
LAHDENPOHJA
lähiseutuineen ja

VALAMO

Näköala Lahdenpohjasta Laatokalle.

Lumivaaran saaristoa.



JUNIEN KULKU

Jaakkima as.—Lahdenpohja

Jaakkima . . 20.55 19.05 15.00
Lahdenpohja 21.05 19.15 15.10
Lahdenpohja 6.05 8.50 9.45
Taakkima. . 6.15 9.05 9.55

13.30 11.55 10.10 9.20 6.25
13.40 12.05 10.20 9.30 6.35
11.30 13.00 14.40 18.40 20.05
11.40 13.10 14.50 18.50 20.15

LAIVAVUOROT

»V alamon Luostari»

Lahdenpohja—Valamo

20/ _19/16 18

&00 1930 Lahdenpohja ....17*00 1830 01.30
10.30 22.00 Valamo 1130 16.00 23.00

LINJA^AUTOLIIKENNE
Enso—Lahdenpohj a Savonlinna—Lahdenpohja

14.10 Enso 9.20
14.30 Imatra 9.00

5.15 Savonlinna .... 12.45
6.00 Punkaharju . . . .11.50
7.30 Tyrjä 10.30
8.15 Lahdenpohja .... 9.45

16.30 Hiitola 7.15
18.30 Lahdenpohja .... 5.30

Savonlinna—L:pohja—SortavalaViipuri—Lahdenpohja
7.05 13.30 Viipuri .

.11.30 19.30
8.30 14.55 Imatra . . 10.05 18.05
8.45 15.10 Vuoksenn. 9.45 17.45

5.30 12.20 Savonlinna 9.30 18.55
6.30 13.20 Punkasalmi 8.30 17.55
7.45 14.50 Uukuniemi 7.00 16.35
8.45 16.00 L:pohja . . 5.45 15.30

10.00 17.15 Sortavala . 4.30 14.15
10.00 16.30 Simpele . 8.10 16.25
11.30 18.00 L:pohja. . 6.40 14.45

Viipuri—lmatra—L:pohja—S:la Viipuri—K:salmi—Lrpohja—S:la
5.00 8.15 Viipuri . . 15.25 19.00
7.00 10.05 Imatra . . 13.35 17.10
9.00 11.45 Hiitola . .11.45 15.15

- 8.00 Viipuri. .18.10
- 11.15 Käkisalmi . 15.00
5.15 14.45 Käkisalmi . 14.30 17.10
6.45 16.15 Kurkijoki . 13.10 15.45
7.45 17.30 Lrpohja. .12.00 14.40
9.00 18.45 Sortavala . 10.45 13.30

10.30 13.10 L:pohja. .10.15 13.45
11.45 14.25 Sortavala . 9.00 12.30

Lähempiä tietoja saadaan Lahdenpohjan linja^autoasemalta,
puhelin 198

LAHDENPOHJAN kautta
suorin, kaunein, nopein ja halvin tie

VALAMOON



Ulkosaariston tyrskyjä.

LAHDENPOHJA TA JAAKKIMA
sijaitsevat aivan sen matkailureitin varrella, joka on suuntautunut Raja;
ja PohjoissKarjalaan sekä ennen kaikkea Valamoon, Laatokan helmeen.

Useimpain pitkämatkaisten ja erikoisesti ulkomaisten matkailijain
yhtenä tärkeimmistä matkailun kohteista on ollut ja tulee varmaan edels
leenkin olemaan kaukana Laatokan ulapalla sijaitseva, luonnonihana
Valamon saariryhmä luostareineen, kymmenine kirkkoineen ja omalaa*
tuisine asukkaineen. Matkailija voi tämän »pyhiinvaellusretkensä» tehdä
mukavasti Lahdenpohjan kautta, josta on Valamoon vain n. 2 1/2 tun*
nm laivamatka.

Lahdenpohjan kauppala sijaitsee Laatokan luoteisella rannalla lähes
4 kilometriä Jaakkiman asemalta, josta sinne on säännöllinen liikenne
rautateiden autoilla.

Viime vuosina on Lahdenpohjasta tullut yhäti vilkastuvan autolii*
kenteen tärkeä keskuspaikka useimmille Viipurista ja Savosta (Savon»
linna, Punkaharju, Imatra) ItäsSuomeen suuntautuville autolinjoille. Kun
jälleen on järjestetty säännöllinen laivaliikenne Lahdenpohjasta Valas
moon, tarjoutuu matkailijoille oivallinen tilaisuus lisätä matkanäkemyk*
siään Laatokan tämän puoleisen rannikon viehättävillä nähtävyyksillä.

Laatokan luoteisrannikon seudut ovat maamme vanhimpia asutus*
seutuja. Sitä todistavat täältä löydetyt verraten runsaslukuiset kivikau*
den esineet, mistä päättäen nämä seudut ovat olleet asuttuja ainakin
n. 4000 vuotta. Samaa todistavat myös paikkakunnalla olevat lukuisat
linnavuoret ja piilopirtteinä käytetyt vuoren onkalot vähän myöhem*
malta ajalta.

Paikkakunnan vanhin karjalainen väestö oli uskonnoltaan kreikka*
laisskatolista, josta on vielä monia todistuskappaleita varsinkin paikan*
nimistössä paikkakunnalla. Nykyisen Suojeluskunnan talon paikalla
Lahdenpohjassa on aikoinaan ollut »säässynä», kreikkalaiskatolinen rv*

koushuone, josta mäen näihin asti käytännössä ollut nimikin Säässynä=
mäki. Kirkkoja, »säässynöitä» ja hautausmaita on ollut Sorolassa, Har*
viossa, ja monessa muussakin kylässä. Todennäköisesti on Huhtervussa
ollut vielä 1500*luvulla luostarikin, josta paikannimi: Luostarinmäki.

Nykyinen Lahdenpohjan kauppala, entinen Jaakkiman »lopotti», on
ollut virallisena markkinapaikkana v:sta 1664 asti, jolloin »Sieklahden»
rannalla aloitettiin Käkisalmen porvarien hankkiman kuninkaallisen lv*
van nojalla pitää markkinoita syksyisin Mikonmessujen aikana. Sillä on
siis takanaan lähes 300»vuotiset, aikakirjoihin viedyt kaupalliset perinteet.



NÄKÖALOJA JA NÄHTÄVYYKSIÄ

voi Lahdenpohja ympäristöineen tarjota varsinkin kesäisessä vehreydes»
sään runsaasti erittäinkin sellaiselle matkailijalle, jolle Laatokan oma»
laatuinen luonnonkauneus on ennestään tuntematon.

Erityisenä ansiona voidaan pitää sitä, että pitempiaikainen kesävie»
ras vaikkapa asuessaan aivan kauppalassa tai sen lähimmässä ympäris»
tössä, saa nauttia täysin siemauksin maalaiselämän ja raikkaan Laato»
kan luonnon suomaa virkistystä. Mutta samalla Lahdenpohja pystyy
monine erikoisliikkeineen ja hyvine kulkuyhteyksineen tyydyttämään
myös vieraidensa kohtuulliset mukavuusvaatimukset.

Aivan kauppalan laidassa kohoaa 67 m korkealla Ukonvuori, josta
aukeaa laaja näköala kaikkiin suuntiin, ehkäpä mieltäkiehtovimpana
kauas Laatokan rannattomalle ulapalle yli viehkeiden salmien ja saarien.

Jaakkiman saaristossa on lähempänä ja kauempana toinen toistaan
houkuttelevampia saaria, salmia tai lahdenpoukamia, jotka hyvin sovel»
tuvat veneretkien päätepisteiksi. Sellaisista mainittakoon Linnankanta,
aivan lähellä Lahdenpohjaa, Haukkariutta, Annanriutta, Mustasaari ka»
peine salmineen ym. Annanriutasta tietää kansantaru kertoa liikuttavan
kauniin rakkauslegendan todennäköisesti Isonvihan kaameilta ajoilta.
(Taru on painettuna saatavissa Matkailijayhdistyksen Lahdenpohjan
paikallisosastolta.)

Historiallisista ja esihistoriallisista paikoista mainittakoon edellisen
lisäksi sopivina käyntipaikkoina Harvion Linnanvuori, Luostarinmäki
Huhtervussa ja sen lähellä olevat luolat. Samoin Miklissä Pörtsänlam*
men lähellä on piilopirttinä käytetty vuoren onkalo.

Lumivaaran nähtävyyksistä mainittakoon m. m. kaunis, goottilaistyy*
linen, valkea tiilikirkko, joka on rakennettu 1935 arkkitehti Launiksen
piirustusten mukaan ja sijaitsee sekin lähellä Laatokan rantaa, korkealla
kunnaalla Kumolan kylässä n. 13 km. Lahdenpohjasta etelään.

Vätikän suojaisia hiekkarantoja.



Näköala Valamon kirkontornista.

VALAMO

Valamon luostarista ja saariryhmästä on julkaistu runsaasti selostuk*
sia ja matkaoppaita, joista erään sellaisen mukaan teemme tässä ly*
hyesti selkoa:

Valamon luostarin ensimmäiset vaiheet häipyvät pyhimystarujen ha*
märään. Perimätieto mainitsee luostarin perustajiksi pappismunkit Ser*
gein ja Hermannin, jotka v:n 1000 vaiheilla olisivat saapuneet Valamoon.

Länsi* ja itämaiset kirkot taistelivat täällä yliherruudesta ja näin oi*
len joutui Valamokin usein ruotsalaisten hyökkäyksen alaiseksi. Ensim*
mainen ankarampi isku sen osalle tuli 1163. Hävityksen vuosia olivat
myös 1578 ja 1611. Ruotsin vallan 100*vuotiskautena oli luostati au*
tiona. Vasta rakennettuna se v. 1754 paloi melkein kokonaan. Luosta*
rin nykyiset rakennukset on pantu alulle v. 1783, pääkirkko on vv:lta
1887-1896.

Aarteensa ja ihanuutensa asettaa Valamo nähtäväksemme. Meidän
asiamme on hienotunteisesti liikkua niiden keskellä, säilyttää ne sie*
luamme kohottaviksi muistoiksi.

Valamon saariryhmä käsittää 40 suurempaa ja pienempää saarta.
Luonto näillä saarilla on hurmaavan kaunista. On alkuperäistä koske*
matonta luontoa, on ihmiskäden kasvattamaa.

Laaksot ja varsinkin lahdelmien ja vuonojen rannat luostarin ym*
parilla ja sisäsaaristossa ovat huolellisesti hoidettujen istutusten vuoksi
erittäin lehtevät, eri puulajeista rikkaat ja mehevän ruohokasvillisuuden
somistamat. Ja keskellä tätä kauneutta ja runollista rauhaa kajastaa esiin
vihannasta metsiköstä, sembramäntyjen ja hedelmäpuiden lomitse kirk*
koja, pieniä kappeleita ja majoja. Niitä on siellä täällä, milloin äkki*
jyrkkien kallioiden kupeella tai laella, milloin haaveellisten lahtien pou*
kamissa ja tyynten salmien rantamilla.

Olipa Valamossa kävijä pyhiinvaeltaja tahi vain tavallinen matkai*
lija, liikkuipa hän saarilla missä hyvänsä, aina hän kokee luonnor.kau*
neutta ja suuruutta, joka saa kaksinkertaisen viehätyksen sen hiljaisuu*
den ja rauhan ansiosta, joka täällä vallitsee.



KURKIJOKI
sijaitsee n. 30 km. Lahdenpohjasta etelään ja on
sinne hyvä linja*autoyhteys etelästä lännestä ja
pohjoisesta. Maisemat täälläkin kuten Jaakkimassa
ja Lumivaarassa ovat tyypillisiä rannikkoseudun
vuoristomaisemia. Houkuttelevista hiekkarannois*
ta ei ole puutetta. Suurimpana niistä mamitta*
koon Vätikän hiekka, jossa sijaitsee Laatokan me*
rikylpylä. Kaunis kirkonkylä linnamäkineen se*
ka muine kauneuksineen tarjoaa matkailijalle mie*
lenkiintoista nähtävää.

Ristlahden taistelun
muistomerkki Uuku°

niemellä.

UUKUNIEMI

Uukuniemen maisemat muistuttavat läheisesti
Savolais*maisemia. Maasto on tasaisesti kumpui*
levaa ja monet järvet ja lammet antavat maises

mille juhlallisen vaikutuksen, joiden yllä lepää
pyhäaamun rauha ja hiljaisuus. — Niukkalan kauniit harjut muistutta*
vat suuresti Punkaharjun ja Tolvajärven harjuja. Harjuja reunustavat
lammet ja järvet. Pyhäjärveen yhdistää v. 1878 kaivettu uittokanava
katkaisten vanhan jo sammaltuneen tien, mitä myöten sotajoukot tyk*
keineen kulki Ristlahden taisteluun. Taistelupaikalle on pystytetty kau*
nis muistomerkki. Muista nähtävyyksistä mainittakoon kaunis kirkon*
kylä, josta avautuu hyvä näköala Pyhäjärvelle.

Julkaisija: SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN
Lahdenpohjan paikallisosasto

MATKAILIJAT
Allekirjoittaneiden siistit ja tilavat autot ovat Teidän

käytettävissänne:
Velj. Kokkonen, puh. 112 H. Saikkonen, puh. 146
T. Peri „ 199 J. Mäntysalo „ 67

SEURAHUONE
LAHDENPOHJASSA
Suosittelee siistejä huoneita sekä ravintolaa
PUHELIN 140

Matkustajakoti KURKI
KURKIJOKI * PUHELIN 35

Suositellaan matkustajahuoneita ja ravintolaa
7 hengen auto vuokrataan

Säännöllinen autoliikenne Kurkijoki—Elisenvaara:
Lähtö Kurkijoelta klo 10.00 Saapuu Elisenvaaraan klo 10.30
Lähtö Elisenvaarasta „ 11.30 Saapuu Kurkijoelle „ 12.00



Hotelli Pohjan linna
LAHDENPOHJA
Puh. 155 ja 173 (Oma keskus)

Ainoa ensiluokkainen kaikin nykyajan mukavuuk=
sin varustettu hotelli ja ravintola paikkakunnalla

SOITTOA
JOKA PÄIVÄ

klo 12.30-14
ja klo 20-24

KANSALLISOSAKEPANKKI
MAAN SUURIN TALLETUS* JA LIIKEPANKKI

Ostaa ulkolaista valuuttaa, matkakreditiivi* ym. shek*
kejä ja toimittaa kaikkia muita pankkialaan kuuluvia
tehtäviä. Konttori avoinna kello 10—14 arkipäivinä.

Laatokan Merikylpylä
Kurkijoki, puh. 11 tai

Kurkijoki Tervu 4.
Elisenvaarasta 27 km.
linja*auto 11a.Täysihoito
25-35:- vrk. Kilomet*
rittäin ihania hiekka*
rantoja. Tilaisuus kalas*
taa ja urheilla. Sauna
ja radio.
Omist. IDA KAUPPI

OL LAATOKAN RAVINTOLA
LAHDENPOHJA * PUHELIN 186

Täysin nykyaikainen ravintola aivan Lahdenpohjan
keskustassa. — Maukas ruoka. — Kohtuulliset hinnat.

KAHVILA MAINOS
LEIPOMO JA KONDITORIA

TORSTI NOHRSTRÖM
LAHDENPOHJA * PUH. 130



Kahvilasßavintola Linja
Lahdenpohjan kauppalan
keskuksessa tarjoaa viih»
tyisän ja virkistävän leväh*
dyspaikan matkustavalle
yleisölle. Kaikkiin matkoja
koskeviin kysymyksiin vas*

tataan ja opastetaan. Puh.
199 ja 198. Aukiolo 6-24

s/s VENUS

SUOS ITE LLAAN!

Sopiva saaristonähtävyyksiä
varten. * Säännöllinen kulku*
vuoro Lahdenpohj a -Saaristo
maanant., tiist., keskiv., perj.
ja lauant. kello 13.30 — Erit*
täin alhaiset maksut.

VENUS LAIVA OY
Lahdenpohja, puh. 145, 2 soittoa. Lumivaara, puh. 33

Kurkijoen Lottien Kahvila ja Matkustajakoti

LOTTALA
KURKIJOKI * PUHELIN 51

Siistiä matkustajahuoneita. Hyvältä maistuvaaruokaa. Suositellaan.

LINJA*AUTOJEN PYSÄHDYSPAIKKA

TURISTIHOTELLI
LAHDENPOHJA
PUHELIN 105

Suosittelee siistejä ja
rauhallisia nykyajan
mukavuuksilla va*
rustettuja huonei*
taan kohtuullisilla
hinnoilla. Joukko*
majoituksia halval*
la. Hyvä ravintola.
S. Matkailijayhdis*
tyksen jäsenille 10
pros, alennus huo*
neittcn vuokrista.

LAHDENPOHJA 19» - LAHDENPOHJAN KIRJAPAINO


