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I.

Meteliläiset ja Lappalaiset.

Laatokan rantam ailla kerrotaan yleisesti, että
näiden seutujen alkuasukkaat olivat olleet tavatto
man suuria ihm isiä (Meteliläisiä, M unkkilaisia, y.
m.), jo tk a Lappalaisien ja Suom alaisien tullessa siir
ty iv ät pois maasta. Useassa paikassa kuulin ker
rottavan tuon tunnetun tarinan jättiläisty tö stä ja
kyntäjästä, kuinka nim ittäin „m eteliläis-tyttö“ löy
dettyään hevosella kjm tävän m iehen kantoi näm ä
esiliinassaan isällensä näytettäviksi ja kuinka isä
tästä peljästyneenä käski tytön viedä ne paikoilleen
ja samalla lausui: n y t meidän täytyy lähteä pois
ja jä ttä ä maa tulijoille. Sangen moneen paikkaan,
etenkin K urkijoen pitäjässä, liitty y kansantarun mu
kaan m uistoja näistä m eteliläisistä. N iin ovat K orpi
saaren, Otsalahden, Lapinlahden, Harvin, Kum olan
ja M iklin saloilla olevat m etsästyneet viljelysm aat
m eteliläisien entisiä työaloja, m aasta nousseet suurennäköiset ihm isluut m eteliläisien luita, m etsästä
löydetyt rautakalut m eteliläisien atranvaanoja, j. n.
e. M eteliläisien tekem iksi sanotaan myös useat kivivallit ja „juornakkeetu, jo ita L aatokan saarissa ja
rannoilla on sangen paljon.
„Lappalaiset lie olleet tääP Jaakkim assa meiän
iellä, vaan ne olivat ristim ättöm iä, vaikk' sammaa
sukkuu“, kertoi eräs Jaakkim an ukko, ja sam anlaista
arvelua kuulin m uuallakin. M öntsälässä (Sortavalan
saaristossa) arveltiin, että Lappalaiset ja Vepsäläi
set olivat asuneet siellä ennen Suomalaisia. Lapin
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nimi on sangen monella paikalla. Omituinen on
esim erkiksi seuraava nim isarja: Koin puolipeninkulmaa K urkijoen kirkolta on Pohin kylän maalla pieni
Lapinsuo. Sen toisessa päässä on Lapinsuom äki ja
toisessa taas Louhimäki, Impimäki, Revonlouhet ja
Ruotsinm äki. Louhimäen vieressä on Louhenalusn iitty ja Lapinsuon reunassa on lähekkäin kaksi
kalliota, joita nim itetään pieni ja suuri Lapinlinna.
—■ K urkijoella on Lapinlahden kylä. Lapinsaaria
on ainakin kaksi, toinen Kurkijoen, toinen Sortava
lan pitäjässä. Lapinlinnoja on paitsi äsken m ainit
tuja yksi K orpsaaressa K urkijoella, toinen H äi
vin kylässä Jaakkim assa, kolmas M öntsälässä ja nel
jäs Lapinsaaressa, molemmat Sortavalan pitäjässä.
Useimm ista m ainitaan, että niissä on lappalaisia
asunut, ja on niissä jäännöksiä kivivalleista vielä
näkyvissä.

II.

Linnamäet, linnasaaret ja vallitukset.

L innam äkejä ja m uita linnanim isiä paikkoja
tavataan tiheään: Korpsaaren m anteren puolisella
rannalla on likekkäin Linnam äki ja R antalinnam äki.
Hämeenlahden rannalla on Linnavuori. Lastikkalinna
on kallio Laatokan lahdessa pari virstaa K urkijoen
kirkolta. Kumolan kylän L em ettilän ryhm ässä on
Linnam äki, niin myös Haroin kylän Osippalan ry h 
mässä, jonka vallitukset taru n m ukaan ovat joko
m eteliläisien tai lappalaisien tekem iä. Linnam äkejä
on vielä Rukolan Kiislahessa, Miincdassa Uimosien
maalla ja Miklissä K irkkolam m in rannalla Ja ak k i
m an pitäjässä, sekä Otsoisiin Pusulassa, Rautalahden
päässä, Kokon kestikievarin luona, Paksuniemellä,
Tokkarlahden rannalla ja Likolahden rannalla Sorta
valan pitäjässä. — Linnasaari on lähellä Tei'vun ho

via, toinen TokkarlaJidessci. Impilahden kirkolta noin
7 virstaa K itelään päin y2 virstaa m aantieltä vasem
paan on Linnavaara. K aikki nämä linnam äet ovat
suuria kallioita ja on enimmillä vallijäännöksiä nähtä
vänä.
Hämeenlahden linnavuorella, jossa sanotaan ol
leen linna silloin, kun Kannsaareen teh tiin kirkko
ja monasteri, on 25 sylen pituudelta vallijäännöksiä
K annsaareen päin, niin myös 5 sylen pituudelta vas
taisella puolella, jossa vuoren vierre niinikään on
hiukan loivempi, kuin muissa paikoin.
Harvin linnam äki eli lapinlinna on korkea ja
jy rk k ä kallio erään niemen kannaksella ja eroittaa
täydelleen täm än niemen m anteresta. K allion viertim illä on useassa kohdassa jäännöksiä valleista, jo tk a
paikoittain ovat tehdyt kuutiokyynärän kokoisista
ja suurem m istakin kivistä. Tästä syystä arveleekin
kansa linnaa m eteliläisien tekemäksi.
M iklin linnam äellä on m antereen päin selviä
vallijäännöksiä, vaan kirkkolam piin päin ei ollen
kaan, sillä vuoren senpuolinen vierre on jyrkkä.
Kirkkolam m in toisella puolella on korkea Kirkkom äki niem ekkeellä lammin suun ja M iklijoen suun
välillä. Joen vastaisella puolella on jäännöksiä pie
nistä vallituksista. Täällä sanotaan R uotsin sodan
aikana olleen kova tappelu K irkkolam m in ja joen
ym pärillä ja am m uttiin silloin sekä joutsilla että
pyssyillä. Toisen tarun m ukaan oli maa silloin
Ruotsalaisien.
Otsoisiin P usulan linnam äki on pieni, vaan jyrkkävierteinen kallio Laatokan lahden rannalla. Siinä
on selviä vallijäännöksiä m aanpuolisella viertim ellä.
Tokkarlahden rannalla R iekkalan saaressa oleva
linnam äki on edellisiä suurempi ja ovat vallijään
nökset täällä laveat maallepäin, jossa kivien lomia
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täyttävä m ultakin on vielä osaksi paikoillaan. Rantapuolisien vallien kivet ovat m elkein kaikki vieri
te tty kalliolta alas.
Aivan lähellä ju u ri m ainittua Linnam äkeä on
Tokkarlakdessa Linnasaari, jossa on paikoittain kak
sikin syltä leveitä vallijäännöksiä yhteiseen ehkä
100 sylen pituudelta.
M öntsälän Likolahden rannalla oleva linnam äki
on ollut sekin varustettu valleilla, joista selviä m erk
kiä vielä näkyy.
Likolahden toisella puolella vastapäätä Kirkkosaarta on ennen m ainittu Lapinlinna, jonka ym päri
on selvä kiviaita. Täm än kallion viertim ellä ran
taan päin on avara korkea luola eli louhi. Toinen
pienem pi luola on lähellä olevassa Niemimäessä.
P aitsi edellä m ainittuja vallituksia on L aato
kan luoteisilla rautam ailla m uitakin jäännöksiä kivivarustuksista eli panoksista, vaikka niitä ei nim en
omaan linnoiksi kutsuta. Niin sanotaan K u rk i
joen Hiekkalan riutalla meren rannalla olevan laveita
„kivijuornakkeitaa, joita kansa sanoo m eteliläisien
tekem iksi.
Kauppalan Jäämäellä Tokkariin päin on ehkä
150 sylen pitkä ja pari syltä leveä kivi valli, joka
yhdistää kahta jyrkkää kalliota. Kallioiden halkeim atkin ovat varustetut kivivalleilla, niin ettfei nii
denkään kautta voitaisi päästä vuoren kukkulalle.
K eskellä järvenpuolisen jy rk än kallion vierintä on
Pakolaisen luola, jossa R uotsin sodan aikana lie
pakolaisia asunut. Luolan suu on sangen ahdas ja
m ilt’ei m ahdoton alhaalta nähdä. Itse mäki on saa
n u t nim ensä kahdesta 5 ä 6 sylen syvästä vuoren
halkeamasta, joissa jää ja lumi säilyy E lokuuhun
asti ja joita sentähden kutsutaan jääkaivoiksi.
Mi masyrjäsärkässä Rum m unsuosta Savojaan päin

sanotaan olevan vallinjäännöksiä. Siinä on ollut
koetelm uspaikka (eli tappelutanner), sanoi muuan
ukko.
Janatsaarella ja Spasvuorella, molemmat lähellä
Sortavalan kaupunkia, sanotaan olevan vallinjään
nöksiä. Niin myös PeksmcieUä Tulolansaaressa.
H iekkalan ja Tulolansaarien välisellä selällä on
pieni Lieritsaari ja vähän suurempi Hiiretsaari, joi
den kallioilla on pitkiä vaan matalia, rannansuuntaisia kiviaitoja. H iiretsaaren kiviaita, joka ympä
röi m elkein koko saaren (kum m inkin kym m enkun
nan sylen kaukaisuudessa rannasta), on noin virs
ta n pituinen. K iviaidan vieressä sisäpuolella on
siellä täällä raunioita nyrkinkokoisia kiviä. K ansan
taru kertoo, että m eteliläiset keskinäisissä sodissaan
viskelivät kiviä virstojen päähän toisesta saaresta
toiseen ja k y ykistyivät kivi vallien taakse, kun toi
sesta saaresta viskattiin.
Pienessä Lajnnsaaressa Hiienselällä eli tarkem 
m in Läskelän joensuun selällä on monenlaisia val
lia ja vallinm erkkiä ym päri saarta, sekä hautoja ja
äyräitä saaren halki, joita pikem min voi sanoa ih
m isien kuin luonnon tekemiksi.

III.

Tappelutantereita.

H iekkalan kylän m aalla lähellä K urkijoen k ir
kolle vievää valtatietä on Sakararo, jossa sanotaan
olleen kova tappelu, silloin kun maa joutui R uotsa
laisilta Venäläisille ja asukkaat olivat pakolaisina
niem ien louhikoissa tavaroineen. Tappelutanterella
alussa ei ollut kasvanut niin m itään ja harvassa oli
ruoho siinä nytkin. Ne sotilaat, jotka Sakararon
tappelussa kaatuivat, sanotaan haudatuiksi Huhm armäen rinteehen, joka on aivan lähellä m aantien toi
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sella puolella. M uuten on myös lähellä olevan Raholan kylän maalla m aantietä tehdessä Sinvuoresta
löydetty paljon ihm isluita, jo tk a olivat maassa se
kaisin päällekkäin ja m ätäneistä kirstunlaudoista ei
nähty m erkkiäkään.
„SiUankoi'van kylän Lukaryhm ässä oli ennen
»tapeltu, niin että verta oli polvia m yöten“.
„Elisenvaarassa K erikän talon maalla on hiekka
kankaalla suuri kalm isto; siellä lie ennen tapeltu11.
„Kurkijoen m aanviljelysopiston maalla on Laikkalanlaks. Siellä tappeli Jaakko Puntus venäläisien
kanssa^.
K urkijoen kirkon ja pappilan välillä on maan
tien vieressä Mammalamnäki, jonka rinteehen sano
taan sota-aikana paljon kaatuneita haudatuiksi.
Ikojärven kylän maalla Patasiin sillan luona
sanotaan olleen tappelukenttä ja on sieltä löydetty
neliskulm aisia vaskirahoja ja paljon piilöitä.
Samoin on Paasiin sillan luota 4 virstaa Sorta
valasta Im pilahteen päin löydetty kaikenlaisia ka
luja ja sanotaan siinäkin olleen verinen tappelu.

IV.

Monasterit.

Käkisalm en läänin m aakirjoissa vuosilta 1589—
93 m ainitaan autioina seuraavia puusta rakennettuja
luostareja eli m onastereja: K annansaari ja H einisenmaa K urkijoen pokostissa, Vaivila (eli Yainila)
Sortavalan pokostin M öltsälän kappelissa ja Orusjärvi Salmissa. N äistä olen saanut seuraavat vä
häiset tiedot:
K annansaari (myös K annsaari eli K annesaari)
on pieni saari kaksi virstaa K urkijoen kirkolta Laa
tokkaan päin. Siinä ei nykyään ole pienintäkään
rakennusta, vaan se on suuremmaksi osaksi peltona
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ja niittynä. Saaren luoteisessa päässä kirkolle päin
on kaksi kalliota (K uutti- ja Läävämäki), joiden vä
lillä on Laiturilaks ja latakka Laiturikallio. Tässä
sanotaan olleen m onasterin laituri. Vähän ylempänä
saaressa on pellon sisällä K irkkom aa nim inen nurmi
ja Kirkkom aakallio. Kallion tasalla on kivikkonurm inen mäki, jossa on kaksi suurta kuoppaa vierek
käin kallion läheisyydessä. Tässä arvellaan kirkko
ennen olleen. K irkkom aasta on löydetty ihm isluita
ja pellosta tiiliä. O rjantappuroita kasvaa sekä mai
n ittujen hautojen ym pärillä että rannalla. M uuta
m at kansantarut kertovat K annsaaren m onasterista,
toiset nim ittävät sitä vaan kirkoksi. M onasterin
häviöstä kerro taan : K un suuri sota tuli näille maille,
upotettiin m onasterin kellot Lääväm äeltä mereen ja
kuudella hevosella vedettiin aarteet Satulakivelle
salmen toiselle puolelle, jonka juurelle ne upotettiin;
eläjät m enivät karkuun.
Heinisenmaan nam asteria eli m onasteria tietää
kyllä moni olleen olemassa vanhoina aikoina, m utta
toiset arvelevat sen olleen saaren eteläpäässä, johon
venem iehet uhraavat rahaa, tupakkaa, y. m., hyvää
säätä saadakseen, toiset taas sanovat nam asterin ol
leen saaren itärannalla Nam asterilahden pohjoisessa
pohjukassa. Täällä onkin vedenpinnan alle vaipu
nu t pitkä kivilaituri ja sen läheisyydessä maalla
jäännöksiä kiviaidoista ja m uista kivipanoksista.
Orusjärven m onasteri sanotaan olleen siinä pai
kassa, jossa n y t on samannimisen kylän kirkko.
K irkon vieressä kalm istossa on m uutam a kymmen
kunta vuotta sitten kaatunut kolm atta kyynärää
paksu kuusi, jo ta kutsutaan m onasterin kuuseksi.
K alm iston vieressä olevasta pellosta pöyhöää useasti
atran kärjessä m ätäneitä laudan palasia, y. m. —
M onasterin vaiheista kerrotaan: „Ruotsiu, kun tuli
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ensi kerran näille maille, tuli vaan siilien ristiin
asti, joka on runsaan puolen virstan päässä Salmiin
päin, ja siihen sovittiin. R uotsi kääntyi siitä ta
kaisin ja meni Tulomajokeen, josta löydetään niiden
pyssyjä. Toisen kerran kun tulivat, niin hävittivät
m onasterin, jonka kellot (arvattavasti sitä ennen)
upotettiin Punkalan järveen: rahat taas kuljetettiin
40 hevosella 8 virstaa koilliseen Orihkivenselälle,
johon pantiin silmäkaivoon. M onasterista ei jäänyt
jäljelle m uuta kuin puuristi, joka oli asetettu mo
nasterin kuusta vastaan. „Kun tschassovna sroittiin “ (kirkko rakennettiin) oli "VYalamon m anahkoja
(munkkeja) täällä, ne lukivat, m itä ristiin oli k ir
joitettu, ja sanoivat, että entinen m onasteri olisi ol
lu t 700 vuotta vanha. Yennäin uskoisien mielestä
on Orusjärvi pyhin paikka Suomen m antereella ja
sen pyhä Nikolai paras auttaja onnettom uuksista.
Yaivilan m onasterista ei meidän aikoihin lie
säilynyt m itään kansantarua, eikä itse nim eäkään
M öntsälän tienoilla tunnettu. Tosin on Möntsälässä
K irkkosaari, jossa on hautausm aa ja lahoneita sässynän seiniä, vaan ei siellä m istään m onasterista
tiedetä.

V.

Kirkot, sässynät ja hautausmaat.

K reikanuskoisien karjalaisien alueella on ennen
aikoina melkein jokaisella suurella kylällä ollut oma
rukoushuoneensa (tschassovna, sässynä) ja sen ympä
rillä eli läheisyydessä hautausm aa (kalmisto, kuu
sikko). Yasta nykyaikana on kielletty näihin kal
m istoihin hautaam asta ja ovat n y t sässynätkin jää
neet mätänemään. Tuommoisia entisiä hautausm aita
ja sässynäpaikkoja sekä kappelikirkkojen paikkoja
tavataan Laatokan rantam ailla lukuisasti semmoi-
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sissakin seuduissa, joissa nykyään tuskin on ainoa
takaan kreikanuskoista perhettä. Nuo kalm istot ovat
m elkein kaikki korkeilla mäeillä ja erinomaisen ihanoilla paikoilla. Tahdon tässä luetella joukko kal
mistoja, joista kuulin kerrottavan. V aikka aion lue
tella m elkein yksinom aan Kurkijoen, Jaakkim an ja
Sortavalan saariston ja rantakylien kalm istoja ja
luetteloni etenkin Sortavalan alalta on vaillinainen,
antanee se kum m inkin vähän selitystä m uun muassa
entisien eläjien asuntopaikoista ja voi olla osviittana
niille, jo tk a pääkalloja tu tk iv at tai kokoilevat.

K u rk ijo ella.

Huhmarmäki, m aantien vieressä H iekkalan ky
lässä,
Sinvuori Hakolan kylässä ja
Mammalanmdki kirkon ja pappilan välillä, ovat
ennen m ainitut.
Sässynämaki on Häm eenlahden kylässä rannalla,
K annansaaren ja K urkijoen kirkon välillä.
Raliolanniemellä sanotaan ennen olleen kirkko.
Pappilan kirkonpuolisella pellolla on kalmisto.
Aromäen kylässä 011 hiekkam äki, josta on löy
detty paljon luita. „Sotaaikana lie tänne ihm isiä
haudattu“.
Elisenvaaran kalmisto on jo m ainittu, niin myös
Kannansaaren kalm isto.
Savojan kylässä on hautausm aa ja m ätänyt
sässynä.
Soskuan kylän Löysännrmella on ennen ollut
kirkko, jonka vieressä joen varrella on pelto nimel
tään Kalmisto. Siinä on kevättulvan jälkeen pää
kalloja vierinyt jokeen.
L y h y t virsta alempana on talonpaikka, jota
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kutsutaan Hautausmaaksi. Siinä on ollut sässynä
ja siinä on omenakuoppia tehdessä löydetty luita.
Soskuan kylän Kesäkalliimäki on m elkein koko
naan kalmistona, vaikka taloja on sen päälle ra
kennettu. Tässä kaivoin ja löysin lätäkköjen ki
vien alta kolmen korttelin syvyydessä suuren ihmisluurangon, jonka pää oli sivullaan ja oikea olka
pää liki nenää. E räs ukko sanoi kalm istoa m eteli
läisien haudoiksi.
Toinen ukko kertoi nuorra ollessan eräänä sun
nuntaina toisien poikien kanssa löytäneen syltä pit
kän ja kyynärän leveän latakan kiven alta ihmisluurangon. Se oli ollut joen toisella puolella.
Kauppalan kylässä lähellä rantaa kirkolle päin
on kivikkokum mussa kalmisto, „johon hauattiin sotaaikana, kun Ruotsi mäni Vennäinmaalle ja täältä
mäni kansa pois ja jä tti rahat m aah an i Kuuppalassa on myös
Tontin kalmisto ojan toisella puolella.
Lapinlahden Laskelanmäellä oli ennen ollut säs
synä ja sen alapuolella pöyhöää kyntäessä suuria
ihm isluita; „mahtöi olla m eteliläisiäa, sanoi muuan
mies.
Lapinlahden eli Ryhmälaliden rannalla on hau
tausmaa, jossa vieläkin on ristejä pystyssä. H iukan
ylem pänä on vanhan sässynän lahonneita seiniä ja
siitä vieläkin ylem pänä on Kirkkom äki. Sässynäpaikalla (toisen tarun m ukaan Kirkkomäellä) sano
taan vanhoina aikoina olleen iso kirkko, joka oli
^Valamoa vanhempi ja jonka kellot sota-aikana upo
te ttiin Papinniem estä lahteen.
Lapinlahden Retsossa on vanhoina aikoina ol
lu t hautausm aa (ja sässynä?). Siinä on nykyään
talon piha ja on kuoppaa tehdessä löydetty luita ja
m ätäneitä lautoja.

13

Tervan m yllyn luona on Ivalmistomäki.
Tervan hovin vanhan karjakartanon luona on
löydetty paljon luita.
Tervan kylän Immosessa 011 K irkkom äki ja sen
vieressä pellon sisällä on kum pu eli „kentäs“, josta
on löydetty ihmisluita. Siinä sanottiin olleen rahakasna eli aarre. Tässä lie ollut entisen Tervun
kappelin kirkko. Lapinlahden vanhan kappelin
kirkko oli arvattavasti m ainitun Ryhm älaliden ran 
nalla.
Tervun Veijalassa sanottiin olleen kirkkom aa.
„Siitä on löydetty m eteliuskoisien luita“.
Jaakkimassa.
Kalkscdossa Niulasen riutan luona on ollut „vennäiuskoisien kirkko ja hautausmaa. Sitä kutsutaan
kalmistoksi^.
Kesvälahden kylässä Niemelässä sanotaan myös
kin olleen kirkkomaa. Se on luotomaakumpu, jossa
kasvaa nytk in näreitä. Likellä samaa paikkaa oli
80 vuotta takaisin löydetty „lapinmiekkau pellosta
rahakasnaa etsiessä.
Kalikaan kyltissä Pamolan saaressa sanotaan en
nen olleen kirkko ja hautausmaa, josta kyntäessä
vieläkin löydetään luita.
Kalikaan kylässä Siprosaaren Kuusikkoniemessä
kuuluu olleen hautausmaa.
Kalikaan saaressa Sihvolan ryhmässä rannan
vierteessä on kalmisto, johon ennen aikoina vennäinuskoisia haudattiin.
Lähellä samalla rannalla Lahen ryhmässä on
läävää tehdessä löydetty ihmisen pääkalloja.
Kumolassa on ollut kaksi sässynää ja kaksi kal
mistoa, toinen joen suun vasemmalla puolella, toi
nen sen oikealla. Vasenpuolista kalmistoa, joka on
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korkealla mäellä ja tiheässä kuusikossa, käytetään
vieläkin hautausmaana, vaan sässynä on jo hajoa
maisillaan.
Harrin kylän Osippalan ryhm ässä on pieni kal
misto, johon vielä äskettäin on haudattu; siinä on
myös sässynän seiniä jäljellä.
Sorolan saaressa on kaksi kalm istoa liki sal
men rantaa. Toinen on salmen suussa Lahenpohjaan päin Frim anin hovin nykyisellä pihalla, toinen
taas salmen suussa H arviin päin pellolla kallion ala
puolella ; täm ä lienee vanhempi. Edellisen vieressä
oli ennen kirkko, jostä vielä on jäljellä m uutamia
kiviraunioita. — K ansantaru: „Sorolan kirkko hävi
tettiin suuren sodan aikana. Venäläiset m enivät pa
koon ja kirkonkellot hu k u tettiin salmen suuhun ja
kivet pantiin päälle. Silloin oli sota suurem pi kuin
m illoinkaan uuden testam entin aikanau.
Sorolan salmen toisella puolella on Hietasenkennäs, josta on löydetty paljon ihmisen pääluitä.
Sam aten m anteren puolella salmen korvassa on
Kontiinmäki, jossa vielä 50 vuotta takaisin oli risti;
siinä sanotaan myös olleen kalmisto.
Sorolan Kokonniemellä lie vielä viides kalmisto.
Mikli-joen suussa on ennenm ainittu Kirkkomäki.
Siinä on hautausm aa ja raunioita vanhasta kirkosta.
Lähellä on Järkynmäki. Siinä taas on Kirkonkapale
nim inen kentäs, josta myös on luita löydetty. H ik 
iin kirkonkellot ovat tiety sti tarun m ukaan upotettu
K irkkolam piin K uotsin sodan aikana, kun kansa
pakeni pois. Pappila sanotaan olleen Kirkkolam m in
suun toisella puolella H elkalistussa, josta myös on
ihm isluita löydetty. — E n tiset Sorolan ja M iklin
kirkot olivat nähtävästi samannimisien kappelien
kirkkoja ja kylät täm än seudun asukkaiden pesä
paikkoja. M iklin kylään luetaan nykyäänkin puoli
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toista sataa taloa ja kutsutaan sitä kansan kesken
Pesä-M ikliksi.
Miklijoen suun toisella puolella Olivonassa on
löydetty luita valliraunioiden luona.
Sortavalassa.

Oisoisissa on Laatokan lahden rannalla hautaus
maa. Siinä tu n tu u jälkiä vanhan kirkon kivijalasta.
Täm äkin kappelin kirkko sanotaan hävinneen silloin,
kun R uotsi valloitti maan.
Kirjavalahden kestikievarin luona ojan varrella
sanotaan ennen olleen sässynä ja kalmisto.
Suuressa Tulolassa on Sässynämäki ja sen ym
päri kalmisto, josta on löydetty luita.
Läskelän joen suulla on vielä nytkin hautaus
maa.
Mäntsälän kirkkosaaressa on kalm isto; 40 vuotta
takaisin oli siinä sässynäkin. Samalla paikalla sa
notaan ennen olleen kirkko, jonka R uotsin sota hä
v itti; n y t on siinä ainoastaan risti. Pappila oli ol
lu t K annaksen kylässä. — 1500 luvulla oli Möntsälä
nim inen kappeli.
Mäntsälän salmen länsipuolella H iienselkään
päin on Kalmistomäki, josta on luita löydetty.

VI.

Taruja maakunnan vaiheista, Jaakko
Puntuksesta, y. m.
K u rk ijo elta.

Hiekkala: E nnen aikoina ovat asukkaat näillä
m ailla olleet tykkynään vennäinuskoisia. Ne pa
kenivat päivän nousuun päin. H eidän kirkkonsa oli
K annsaaressa, jo ta myös k u tsu ttiin Kirkkosaareksi.
Toinen taru : Viime vennäinaikana, kun oli sota-
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miekenotto, niin se, joka pääsi karkuun toisen vou
din alueeken, oli pelastettu, sillä siellä käiltä ei
otettu. O ttajat olivat aina kengenvaarassa ja sentäkden „makottoman julm issa aseissa^.
Kolmas taru: Niempellolla Rakolajoen ja K urki
joen kaarassa aivan läkellä kirkkoa oli ennen kau
punki ja siellä asui keisari. S yntyi sitten kova
tappelu, jossa keisari otettiin kiinni ja kaupunki
kävitettiin. Se oli vankoina aikoina. Vielä 100
vuotta takaisin oli täällä ollut vankojen kivikarta
nojen raunioita ja kaakkelipalaisia pöyköää atrankärjessä nytkin.
Lapinlahti: Suuren sodan aikana Ruotsalaiset
polttivat taloja ja tappoivat paljon ikmisiä. He kul
kivat m eritsekin ja kävittelivät p itkin rantoja. Tänne
kävittäjät tulivat vettä m yöten; ensin m enivät sivutse, vaan kääntyivät takaisin, kun karkulainen
kuusi Kurkiniem essä. Silloin kävisivät asukkaat
täältä niin tarkkaan, että jäi vaan yksi eläjä ja yksi
leluna. Se, joka jäi, oli Vepsä. H än meni piiloon
lam piin ja säilytti siellä itseään, kun oli liavulla
pyykkinyt jälkensä, niin e tt’eivät koirankuonalaiset*1) löytäneet.
Toinen taru : Tämän kylän ensim mäiset asuk
kaat suuren sodan jälkeen tulivat Lakenpokjaan.
Ne asuivat riikessä ja sentäkden kutsutaan rykm ää
Riikelänmäeksi. Se sota oli silloin, kun Riekkalaiset (vennäinuskoiset) m uuttivat pois, ja silloin pol
tettiin kaikki talot Lapinlakden kylässä. Toinen
sota, joka oli 200 vuotta takaisin, ei kävittänyt niin
tarkkaan.
y) T ä h ä n , j o k a p ä ä a sia s sa se lv ä s ti ta rk o itta a P o n tu k se n
so ta a 1500 lu v u lla , on lo p u lla s e k o ite ttu m u isto ja ison v ih a n
a ja lta . K o ira n k u o n o la iset, j o is ta esim . R a u d u ssa tie d e tä ä n p a l
jo n k e rto a , o liv a t lu u lta v a s ti K a lm u k k e ja.
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Termi: Kuoppaharjunm äessä, Tervulaisien maal
la Saaressiin päin, on rautakuonaa ja talon sij'a.
„Siellä lie ollut laakeri ja laakeripaja“.
Toinen taru : A nttilanm äki lienee vanhin talo
Tervussa ja Tervu vanhin kylä pitäjässä.
Jaakkimasta.
Hai 'vir. H arvin metsässä meren rannalla on piilo
pirtti, jossa vanhana sota-aikana asukkaat olivat R uot
salaisia piilossa. K un he sieltä tulivat takaisin,
panivat venäläiset suomenuskoisien vaatteet (paidat)
päällensä pelastaaksensa henkensä. Ke, jo tk a m eni
vät Venäjälle, kaivoivat aarteet maalian. Silloin oli
vat R uotsalaiset hirveän julm ia.
Toinen t a r u : Osipan ukko, kun näki partiolai
sien tulevan lopotista päin veneillä, ehti vaan vis
kata rahakirstun otraan. K un he tulivat, hakkasiv ät ukolta käsivarren poikki, ryöstivät ja m enivät
tiehensä. Silloin lie maa ollut Ruotsalaisien.
Kolm as taru: Viime sodan aikana kuljetettiin
ruum ista hyvin kom easti Iisalm esta P ietariin. Mah
toi olla suuri herra, koska sitä piti kantaa kaiken
matkaa.
Sorola: H yvin vanhana aikana oli täm ä maa
rikas ja rahvasta paljon. „Silloin, näät sie, olj
täälh ihan toisenlaista väkkii, ne olj vennäinuskosii“. Tuli suuri R uotsin sota, jolloin ihm iset ryö
vättiin ja poltettiin. Tuossa on Im pvaara *), josta
ty tö t silloin h u k u ttiv at itsensä mereen. A sukkaat
m uuttivat pois ja kaivoivat aarteet maalian, luulivat
pääsevänsä takaisin, m utta jäiv ätk in pois. — Viime
sota-aikoina, joista vasta toista sataa vuotta, täältä
hevoset ryöstettiin. Ruotsalaiset, kun pakenivat,
*) S am a ta ru A n n ista j a A n n in rin ta sta .
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ryöstivät, koska eivät tahtoneet venäläisille hyvää
heittää.
Toinen taru : 12 virstaa etelään Verkkosaaresta
on Vossenisaari. Sinne tahtoivat Valamolaiset tehdä
naism onasteri. Siellä olikin jo kolme tyttöä, m utta
ei ne onnistuneet.
M ikli: Lähellä M iklin kylää, lammin toisella
puolella on Mielumäenlouhi. Se on syvä ja avara
luola, jossa ihm iset olivat sota-aikoina paossa. Sieltä
on löydetty lusikoita.
Toinen taru: Järkynm äkeen haudattiin sota
väkeä silloin, kun „se suuri sota tää ltä lävitse kävi“.
^Ruotsalaiset silloin hävitti venäläiset täältä pois,
poltti kirkot, talot, tappoi asukkaat^.
Sortava! asta.
Otsoisiin kylä: K ansa täällä mahtoi ennen olla
rikas. H eillä oli oma kirkkonsa ja papit asuivat
rannalla, missä n y t lähin talo on. K un Ruotsi val
loitti maan, hävitettiin kirkko ja ihm iset kaivoivat
rahansa maahan. He asuivat ensin maakuopissa ja
m uuttivat sitten Venäjälle.
Toinen taru : P usu eli Pietari pervoin aikana.
H än oli reipas mies ja varoitti venäläisiä, kun ruot
salaiset pyrkivät Käkisalm een. H än piti kapakkaa
venäläisessä sotaväessä ja kantoi kerran Pietari pervoita pahasta pulasta. S iitä sai hän palkkioksi P u 
sulan tilan Otsoisissa, jossa P u su t ny t asuvat.
Kolmas taru, jonka kertoi 90-vuotias ukko Pusu:
T unkkeli tuli m erta m yöten Sortavalaan ja ampui
tykkilöillä, vaan kun Sortavalasta vastattiin, niin
hän ei päässyt sinne. Sen oli ukon setä nähnyt
poikana.
Mäntsälä: „Protojerei Sortavalassa, joka oli vii
sas mies, sanoi Sortavalan saaneen nim ensä siitä,
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kun pykä mies paholaisen kanssa voittosilla olles
saan sanoi tälle: tschort vali“.
Toinen taru : Sota-aikana rääkkäsivät koirankuonolaiset paljon ihmisiä, jo ita lie jälk iä m yöten
etsivät m etsistäkin, vaan se, joka ym m ärsi havulla
pyyhkiä jälkiänsä, pelastui.
Jaakko Pnntuksesta.
Hcimeenlahti: Jaakko P u n tu s tappeli L aikkalanlahdella, hän meni Lyyssinään asti, teki soiden yli
siltoja ja raivasi kivikkojen läpi teitä.
Jaakkima: P itäjän nimi on alkuaan ollut J a a 
kon maa, joka nim itys taas on syntynyt siitä, että
Jaakko P untus pitem m än ajan kuluessa on täällä
pitän y t leiriä ja itse asunut Lippumäellä, jossa ny
kyinen pappila on. Leiri oli kirkon ja Veltsillan
toisella puolella Veltkankaalla.
Terva: Jaakko P untus oli paimenpoika, joka
oli alituisessa sodassa. K erran hän tappoi tavatto
man suuren miehen. H än pyysi m iestä kilpaan
heittäm ään kiviä. K un n y t Puntuksen vuoro tuli
heittää ja mies katseli taivasta kohti, kuinka ylliäälle toinen heittäisi, paiskasi Jaakko P u n tu s ki
ven toisen otsaan. Tuommoisilla konstiloilla hän
tappoi paljon ihmisiä, vaan suomalaisille hän ei teh 
n y t m itään pahaa.
M ikli: Jaakko P untus oli m eteliläinen. H än
raatoi paljon m etsiä aina A unukseen asti. M iklin
kylän Y akokankaalla on penkinkorkuisia vakoja,
jo ita Jaakko Puntus aikoinaan oli kyntänyt. Niilessilta rahkasuon yli on myös hänen tekemä. Samassa
kylässä kerro ttiin Puntuksen pojasta sama kasku,
jonka täm än kertom ukseni alussa kerroin meteliläistytöstä.
N äistä taruista huomaa jo, että Jaakko P untus
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aikojen kuluessa on kansan m uistissa m uuttunut
yhtä myy tiiliseksi henkilöksi, kuin "Wainämöinen ja
Ilm arinen.

VII.

Maalöydöt,

joista m atkallani kuulin kerrottavan, paitsi niitä yh 
teensä puolineljättäkym m entä m uinaiskalua, jo tk a
jä tin yliopiston museumiin.
K u rk ijo k i.

Sillankorvan kylän Lukaryhm ässä on pellosta
löydetty malmiluoti, suurem pi kuin kanan muna.
Sanojassa löydettiin toista kym m entä vuotta
takaisin H uotilan m yllyllä, rinteestä joen varrella,
kolme kupillista hopeisia puolanlelitiä (= venäläi
sien suuriruhtinaiden suikulaisia rahoja).
Soskuan kylässä A ntti Poskelaisen pellolla löy
dettiin suikulainen hopearaha, jonka ostin, vaan
hävitin.
Soskuan kylässä Jaakko K ontulaison maalla
joen varrella on löydetty ruostunut tiikka (eli keihäänterä) ja miekka.
Kauppalan kylän 3:ssa numerossa löysi eräs
ämmä vuonna 1866 noin 100 suikulaista hopearahaa.
Kauppalan kylässä on ollut useassa talossa
m onta ukonnuolta (eli m uinaiskaluja kivikaudelta).
Näin yhden kivikirveen, jo ta eivät m yynneet.
Ristsaaresta veivät venäläiset m uutam a kym 
m enkunta vuotta takaisin suuren kirstun täynnä
rahoja.
Ihojärven m etsässä on raunio tykinluodin muo
toisia kiviä.
Tervassa löydettiin G ripenberg’in aikana hopea
raha-aarre.
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Jaakkima.
Kumolassa löydettiin pari kym m entä vuotta ta
kaisin toista puntaa hopeata (rahoja?), jo tk a m yy
tiin salaa Käkisalmeen.
Kumolassa on löydetty suuri tykinluoti.
N eljättä kym m entä vuotta takaisin löysi Kumo
lassa Valvatsun rinteessä paimenpoika, joki meni lou
heen sadetta pitämään, sieltä noin 11/2 korttelin pi
tuisen ja korttelin paksun tuohitöttörön täynnä puolanlehden tapaisia hopearahoja. Töttörö hajosi po
ja n käsissä ja rahat joutuivat osaksi kivien väliin,
jo sta moni n iitä sittem m in on poiminut.
Kesualahdella löysi ennen aikaan Kum olan tyttö
niittäm ään m ennessään rahakasnan. „Se oli ikään
kuin sotam iehen m anerkka täynnä hopearahoja; lie
ollut ruplia0. H än jä tti sen m etsään ja kävi välistä
sitä katsomassa. Talolaiset, kun huom asivat tytön
m etsässä kuleksivan, kävivät hänen jälkiään katso
massa ja varastivat tytöltä rahat.
Aunuksen m iehet ottivat 30 vuotta takaisin
Nuotsaaren kallion kupeesta suuren summattoman
rahakasnan.
Mildin kylästä pari virstaa m aantielle päin löy
dettiin täm än vuosisadan alussa kaikenlaisia haulia.
Im pilahti.

Unolan (Arposenselkä) puutarhassa on ennen
löydetty tipurahoja eli puolanlehdentapaisia hopea
rahoja.
Kerisyrjässä Lapan tilalta on löydetty saman
laisia rahoja.
Salmi.
U udenkylän kestikievaritalon väki oli löytä
n y t eheän ja sievän höylänteränm uotoisen kiven,
vaan he eivät tahtoneet sitä myydä.

Aunuksen rajulla valtatien vieressä oikealla puo
lella on raunio, jonka päällä 011 latakka haljennut
kivi. Tämä kivi lie rajalle pysty tetty silloin, kun
raja käytiin Stolbovan rauhan jälkeen. K uluneesta
kirjoituksesta voi vielä selittää: Gustavus . . . . Rex
Svec . . . . L im ite s ..........

VIII.

Aarteet ja aarrekirjat.

E i missään Suomenmaassa liene niin useasti
rahoja m aasta löydetty kuin Laatokan rannoilla, eikä
missään nuo aarteet kum m ittele siinä määrässä kan
san mielessä kuin täällä K urkijoen ja Jaakkim an
rantakylissä. Aivan ilm asta otettuja kaikki nuo
lukem attom at ta ru t aarteista kum m inkaan eivät ole.
Tahdon tässä kertoa m uutam ia näytteeksi.
Laurolan hovin talvelustyttö näki sattum alta
eräänä yönä venäläisiin pukuihin puettuja miehiä
kantavan suuren taakan hovin puutarhasta rantaan
ja kun päivällä käytiin katsomassa, nähtiin puutar
hassa iso kuoppa ja sen pohjassa kirstun sija.
K urkijoen Hiekkalassa kerrottiin, että siellä oli
30 vuotta takaisin käynyt Venäjän puolelta ukko,
joka oli olevinaan käypäläinen, ja kyseli paikkoja;
hän kyseli Allaskiveä, jo ta n y t kutsutaan K ukkiveksi, Satulakiveä, niin myös kiveä Raholan aholla.
^Aarteita hän lie etsinyt^.
Kauppalassa ja sen ym päristössä sanotaan ole
van m onta kym m entä aarretta. A kankiven juurella
k attila täynnä hopeata.
Verkkosaaressa sanotaan olevan K äkisalm en en
tinen rahasto.
,,Roitsan m onasterin kirjoissa oli sanottu, missä
aarteita .on; m utta kun m onasteri paloi, paloivat
myös k irjat ja sentähden palavat ne aarteet aikanaan‘\
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,.Hinimalan pellolla on aarrelähde“.
Jaakkimassa käveli m uutama vuosi takaisin A enäjän puolen miehiä aarrepaikkoja kyselemässä; niillä
oli k irja t mukana. K irjat olivat saatu Solokoi-nam asterista.
Ne miehet, jo tk a Nuotsaaresta ottivat suuren
aarteen, olivat saaneet rahakasnakirjat Aunuksen
linnasta.

IX.

Uhrit y. m. tapoja ja taikoja.

Kauppalan kalm istossa oli ollut hyvin suuri
tuomi, jonka juurelle u hrattiin ensimmäinen piimämaito, kun lehmä oli poikinut, ensimmäinen uutisvilja, j. n. e. Sitä palvelusta katsoivat vennäinuskoiset velvollisuudekseen jatkaa, niin kauan kuin
tuomi oli pystyssä ja tuomea ei kukaan to h tin u t
hävittää, sillä se oli pyhä puu. Vihdoin tuli Jaakkimalainen, joka hum alapäissään hakkasi poikki tuo
men. — Melkein jokaisella vennäinuskoisella ry h 
m ällä oli oma uhripaikkansa puun tai kiven ju u 
rella, niin Hiekkalan Timoskassa, niin Soskuassa ja
Sanojassa.
Hämeenlahden niemellä, jossa ennen kreikanuskoisien talot olivat, oli puuristi ja sen ym pärillä
kiviä. Tämä oli uhripaikka. „Kun P arikkalan mies
hum alassa sen perkasi, sai hän ty rä tw.
Lapinlahden Kaskelan mäellä oli puuristi, sii
hen uh rattiin juhlapäivinä rahoja ja muuta.
Raotsaaressa on niinikään risti, jonka juurelle
venem iehet uhrasivat rahaa.
Ristiniemellä Tervan kylän maalla kolme virs
taa hovista H einisenm aahan päin on risti kasvavassa
petäjässä, jonka luo venem iehet uhrasivat. Välistä
ottivat toiset pois, m itä toiset olivat panneet, m utta
se, joka ei pannut m itään sijaan, tuli sairaaksi.
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Kamalan molempiin kalm istoihin uhrattiin en
nen ja uhrataan luultavasti vielä nytkin, etenkin
vanhem paan J), joka on Tervun puolella.
V ennäinuskoiset käyvät kalm istoissa vainajia
muistelemassa. Sinne viedään ruokaa kahdesti vuo
dessa, syksyllä kekrinlauantaina ja keväillä kuollei
den pääsiäisenä (tiistaina pääsiäisen jälkeisellä vii
kolla). .Ruoka syödään kalmistossa. — „Kumolan
vennäinuskoisissa on vielä paljon taikauskoa44. Vielä
15 vuotta takaisin he eivät perjantaipäivinä kyntä
neet eivätkä karttaneet.
Sorolan saaressa salmen korvalla lo p o ttiin 2)
päin on suuri kivi, jonka kaikiin on paljon uhrattu.
Täällä kävivät K um olalaisetkin Jyrinpäivinä uhraa
massa, niin että tulisi rauhallinen kesä. •— H yvin
vanhat ihm iset m uistavat vielä niitä aikoja, jolloin
vennäinuskoiset kävivät Sorolan kalm iston paikalla
„mölimässä tai pom iluittam assa“.
K irjavalahden kestikievarin luona oleva kal
misto on myös ollut vanha uhripaikka.

X.

Arkistot.

Kurkijoen taomarinarkisto ulottuu ainoastaan
viime vuosisadan myöhempään puoliskoon, vaan asia
kirjoista voi kum m inkin saada kaikenm oisia tietoja
myös edelliseltä vuosisadalta, esim. Käkisalm en ja
Sortavalan kaupunkien oikeuksista, y. m.
Karhi joen kirkonkirjat alkavat 1700 luvun keski
vaiheilta ja eivät sisällä ju u ri m itään erittäin mai
nittavaa.
Jaakkiman kirkonkirjat alkavat vuodelta 17 32 ja
sisältävät ainoastaan tavallisia virallisia tietoja. K ir]) E tu p ä ä s s ä ra h aa .
a) L a M e n p o h ja a n .

kossa säilytetään kum m inkin vielä useita kirjoituk
sia ison vihan ajalta, jo tk a ovat osittain sangen hu
paisia.
Sortavalan kirkonarkisto kuuluu palaneen täm än
vuosisadan alussa, jonka tähden siitä ei paljon tie
toja voine saada.
Sortavalan kaupunginarkisto sisältää asiakirjoja
ainoastaan tältä vuosisadalta.
• Sortavalan ruununvoudinarkisto samaten. N y
kyinen ruununvouti säilyttää kum m inkin ison hevoiskuorm allisen vanhoja virkakirjeitä viime vuosi
sadan loppupuolelta, jo tk a hän oli ostanut huuto
kaupassa m akulatuurina edeltäjänsä perillisiltä.
Impilahden kirkonkirjat alkavat vuodesta 1758
ja ovat tavallista laatua.
Kitelän kreikanuskoisen seurakunnan kirkon
kirjat ovat tältä vuosisadalta, niin myös Salmin, jossa
tulipalo sanottiin hävittäneen vanhem m at k irja t tä 
tilän vuosisadan alussa.
Valamon m onasterin vanhat aikakirjat ovat hä
vinneet ja ovat m unkit siinä luulossa, että R uotsa
laiset m onasterin hävitettyänsä olivat vieneet nämä
k irjat Ruotsiin, jossa n iitä m uka vielä piilossa pi
detään.
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Lisäys.
Tähän liitetyt kartta- ja asem apiirrustukset ovat
M aanm ittausylihallituksen kartoista kopioitut. Näissä
on m erkitty m uutam ia sellaisiakin linna- ja kirkkom äkejä y. m., joista en m atkallani kuullut kerrot
tavan, vaan jo ita olen m aanm ittarien toim ittam ista,
karttoja seuraavista selityksistä löytänyt.
Vaikka tähän olen kirjo ittan u t ainoastaan kan
san suusta kokoom iani tietoja semmoisina, ilm an mi
tään selityksiä, en lopuksi voi olla huom autta
m atta eräästä seikasta, joka saattaa valaista vanhoja
asutussuhteita Laatokan luoteisrannalla. Jo tähän
liitetty jä asem apiirrustuksia tarkastam alla voi kohta
huomata, e ttä m elkein kaikkien vanhojen kirkkopaikkojen ja hautausm aiden likeisessä läheisyydessä
on ainakin yksi linnam äki ja välistä useampiakin,
kun sen sijaan kauem pana näistä vanhoista pesä
paikoista linnam äet ovat v errattain harvinaisia. N iin
on K urkijoen kirkon läheisyydessä maanviljelysopiston vieressä linnam äki; K annansaaren vanhan k ir
kon eli m onasterin luona on Häm eenlahden linnamäki, K uuppalan kalm istojen lähellä on kaksikin
linnamäkeä, Soskuan joen rannalla keskellä kylää
yksi; H arvian kalm iston luona on L apinlinna eli
linnam äki; Sorolan vanhan kirkon vastassa P ap in 
saaren toisella puolella on L innankanta nim inen
niem i; M iklin K irkkojärven rannalla on linnam äki,
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niin myös Otsoisiin kirkon vastassa lahden toisella
puolella ; salmessa Tukianmäen, Telkinniem en ja Poh
jin kylien välissä Tokkarlahden suussa on Linnasaari ja rannalla linnam äki; M öntsälän kirkon vas
tassa taas on toisella rannalla linnam äki ja toisella
Lapinlinna. — Siinä, missä on ollut hautausm aa tai
kirkko, on luonnollisesti myös ollut jotensakin tu n 
tuva asutus. K oska n y t jyrkim m illä m äeillä näi
den vanhojen kalm istojen läheisyydessä on linnan
nim et ja useimmilla niistä vielä on selviä vallinjäännöksiä, niin voi hyvin arvella, että nämä linnam äet olivat entisien asukkaiden turvapaikkoja, jo i
hin he aina vihollisien äkkirynnätessä pikaisesti
vetäytyivät vieden m ukanaan kalliim m an omaisuutensa. — M äkilinnat olivat tiety sti vanhem m at kuin
kirkot, sen tietää myös kansantaru, joka kertoo,
että Häm eenlahden linnam äellä oli silloin linna,
kun K annansaareen kirkko rakennettiin, ja täm ä
kirkko oli vanhem pi kuin tuo tiettävästi vanha
kirkko K urkijoen suulla, joka antoi nim en koko
pitäjälle. L uonnollista on, että kreikanuskon ju u r
tuessa K arjalassa kirkkoja rakennettiin asukkaiden
pesäpaikkoihin ja täten tulivat linnam äet ja kirkot
olemaan vierekkäin toiset ruum iillisena ja toiset
hengellisenä turvana. — E hkä samaa laatua kuin
tässä m ainitut linnat, kenties vain vähän vahvem 
m in varustettu, lienee tuo alkuperäisesti karjalainen
K äkisalm enkin linna ollut, jonka ruotsalaiset vuonna
1294 valloittivat ja joka sitten kohta jo u tu i venä
läisten haltuun.

— fr-?-*—

S isälly slu ette lo .
Sivu.
I. M e telilä iset j a L a p p a l a i s e t .........................................................3.
II. L in n am äet, lin n a s a a re t j a v a l l i t u k s e t ...................................5.
III. T a p p e lu ta n te r e e t............................................................................... 7.
IV . M o n a ste rit . . . , ....................................................................8.
V. K irkot, sä ssv n ät j a h a u ta u s m a a t............................................10.
VI. T a ru ja m aak u n n an v a ih eista, Ja a k k o P u n tu k se sta . y.m . 15.
V II. M a a lö y i l ö t ........................................................................................ 20.
V III. A a rte e t ja a a r r e k i r j a t ................................................................. 22.
IY. U h rit, y. m. tap o ja j a t a i k o j a .................................................23.
X. A r k i s t o t ............................................................................................. 24.
L i s ä y s ............................................................................................................... 26.
K a rtta j a ase m a p iiru stu k sia .

n

t

>8 '*g c *
** tr

6 \

■Jtt±.7njJA.

:• :■

r t»

< .*«>

. %
%4.A4ri& '

tk,
t

zxC cU lt& ik& et*

■■

'J

.

/

/

/-

/ vvf'V: •
:K.<

.9.

•' T 7
A (- ’ ('
V • *
\ c'^-\ P l
H tf1l \ J 4 Vl«,,u\ \
>V *?* A
^

kv<

\
n

>N./{ ')
^ Yiv

w lv

