolella oleva M ustaselka on noin 72 nr.ia. Laatokassa on
kaksi suurta onkaloa, toinen Valamon ja Sortavalan saariston
valilla, toinen Valamon ja K urkijoen vSlilla. N aissa on syvyytta 120 — 140 m:ia.
Syvim m at kuilut ovat 3 6 0 m:ia ja
vielakin encm m an. V asta kaukana Itam eressa tavataan vastaavia
syvyyksia.
9

Pohjois-Laatokan rantam at ovat usein akkijyrkkia ja m uo
dostuu siten kauniita „riuttoja“ . Yleensa nam a vuoret eivat
ole kovin korkeita, harvoin yli 60 m:n.
Laatokka on tunnettu m yrskyistaan, sen kevyt suolaton
vesi saattaa suurilla selilia kohota korkeiksi ja jyrkiksi laineiksi.
VSlista

m uodostuu

ehka jyrkkien

kalliorantain

vaikutuksesta

ristiaaltoja, jotka voivat olla varsin hankaloita.
Laatokan kalastaja ei kuitenkaan pelkaa sen m yrskyja.
Avonaisissa veneissaan liikkuvat he ahkeraan sen vesilla. Laa
tokka on kalainen jarvi, m utta suurien ulappojen, syvien vesien,
ja kovien tuulien vuoksi on kalan saanti ankaran ty o n takana.
Laatokan varsinaisia kaloja ovat siiat ja nieriaiset.
on

useam paa

lohta

Siikoja

lajia, sam oin on kahta laatua nieriSisiM.

saadaan Laatokasta paljon.

runsaasti, kuoreita, m ujeita ja

M yos

M uita kaloja on Laatokassa

kaikkia

muita tavallisia kaloja.

H arvinaisem m ista m ainittakoon meriharka eli sim ppu, miekkakala ja sam pi, jota silloin talloin saadaan.
Kalaa pyydetaMn koukuilla, verkoilla ja nuotalla, seka rysilla ja merroilla.

P y y d y k set lasketaan usein hyvinkin syvaMn

ja tulee kalastajan tarkoin tuntea syvalla jarven pohjassa kulkevat harjanteet, joita pitkin pyydykset ovat laskettavat, silla
jos ne joutuvat m uutam ankin m etrin syrjaan, jaa saalis mitattom aksi.

Nuottaa vedetSan m yos paljon jaan alta.

Pitkalla neu-

lalla, „valkilla" kuletetaan koytta avannolta avannolle, viim ein
vedetaan nuotta suuresta avannosta ylos.
E rityinen nuotan
muoto, jota

Laatokalla

kaytetaan, on

kierrenuotta.

Siina on

toinen sivu 70:kin sylta pitka ja toinen vaan 3 — 5 sylta. Silla
kierretaan jokin luoto, ja se nostetaan veneeseen. K alan saalis
saattaa joskus olla runsas.

Kalan hinta pysyy aina korkeana,

silla enin osa kalaa viedaan Pietariin.
Laatokalle om inainen on hyle eli norppa, niinkuin sitM
tMalla kutsutaan.
Se asustaa ulkovesilia, kalastellen ja sukellellen, tyynina auringonpaisteisina paivina se kohoaa luodoille

ja rantakallioille.

K evattalvesta saattaa ulkovesien jailla nahda

pienen parven norppia jonkun avannon eli halkeam an laheisyydessa. N ahkan ja rasvan vuoksi pyydetaan hylkeita ahkeraan.
P itk in kesaa niita am m utaan ulkokallioilta, kevattalvesta jailta.
Lintum aailm a on Laatokalla verraittain koyha. SisSvesien
vesilinnut eivat viihdy sen jylhilla kalliorannoilla, ja meren
linnut kaipaavat suolaista vetta. Salm issa ja lahdissa on kumm inkin erilaisia sorsia, telkkiS, koskeloita.
Josk u s nahdaan
suuria parvia m eriteeria ja syksylla saa valista nahda kom ean
m erim etson.

Kalalokkia

m ustaa, jo sk u s' saa
kirjavina.
M utta

кеѵааІШ

on

nahda
kulkee

taalla
niita

kahta

laatua, harm aata ja

suurissa parvissa rantakalliot

m uuttolintujen

tie yli Laatokan.

PSatie m enee Sakkolan kohdalta viistoon poikki Laatokan Salmiin

ja siita aina pohjoiselle Jaam erelle.

Siita kulkee suuret

parvet hanhia, joutsenia, sorsia ja m onenlaisia m uita lintuja,
sellaisiakin joita m uuten ei saa Suom essa nahda. P ienem pia
m uuttoteita kulkee Sortavalan yli. M uuttolintujen m atka-aikana,
jaiden lahdon aikana on suurem m oista olla aarimmaisilia saarilla.

Jaat ovat liikkeessa, niita

kasaantuu roykkioiksi, jotka

taas hajaantuvat ja taas patoutuvat. Jaat synnyttavat kirkkaan
heiajavan soiton, joka ei hetkeksikaan vaikene. A am un koittaessa lentaa aavalta alii-, telkka-, koskelo-, sorsaparvia huudellen ja aannellen saaristoon ruokaansa etsimMan, kirkuen
liitelevat kalalokit kalliosaarien yiapuolella, etenkin silloin nostaen suuren m etelin, kun kulkija sattuu tulem aan liian likelle
heidan pesaansa. Suurem m ilta saarilta kuuluu teerien kuherrus.
Silmia viehattaa kangastusten kirjava kuvasto.

E tenkin aamulla

joku tunti auringon noustua, vaihtelee kuvasto. V alam on saaret
nakyvat milloin alassuin, milloin kaksi saariryhm aa paailekain,
toinen oikein pain, toinen alaspain, milloin kolm e paailekain.
Tuolla пЗкуу laiva m astot alaspain, tai kaksi laivaa paailetysten,
m astot vastatusten.
H

S ortavalan k au p u n k i.
O o rta v a la n
m ukaan

kaupunki on perustettu v. 1632.
allekirjoitti

K ustaa

II Adolf

T oisen tarinan

Saksassa

ollessaan

k aupungin peruskirjan. Sortavala m uodostui kauppakeskustaksi
itaiselle Karjalalle. Ruotsin vallan aikana se edistyi aikaan
nahden verrattain hyvin. Ison vihan aikana se pahasti tuhoutui. Koko 17-sataluvun se oli hyvin vahapatoinen. Vasta
18-sataluvun alkupuolella se alkoi taas elpya, aluksi kumminkin hyvin hitaasti.
M utta vaikka kaupunki seka alaltaan etta asukasluvultaan
oli aivan pieni, kavi se viime vuosisadan alkupuolella vilkasta
kauppaa.
voita

T oiselta puolen ostelivat kauppiaat nahkoja, lintuja,

ympari

Suom en.

L ahiseuduilta ostettiin suuret maarat

parkkia. Nama vietiin omilla laivoilla: hukkareilla, donskotoilla, galjotoilla ja sairaoilla L yyssinaan ja Pietariin. Venajalta

tuotiin jauhoja, suoloja ja kaikenlaatuista rihkam aa, joita

sitten
em m as

lahetettiin

eteenpain yli koko Karjalan ja vielakin kau-

Pohjanm aalle

saakka.

Toisin ajoin oli kauppa varsin

vilkasta ja kokosivat kauppiaat itselleen melkoisia om aisuuksia.
K eskivaiheilla viime vuosisataa vietiin taaltS paljon kivea Venajalle: m aasalpaa ja kvartsia posliinitehtaisiin, graniittia rakennustarpeisiin, R uskealasta marm oria Iisakin kirkon rakennustarpeiksi.
Etenkin graniittia louhittiin toisin ajoin hyvin suuressa maarassa,
ja m onesti vietiin m ahdottom an suuria harkkoja.
Jalkim aisella puoliskolla viim e vuosisataa ruvettiin
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yha

enem m an

viem aan puutavaraa: halkoja ja lautoja, ja ovat ne

vielakin tarkeim pana vientitavarana.
M uissa suhteissa oli Sortavala viela 1870-luvulla hyvin
hiljainen kaupunki, jossa elettiin omaa rauhallista elamaa erillaan
m uusta maailmasta. K esalla oli kaupunki kylla hoyrylaivaliikenteen kautta yhteydessa Pietarin kanssa. M utta varsinainen yh-

K o u lurakennuksia S o rta v a la ssa .

teys oli m aitse hevoskyydilla. Kesat, talvet kulkikin yhtam ittaisia rahdinvetaja-karavaania 20 0 km:n pituista taivalta Viipurin
ja Sortavalan

valia.

M elkein kaikki muu tavara paitse jauhot

ja suola tuotiin silla tavalla.
V uonna 1880 perustettiin Sortavalan opettajasem inaari ja
siita alkaa ripeam pi edistym inen. Sen jalkeen on Sortavalaan
tullut taydellinen lyseo, taydellinen tyttokoulu, kauppakoulu ja
m uita pienem pia kouluja.
13

V uonna

1894

valm istui

Sortavalan— Viipurin rautatie ja

v. 1896 sen jatko Jo ensuuhun saakka. Sen kautta joutui Sorta
vala vilkkaam paan yhteyteen m uun maailman kanssa. Sen jMlkeen on kauppa suuresti vaurastunut, vakiluku HsaMntynyt,
е іё т а kaikin puolin vilkastunut. O n m yoskin Sortavalan laheisyyteen syntynyt useita tehtaita: sahoja, paperitehtaita, kehruuja kutom atehtaita. O npa m atkailijaliikennekin kaynyt kesaiseen
aikaan sangen vilkkaaksi.

S o rta v a la n sem inaarin ju h la sa li.

A sukasluku

Sortavalassa

on noin 3 ,2 0 0 henkea.

TahMn

tulee lisaksi suuri tnaarM koululaisia seka laajat esikaupungit,
sem inaarikin on kaupungin ulkopuolella, vaikka kyllS kaupungin
valittom assa yhteydessM.
Sortavalan kaupunki
jMrven rannalla.

sijaitsee Laatokan pohjukan LappM-

Se on alaltaan verrattain laaja.

Lappajarvesta

pistava V akkolahti ja rautatiealue jakavat sen eri osiin.
lahden yli kulkee

Vakko-

kaym asilta, joka liittaa kaupungin pa3osat

laheisesti toisiinsa.
K aupungin

uuden

osan, n. k.
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K ym olan kaupungin osan

laidassa

on

sem inaarin

laaja

alue.

P uolisot H allonblad lah-

joittivat aikoinaan sem inaarin perustam ista varten valtiolle melkoisen suuren raham aaran ja suuren Kymolan m aatilan. T anne
on

sitten

eri

ra k e n n u k sia: kaunis tilava juhlasalirakennus, luokkaraken-

sem inaarin tarpeiksi rakennettu useam pia kym m enia

nukset, voim istelusali-, harjoituskoulu-, sisaoppilas-, talousrakennukset, tyopajat, kasvihuoneet y. m.
K aunis asem a, ja
rehevat istutukset

tekevat

sem inaarialueen

etenkin

kesaiseen

aikaan viehattMvan kauniiksi.
Viela m uutam ia kym m enia vuosia sitten oli Sortavalassa
paljon

vanhanaikaisia rakennuksia ja

kadut olivat kapeita ja

m utkikkaita. N yt kaupunkia uudistetaan, katuja oiotaan ja muutetaan, vanhoja rakennuksia puretaan ja uusia rakennetaan sijaan.
L yseolle ja tyttokoululle on rakennettu komeat kivitalot, samoin
joillekuille pankeille.
K aupungin nahtavyyksiin kuuluu kansantieteellinen m useo,
jonka

runsaista

kokoelm ista

erityisesti

m ainittakoon: arvokas

kiviasekokoelm a, runsas rahakokoelm a, jonka varoista erittainkin
ansaitsevat huom iota lukuisat suuret vaskiplootut, G ortzin raham erkit, venSlaiset hopeiset ,tip a t“ y. m.

Viela on m useossa

kauniit kokoelm at vanhoja soittokoneita, kanteleita, paim entorvia
y. m. am pum a-aseita, pyyhinliinoja, seka hauska savupirtti vahaihm isineen.
K aupungin reunassa on kaunis V akkosalm en puisto, josta
kohoaa K uhavuori. Sen korkeim m alla laella on nakoalatorni, josta
on laaja nakoala yli lMhiseudun.

Lahella tornia on Sortavalan

vesijohtolaitoksen vesisailid, johon vesi om alla painollaan tulee
6 km:n paassa olevasta Helm ijarvestS. V akkosalm en puistossa
on pidetty m onta laulujuhlaa, ja on niista m uistona laululava.
P u isto ssa on m yos kaukaa Karjalan saloilta tuotu savupirtti.
Suom en sisalahetysseura yllapitaa Sortavalassa suurenm oisia
laitoksia.

O sittain kaupungissa, osittain kaupungin reunassa on

suuri diakonitar- ja diakoonilaitos, sairashuoneineen.
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Vuosittain

K hetetaan naista laitoksista
рйгі

Suom en.

Laitoksen

sairaanhoitajattaria ja hoitajia ymsuurissa

sairashuoneissa

hoidetaan

kaikenlaatuisia sairaita, erikoisissa hoitoloissa vaikeasti hoidettavia idiootteja, idioottilapsia y. m., joita tanne tuodaan kaikkialta Suom esta.
M yoskin on Sisalahetysseura perustanut Sortavalaan suuren
kirjapainon ja kirjansitom on, jossa painetaan koko Suom en tarpeiksi

raam attuja. — Viela on sama

Sortavalassa lukkari- ja urkurikoulua.
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seura

alkanut yllapitaa

Im pilahti

N akoala R iu tta vu o relta

S o r t a v a l a n la h in y m p a ris tO .
O o rta v a la n lahin ym paristo on erittain kaunista, ja tarjoaa matkailijalle m onta sopivaa kayntipaikkaa. Saaristo Sortavalan
edustalla on verrattain laaja. Sortavalan kaupungista on uloimpaan saareen Kotiluotoon 20 km:ia. Saarien joukossa on kumm inkin suuri Riekkalan saari, jolla on 8 eri kylakuntaa, samoin
on Tulolan saarella useam pia kylakuntia. Saaret ovat enimm akseen kalliorantaisia, ulom m at kokonaan kalliosaaria ValistM
kohoavat kalliot akkijyrkkink veden pinnasta m uodostaen kauniita „riuttoja“, joista mainittakoon H aukkariutta H aavuksessa,
Riuttavuori Riekkalassa, Ruskeariutta Palosaaressa, Vartiovuori
H onkasalossa, Ruotsinvuori Tam hangassa. Nama riutat ovat mahtavan kauniita, etenkin veneesta riutan juurelta katsottuina. Kaikenlaisia pikkupengerm ia m uodostuu jyrkanteiden valiin. NSilla
pengerm illa kasvaa koivuja, petajia, kuusia, pihlajoita, m onesti
tunkien juurensa kallion halkeam iin, uhkarohkeina kiiveten kaik,kein vaarallisim piin paikkoihin. Samoilla pengerm illa kasvaa
sitten m onenlaisia kauniisti kukkivia, osittain harvinaisia kasv ia: ruusuja, horsmia, kissankelloja, vanamoja, kivirikkoja, sipulia

ja

monia muita.

V attupensas on m yoskin rohkea kiipea-

m3an kallion seinam aa ylos.
jSkalapeite

M eheva m oninainen sammal- ja

verhoaa kallioita, ja kallioseinam ia kaunistavat pu-

naiset, helean keltaiset, ruskeat, m ustat, harm aat kivijakaiat.
Toisiin saariin pistak syvia lahtia jotka m onesti ovat hyvin
kauniita. Riekkalaan pistak lounasesta K ekrinlahti, idastaTokkarin19

lahti. O tsoisissa pistaa m antereeseen Syvalahti. K auniita salmia
on K ylmatsalmi ja Vaiisalmi. H eposaaren ulko-osaa nim itetaan
Haikankurikaksi, sen erottaa m uusta saaresta kapea m atala kannas
„H eposaaren v e tu ri.“ H onkasalon etelSosa on p irsto u tu n u t moneksi pieneksi

saareksi, jotka toisistaan erottaa kapeat, syvat

U lkosaaristosta.

kallioseinaiset

kanavasalm et.

NSita

nimitetaan

„H onkasalon

kujiksi. “
K auneudestaan tunnettu on Kaa.rnesaa.ri. Se on O rjatsaaren
kupeella oleva kalliosaari, jonka suurem m asta saaresta erottaa
kapea K aarnesalm i. Kaarnesaaren vuori on varsin korkea ja
salm enpuolelta kohoaa kallio akkijyrkkMna.

K aukaisessa muinai-

suudessa on kalliosta lohennut suuria kalliolohkareita, jotka ovat
20
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jaaneet veteen pystyyn, m uodostaen aika korkeita suippoja kivipatsaita. A ikojen kuluessa on kallioita lohennut ja kasautunut
vuoren ja kallioharkkojen vMliin, maata on saastynyt kivien
pgaile, siihen on m uodostunut nurm ikkoa, on kasvanut pensaita
ja puita. M utta kivien vaiiin ja paasien alle on m uodostunut
m onilokeroinen tilava luola, jonne m ahtuu kerrallaan suurem pikin
seurue.

Paasy

luolaan on kuitenkin

jotenkin hankaia.

Niin

suuri se m yoskin on etta siella on pimea.

R is tlja r v i.

V

Kauniita

saaria

m ainittakoon

H aavus, sen

K eretinsalm en siita erottama Tam hanka.

ulkopuolella

Sen jakaa kahtia Sisus-

jarvi, johon paastaan K arjalansalm en kautta.

Tam hangan u lko

puolella on kallioiset M arkatsim en saaret. K eskella ѵЗуіаа, avonaiseen Laatokkaan ulottuen on saariryhm a, josta m ainittakoon
v jylha M ustasaari ja syvien lahtien uurtam a K otiluoto, jossa kalasaunoissa kalastajilla on kotinsa m ydhaan talveen saakka, niinkauvan kuin kalastusta kestaa. — L anteenpain kulkiessa paastaan
rehevien

koivujen

peittam aan

V itsasaareen ja jylhaan Palo22

saareen.

N iiden lansipuolella on pieni Viitasaari, jossa on useita

erittain m ielenkiintoisia hiidenkirnuja.
Laatokan pohjoisin sopukka on vuoristen rantojen ja saarien erottam asta H iidenselasta sisam aahan pistSva 4 km. pitka
K irjavalahti. Sita ympMroivSt jyrkat vuoret, itSpuolella kulkee
m aantie pitkin rantaa, valista on taytynyt vetaa m aata rannalle
kallion kylkeen m aantien leveydelta. L ahden suun kohdalla
itapuolella

on

kauniista

nakoalastaan

kuuluisa Piispanvuori.

Pari kilom etria pohjoiseen lahden pohjukasta on kaunis Ristijarvi. Jos veneella kulkee RistijMrven toiseen paahMn ja siita
jalkaisin pari km:ia, tullaan toiselle vuorijarvelle, H aukkaj3rvelle.
Sen pohjoispuolella on Potsovaara, joka on naiden seutujen
korkein vuori. Siita aukeaa laajat nakoalat kaikkiin ilm an suuntiin. Etelassa nakyy koko Pohjois-L aatokan saaristo, Valamon
saariryhm a ja aavaa Laatokkaa niin kauas kuin silma kantaa.
P ohjoisessa on JMnisjarvi ja sen takana R uskealan, PSlkjarven
ja Soanlahden pitajiM. Idassa siintMa kylien ja viljelysten keskeyttam aa

saloa, Suistam on ja Im pilahden pitMjia.

Lannessa

on Sortavalan pitajaa. — K irjavalahden ja Potsovaaran seudut
ovat tunnetut erittain rikkaasta kasvullisuudestaan.
Sortavalan saariston suurin saari on R iekkala. £ n s' m8men
kristitty kirkko nailla mailla on ollut Riekkalan saarella Rantuen
kylassa. V anhan kirkon paikalle on rakennettu uusi pieni puukirkko, joka hyvin nakyy kaupungin rantaan. V anhan tarinan
m ukaan olisi Sortavalan kaupungin alku ensin ollut tSmMn kirkon
sivulla.
Itaosassa Sortavalan pitajaa on m onta kaunista saarta, niista
erittain m ainittakoon kom eat MUkisalo ja Pellotsalo. Makisalossa on verrattain hyvin saityneen m uinaislinnan

raunioita.

H iidenseian itainen sopukka Janaslahti on vieia Sortavalan pita

jaa. Samoin on Sortavalaa iaheinen Ѵ аіітЗеп vuorikaivos, jossa
viim e vuosina kum m inkaan ei ole toita tehty.
j3n raja on jo aivan lahellM.
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Im pilahden pita-

N a k o a la P iispanvuorelta.

(K irjavalahtiy

Impila.hd.en kirkko on sam annim isen erittain kauniin lahden
pohjukan

ylapuolella.

Saman lahden varrella on Itk-Karjalan

kansanopisto V iipulanniem essa. Vinosti vastapaSta kansanopistoa
on yksi Laatokan m onia kauniita riuttoja, Pultinvuori.

U itonsalm i.

Jos jatketaan Im pilahden kirkon seuduilta m atkaa itaan, on
viela

pitkalti

sam aa luontoa: vuorisia lahtia, niemia ja saaria,

kapeita salmia, kom eita riuttoja ja ihania nakoaloja yli maitten
ja vesien aavalle Laatokalle.
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S opivia m oottori- ja hoyrylaivaretkia.
O e n jalkeen kun m oottorit tulivat niin yleisiksi, voi pienem pikin

m atkailijaseura

helposti vuokrata itselleen moottorin

ja tehda m ielenkiintoisia retkia Laatokan kauniiseen saaristoon.
Suurem m at retkikunnat voivat vuokrata pienen hoyrylaivan.
E hdotam m m e joukon tam m oisia retkia saaristoon, IMhtokohtana
aina Sortavalan kaupunki.
1. U los eteiaan paavayiaa, poiketaan kauniissa Kekrinlahdessa, kuletaan aivan H aukkariutan juurelta, siita K arjalansalmen kautta Tam hangan Sisusjarveen, Ruotsinvuoren ohi
kulettua palataan takaisin; m atkaa voidaan jatkaa M arkatsim een.
2. Sortavalasta рааѵЗуіаа Pennusniemen ohi H aavuksen
kanavaan, siita kauniiden Vitsasaaren ja Palosaaren ohi Niemeladn pain. Palataan M atjuksen saarien valista Keretinsalmen,
H aukkariutan ohi poiketen Kekrinlahteen, takaisin Sortavalaan.
M atkan voi tehda p3invastaisessa jarjestyksessa.
3. Viimeksi m ainitun retken voi ulottaa pitem m aile. Palo
saaren ohi kulettua voidaan poiketa kauniiseen kapeaan S yvddnlahteen. Sitten kuletaan kapeata Uitonsalmea. Ainoastaan kauniilla ilmalla voi lahtea Sam m atsaarta kiertamaan.
4.

Paavayiaa ulos m ennen voidaan kulkea pitkin Riekkalan

Kekrinlahden jalkeen
seuraavat kauniit K ylm dtsalm i ja Valisalmi. Heposaaren eteiaкЗгкі H aikankurikka on kaunis ja erikoinen. Siita jatketaan
m atkaa H onkasalonkujiin, jonne kapeisiin salm iin paasee suusaariryhm aa, ѵЗуІЗп

vasem paa

rantaa.
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rellakin aluksella.
Taalta voi jatkaa m atkaa Kaarnesaareen .
K annattaa nousta vuorelle laajaa пЗкбаІаа ihailem aan. Joka
on tottunut vuoria kiipeam aan voi kSyda K aarnesaaren luolassa.
K aupunkiin voi palata Parolansalmen kautta H iidenniemen
ушрйгі. K aupungin selalle tullaan Vorssunsalmen kautta.
V orssunsalm en kautta itaanpain, kapeita vesia H iiden
niemen ym pari Hiidenseldlle. K apeita salm ia m yoten H akasaaren, Vauvanlahden ja Saunasaaren ohi K irjavalahden suulle.
5.

K irjavalahtea kulettua, voidaan jatkaa R autalahteen pain, kulkea
P ettakallion ohi. Sitten voidaan palata, tai jatkaa Parolansalmea
ulospain, kauniiden Vannisensaaren ja Lokansaaren ohi Kaarnesaarelle pain.
6. K ulkem alla V orssunsalm esta, Hiidenniemen ohi suoraan
іШ п tullaan sivuuttam alla vasem m alla Ldskeld, oikealla M dkisalo Janaslahteen, josta on vaan 3 km:n m aam atka Im pilahden
kirkolle.

ТМИМ linjalla on sSannollinen laivakulku.

7. V orssunsalm en, Hiidenseldn yli M dkisalon Kaaliniemen
ohi Ristisalm en kautta avonaiseen Laatokkaan ja kiertaen H uun-

nukanniem i Im pilahteen.
8. M aitse tai laivalla K irjavalahden pohjaan siita pari km:ia
m aitse R istijdrven rantaan. Laheisilta vuorilta kauniit nakoalat.
9. K irjavalahden pohjasta maitse pitkin K irjavalahden
rantaa Paksuunniemeen, kaunis пйкбаіа Piispanvuorelta.

Voi

daan jatkaa m aitse R autalahteen ja sielta palata hoyrylaivalla.
10. K irjavalahdesta retki maitse Pdts&vaaralle. Eri teita.
Kaunis

tie: R istijdrved pitkin veneella, m aitse H aukkajdrven

rannalle, siita veneella yli ja jyrkkaa polkua ylos Potsovaaralle,
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V alam on p a d lu o sta r i

P yhasaaren rantaayras

V alam o.
\ Talamon saariryhm a luostarineen herattaa mita suurinta mielenkiintoa toiselta puolen erinom aisen ihanalla luonnollaan, toise lta puolen luostarillaan, m unkeillaan, kirkoillaan, vieden meidat kaukaiseen m uinaisuuteen, jolloin luostarit viela olivat yleisia kaikkialla.
Valamon luostari on saariryhmalld, joka sijaitsee aavassa
Laatokassa, 40 km. Sortavalan kaupungista. Saariryhm aan kuuluu kaksi suurem paa ja suuri maara pienem pia saaria. Rannat
ovat melkein kaikkialla kalliorantoja, vedet syvia, jonka vuoksi
vesikin on aina kylmaa.

Rantakalliot ovat usein ikaankuin suu-

rista kalliokuutioista rakennetut.

Saarien

sisMosissa ovat rau-

danpitoiset kalliot

enim m akseen rapautuneet.

taa] saaret

m etsa, jota m unkit jo kauvan ovat hyvin

kaunis

Kaikkialla peit-

sa3staneet. M onin paikoin пЗкее m ahtavia honkia ja ikikuusia.
K asvullisuus on kaikkialla hyvin rikasta ja vaihtelevaa.
Luonto on V alamon saarilla suurem m oisen kaunista.
tariin

tullaan

pohjoisesta

pain.

Luos-

M ets3n peittam ien, jyrkkien

kallioitten vaiiin avautuu kapea salmi.

K apean ѵЗуІЗп vasem-

malla puolella on ensin pieni Nikolain saari kirkkoineen ja
m unkkien asuntoineen. Sen jalkeen alkavat kohta puutarhat
sem bram antyineen,
hohtava

hedelm apuineen, ja jo пЗкуукіп

valkeana

luostari jyrkan pengerm 3n yiapuolella kauniiden istu30

iu s te n ушрагбішапа. Siina nakyy m unkkien asustam a luostari,
sen keskella paakirkko ja taem pana edessa suuri matkailijahotelli, seka pari kappelia ja useita m uita rakennuksia.
TamM sam a salmi jatkuu halki saariston valistM aivan kap ean a ja valista sisajarveksi laveten.
L ahella luostaria on hedelm apuutarhoja, kaali-, peruna- ja
m uita keittiokasviviljelyksiM. K auem pana paasaarella ja viereiselia
io isella suurella saarella on m etsien keskella peltoja ja nurm ia.

) : 'O T:
Valamort sisa sa a risto sta .

K aunein Valamon saarista on P yhityssaari eli Pyh&saari.
S in n e on luostarista vesitse noiri 10 km.

Se on penkereista

m uodostunut kalliosaari. V edenrajasta kohoaa jyrkka kallioseina, kapean ym pari saaren ulottuvan pengerm 3n sisapuolella
kohoaa toinen sein3m a. K aunis tuuhea m etsa peittaa seka saaren
laen etta pengerm an, jota m y6ten kulkee tie saaren ym pari.
K auniina tyynena kesapaiv3na on nakoala taalta suurenm oisen
kaunis.
Lahella P yhaasaarta on melkein sam anlainen saari Lempoisten

saari, Iljinskin saari eli Iljinskii skiitta niinkuin m unkit sanovat.
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Valamon luostarin perustam inen on katketty kaukaiseen
m uinaisuuteen, tarujen ham araan. K ertom uksen m ukaan olisi
sinne jp 9-sataluvulla tullut kaksi m unkkia Sergei ja Herman^
H eita

pidetaankin

luostarin

perustajina.

H istoriallisesti

var-

m aa on, etta ainakin 12-sataluvulla V alam ossa oli luostarin
alkua. V ahitellen se laajeni ja kasvoi, levittaen kreikkalaiskatolilaista kristinuskoa karjalaisen vaeston keskuuteen. Stolbovan rauhan jalkeen, jolloin Laatokan K arjalakin yhdistettiin Ruotsin valtakuntaan, Valamon luostari lakkautettiin.
gein ja H erm anin luut vietiin D im skiin luostariin.

Ser-

U udenkau-

p ungin rauhan jalkeen herasi luostari taas eloon. M unkkia
saapui Valamoon, ja luostarielam a elpyi entiselleen. Hitaasti
edistyi sitten luostari, pitkat ajat olivat rakennukset vaatim attomia, m unkkien asuntokin oli puusta. Vasta igum en Damaskinin aikana alkoi vireampi uudistus.

Silloin rakennettiin ny-

kyinen kivinen luostarirakennus, pantiin alku suurelle matkustaja-asunnolle, kivinen tyopajarakennus rakennettiin ja vuoreen
hakattu vesijohto perustettiin. Luostarin keskella oleva suuri
kirkko valmistui vuonna 1907, vanhan sam alla paikalla olleen
kirkon sijalle.
Luostari m uodostaa jarjestetyn yhteiskunnan, silla on om a

hallituksensa,

sam oin

on joka rakennuksella om a isantansa,

joka toim ella oma paam iehensa.
igum eniksi.

K un

Luostarin esim iesta nimitetaMn

igum en kuolee tai m ahdollisesti siirtyy toi-

seen luostariin, valitsevat m unkit uuden.
igum enin

P yha synoodi sitten

nimittaa, m utta ei aina ehdpttom asti noudata m unk

kien vaalia. Lahinna igum enia on hanen apulaisensa, nam estnik, joka igum enin sattuessa vanhaksi m elkoisessa maarMssa
johtaa luostarin hallitusta.
Sitten seuraa pyhien pukujen ja
astiain

paam ies, risnitsii, hanen

tehtavanaan

on jum lanpalve-

lustefr ylin johto, sitten kasvattaja, blohotsinnii, m unkkien ja
noviisien hengellinen ohjaaja. Vihdoin varain hoitaja, kasnatsei.
NSma

viisi m iesta m uodostavat luostarin ylim m an hallituksen.
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L aatokka.

He

paattavat

enim m ista

taloudellisista.

luostaria koskevista asioista, etenkin

K uudentena kuuluu hallitukseen viela luostarin

vanhin rippi-isa.
Johtavia henkiloita on viela: ekonom , podekonom , ruokavarain

hoitaja,

luostarin

kanslian

paalikko,

m atkailijahotellin

isanta, laakari, puutarhojen esim ies, m uilla saarilla olevien osastojen ja kirkkojen esim iehet j. n. e.

M unkkeja on kaiken kaikkiaan toisin ajoin tuhanteen henkeen.

M utta

kaikki

eivat ole varsinaisia m unkkia, niita on

vaan noin 4 0 0 — 5 00 vaiheilla.
Moni tulee luostariin vain lyhem m aksi aikaa tai koetteeksi.
A luksi heita ei m erkita luostarin kirjoihin. H eilla on m unkin
kaapu ja pyorea lakki, skufia. H eitanim itetaan tyom iehiksi eli tyom unkeiksi.

Jos he kolme vuotta luostarissa oltuaan haluavat

jaada luostariin, m erkitaan heidat luostarin kirjoihin, he saavat
tasalakisen lakin eli kamilafkan; heita nim itetaan kaapunkantajiksi,
noviiseiksi.

Kolme vuotta sen jalkeen voivat he, jos haluavat,

p2asta vakinaisiksi m unkeiksi. H e tekevat m unkkilupauksen ja
vihitaan m unkeiksi. H eita sanotaan pienen skeem an m unkeiksi.
M unkki voi

sitten tulla diakooniksi ja papiksi ja ottaa osaa

jum alanpalveluksen
annetaan

uusi

suorittam iseen.

Silloin

heille

tavallisesti

nimi, aina jokin raam atullinen tai kirkkohisto-

riallinen nimi.
K un munkki tulee 5 0 — 60 vuoden ikaan, voi hMn jos niin
haluaa, tulla suuren skeem an m unkiksi.

H e noudattavat anka-

rampia sMMntoja, heidan elSmaansa liittyy usein jotain salaista,
m ystillista. H eidat vapautetaan tyosta, ja he viettavat aikansa
kilvoittelem isessa.
H eidan ulkonaisena m erkkinaan on risti
lakissa

ja

usein

m yos

kaapussa

edessa.

H eita

nimitetaSn

skeem am unkeiksi.
L uostariin tullaan m unkeiksi m onenm oisista syista. M onet
tulevat luostariin om istaakseen loput ikMSnsS uskonnolliselle
m ietiskelylle

ja

hartauden

harjoittam iselle.
34

Jo tk u t

hakevat

rauhaisaa satam aa m yrskyisen elam an jalkeen. H arhaan joutuneita koetetaan saannollisen tyon ja vakavan ohjauksen kautta
kasvattaa vakaviksi kelpo ihm isiksi.

Ja m unkit kertovat, etta

se heidan suureksi ilokseen m onesti onnistuukin.
Jokaisen m unkin, igum eninkin tulee harjoittaa jotain am-

m attia.
jdita.

Niin suuressa joukossa onkin m onenlaisen tyon tekiE nsinnakin

he

harjoittavat

kaikkia

kotoisia

askareita,

valm istavat ruokansa, vaatteensa, jalkineensa, vielapa kehraavat
ja kutovatkin. T ekevat astioita, ja harjoittavat kivien hakkuuta,
viljelevat maata ja hoitavat puutarhoja.

K alastusta harjoitetaan

suuressa maMrassa ja onkin se hyvin tuottavaa. Vielapa he
harjoittavat karjanhoitoakin. Suuri karjakartano on 5 кш. p33luostarista.
Paaluostarin laheisyydessa on kaksi suurta hedelm atarhaa.
Sita

paitsi

on m uilla saarilla, missa vaan on m unkkien asu-

m uksia, hedelm a- ja m arjaviljelyksia.
M etsiaan hoitavat m unkit hyvin, kayttavat omiksi tarpeikseen etusijassa vaan tuulen kaatam ia ja huonoja puita. P uiden
istuttam ista harjoitetaan paljon: rakennusten laheisyyteen, teiden
varsille ja m uuannekin.
Enim m at m unkit asuvat pdaluostarissa.

He asuvat kivi-

rakennuksissa, jotka m uodostavat пеіібп. K eskelia neliota on
suuri paakirkko. Sen yiakirkossa toim itetaan saannolliset jum alanpalvelukset, sen alakirkossa on Sergein ja H erm anin ruum isarkut. Sielia toim itetaan usein yksityisia jum alanpalveluksia.
L uostarin sisaankaytav3n yiapuolella on kirkko, jossa m yoskin
saannollisesti toim itetaan jum alanpalveluksia.
P aitse paaiuostaria on viela useita pienem pia osastoja eri
o sissa Valamon saariryhm aa. Toisella suurella saarella on n.
k. iso skiitta, jossa on luostarirakennus ja kirkko, siella asuu
parikym m enta m unkkia, enim m akseen skeem am unkkeja. Sinne
ei naisia ollenkaan paasteta. РааѵЗуШп suulla itapuolella on
N ikolskin saari. Siina on m unkkien asunto ja kirkko, joka
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on om istettu

pyhalle N ikolaille eli M iikkulalle, m erenkulkijain

suojeluspyhim ykselle.
Viela on tallaisia m unkkien asuntoja ja kirkkoja: PyhHllii-

saarella, A leksander Svirskille om istettu; Lempoisten saarella,
Eliaalle om istettu; Yl6snou.semu.ksen kirkko, Voskresenskii skiitta,
nim itetaan myos uudeksi Jerusalem iksi, sen IMheisyydessa Getsemanen kappeli. K aukaisem pia ovat Johanneksen skiitta, jonne
matkailijat yleensa eivMt paase; Abraham in skiitta, paakalastuspaikka; ja pieni K onevskii skiitta.

N iko lskin s k iitta .

Jonkun

matkaa

pMaiuostarista on kaunis igumenien hau-

takirkko.

Lisaksi on kaikkialla saarilla pienia kappeleita.
U seissa kirkoissa toim itetaan ju m alanpalveluksia joka рЗіѵЗ,

paakirkossa viidesti vuorokaudessa.
gia on kl. 9 aamulla.
toim itetaan

yojum alanpalvelus, vigiiliat.

luksissa on enim m in laulua.
jon hyvia laulajia.
klo 2 yolia.

Paajum alanpalvelus, litur-

Juhlapaivien ja pyhapaivien aattoiltoina
Naissa jum alanpalve-

Luostarin laulukuoroissa on pal-

Arkipaivina on ensim ainen jum alanpalvelus

K irkot ovat yleensa rakennetut bysantilaiseen tyyliin,
runsaasti kuvilla kaunistetut. Kirkon jakaa kuvaseina, ikonostaassi kahteen osaan. Y losnousem uksen skiitan kirkon alakerrassa on tarkka jaljennos Jerusalem in ylosnousem isen kirkon
hautakam m iosta, siita nimi Uusi Jerusalem i. G etsem anen kirkon
kuvaseina on siita om ituinen, etta se on tehty erinSisista puulajeista. — Kuvat kirkoissa ovat osittain bysantilaista tyylia,
osittain jaljennoksia eri aikojen ja suuntien etevien taiteilijain
m aalauksista.

Puhtainia bysantilaista tyylia olevia m aalauksia

on Nikolskin skiitan m unkkien rakennuksen kirkossa, ne ovat kuuluisan venaiaisen maalarin Poshehonoffin maalaam at. M uuten on
Nikolskin saaren kirkossa m ielenkiintoinen kuvasarja, joka esittaa
V ahassa Aasiassa 4-sataluvulla elaneen pyhan Nikolain elamaa.
Viela m ainittakoon luostarin kirjasto, jossa luonnollisesti
on

etusijassa

uskonnollista kirjallisuutta.

K irkkoisat ovat h y 

vin edustetut, sam oin oppiriitoja kasittavM kirjallisuus.

M utta

m yoskin historiallista kirjallisuutta on runsaasti, osittain arvokkaita, vanhoja teoksia.
Luostarissa on m yoskin museo, m utta se on viela kovin
ahtaissa huoneissa.
V alam ossa kay pitkin vuotta, enim m in kum m inkin kesalla
kaikenlaisia m atkailijoita. Enin
vaeltajia kaikista osista VenajSa.

osa on varsinaisia pyhiitiHe tulevat luostariin rukoile-

maan, kirkoissa кЗутЗап, onnen tai onnettom uuden kohdatessa,
tai m uuten virkistymSan ja lepaamaMn.

Karjalaista kansaa tu 

lee tanne m yds paljon seka Suom en kreikanuskoisista pitajista
etta

V enajan

K arjalasta.

Etenkin Petrunpaivaksi, henak. 12

p:ksi, tulee nait3 Karjalaisia „ Valam oiniekkoja" hyvin suuret т а З rat laivoilla ja veneilia. — Venajaita tulee usein suuria seuroja,
raittiusseuroja, hyvantekevaisyysseuroja, kouluja y. m. Paljon
on V enajana m yos sem m oista kansaa, jotka eivat m uuta tee
kuin vaeltavat luostarista luostariin. M onet naista ovat maankiertajia, kerjaiaisia. — M yos Suom esta kasin tulee paljon mat37

P yhdsaari.

kailijoita kaunista luontoa ihailemaan seka luostaria ja sen kirkkoja ja m unkkielam aa niikemaan. T uleepa m atkailijoita jonkun
verran kauem paakin, vieraista maista.

Neuvoja matkailijoille.
Luostariin tultua on ensin m entava m atkailijahotelliin asuntoa saamaan. H uoneesta ei ole mitaan pakollista m aksua, mutta
suoritetaan vapaehtoinen m aksu luostarille, jonka suuruus riippuu

luostarissa vietetysta ajasta ja m atkailijain varoista.

luostarissa

halutaan

Jos

viipya kolm ea vuorokautta kauem m in, i on

siita tehtava eri sopim us. Valista etenkin suurien juhlapaivien,
niinkuin Petrunpaivan aikana, saattaa m atkailija-tulva olla niin
suuri, etta on vaikea saada asuntoa.
R uoka. Aamulla kl. 7:sta voi saada
saa teeta kl. 4:lta.

teeta.

Iltapaivalla

M utta voi saada m uihinkin aikoihin.

P3i-

vailinen syodaan kl. 10 x/-2 :lta tai 1 l:lta, paajum alanpalveluksen
jalkeen.

M iehet saavat paivailista m unkkien ruokasaleissa, 13-

helia paakirkkoa, naiset matkailijahotellissa. Ruokaa on useam paa laatua, joten venaiaiseen ruokaan tottum atonkin saa jotain
sopivaa.

O udon on kum m inkin

viisasta vieda vahan ev3sta

m ukaansa. H otellissa on erityinen huone teenjuontia varten.
M utta saa sam ovaarin huoneeseensakin. lllallinen on kl. 7.

Jum alanpalveluksissa on sopivin k3yd3 liturgiaa kl. 9 a. p.
ja vigiliaa pyhapaivien aattoiltoina kl. 10 i. p. kuulem assa.
M atkailijahotelli suletaan kl. 10 i. p., jolloin kaikkien tulee olla sisalla. Pyhapaivien aattoiltoina kuitenkin vasta kl.
1 2 — 12 lh yolia. АгкірЗіѵіпЗ soitetaan hotellin kaytavissa kelloa kl. 2 yolia, jolloin on ensim ainen jum alanpalvelus.
m yos

hotellin

ovet avataan.

P yhaaam uina

Silloin

avataan hotellin

ovet kl. 5 a. p.
Luostarissa on hyvin varustettu apteekki, auki k:lo 7 — 7. —
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Valokuvaam o on auki k:lo 9 — 11, 12— 4. — Paaluostarin sisaankSytavan kohdalla luostarin m uurien ulkopuolella on т уут йій,
josta saa ostaa valokuvia, .vahin kirjoja, helmia, ristiM, jum alankuvia, m uistoesineita. On m yos leipom o, josta saa ostaa vehnaleipaa.
H innat
rahassa. M utta

ovat V alam ossa yleensa m aaratyt VenajSn
kaikkialla otetaan vastaan m yoskin Suom en

rahaa.
Luostarin laheisyydessa voi

kayda katsom assa puutarhoja,

hautuum aata, tallia, teollisuusrakennusta, (sopiva aika kl. 1— 4
i. p. arkipaivina, hauska nShda esim. vahakynttilain valam ista.)

y. m. —

Sopiva

kavelym atka on igum enien haudalle, jonka

laheisyydessa on vanha m elkein luhistum aisillaan oleva entinen
erakkom aja. — N ikoiskin saarelle paasee helposti veneella kapean salm en yli. — Enem m an aikaa vieva on retki karjakartanolle, jonka laheisyydessa on kalansiitoslaitos.
Luostarin puolesta jarjestetaan kesalla joka paiva kauniilla
ilm alla veneietkid. P ienet hoyrylaivat hinaavat proom uja, joihin m ahtuu sangen paljon vakea. Niille lShdetaan heti pai40

vallisen jalkeen, piletit saa lunastaa hotellista. Sisavaylaa myoten teh ty retki m aksaa 20 kopekkaa hengelta, ulkosaaristoon
4 0 kop. EdellisellM retkella kuletaan kapeita salmia ja sis3vesia erittain kauniita seutuja m yoten, poiketen kappeleihin
ja kirkkoihin.
h eisyydessa

U sein poiketaan K onevskii skiittaan, jonka 18-

or.

kalalam m ikoita.

O n hauska

heitelia

ІеіѵЗп-

m uruja kaloille, jolloin vesi sakeana kuohuu ІеірЗЭ tavottelevia
kaloja. — Jaikim aiselia kaydaan suurenm oisen kauniissa Pyhass3saaressa tai Iljinskii skiitassa. Ennattaa hyvin кЗѵеПЗ saa
ren ympari. P yhassasaaressa on luola, jossa aikoinaan erakko
A leksander Svirski asui. Luolassa palaa lam ppu.
Tam moiselia retkella ei pida tungoksen vaittam iseksi heti

hyokata kirkkoon m uiden kuin jum alanpalvelukseen osaaottavien.
V ahan m ydhem m in voivat m uutkin kayda kirkkoa katsom assa.
Kaikkialla Valamon saarilla on hyvia teita, joten reippaat
m atkailijat voivat sam oilla laajalti saarilla. M aksua vastaan voi
m yoskin saada hevosen ja ajopelit kaytettavakseen.
*
Luostari osottaa m atkailijoille suurta vieraanvaraisuutta ja
antaa tilaisuutta ihanan luonnon nauttim iseen. Siita hyv3sta
tulee

m atkailijan

noudattaa joitakuita m ddrayksid ja ohjeita,

jotka ovat hyvin kohtuullisia.
K irkoissa tulee noudattaa hiljaista, kunnioittavaa kaytosta.
Ei saa m enna ikonostasin, kuvasein3n sisapuolelle.
saa m enna m unkkien asuntoihin.

Luvatta ei

M atkailijain taytyy olla huo-

neissaan, ennenkuin hotellirakennus suletaan klo 10 illalla, aattoiltoina klo 12 V 2 yolia. H uoneissa on oltava hiljaa.

Luostarin

ruokasaleissa syodessa ei pida nauraa ja ЗЗпееп puhua.

Puu-

tarhoista ja istutuksista ei saa luvatta taittaa kukkia tai oksia,
poim ia marjoja eika ottaa hedelm ia. Koirien m ukaan tuom inen
on kielletty, sam oin polkupyoraiia ajam inen. T upakanpoltto on
kaikkialla luostarin alueella kielletty. K aikkialla on noudatettava
siivoa, kohteliasta, arvokasta kaytosta.
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Itkija n a isia M uuannon ka lm isto ssa

M aisem a T o lva ja rve lta

Raj a -K a rj a la n sisam ailla.
Л Д atkailijalle, joka haluaa tutustua Raja-Karjalan sisam aihin,
suosittelem m e m atkailureittia, joka tosin kasittaa vain pienem m an

osan

yllam ainittua aluetta, m utta jonka varrella han

kuitenkin joutuu kosketuksiin m elkein kaikkien raja-karjalaisen
luonnon ja asutuksellisten olojen paapiirteiden kanssa.
Lahdem m e

Sortavalasta laivalla

halkom aan

saaristovesia

Raulalahteen. Tam an n. 12 km pituisen reitin aarella ja nakopiirissa sijaitsevat m aisem at ovat komeinta, mita Suom essa rannikko- ja saaristoseutuihin nahden voi tavata. M ajatalosta la
hella Rautalahden laituria otam m e hevoskyydin Hamekoskelle
(14 km.)
sin

Talla taipaleella kannattaa matkailijan viivahtaa er,-

LeppHkoskella, sitten

H am ekoskella, tutustua naihin suu-

riin, koskirikkaan Janisjarven varrella oleviin tehdaslaitoksiin
seka niita kayttMviin vesivoim iin, putouksiin, nyt tosin teollisu u d en kahlitsem iin, m utta joista karjalainen sananlasku aikoinaan sanoi:
Ei ole V uoksen voittanutta,

Jananuksen jattanytta.
U usi m aantie Leppakoskelta H am ekoskelle on hauska ja
vaihteleva, se kun melkein pitkin pituuttaan seuraa vuolasta
Jan isjokea.
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Levattyam m e

yon

H am ekosken

m ajatalossa,

jatkam m e

aam ulla m atkaa laivalla yli laajan ja kauniin Jdnisjarven kohti

Soanlahtea, jonka

кігкопкуШп asem a ylavalla harjanteella on
kauniim pia mita ajatella saattaa. Silmaan siintSvat yhtaalta Laa-

tokan rantavaarat ja valkehtiva Janisjarvi, toisaalta sisam aan tum mat m etsat; joka taholla

on avaruutta ja autereista vSrinaa.

Soanlahti kirkkoineen, m aanviljelyskouluineen, nuorisoseurataloineen on talla m aan kulmalla henkisen ja aineellisen valistuksen etuvartija, silla tSsta alamm e painua saloille. Ei kuitenkaan aivan heti. Saavum m e ensin, 8 km. kuljettuamme,.

K apulasilta sa lo lla .

Jalovaaran

kukkulaiseen. vauraasen

kylasikerm aan.

ТакЗІаі-

sessa m eijerilaitoksessa tehkaam m e viim eiset evMsvarustelut; parasta on ehka nyt m uuhunkin ravintoon nahden turvautua pariksi paivaksi omiin evaisiin.
Jalovaarasta on sopivinta ottaa hevoskyyti Muuantoon,
17 km. Vanha, hylyksi ja8nyt rukoushuone, karjalainen kalmisto, runolaulaja Iivana Shem eikka-vainajan kotitalo ja hanen
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h autansa kalm istossa — siina kylan yksinkertaiset nahtavyydet.
Iivana Shem eikka oli kalevalaisen laulun rakastettavim pia edustajia.

Syntyi Shem eikan kylMssa, kuoli H elsingissa 1911.
M uuanto on viela aito rajakarjalainen kyia, jonka asukasten

luontainen vilkkaus ja herttainen avom ielisyys piankin kiehtoo
puoleensa matkailijan m yotatunnon. Jos onni on m yotainen
ja vieraitten tulo куІЗЗп houkuttelee nuoret tanssiin — „prissa k k aa n “, „m aanitukseen“, „ ristkontraan “, j. n. e. — ei matkamies tieda kum paako h3n enem m an ihasteleisi, heidan sointuvaa puhettaan vaiko liikkeittensa siroutta, vieiapa arvokkuuttakin.
V anhastaan

kaytetty

m atkailijoitten

opastaja

kyiassa on

Iivana Shem eikka-vainajan poika, rehti ja rattoisa Stjoppi. H3n
se m eidatkin seuraavana раіѵЗпЗ johtaa halki parikym m en
kilom etrisen korven Shem eikan куІЗЗп R uotausjarven rannalla.
Soudettuam m e

ensin

veneilia yli M uuantoj3rven alkaa varsi-

nainen korpivaellus leveahkaa polkutieta, joko jalan tai ratsain.
Jo s matkailijoita on useam pia, kuljetetaan tavarat hevosen vetamiss3 „purilaissa". Тіеш ш е varrella, keskelia tata karhujenkin
asustam aa saloa, on ainoastaan yksi talo, K ontro; kookas savupirtti vetaa siina kulkijan huom ion puoleensa.
Shem eikan kyia oli ennen runolaulun kehtokylia, kuulujen
karhunkaatajien ja peuranhiihtajien syntym 3sijoja.

E nnen sielia

liikuttiin „ѵЗеІІЗ vanhan V ain3m 6isen“. M etsavirsia, petranvirsia, V ainam oisen ja Joukahaisen laulutaistelua, Lem m inkaisen
retkia, K ullervon kovaa kohtaloa lauloivat Shem eikan ukot. Ja
vaiilia kannel heiahti. ЕірЗ syytta ole heita kutsuttu „Karjalan
aateliksi.“

Naista

ajoista

m enneista on пукуаЗп епЗЗп vain

Shem eikkojen suuripiirteinen, vanha savupirtti jaijelia.
Shem eikasta voim m e ottaa hevoskyydin R istisalm en majataloon (n.

15) km), ehtiaksem m e

kylpyajaksi

perille.

O npa

tien varrella harvinaista nakem istakin: uhkeata, ikivanhaa honkam etsaa, Suom en valtion om istam aa.
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Retke3mme t3ss3 m yoskin

vedenjakajan

yli; toiset vedet lahtevat pohjoiseen, Pieliseen,

to iset etelaan, Laatokkaan.
Ristisalm en m ajatalo tilavine, siistine huoneineen ja herttaisine vakineen on erittain sopiva levahdyspaikka. Voisim me
kylla taalta lahtiessam m e jatkaa matkaa jalan tai ajaen valtam aantieta Tolvajdrven kylaan (13 km) ja nahda taila taipaleella
m aisem ia, jotka

paljon m uistuttavat Punkaharjua, vaan edulli-

sem paa on sittenkin suoiittaa tama valim atka veneella, pistaytymMlia vain pari kertaa m aantieharjulla ihailem assa nakoaloja,
joiden paateho on niiden suurem m oisessa autiudessa ja koskem attom uudessa. Tuntim aarin voi taten soudella 13pi sokkeloisten salm ien seiaita seialle ja nahda nakoalojen lum oavan
vaihtelun. Tolvajarvelia on kalam ieskin mita paraim m illa vesilia.
V ietettyam m e n3in nautintorikkaan рЗіѵЗп t3m3n

kesytta-

m attom an luonnon keskella, voim m e illaksi ja yoksi pysahtya
Tolvajarven kylan m ajataloon. Kyia — m ainittu jo 1500-luvulla — on aikoinaan sekin ollut kuulu runolaulajistaan ja varsinkin m etsankavijoistaan — Vornasista. Tolvajarvelia eiaa
viela Petri V ornanen, joka varsin m ielenkiintoisesti kertoo isansa,
Ignoin, lukem attom ista m etsam iesurotdista.
Seuraavan рЗіѵЗп m atkan тЗагЗ on Korpiseldn kirkonkyla
(3 5 km).

M aantie kulkee kautta yiavien K okkarin ja T shokin

ky iav aarojen; seudut vaiilia ovat jylhaa saloa.
K orpiselka sijaitsee sekin, niinkuin nimi osoittaa, korkealla vaaranrinteelia, josta nakoalat ovat suurekkaita kaikille tahoille.

Kuin aavana m erena siintelevat m aisem an aaret etenkin

kaakossa,

josta

sielta

taalta

kohoaa joku

korkeam pi

asuttu

vaaranlaki.
K yian asutus, ainakin luterilainen, on verrattain nuorta.
N ykyinen kr.-katolinen kirkko on rakennettu v. 1 8 9 6 yksinkertaiseen

nykyvenaiaiseen

sisaltakin

katsom assa

kirkkotyyliin; sita voim m e kayda

kysytty3m m e

pappilasta.
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luvan

vieressa

olevasta

Kyla on yleensa varakkaanpuoleinen.
tSalta jotenkin tarkkaan kuollut.
Seuraavana aam una varliain

V anha runolaulu on

lahdem m e

ajam aan

loppu-

taivalta Vdrtsildan (4 0 km), ehtiaksem m e ajoissa pMivajunalle.
Puolivalissa on H avuvaaran

kyla, jonka m ajatalossa

voimm e

vaihtaa hevosia. S eudut tien аагеііё ovat, m uutam ia kyiapaikkoja
lukuunottam atta, tum m aa, jylhMa korpea, valiin nousuja saloselanteille, joille siinnahtSa laajem pikin пёкбаіа, ѵёіііп taas laskuja ёёппеН бтііп notkoihin, joiden pohjalla yksinaisen lammen
silma рёііуу.
Polkupyorailijaile

soveltuvat

tam an

m atkailureitin

teista

ajettaviksi kaikki m uut paitse tie M uuannosta Shem eikkaan.
M atkailija, joka tam an: reitin varrelta pyrkii pohjoiseen Ilom antsin
ja Koitajoen kalarikkaille vesille ja koskille, voi valita parikin
eri tieta. Joko h3n Ristisalm esta soudattaa itsensa Tolvajarven

I

R u k o u sk a p p e li T o lva ja rven k y la s sa .
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pohjoispaahan H onkavaaraan ja sielta edelleen halki asum attomien salojen, jylhSn Tolvajoen lukuisia koskia laskien Mela-

selkaan; tahi poikkeaa

ban K orpiselan kylasta Karaliin (10

km), josta venekyydissa edelleen. O n kolm askin m ahdollisuus,
m aanteitse K orpiselalta llom antsin kirkonkylaan (n. 50 km).
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t t j a l a a koskevaa kirjallisuutta.
Kuvia Raja-Karjalasta.
O. A. Forsstrom
tam a.

(Hainari).

K ansanvalistusseuran kustan-

H inta 1 :5 0 .

Runojen ja metsain Karjala,
Iivo H Srkonen.

K ansanvalistusseuran kust.

H inta 1 :2 5 .

Pohjois- ja Ita-Karjala.
K. A. O . Relander.
H inta 5: 10.

K ansanvalistusseuran

kustantam a.

Karjalan kuvia.
К- A. O . Relander.

Veilin & G oos’in kust.

H inta 8: 50.

Karjalan kirja.
V erner S 6derstrom 0.-Y :n kustantam a.

H inta 17: — .

Metsamiehen muistelmia.
S h em eikk a in j a

V ornasten m etsa std ja ta rin a .

tiainen, V erner S 6derstr6m Q.-Y:n kust.
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Eliel Var-

Hinta 3: — .

T ie to ja m atkailijoille.
S u o m e n M a tk a ilija y h d is ty k s e n asiam ies S ortavalassa Kauppias K. Nissinen. Puhelin 25. Konttori torin varrella.

*

H o te lle ja :
Seura h u o n e.

Ensi

luokan hotelli.

O m istaja V. P orkka.

Huoneita

2 0 ; Sm k:sta 3 : 5 0 — 6 : — yhdelta hengeltS, kahdelta 5 : 5 0 — 8 mk.
Puhelim et 37 ja 200. V aunut tai autom obiili asem alla vastassa.
V u si hotelli.

Perust. 1889.

O m istaja A. A kerberg.

H uoneita Sm k:sta

2: 50; kahdella hengelta Sm k:sta 4 :— . Jokaisesta vuoteesta lisSS 1:— .
Puhelin 35.

Biljardi.

Raittiustarjoilu.

♦
M u seo .

A voinna sunnuntaisin k:lo 1— 2 paivallS seka m useon vahtim estarin (puhelin 173) valityksella m uinakin aikoina.

V a k k o s a lm e n p u is to n n a k o to r n i.

A voinna k:lo 7 a.-p.— 9 i.-p.

A voinna m iehille: k:lo 7 — 10 a.-p., 1— 3 i.-p. ja 6 — 9 i.-p.

U im a la ito s.

N a isille : k:lo 10— 1 i.-p. ja 3 — 6 i.-p.

K ertalippu: avosuojassa 5 p.,

yksityissuojassa 10 p.
K irk k o n ie m e n K y lp y la ito s.

A voinna k:lo 2 — 10 i.-p.

P a n k k e ja .

K ansallis-O sake-Pankki, P ohjoism aiden Osake-

Suom en Pankki,

pankki,

Suom en

Yhdyspankki

ja

Suom en

Puhelin 47.

K auppapankki.

Pankit

avoinna k:lo 10— 2 paivalla.
P o s t i k o n t t o r i.

A rk ip a iv in a : k:lo 8,30— 2 i.-p. ja 3,15— 5 i.-p.

j a juhlapaivina-. k:lo 9— 10 a.-p. ja 3,15—-4,15 i.-p.
S & h k d s a n o m a k o n tto ri.

A voinna k:lo 8 a.-p .— 9 i.-p.
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Sunnuntai-

Liikkeenharjoittajia Sortavalassa.
H erkku- ja h ed elm a k au p p oja:
P ekka Lam pela. Puhelin 175.
N. & K. Siitoin. O m istaja P aavo Jy lh J.

Puhelin 115.

K a h v ilo ita ja k o n d itto reja :
Sortavalan L eipom o. Puhelin 61.
P a rtu reita :
J. P aavilainen.

Puhelin 195.

R o h d o sk a u p p o ja :
A. M arttinen.

P uhelin 96.

V a a tetu sk a u p p o ja :
Ju h o K uusinen.

Puhelin 22.

K an gas- lan k a ja m u o tita v a ra k a u p p o ja :
P. S aikkonen O.-Y. Puhelin 123.
W endla W esterlund, om ist. F. Stenfeldt.

Puhelin 27.

*
Ajurien

ta k sa .

M aksu m atkan

m ukaan 50 p. — 75 p. — 1 mk.; ajan

m ukaan tunnilta 1: 5 0 — 2 m k.
A u to m o b iilien ja m o o tto r iv e n e id e n vuokraajia voidaan tiedustella Seurahuoneelta.

*
Hoyrylaivojen kulkuvuorot.
R eiteilla :
S o rta v a la — P itk a ra n ta — S a lm i
„K arjala".
S o rta v a la — Ja n a sla h ti
,,J a n a sla h ti“ .
S o rta v a la — L askelan R au ta h a m in a
„ V o im a “.
S o rta v a la — R a u ta la h ti
„ S ir o “ .
S o rta v a la — N iem ela
,,S u k k ela“ .
YllSmainitut laivat lahtevat S ortavalasta sen
W iipurista pain on saapunut.
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jalkeen kun paivajuna

S a lm i— S o rta v a la — Petrograd
„ K oltto" .
S o rta v a la — Valam o— P etrograd
,,V alaam “ .
S o rta v a la — V a la m o— L ahdenpohja — K u rkijo ki— K o n e vitsa —
S o rta n la h ti— Taipale
„ K on k ord ia".
Lahem m St tied o t kulkuvuoroista katsottava paivalehdista ja niatkailuitm oituksista.
H O yrylaivak onttorit:
P ohjois-Laatokan H oyrylaiva O.-Y.
Karjalan H oyrylaiva O.-Y.

K. N issinen.

N . Im m onen.

Lounais-Laatokan H oyrylaiva O.-Y. (Konkordia) os. K a k isa lm i.
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Matkailuoppaan

„ S o rta v a la ym p a risto in e e n ,
V a la m o "
jakaja
on

Sortavalan Kirjakauppa O.-Y.

Koti- ja ulkomaan kirjallisuutta, maisema- ja fantasiakortteja, y. m. y. m.
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