Sortavala.
Sortavalan kaupunki on, niinkuin jo sanoin, Keski-Karjalan sekä
aineellisen että henkisen elämän keskusta. Ja sinä se on ollut jo vuosisatojen aikana, ompa sen vaikutuspiiri ennen ollut vieläkin laajempi kuin
nyt. Mutta ennenkuin ryhdymme nykyistä Sortavalaa tarkastamaan, muistelkaamme muutamin sanoin sen ja sen ympäristönmenneitä vaiheita. Mitään
täydellistä kuvaa en siinä suhteessa luonnollisesti voi antaa, siihen eivät
tietoni riitä, sieltä täältä olen kuitenkin jonkin tiedon poiminut, olen antanut
vanhojen ihmisten kertoa muistelmiaan. Sortavalan historiaa ei ole vielä
kirjoitettu, arkistojen kätköistä ei ole vielä tuotu esille varmaankin lukuisia
tietoja, jotka sieltä olisivat saatavissa, ja jotka valaisisivat ja kuvaisivat
omituista elämää, jota Sortavalassa on eletty, niitä moninaisia ja monestikin merkillisiä vaiheita, joita Sortavalan kaupunki ja sen ympäristö on
saanut kokea.
Sortavalan kaupungin perustusvuotta ei varmaan tunneta, mutta
luultavasti se kohta Stolbovan rauhan jälkeen muodostui kauppakeskustaksi.
Jo vuonna 1629 oli Sortavalalla oikeus käydä kauppaa meritse Ruotsin
kanssa, eikä sen kauppa 16-sataluvulla tainnut niinkään vähäpätöinen olla.
Kerrotaan silloin olleen Sortavalalla oma maistraatti ja 200 porvaria. Vuonna
1651 kerrotaan Henrik Cronstjernan kuningatar Kristinalta ostaneen 95,989
taalarilla Suojärven, Sortavalan, Pälkjärven, Kiteen ja Ilomantsin pitäjät
ainaiseksi omaisuudeksi. Mutta jo seuraavana vuonna mainitaan kreivi
Baner Sortavalan kaupungin ja pitäjän, johon kuului nykyinen Sortavala,
Impilahti y. m., omistajana, ja kreivi Wrangel Salmin ja Suistamon
omistajaksi. Jo aikaisemmin kerrotaan Liikolan tilan Sortavalassa olleen

olivat edellisellä vuosisadalla ennättäneet juurtua täälläkin. Osaksi ne
säilytettiin semmoisinaan, osaksi niitä muutettiin edestakaisin. Asiain hoito
oli kovin mutkikasta, oikeuden saanti vaikeata. Näyttää kuin maan ylimmillä
hallitsijoilla itsellään ei olisi ollut aivan selvillä, minkä prinsiippien mukaan
maata oli hallittava.
Mainitsin jo, että Sortavala ;,ison vihan" aikana oli hävitetty, samalla
vuosisadalla se vielä toisenkin kerran joutui sodan jalkoihin. Se oli Lappeen—
rannan sodan aikana (1741 42). Niinkuin tiedetään oli jo aikaisemmassa
rauhanteossa valtakunnan raja pirstonut Suomen kahteen eri valtakuntaan
kuuluvaksi. Sodan aikana tehtiin molemmin puolin ryöstöretkiäja ottivat
näihin retkiin osaa rajanläheiset talonpoikaiset asukkaat. Siten tulivat
Liperin, Kiteen, Kesälahden ja Tohmajärven talonpojat ruotsalaisen sotaväen
kanssa ja omin päinkin Sortavalan tienoille ryöstämään ja polttamaan, ja
Sortavalan puoleiset taas tekivät kasakkain kanssa partioretkiä Ruotsin
puolelle rajaa. Molemman puoleiset sanoivat tahtovansa kostaa, mitä toiset
— Joulukuussa 1741 tehtiin Ruotsin puolelta suurempi
jo olivat tehneet.
partioretki Venäjän puoleiseen Karjalaan. Joukkoon kuului 230 sotamiestä
ja 300 karjalaista talonpoikaa. Voitettuaan 180-miehisen kasakkajoukon
saapuivat he yön aikaan Sortavalan kaupunkiin, mutta siitä olivat sekä
asukkaat että sotilaat paenneet. Anastettuaan suuret varat viljaa, jauhoja
ja muita elintarpeita, valmistautuivat he juuri viemään pois tuhansiin
kuormiin karttuvaa heinävarastoa, kun odottamatta saapui sana välirauhasta.
— Kohta syttyi sota uudestaan ja partioretkiä tehtiin ahkeraan. Sortavala
oli Venäjän puolelta tämmöisten retkien lähtökohtana, jonka vuoksi sitä
ruotsalaiset kutsuivatkin rosvopesäksi, 7Jröfvarnästet". Kesällä 1842 tehtiin
Ruotsin puolelta taas suurempi partioretki Sortavalaan. Joukkoon kuului
sotaväkeä, kahden upseerin johdolla, ja joukko talonpoikia. Suurempaa
kahakkaa ei syntynyt, sillä kasakat vetäytyivät poispäin Sortavalasta
Aunukseen vievää maantietä myöten. Sortavalan kaupungilla oli oma pieni
vartiojoukko, johon kuului noin 30 miestä, porvaria ja talonpoikia, nämä

Creutzin suvun hallussa.
Isonvihan aikana Sortavalakin hävitettiin ja pysyi se pienenä ja
vähäpätöisenä koko 18:nen vuosisadan ajan aina vuoteen 1816. Silloin se
sai laajemmat kauppaoikeudet ja alkoi taas vähitellen vaurastua.
18:lta vuosisadalta on Sortavalasta vähänlaisesti tietoja. Koko „Vanha
Suomihan" silloin oli omituisessa asemassa. Ruotsinaikuiset lait ja laitokset
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tarkastivat vihollisten tuloa, noin neljännes peninkulmaa kaupungista olevalta
"uorelta — arvattavasti Paassonvuorelta. Mutta kun viholliset ampuivat
muutamia laukauksia, pakenivat nämä ja kaupunki joutui vastustuksetta
vihollisten haltuun. Vasten upseerien tahtoa polttivat kostonhimoiset talonpojat sitten kaupungin ja kaksi läheistä talonpoikaistaloa. — Muita suurempia
—
tapahtumia ei kerrota tämän sodan ajalta, jotka koskisivat Sortavalaa.
Sivumennen huomautettakoon, että mainitulla Paason vuorella vieläkin
näkyy kivivallituksia, mutta ne ovat mahdollisesti paljoa vanhempien aikojen
muistomerkkiä.
Viimeisen Suomen sodan aikana en tiedä Sortavalan sodasta kärsineen,
venäläistä väkeä kyllä oli kaupungissa majaillut, mutta kaikessa sovussa,
sodan vauriot eivät tänne ulottuneet.
Sotamuistelmista puhuessa mainittakoon tässä pieni seikka tämän
vuosisadan alkupuoliskolta. Tunnettu on, kuinka Salmin pitäjän talonpojat
koleran raivotessa mielettömän kauhun sokaisemina polttivat nimismiehensä
Neiglickin, luullen häntä myrkyn levittäjäksi. Silloin levisi huhu, että nämä
raivostuneet talonpojat lähtisivät hävitysretkelle länteen päin ja olisivat
matkalla Sortavalaan. Kaupunkilaiset alkoivat silloin varustautua heitä
vastaan ottamaan, hankittiin aseellista väkeä ja odotettiin Vorssun salmella.
Mitään kahakkaa ei syntynyt, mutta hallitus lähetti vakinaista sotaväkeä
Salmiin ja salmilaiset saivat pitkien vuosien kuluessa kärsiä raskasta rangaistusta mielettömästä, julmasta teostaan.

Mutta palatkaamme takaisin 18:teen vuosisataan. Yleisesti tunnetut
ovat ne monet selkkaukset ja rasitukset, jotka lahjoitusmaalaitos tuotti
Karjalalle. Sortavalan tienoot ovat kuitenkin vähemmässä määrässä ja
lyhemmän ajan kuluessa kuin useat muut osat „Vanhaa Suomea" tätä
rasitusta saaneet kärsiä. Sortavalan, Impilahden ja Suistamon pitäjät olivat
vuosien 1730— 64 välillä lahjoitusmaana Aleksander Nevskin luostarilla.
Luostarin käskynhaltijana, upraviittelinä oli pitkät ajat Ivan Klimpujeff.
Hän oli ankaran ankara, itsevaltias mies. Hän asui „Sortavalan hovissa",
joka ehkä oli Liikolanjärven rannalla noin km:n päässä kaupungista. Hän

kiskoi suuria veroja talonpojilta, nelinkertaisesti sen, minkä luostari oli
määrännyt. Veroja oli monenlaisia, kannettiin ensinnäkin kappoja tilottain,
ropottirahoja" monasterin työmiesten palkaksi, postirahoja, hovin rakennusrahoja, kirjurin matkarahoja, kalastajain palkkoja, kymmenniekkain palkkoja
ja lie vielä ollut muitakin veroja. Matkoillaan upraviittel vaati kyytihevoset
ilmaiseksi sekä ruokaa ja muonaa. Julmasti rankaisi hän niitä, jotka eivät
häntä totelleet, käytti jalkapuuta, patukkaa ja kaularautaakin. Talonpojille
sotaväestä tulevia muonarahoja ei Klimpujeff heille maksanut, vaan ne jäivät
hänen omaan taskuunsa. Kun luostari joskus otti valituksia korviinsa ja
tuomitsi Klimpujeffin sakkoihin, kiskoi hän sakot talonpojilta. Paikkakunnan
virkamiesten kanssa joutui hän riitaan. Hän näet tahtoi itsevaltiaana hallita
paikkakunnalla, eikä olisi sallinut talonpoikien oikeusasioissakaan vedota
lailliseen oikeuteen, vaan käski heitä tulemaan luokseen ja lupasi itse
ratkaista heidän riitansa. Luostarin määräysten mukaan oli talonpojilla
kyllä lupa vedota oikeuteen, mutta Klimpujeff sen kielsi, ja teki niin paljon
vaikeuksia sille, joka ei kieltoa totellut, että talonpojat eivät uskaltaneet.
Olipa siten kokonaisia vuosia, jolloin ei ollut ainoatakaan juttua näiden
kolmen pitäjän käräjissä, vaikka talonpojat eivät suinkaan olleet tilaansa
tyytyväisiä. Panempa tähän näytteeksi erään kuulutuksen, jonka Klimpujeff
julisti suomenkielellä ja joka kuvaa tämän itsevaltiaan miehen menettelytapaa.
?;

Culutus
Tämän Cansa Sordavalan asuaisille yhteisesti caikille annetaan
tietäwäxi että ennen tätä usiasti on Seurakunnalle culutellu että Caikisa
talon poikin riitaasioisa pitä ensist walittaman upravitelin tykönä, ia
sitte jos oikeutta haneldä ei saa, tahika ei tahto olla tyytywäinen sitte
on wapaus manna oma Kästisa palle man Karajan waan nyt on nähty
ei huolin talon pojat nistä culutuxista monijat aiwan tyhiästa asioista
männän Karajan ilman Uprawitelin tietämättä ja siellä wahingoitawat
toinen toistans usiasti coco heidän ridan ei maxa puolda manutoshuuanda
ja duomioraha, wan sen caltaiset asiat howissa Uprawitelin cauta tulis
ilman culungitta ratkastuxi. Sentähden myös vahvistuxexi endisille
culutoxille annetaan tietäväxi että senkaldaisista ja kaikista ridaasioista
ensist annettais Upravitelille tietä, sitten jota upravitel ei taida ratkasta
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ja sovitta, nm tule ilmoitetuxi nimitettyn Karajan, joca tahto sitä vastan
olla, nm tule Esivallalen heidän päälle ilmoitetuxi. Sordavala d. 9
aprilli 1749.
Joh. Klimpueff.

vaatteet ja muonaa aluksi. Rekryytin antamisesta olivat kokonaan vapaat
aatelisto, valtion virkamiehet ja ne kauppamiehet, jotka kuuluivat johonkin
ammattikuntaan. Etusijassa otettiin sotamiehiksi populia, läksijämiä, löysiä
miehiä, torpparia, lampuotia, pahasti eläviä ja naimattomia, myöskin suurista
perheistä, joissa oli useita veljeksiä.
Luonnollista on, ettei hyvällä mielin itse lähdetty ja omaisiaan annettu
kaukaiseen maahan niin pitkäksi aikaa, sillä harvahan sieltä koskaan palasi
takaisin. Vaalimiehet, jotka olivat valantehneitä talonpoikia ja määräsivät
sotamieheksi otettavat, toivat ne tutkittaviksi ja täytyi heidän kelpaamattomien sijaan vielä hankkia toisia. Monet eivät kuitenkaan vapaaehtoisesti
antautuneet sotamiehiksi, vaan pötkivät pakoon ja kätkeytyivät suuriin
metsiin, kaukaisiin saariin, vuoren luoliin y. m. Karanneiden sijaan täytyi
vaalimiesten toimittaa uusia. Kaiken tämän vuoksi koittivat he toimia
hyvin salaisesti ja taisipa käsky kuvernööriltä nimismiehelle tulla salaa.
Mutta vaikkei päivää, jona otto oli tapahtuva, ilmoitettukaan talonpojille
tiedettiin, että se aina yhdellä vuodenajalla tehtiin. Jos vaalimiehet ja muut
rupesivat metsistä tavoittamaan karkulaisia, tuli leikki toisinaan oikein
veriseksi. Jos karanneen miehen kodissa kysyttiin hänen piilopaikkaansa,
vastattiin: „missä lieneekään jäniksen kanssa huttua keittämässä" ja muuta
semmoista, josta kysyjät eivät viisastuneet. Vaalimiehet ja heidän avuksen
tulleet sotamiehet alkoivat silloin elää ja oleskella asianomaisessa talossa,
kunnes karkulaisen lymypaikka ilmaistiin. — Kun rekryytti viimein oli
kiinni otettu, täytyi hänen tehdä uskollisuuden vala ja pään etupuoli ajettiin
paljaaksi. Sillä tavalla karkaamista muka estettiin, mutta ei se paljon
— Jokaisessa Itä-Suomen pitäjässä kerrotaan vielä paljon tarinoita
auttanut.
näiltä omituisilta ajoilta. Etenkin rajapitäjien suuret metsät olivat otollisia
piilopaikkoja tämmöisille karkulaisille biegloille".
Kerrotaan muutamien
monia vuosia eläneen metsissä, rakentaneen itselleen ;,piilopirttiä", joskus
pitäneen pientä karjaakin, seurustelleen varovaisesti läheisten kylänasukkaiden kanssa, kunnes taas jonkun virkamiehen toimeenpanema ihmisjahti
ajoi hänet uusille piilopaikoille tai pakotti vaihtamaan vapaan elämänsä
pakolliseen. — Sortavalan pitäjässä mainitaan tämmöiseksi piilopaikaksi
Kaarnesaaren luola, josta vielä myöhemmin tulee puhe.

Luonnollista on että vakinaiset virkamiehet olivat tähän asiain menoon
hyvin tyytymättömiä. Valituksia tehtiin yhä enemmän ja viimein asetettiin
erityinen komisiooni Sortavalaan (Sordavala stadsfläck) asiata tutkimaan.
Keskustelut toimitettiin suomeksi, mutta pöytäkirjapidettiin ruotsiksi. Siinä
syytettin upraviitteliä monista rikoksista, vaikka hänkään puolestaan ei
virkamiehiä säästänyt. Seurauksena oli, että verotus-suhteita jonkunverran
järjestettiin, vaikka hyviksi ne eivät likimainkaan vielä tulleet.
Myöhemmin oli vielä toinenkin komisiooni veroasioita järjestämässä.
Silloin ilmoitettiin, että luostariin maksettiin näistä kolmesta pitäjästä
yhteensä 4,750 ruplaa veroa. Sitä paitse olivat ruununverot ja monenlaiset
muut verot ja velvollisuudet, jotka upraviittel myös oli kiskonut ja pannut
käytäntöön. Tämä komisiooni istui v. 1763, mutta jo seuraavana vuonna
loppui luostarin valta täällä. Silloin nämä pitäjät joutuivat Pietarin Ekonomia
Kollegiumin alle ja niihin kuuluvat tilat muutettiin v. 1797 ruununtiloiksi.
Rekryytin otto oliaikomaan suurenarasituksena „Vanhassa Suomessa".
Venäjän vallan ensi aikoina ei siitä erikoisia rasituksia ollut, vasta viime
vuosisadan loppuaikoina, jolloin oloja täällä koiteltiin järjestää enemmän
Venäjän olojen kaltaisiksi, kävi tämä rasittavaksi. Vasta v. 1797 vakinainen
rekryytin otto alkoi jakesti sitä vuoteen 1811, jolla ajalla „Vanhasta Suomesta"
vietiin yhteensä 5,738 miestä palvelemaan vieraaseen maahan. Palvelusaikaa
oli 25 vuotta. Sotamiehiä otettiin eri vuosina eri ikäisiä, tarpeen mukaan.
Meriväkeen tarvittiin poikia 10— 15 v. välillä, maaväkeen vanhempia. Jollei
— 37-vuotisiakin. Kellä varaa
määrä-ikäisiä riittänyt, otettiin vanhempia
oli, sai palkata toisen sijaansa tai lunastaa itsensä kokonaan vapaaksi.
Sotamiehen otossa oli monta mutkaa ja tarvittiin siihen monenlaisia virkamiehiä, niitä oli sekä talonpoikien keskuudesta että hallituksen puolesta.
Miehet jaettiin 500 hengen suuruisiin ruotuihin ja kustakin ruodusta oli
toimitettava kulloinkin määrätty luku. Näille oli sitten vielä hankittava
O

Kun „Vanha Suomi" yhdistettiin muuhun Suomeen, muuttuivat olot
tässäkin suhteessa. Pestattiin vapaaehtoista sotaväkeä, vaikka sieltä, mistä
ei riittävästi vapaaehtoista saatu, otettiin jotensakin pakollisesti. Siten
kokoonpannussa Viipurin jääkärirykmentissä, jolle annettiin lopullinen ero
v. 1830, oli 1,200 miestä.
Kun kerran on puhe sotaväen otosta, kerron vielä muutamasta
omituisesta seikasta, joka oli päässyt valtaan jotensakin laajassa osassa
Suomea tämän vuosisadan keskivaiheilla ja Sortavalan tienoilla oli muodostunut omituiseksi maanrasitukseksi. Tarkoitan sotamiesten pestaamista eli
palkkaamista niiden sijaan, jotka olivat ostaneet itsensä vapaiksi. Tavallisesti
taisi pestaus tapahtua siten, että nuori mies juotettiin juovuksiin ja juovuspäissä hänet kauniilla lupauksilla ja ehkä puoleksi väkisin narrattiin ottamaan
pesti. Kun pesti kerran oli otettu, ei miestä päästetty selviämään ja jokapäiväsilleen ennenkuin kaukana vieraassa maassa, jolloin katumus oli liian
myöhäistä. Soitellen, laulellen ja meluten, hevoset varustettuna helisevillä
kelloilla ja kulkusilla, kulki tämä joukkio eteenpäin paikasta paikkaan,
miesten luku yhä karttui ja huumausta oli pidettävä voimassa niin kauan
kuin mahdollista. Venäläisillä pestaajilla oli välittäjänsä, jotka heille toimittivat väkeä ja saivat tästä välittäjä-toimestaan runsaanlaisen palkan miesluvun mukaan. Nämä välittäjät siis harjottivat jonkunlaista ihmiskauppaa.
Ja omituista on, että nämä välittäjät olivat virkamiehiä, kauppiaita, varakkaita maanviljelijöitä, jotka siitä huolimatta yleensä nauttivat täydellistä
kansalais-luottamusta ja kunnioitusta.

oli ahtaasti rakennettu, talot kiinni toisissaan ja kadut mutkikkaat ja kapeat,
niinkuin vieläkin saattaa nähdä, vaikka on yhtä ja toista korjailtu, revitty
ja uudistettu viime aikoina. Rakennusten joukossa oli useita kaksinkertaisia
puutaloja, joissa alakerrassa oli puotirakennus, yläkerrassa asuinhuoneet.
Muutamissa oli porttikäytävä pihaan talon keskustan läpi holvattu, niinkuin
suurten kaupunkien kivitaloissa. Huoneet olivat ylimalkaan matalia, suuremmissakin taloissa jotensakinepämukavasti peräkkäinasetetut. Ulkoa ne olivat
joko keltaisiksi tai vihreiksi maalatut, taikka olivat monesti ilman laudoitustakin. Kadut olivat aikoinaan olleet ilman kivitystä ja sen vuoksi hyvin
likaisia pahalla säällä. Mutta oli sitten saatu aikaan semmoinen määräys,
että jokaisen, joka hevosella tuli kaupunkiin, piti muassaan tuoda yksi kivi,
joilla kaupungin kadut laskettiin. Keskellä katua kulki kaksi riviä suuria
—
kiviä, joita myöten jalkamiehen oli mukavin astua trottoaria, panelia" ei
siihen aikaan tunnettu. Mitä kiviä muuten kutsuttiin pormestarin kiviksi".
Vanhin luterilainen kirkko oli niinkutsutulla kirkkoniemellä, missä
nyt on munkinrantaan" vievä katu. Kirkon ympärillä oli myöshautuumaa.
Nykyinen luterilainen kirkko on rakennettu 1801, ja korjattu ja
laajennettu 1844. Tästä viimeisestä laajennuksesta kerrottakoon tässä eräs
tapaus. Kirkko oli alkujaan yksinkertaisen ristin muotoinen ja laajentaessa
ristin sisäkulmat otettiin pois ja niihin rakennettiin kuhunkin suorakulmaus
ulospäin. Korjausta varten oli kirkossa telineitä, lautoja ja taisi lastujakin
vähän jossain takalaidassa olla. Jouluaamuna oli silloinkin tapana tulla
aamulla aikaiseen kirkkoon, ja kirkko oli valaistu kynttilöillä. Siihen aikaan
pidettiin enimmäkseen talikyntteliä ja niitä oli tuon tuostakin »niistettävä".
Sen toimittivat useimmat sormillaan. Mutta muuan sattui heittämään
tämmöisen hehkuvan karstan lattialle, lastujen väliin, jossa se ei heti
sammunut, mutta ei syttynytkään eikä sytyttänyt. Hehkuvan hiilloksen
lastujen välissä näki muuan nainen ja alkoi heti pelon järjettömäksitekemänä
huutaa kirkko palaa, kirkko palaa". Siitä syntyi hirmuinen kauhistus
kirkkoväessä, syntyi huutoa ja melakkaa ja väki alkoi tunkeutua ulos.
Pappi meni ensin alas saarnastuolista tiedustelemaan, mitä oli tapahtunut,
palasi kyllä kohta takaisin ja koitti kansaa rauhoittaa, mutta se oli jo
liian myöhäistä. Vastustamattoman kauhun vallassa tunkeutui kansa ulos.

Sortavala oli tämän vuosisadan keskivaiheilla vielä alaltaan hyvin
pieni. Kaupunkia oli silloin ainoastaan niin kutsuttu „vanha kaupungin osa".
Nykyiseltä seurahuoneelta lähtien pienelle puistolle keskellä kaupunkia ja
siitä munkin rantaan" jos ajattelemme viivan vedetyksi, niin saamme
jotensakin kaupungin ulkorajan, jotakuta nyt hävitettyä taloa lukuun ottamatta. Se mitä nyt sanotaan „vanhan puolen uudeksi kaupungin osaksi",
oli silloin enimmäkseen peltoa. Kymölän puoli ei ollenkaan kuulunut kaupunkiin, se oli talonpoikien hallussa, ja oli sillä alalla useita taloja. Kaupunki
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Ovilla syntyi mahdoton tungos, paljon ihmisiä viottui ja useita muserrettiin
kuoliaaksikin. Monet kulkivat pitkät matkat koholla ihmisvirran kuljettamana, toiset pelastuivat ikkunoista. Kirkko ei laisinkaan palanut, ei ollut
siihen alkuakaan, kaikki oli mielettömän, turhan pelon synnyttämää.
Paraikaa on tämä kirkko uudestaan korjauksen alaisena ja saa se
paljoa kauniimman ja arvokkaamman ulkoasun.
Kreikanuskoisten kirkko oli ennen lähellä vanhaa luterilaista kirkkoa,
nykyinen on pietarilaisten viinikauppiasten veljesten Jeliseijefnen rakennut—
tama ja lahjoittama. Vielä on lähellä kaupunkia Riekkalan saaren Rantuen
kylässä pieni kreikanuskoisten kirkko. Se oli jo hyvin vanha ja huono,
mutta pari vuotta sitten purettiin se alas ja rakennettiin samaan paikkaan
uusi aivan samanlainen. Vanha taru kertoo, että Sortavalan kaupunki
alkujaan olisikin ollut Riekkalan saarella tämän kirkon tienoilla. Tietääkseni
ei tätä tarua ole vielä todeksi todistettu. Kirkon tornissa on vanha haljennut
kello, joka on viime vuosisadalla valettu Tukholmassa (Holmiae), niinkuin
kirjoitus kellon kyljessä osottaa. Kirkon ympärillä on hautausmaa, johon
haudattujen Siitoisen suvun jäsenienhaudoilla on useita kauneita hautakiviä.
Niistä kaunein I. Siitoisen haudalla, jonka varoilla ja muistoksi Kymölän
kansakoulu perustettiin ja ylläpidettiin, ja jotka varat sittemmin joutuivat
valtiolle, kun Kymölän seminaari syntyi.
Koska kerran on rakennuksista puhe, kerron muutamasta komeasta
rakennuksesta, joka aikoinaan koristi Sortavalan kaupungin läheistöä. Se
oli varemmin mainittu Sortavalan eli Liikolan hovi". Oliko se seudun
lahjoitusmaana ollessa myöskin ollut hovina", en tiedä varmaan, mutta
luultavaa se on. Noin 1830:nvaiheilla asui siinä suuren Salmin lahjoitusmaan hoitaja Makofski. Hän asui nelikerroksisessa puurakennuksessa,hänellä
oli hevosensiitoslaitos, jossa pidettiin orloffilaisia hevosia, oli komeat puutarhat, kasvihuoneet y. m. Sittemmin paloi rakennus, kaikki hävitettiin
ja raiskattiin eikä nyt ole jäljellä kuin muutama ulkohuoneen jäännös.
Karjalan rata, pohjoiseen päin Sortavalasta, menee aivan vanhan hovin"
paikan kohdalta, mutta ei suinkaan kenenkään mieleen juohdu, että siinä
olisi koskaan niin komeasti eletty.

Sortavalan kaupunki on vanhastaan ollut kauppakaupunki. Tämän
vuosisadan alku- ja keskivaiheilla oli tämä kauppa jotensakin laaja, ehkä
laajempikin kuin vähää myöhemmin. Päätuontitavara oli jauho. Sitä toivat
kauppiaat omilla laivoillaan Sermaksesta, joka on vakinainen jauhosatama
Syvärin suulla, ja johonVenäjän sisämaasta tulevat jauhot ensinnä saapuvat.
Jauhoja Sortavalan kauppiaat sittenlevittivät jotensakinlaajaan osaan Suomea,
nim. koko Karjalaan, osaan Savoa ja joskus Pohjanmaallekin. Silloin, näet,
ei ollut Joensuun kaupunkia eikä Saimaan kanavaa. Huomattava kuitenkin
on, että toistenkin Laatokan satamain kautta kulki jauhoja Suomen sisäosiin.
— Vientitavarana oli silloinkin voi ja vielä nahat ja turkikset. Voita koottiin
yli Karjalan, turkiksia yli Suomen. Muuttelevat tullimääräykset synnyttivät
aina erilaisia kauppakeinoja. Lie aikoinaan salakuljetustakin harjoitettu. —
Parkin vientiä, jota myöhempinä aikoina täällä on paljon harjoitettu, ei
— Puutavaraa ja kiveä sen sijaan jo aikaisin vietiin
varemmin tunnettu.
— Saimaan kanavan valmistuttua kauppa Sortavalassa pieneni,
Venäjälle.
mutta on sen jälkeen vähitellen jälleen kohonnut. Vaikka Sortavalan kauppaalue nyt ei olekaan niin suuri, kuin se oli ennen Saimaan kanavan valmistumista, on se sen sijaan anastanut yhä uusia aloja; vientiaineita on löydetty
uusia ja varallisuuden kohotessa on luonnollisesti tuontikin suurentunut.
Ensimmäinen höyrylaiva liikettä välittämään Sortavalan ja Pietarin välillä
tuli v. 1848 ja oli se Walamo", joka vieläkin tällä linjalla kulkee. Sen
jälkeen on laivojen luku lisääntynyt. Kesällä 1892 kulki,lukuisia purjelaivoja
lukuun ottamatta, 5 höyrylaivaa säännöllisesti tällä linjalla, sitä paitse oli
muutamia lastihöyrylaivoja ja rannikkolaivoja.
Kaikki vienti ja tuonti ei kuitenkaan suinkaan kulje Pietariin meritse
kesällä, vaan harjoitetaan paljon kauppaa Viipurin kanssa maitse niin kesällä
kuin talvellakin. Tämä kauppa on tapahtunut viime aikoihin saakka hevosella. Tästä rahdinvedosta oli paikkakunnalla muodostunut elinkeino, jota
tärkeänä tulolähteenä viljelivät useimmat tilallisetkin. Kesät, talvet, keväät,
syksyt, huonolla ja hyvällä säällä Sortavalan talonpoikia sai nähdä Viipurin
ja Sortavalan väliä kulkemassa kuorman päällä loikoen tai vieressä astuen.
Eivätkä yksin oman kaupungin rahtia vetäneet, vaan heitä on käynyt suuret
määrät etempänäkin rahdinvedossa, niinkuin Värtsilän ja Möhkön rautoja
■

ja malmia vetämässä, ruuniin metsissä hirsiä vetämässä y. m. Jos tästä
rahdinvedosta on jonkun verran tuloa ollut, niin on siitä ollut yhtä paljon
haittaa. Mikä maantiellä saadaan, se maantiellä syödään, sanotaan. Sillä
aikaa kuin talon mies on hevosineen rahdinvedossa kulkenut, on maa jäänyt
tarpeellisetta hoidotta. Siinä juuri on yksi syy, miksi maanviljelys Laatokan
viljavilla rantamailla on ollut niin alhaisella kannalla. Mutta nyt kun Karjalan
rata valmistuu, loppuu enin osa tästä rahdinvedosta itsestään, talonpojan
täytyy väkisinkin kaiken työnsä käyttää maanviljelykseen, ja silloin varmaankin talonpojan varallisuuskin vähitellen alkaa kohota. Peljätä vaan
täytyy, että monikin saa maksaa kalliit oppirahat, ennenkuin tähän muutokseen perehtyy.
Kun Karjalan rataa puuhattiin Sortavalasta käsin kulkemaan, tehtiin
laskuja Sortavalan viennistä ja tuonnista. Tästä arviolaskusta otan tähän
muutamia lukuja. Sortavalan tullikamarin kautta on viime aikoina vuosittain
tuotu purjehdusaikana Venäjältä tavaraa noin yhden miljoonan arvosta. Se
määrä tavaraa, joka rahdin kautta on vuodessa tuotu Viipurista Sortavalaan
ja sen lähimpään ympäristöön, arvattiin alhaisten laskujen mukaan 80,400
Zs:ksi. Vienti taas Sortavalasta ja Sortavalan kautta arvattiin seuraavaksi:
Voita 35,000 £$.; talia 1,000 La; kalaa 21,000 IM.) hevosia 950 kpl.;
lehmiä 1,000 kpl.; vasikoita 1,000 kpl.; vasikannahkoja 5,000 kpl.; lampaannahkoja 15,000 kpl.; oravannahkoja 55,000 kpl.; jäniksennahkoja 15,000 kpl.;
metsälintuja 30,000 paria;halkoja 35,000 syltä; parkkia 136,700 LH.; lumppuja
5,000 IM] tulitikkuja 1,200,000 laatikkoa; karria 200 kpl.; rekiä 200 kpl.;
kiveä, feltspaattia, kvartsia ja graniittia 300,000 IM.] lautoja, lankkuja y. m. s.
122,300 k.jalkaa; ja vielä Sortavalan pitäjän kautta Värtsilän rautaa 470,000
Lfy. Pitkänrannan vientiä ja tuontia ei yllä olevassa ole ollenkaan otettu
huomioon.

Kulkijaa tuskin näki kadulla. Kauppiaat seisoivat tai istuivat kauppapuotiensa portailla, puhelivat kadun yli keskenään, tai tuli heitä pari kolme
samoille portaille istumaan ja siinä he kenenkään häiritsemättä pelasivat
tovottia", dammia.
Luonnollisesti näissä pienissä ahtaissa oloissa kaikki tunsivat toisensa
ja seurustelivat keskenään. Jokapäiväisissä oloissa elettiin yksinkertaisesti,
mutta juhlittiin uhkeasti. Jokaisella vähänkin varakkaammalla oli omat
hevoset, ja kun talvella vieraisiin mentiin, piti hevosella mennä, vaikka
kaupunki alaltaan olikin niin pienen pieni. Puhekielenä käyttivät virkamiehet ja muut sivistyneet ja monet kauppiaatkin kodeissaan ja seuroissaan
saksaa, vaikka siinä rinnalla puhuttiin ruotsiakin. Enimmät kauppiaat
kuitenkin puhuivat suomea, johon sekoitettiin hyvin paljon venäläisiä sanoja,
kaikenmoisia termiä, seurustelusanoja,kompasanoja ja monenmoisia hoennaisia.
Tätä venäläisten sanojen käyttämistä pidettiin jonkinlaisena sukkeluutena
ja hauskutuksena. Ruotsi, jota puhuttiin, oli saanut tuntuvan vaikutuksen
Karjalan suomen murteesta. Käytettiin suuressa määrässä sanasta sanaan
suomeksi käännettyjä käänteitä, pitkät vokaalit usein muutettiin kaksoisääntiöiksi, lausumistapa oli huolimatonta ja rumaa. Vieläkin on muutamia
vanhoja ihmisiä, jotka puhuvat tätä „Vanhan Suomen" ruotsia. Näytteeksi
panen kaksi lausetta, joita eräs vanha rouva käytti kuvatessaan v. 1808:
sodan aikaa Sortavalassa: De vimla o grenadyörer o sapyörer iHymbölä
skuogana". Fyrst Suvoroff va som iege barn ihuse".
Useimmat kauppiaat arvattavasti puhuivat myös venäjää. Siten oli
paljon ihmisiä, jotka puhuivat neljää kieltä, jos oli useita semmoisiakin,
jotka sekoittivat kaikkia neljää sekaisin, eivätkä osanneet kunnolleen mitään.
Ruotsin kieli vähitellen tunki saksan tieltään sen mukaan, kuin yhteys
muun Suomen kanssa tuli vilkkaammaksi. Ruotsin rinnalla suomenkieli
pääsi piankin yhä suurempaan valtaan, eikä se täällä koskaan ole ollut niin
syrjäytetyssä asemassa, kuin monessa muussa Suomen kaupungissa, joka
on keskellä suomenkielistä väestöä. Sortavalassa oli yhteen aikaan muutamia
perheitä, joissa vanhukset puhuivat keskenään saksaa, vanhemmilla lapsilla
oli pääkielenä ruotsi ja nuoremmilla suomi. Yhdessä perheessä oli koko
paikkakunnan kielellinen kehitys edustettuna.
Nyt on saksa kokonaan

n

Elämä vanhassa Sortavalassa oli hyvin hiljaista ja monessa suhteessa
patriarkallista. Liikettä oli enemmän lauantaina ja sunnuntaina, muulloin
vallitsi hiljaisuus ja rauha, kiirettä ei ollut keliäkään. Kesäiltoina, kun
sattui tyyni auringonpaisteinen ilma, oli hiljaisuus tuntuvampi kuin koskaan.

—
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syrjäytynyt, eikä ole ainoatakaan perhettä, jossa se olisi varsinaisena
perhekielenä.
Juhlia vietettiin sekä suomalaisia että venäläisiä, ja vierailtiin vuorotellen toistensa luona. Tahvanat, uudenvuoden päivät, laskiaiset, pääsiäiset
y. m. olivat vierailupäiviä, mutta muutenkin juhlittiin, nimipäiviä, syntymäpäiviä, häitä ja muita perhejuhlia tarkasti noudatettiin, ja silloin kävivät
kaikki kaikkien luona, nekin, jotka muuten eivät seurustelleet keskenään.
Joulupyhinä pidettiin ahkeraan tanssiaisia sekä perheissä että julkisia.
Tämmöisissä tanssiaisissa oli sali aikaisimpina aikoina valaistu talikynttilöillä, joita palvelija kävi niistämässä. Musiikkia toimitettiin pianolla, joskus
—
jonkinlaisella positiivilla. Muistanpa lapsuuteni ajoilta tämmöiset tanssiaiset.
Silloin kuitenkin olot olivat jo kehittymään ja suurenemaan päin. Keskievarin" herrain puolella oli ensinnä bufettihuone. Siinä istuivat puotilaiset,
jotkut käsityöläiset ja muut semmoiset vaatimattomat, toisessa peremmässä
huoneessa olivat virkamiehet, kauppiaat ja heidän vertaisensa. Salissa
istuivat rouvat ja muut vanhemmat arvokkaat naiset tuoleilla pitkin seiniä.
Salin perällä pienessä huoneessa nuoret naiset. Piano pantiin useinkin toiseen
pikkuhuoneeseen, ovelle, ettei se pientä tilaa supistaisi. Kun joku kaupungin
vanhemmista herroista tuli ensinnä bufettihuoneeseen, nousivat siinä kaikki
seisomaan ja tulija kumarsi hiukan vastaan, toisessa huoneessa hän antoi
kättä kaikille ja meni sitten salin ovelle ja kumarteli siitä kaikille suunnille
rouville. Sitten oli hän valmis tarttumaan ohjelmaansa käsiksi, joi ehkä
ensin teetä, sitten totia ja sitten alkoi toisten vanhempien herrojen kanssa
pelata korttia. Siinä oli kullakin omat temppunsa ja sukkeluutensa, joita
sivullisen monestikin oli vaikea käsittää. Tanssi alkoi heti kun oli kokoonnuttu, naiset pysyttelivät enimmäkseen perimmäisessä huoneessa, josta
herrojen tuli heidät noutaa. Tanssin välissä laulettiin ja soitettiin pianoa,
joskus näytettiin joku kuvaelmakin ; esitelmiä ja puheita ei ollut tapa pitää.
Illan kuluessa lähettivät herrat virvokkeita naisille. Mutta tavallisesti kielsi
—
lähettäjä sanomasta, kuka oli lähettänyt, jota taas saaja tarkkaan uteli.
Näissä tanssijaisissa olivat läsnä sekä vanhat että nuoret, vietiinpä sinne
lapsiakin, jotka viettivät iltansa etehisessä ja ovilla. Puoluejakoa ei ollut,mutta
säätyerotusta kylläkin. Käsityöläiset jo aikaisin panivat toimeen omiailtamia.

—

Ravintolaelämä oli silloin monessa suhteessa erilainen kuin myöhemmin. Ravintolassa kävivät yhteen aikaan kaikkikin ;;kaupungin herrat"
ahkeraan. Siellä paljon pilaa ja vallattomuutta tehtiin, mutta oli se enimmäkseen jotensakin viatonta laatua. Juuri sen kautta, että paraimmatkin
ainekset ottivat osaa ravintolaelämään, ei se päässyt raaistumaan niinkuin
myöhempinä aikoina, jolloin nämä paremman hengen kannattajat alkoivat
vetäytyä pois.
Omituista on, että siihen aikaan ei vielä oltu löydetty luontoa, niin
sanoakseni. Eivät 1860:ntienoilla Sortavalan asukkaat vielä tienneet, että
se luonto, joka heitä ympäröi, oli erikoisen kaunis. Ja jos se tiedettiinkin,
niin ei sitä etsitty. Venematkoja tehtiin, mutta aivan lähimpään läheisyyteen
ja muutamille saarille. Yitsasaari oli ainoa kaukaisempi saari, jossa käytiin
ja jota ihailtiin, mutta se oli sattunut tulemaan erään kaupungin intelligentimmän perheen omaisuudeksi. Mannermaalle päin oli Paassonvuori suosittu
käyntipaikka. Mutta ne monet kauniit paikat Sortavalan läheisyydessä ja
saaristossa, joista jokainen nykyinen sortavalalainen on ylpeä, olivat siihen
aikaan aivan tuntemattomia. Kirjavalahden tienoot kuitenkin jo jotensakin
aikaisin taisivat saada suurenkin maineen kauneudestaan.
Sama oli asianlaita myöskin kansan-elämän, -sävelien ja -runouden.
Ei kellekään voinut juohtua se ajatus mieleen, että kansa, talonpoikainen
kansa osaisi laulaa todellakin kauniita lauluja, joita sivistyneittenkin kannatti
laulaa, vaikka laulua jo siihen aikaan suuresti suosittiin. Ainoa kansanlaulu,
jota jo aikaisin opittiin tuntemaan, mutta jota myöskin luultiin ainoaksi, oli
„Kukkuu, kukkuu". On miehiä, jotka ovat täältä kotoisin, ja jotka sitten
koko sielullaan ja sydämmellään ovat antautuneet kansalliseen liikkeeseen,
ja ovat harrastaneet kaikkea kansallista ja kansanomaista. Mutta he kertovat
itse, että ei heidän nuorena ollessaan osattu ajatella, että kansanelämään,
tapoihin, säveliin, runouteen kannatti tutustua. Se ajatus ei ollut vielä
täällä herännyt.
Mutta kummako, jos ei kansanelämää tunnettu, eipä tunnettu oman
maan taiderunoilijoitakaan. Runebergmyöhään täällä tuli yleisesti tunnetuksi
ja tunnustetuksi, sen sijaan G-öthe, Schiller, Körner, Shakespearekin olivat
tuttuja ja oli niillä hartaat ihailijansa. Olipa aikomaan seurapiiri, eräs
9
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sentapaisia yrityksiä toimeen pantava, niin lauluseura asian pani alkuun ja
— Tästä piiristä lähti myös musiikkiseura, joka 1877 perusti
sai aikaan.
torvisoittokunnan kaupunkiin.
Musiikin ohella on Sortavalassa ammoisista ajoista harrastettu näytelmätaidetta. Seuranäytelmiä on näytelty ahkeraan ehkä jo 60:nvuoden kuluessa.
Harva talvi on ollut, ettei ainoatakaan näytelmää olisi näytelty. Näyttämöt
tosin ovat olleet pienet,ja kaikenmoiset näyttämöllisetapuneuvot vaillinaisia
ja yksinkertaisinta laatua, syrjäosat ovat olleet tottumattomien ensikertalaisten käsissä ja yleisö harvalukuista, vaikka kyllä pienen huoneen täydeltä.
Mutta innostus on sen sijaan ollut suuri sekä näyttelijöissä että katsojissa.
On useinkin ollut näytelmätaiteen harrastajia, jotka olisivat sijansa täyttäneet
suuressakin teatterissa. Ja kiitollisempaa yleisöä harvalla näyttelijäkunnalla
on ollut. Sivistysoloja ja niiden kehitystä kuvaavat hauskasti näytelmät,
joita kunakin aikana näyteltiin.
Ensinnä 1840:n tienoilla näyteltiin saksalaisia näytelmiä, kerrotaanpa,
että oli esitetty Schillerin 73 Cabale undLiebe", KörnerinToni" jaRosamunda".
Vähitellen ruvettiin näyttelemään myös ruotsinkielisiä, ja pian saksalaiset
jäivät kokonaan unohduksiin, samalla kun koulukieli ja nuoremman polven
seurustelukieli muuttui ruotsinkieleksi. Mielellään valittiin laulukappaleita.
Ja ennen pitkää ruvettiin näyttelemään ruotsinkielisten ohessa suomenkielisiä.
Yhä selvemmin alettiin, tajuta, että oli suuremmankin yleisön tarpeita tyydytettävä. Vuosina 1854 — 60 oli näytelmäinto ylimmillään, silloin näyteltiin
15 ruotsinkielistä näytelmää, joista mainittakoon Guldkorset", Ett skärgärds
äfventyr", En majdag iVärend". Aikakaudella 1860—80 näyteltiin 23 uutta,
paitse eräitä ennen näyteltyjä. Niistä mainitsen: Kung Renes dotter",
Preciosa", Veteranens jul", Titians första kärlek", Lilla sängfägeln",
En Midsommarnatt iDalarne", ?,Vid en fjellbod" y. m. m. 1880:njälkeen
on ruotsinkielisiä näytelty vaan muutamia yksityisiä kertoja. Ensimmäinen
suomenkielinen näytelmä, joka Sortavalassa näyteltiin joku vuosi ennen
1860:tta,oli Silmänkääntäjä". Koska käytettävissäni sattuu olemaan luettelo
suomenkielisistä näytelmistä, jotka esitettiin vuoteen 1880 saakka, mainitsen
ne tässä kaikki. Vuonna 1862 näyteltiin Riita-asia", joku aika sen jälkeen
Kalatyttö", v. 1869 ;,AntoniusPutronius", v. 1870 Kommunisti" ja »Silmän-

intelligentti nainen keskustana, joka pani toimeen kirjallisia iltamia, Schilleriltoja, Göthe-iltoja, Shakespeare-iltoja j. n. e. Niissä luettiin yksistään sen
illan kirjailijaa, ja vanhemmat kertoivat ja selittivät nuoremmille luettua
ja siihen liittyvää. Elipä tässä piirissä omituista jälkimaininkia liikkeestä, joka
jo edellisellä vuosisadalla oli aaltoiluun kohottanut mielet Euroopan sivistysmaissa. Se oli jonkinlainen ratsionalistinen liike. Kerrotaan heidän kokoontuneen yhteen, lukeneen raamattua ja arvostelleen sitä järjen kannalta,
samoin kuin Saksan ratsionalistit tekivät 17-sataluvulla (Reimarus y. m.).
Olen jo pari kertaa maininnut, että laulua ja soittoa suuresti suosittiin
ja rakastettiin vanhassa Sortavalassa. Luullakseni paikkakunnan paraimmat
henkiset voimat ja harrastukset yhtyivät musiikissa. Samoihin aikoihin
kuin Pacius Helsingissä synnytti neliäänisen mieskvartettilaulun,muodostui
Sortavalassakin kvartetti. Aikojen kuluessa on sitten ollut suurempia ja
pienempiä laulukuntia aina sen mukaan, kuin laulajia on sattunut olemaan.
Välistä on Sortavalan mieslaulukuntaan kuulunut erinomaisia laulajia, se
on joskus voinut tyydyttää suuriakin vaatimuksia. Mainitsen vaan yhden
—
ainoan nimen Paldani. Sekaääninen laulu pääsi paljoa myöhemmin voimaan.
Vuonna 1868 perustettiin lauluseura, joka harrastaen etusijassa sekaäänistä
laulua, pysyi voimassa vuoteen 1880. Sen jälkeen on ollut lauluseuroja eri
nimellä milloin mies-, milloin nais-, milloin sekaäänisiä. Mutta jo aikaiseen
oli käsityöläisillä oma erityinen lauluseura. Juhlatiloissa ovat tavallisesti
kaikki paikkakunnan lauluseurat yhtyneet yhdeksi. Yhteislaulun rinnalla
on harjoitettu myös sololaulua ja pianonsoittoa, joskus muutakin instrumenttimusiikkia.
Lauluseuralla ja laulun harrastuksella on syrjäisessä japienessä paikkakunnassa paljoa suurempi merkitys, kuin suuremmissa oloissa eläjät voivat
arvatakaan. Ja ennen oli se vieläkin suurempi kuin nyt. Ensinnäkin on
laulu ja soitto sopiva yhdistämään eriäviäkin voimia, joita ei ole varaa
hajoittaa. Toiseksi musiikin jalo taide liitti yhteen paraimmat henkiset
voimat, lauluseuraan liittyi näet musiikin ystävinä muitakin kuin vakinaiset
laulajat. Lauluseura oli se piiri, jossa kaikki aatteelliset harrastukset saivat
alkunsa. Jos oli jokin isänmaallinen merkkipäivä juhlallisesti vietettävä,
taikka oli varoja koottava johonkin isänmaalliseen yritykseen tai muita
10
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kääntäjä", 1871 7,Lea", Kalatyttö" ja Kassan avain", 1875 Sydän unhotettu", 1877 „Yökausi Lahdella" ja Yö ja päivä", 1878 wLea" ja ;;Katsokaa
peiliin", 1879 Hellät sukulaiset" ja „Tanssikengät". Sen jälkeen on etusijassa

Avuliaisuus pienissä kaupungeissa on usein suuri ja niin se on
Sortavalassakin aina ollut. Kullakin vähänkin varakkaammalla perheellä
on omat turvattiinsa ja autettavansa sekä kaupungissa että maalla. Jo v.
1850:nvaiheilla perustettiin Rouvasväen yhdistys, joka on muutellen pysynyt
eleillä nykyaikaan saakka. Ajan tarpeen mukaan on se vaikuttanut paljon
hyvää, välistä suurtakin toimeliaisuutta osottaen. Varsinkin suurina katovuosina 1866-— 68 oli sen tuottama siunaus ollut suuri. Eri aikoina on
se ylläpitänyt kouluja, milloin köyhienlasten koulua, milloin käsityökoulua
kerjäläisille milloin milläkin nimellä, sekä vakinaisempia että väliaikaisia
aina tarpeen mukaan. Kaikilla on kuitenkin ollut yksi tarkoitus: köyhien
lasten auttaminen sekä aineellisesti että henkisesti.
Ennenkuin siirryn toisille aloille tahdon kertoa pari pikku seikkaa,
jotka nekin osaltaan kuvaavat elämää vanhassa Sortavalassa. Kaupunkiin
oli pitkät ajat majoitettu komppania venäläistä invalidiväkeä. Heidän
kasarmikseen rakennettiin se rakennus, joka viime aikoina niin kauvan on
ollut sairashuoneena. Varastohuoneensa heillä oli sillä niemellä, jolla nyt
on seminaarin miesluokkarakennus, josta seikasta niemeä liekin ruvettu
kutsumaan Ampariniemeksi. Harjoituksiaan pitivät he sillä torilla, jolla
kaupungintalo nyt sijaitsee. Väkeä taisi komppaniassa olla enintään 100
miestä, niillä yksi upseeri ja yksi varastojen hoitaja. Vuosittain kävi näitä
tarkastamassa venäläinen kenraali, joka majoitettiin yksityiseen perheeseen.
— Toinen pikku piirre,
Noin 60-luvun alussa komppania siirrettiin pois.
jonka vielä tahtoisin kertoa, on se että kaupungilla oli tämän vuosisadan
keskivaiheilla yhteinen kaalimaa, jossa kullakin perheellä oli omat penkkinsä;
liekö tämä ehkä Venäjältä tullut tapa.

;j

suomenkielisiä kappaleita esitetty, niinkuin „Nummisuutarit", „Murtovarkaus",
Roinilan talossa", „Saimaan rannalla", Kuopion takana", „Yhdistysjuhla",
osia Daniel Hjortista", monia muita sekä kotimaisia että käännöksiä mainitsematta.
Oloja kuvaavaa on, että 70-luvulla käsityöläisillä oli erikseen omat
näytelmähommansa, omat pukuvarastonsa j. n. e. Myöhemmin ovat voimat
yhtyneet ja näyttelijöitä on valittu tarpeen mukaan eri kansankerroksista.
Näytelmien ohessa esitettiin kuvaelmia. Niihinkin aiheet ensinnä
haettiin kaukaa vieraista, sitten läheisistä, kotoisista aiheista. Kerran kuvattiin wShakespearen runotar" erään kuvan mukaan. Myöhemmin on otettu
aiheet „Vänrikki Stoolista", Kalevalasta ynnä muista sellaisista. Myöskin
pukutansseissa, joita nuoriso ahkeraan on harjoittanut, kuvastuu kehitys
muukalaisesta ja saksalaisesta ruotsalaiseen ja ruotsalaisesta suomalaiseen.
Ennen esitettiin sveitsiläisiä tanssia j. m. s., sitten taalalaisia ja sitten
suomalaisia.
Kerran henkisestä elämästä puhuessani tulee mainita, että Sortavalassa
jo kauvan sitten oli olemassa kirjapaino. Se oli pikapaino ja oli sen omistaja
Holmström. Se oli käytännössäkoko viidennen vuosikymmenen. Sen jälkeen
omistaja muutti Viipuriin ja vei kirjapainonsa mukanaan. Kirjapaino ei
ollut aivan pieni, paitse omistajaa työskenteli siinä neljä ja viisikin henkeä.
Kirjoja painettiin yksistään hengellisiä, se oli ollut kirjapainon omistajalla
vakinaisena prinsiippinä. Suuri osa tässä kirjapainossa painetuista kirjoista
oli Sortavalan silloisen kappalaisen Henrik Renqvistin kirjoittamia. Tämä
H. Renqvist oli, niinkuin yleisesti tunnetaan, suuri herätys-saarnaaja, ja
synnytti hän paikkakunnalla vilkkaan henkisen liikkeen, jonka jälkimaininkia
vielä siellä täällä tuntuu. Vanhemman kansan keskuudessa näet vielä elää
rakkaassa muistossa >,Kukkos-pappi" ja hänen opetuksensa.

On yksi seikka, josta tahallani en vielä ole mitään puhunut, koska
sen yhteydessä olevat seikat erittäin tuntuvasti ovat vaikuttaneet siihen
Sortavalan uudistukseen ja nuortumiseen, joka viime vuosikymmenellä on
tapahtunut. Se on kouluolot.
Ruotsinvallan aikana olivat Vanhaan Suomeen samat hallinnolliset,
oikeudelliset ja uskonnolliset tavat ja olot juurtuneet, jotka muussakin
N

Suomessa vallitsivat. Kun ero muusta Suomesta tapahtui, ei näitä oloja
muutettu, kuin osaksi ja vähitellen. Uskontohan pysyi kokonaan entisellään,
hallituslaitos osaksi, virallisena kielenä pysyi vastakin ruotsi. Sen vuoksi
täytyi pappien ja virkamiesten hankkia sivistyksensä rajan takaa muun
Suomen kouluista ja yliopistosta, oman paikkakunnan koulut eivät tarvetta
riittäneet tyydyttämään. Papit pysyivät koko eron ajan tietääkseni samalla
sivistyskannalla kuin muussakin Suomessa, sillä mihin ei oman seudun
voimat riittäneet, siihen saatiin apua. Pidettiinpä Vanhan Suomen tarpeiden
tyydyttämistä tässä suhteessa tärkeänä velvollisuutena. Virkamiehistö sen
sijaan ei pysynyt samalla korkeudella, sen sivistysmäärä aleni. Täytyi
useinkin tyytyä semmoisiin, joilla oli pelkät koulutiedot, ehkä nekin niukat.
Viime aikoina joskus saatiin Tarton yliopistossa lukeneita virkamiehiä. Onko
Turun yliopiston ylioppilaiden joukossa 18:11avuosisadalla mainittu ketään,
joka olisi ollut Sortavalasta kotoisin, en tiedä. Niissä muutamissa luetteloissa, joissa olen tietoja tavannut, eiketään mainita. Uukuniemestä mainitaan
parikin. Vasituisesti asiaa tutkien ehkä saataisiin tietoja enemmänkin.
Ensimmäiset tiedot Sortavalan kouluoloista ulottuvat 1600-luvulle,
jolloin sanotaan Sortavalassa olleen koulu, pedagogium ja kerrotaanpa Kristina
kuningattaren sitä parantaneenkin. Koko koulu lakkautettiin alussa 1700-lukua. Sitten oli Sortavala koulutta vuoteen 1757, jolloin kaupunkilaiset
perustivat kaupungin koulun", ja palkkasivat siihen yhden opettajan.
V. 1788 tämä koulu muuttui normaali- eli kansakouluksi", siinä jo annettiin
opetusta saksan ja venäjänkielillä. Tämän sijaan tuli v. 1806 Sortavalaan
pienempi piirikoulu (Kreisschule) sekä 1810 alkeiskoulu. Nämä koulut
tulivat Tarton v. 1802 perustetun yliopiston ja sen kuraattorin alle. Yhteys
Tarton kanssa tuli sen kautta vilkkaammaksi; sieltä saatiin, niinkuin jo
mainittiin, joskus virkamiehiäkin. Ja sen kautta saksalaisuuskin pääsi ItäSuomessa, yhä suurempaan valtaan tuli sivistys- ja seurustelukieleksi. Kun
Vanha Suomi Yhdistettiin muuhun Suomeen, otettiin koulutkin v. 1812
Tarton yliopiston alta ja joutuivat Porvoon tuomiokapitulin valtaan. Mutta
muuten ne jäivät vielä pitkiksi ajoiksi samalle kannalle, vasta 40-luvun
alussa ruvettiin perinpohjaisia muutoksia tekemään. Olen sattunut löytämään
pari numeroa koulun opettaja- ja oppilasluvusta v. 1812 ja 1831. Edellisenä

vuonna oli koulussa kaksi opettajaaja 31 oppilasta, mutta v. 1831kaksi opettajaaja ainoastaan 6 oppilasta. Nähtävästi silloinniinkuin myöhempinäkinaikoina
oppilasluku pysyi pienenä vaihdellen satunnaisten asian haarain mukaan.
Tämä vanha koulu, jossa meidän päiviemme vanhukset vielä ovat
käyneet, oli omituinen laitos. Enimmät oppilaat kouluun tullessaan osasivat
tuskin muuta kuin suomea, jotkut ruotsia, harvat saksaa ja venäjää. Mutta
saksaksi ja venäjäksi kuitenkin luettiin. Venäjäksi luettiin historiaa ja
maantiedettä, saksaksi muita aineita, katkismusta, matematiikka j. n. e.
Luonnollisesti meni paljon aikaa hukkaan outojen opetuskielten oppimiseen.
Kovan rangaistuksen uhalla oli poikia myöskinkielletty puhumasta väliaikoina
koululla keskenään muuta kuin saksaa ja venäjään. Etenkin se, joka
tavattiin suomea puhumasta, sai olla varma selkäsaunasta. Mutta miten
puhut, kun et osaa? Pojat siihen kuitenkin keksivät sukkelan keinon,
puheen aluksi sanottiin aina mitä se on saksaksi" ja sitä toistettiin pitkin
matkaa. Eihän heitä voinut rangaista, kun he juuri kysyivät, miten se muka
oli sanottava. Tähän lauseparteen olivat pojat sitten olleet niin tottuneet,
etteivät he erehdyksissäkään jättäneet sitä sanomatta. Opetustavoiltaan
taisi koulu olla hyvinkin alkuperäisellä kannalla. Opettajat olivat useinkin
itsevaltiaita tyrannia, jotka ankarimmalla tavalla rankaisivat oppilaitaan.
V. 1842 tuli opetuskieleksi ruotsi ja siitä taas suomi aikaa myöten
olojen pakosta. Ala-alkeiskoulun nimellä tämä koulu eli siksi kunnes se
koulumullistusten aikana muutettiin kaksiluokkaiseksi realikouluksi, siitä
taas alkeiskouluksi ja viimein v. 1892 kokonaan lakkautettiin. Sen sijaan
kaupunki valtion avulla syksystä 1893 alkaen aikoo perustaa viisi-luokkaisen
lyseon. Vanha koulu, rehtorin koulu" niinkuin sitä usein on kutsuttu, on
enimmäkseen viettänyt kituvaa elämää, oppilaita on tavallisesti ollut vähän,
ja ne suureksi osaksi semmoisia, jotka ovat koulupenkeillä kuluttaneet
jonkun vuoden tullakseen kyllin vanhoiksi käytännöllisen elämän toimiin
ryhtyäkseen. Ne, jotka ovat tahtoneet lapsiaan pitemmälle koulita, ovat
ne jo heti alusta lähettäneet muuanne, välttääkseen uudistuvia muutoksia
ja tutkintoja. Toivottavasti uudelle koululle koittaa parempi tulevaisuus.
Kaupungin koululla on aivan kaupungin läheisyydessä ollut vaarallinen
kilpailija, nimittäin I. Satoisen kansakoulu läheisellä Kymölän tilalla. Valtio12
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neuvos H. Hallonblad ja hänen puolisonsa rouva E. Hallonblad, tunnetut
monista lahjoituksistaan ja suuresta hyväntekeväisyydestään, jättivät v. 1863
valtion haltuun 200,000 markkaa, sillä ehdolla että valtio tämän summan
koroilla ylläpitäisi Sortavalan pitäjässä heidän suunnittelunsa mukaisen
kansakoulun, jolla he rouva Hallonbladin isän, Sortavalan kauppiaan I. Siitoisen muistoksi antoivat L Siitoisen kansakoulun" nimen. Tämän koulun
hyväksi määräsivät he vielä Kymölän 11/,l 1/, manttaalin suuruisen maatilan
ja rakennuttivat tähän komeat koulukartanot, kaksi kaksikerroksista rakennusta ynnä muita pienempiä. Tämä kansakoulu perustettiin jo kolme vuotta
ennenkuin muu kansakoulutoimi maassamme tuli varsinaisesti järjestetyksi,
samalla oli se meidän nykyisiä kansakoulujamme laajempi. Ennen koulun
alkamista lähetettiin koulun ensimmäiset opettajat perustajien kustannuksella
ulkomaille, Sweitsiin ja Saksaan sikäläisiä kansakouluja tutkimaan. Nämä
opettajat olivat koulun johtaja Fr. M. Saukko, pastori Lyra ja neitiBöcker.
Opettajavoimia pian kuitenkin lisättiin ja hankittiin yksi opettaja ja yksi
opettajatar lisää. Kouluja oli sekä poika- ja tyttökoulu ja vielä lastentarha.
Sitä paitse oli tyttökouluun yhdistetty sisäoppilaslaitos ja lastenseimi.
Kumpaisessakin koulussa oli vielä varustettu olintiloja suurelle joukolle
käymäoppilaita. Alussa oli kouluun yhdistetty suuri maanviljelys ja karjanhoito, mutta sitä pienennettiin ennen pitkää ja annettiin maa arennille.
Tämä koulu avattiin v. 1864 ja pysyi voimassa vuoteen 1880. Koulu oli
koko elinaikansa hyvässä kunnossa, oppilaita siihen kertyi paljon eikä
ainoastaan omasta pitäjästä vaan useista naapuripitäjistäkin. Siitoisen
kansakoulun" merkitys on varmaankin ollut suuri sekä sivistyslaitoksena
että tienraivaajana.
Tämän kansakoulun kaikkineen maineen varoineen tarjosivat perustajat
aikoinaan Sortavalan kunnalle, mutta meidän kansa on varovaista eikä se
kesken suostu tuumiin, joita se ei täydelleen tajua. Ja tapahtui niin omituisesti, että kunta ei ottanut tätä lahjaa vastaan, peläten siitä aikaa myöten
mahdollisesti saavansa kustannuksia.
Kun ajatus toisen kansakouluseminaarinperustamisesta heräsi,päättivät
puolisot Hallonblad tarjota valtiolle ainaiseksi kansakoulun ylläpitämiseksi
määräämänsä summan 200,000 markkaa sekä koko Kymölän tilan raken-

nuksineen kaikkineen, sillä ehdolla, että valtio perustaisi Kymölän tilalle
täydellisen mies- ja naisseminaarin. Kun valtiopäivillä v. 1877 seminaariasia
oli ratkaistavana vaikutti luonnollisesti tämä tarjous suuresti säätyjen
päätökseen, ja seminaari päätettiin Sortavalaan Kymölän maalle perustettavaksi.
Naissivistystä varten on jo 30-vuoden ajan ollut Sortavalassa yksityinen
tyttökoulu. Se on yleensä hyvin täyttänyt tarkoituksensa. Alkujaan siinä
ruotsi oli opetuskielenä ja saksaa etenkin luettiin paljon, oppilaiden piti
välitunneilla puhua saksaa j. n. e. Mutta ajan vaatimuksia on noudatettu
sekä opetustavoissa että opetuskielessä. Jo muutamia vuosia on koulu ollut
kokonaan suomenkielinen. Tämäkin koulu on koonnut oppilaita laajalta
alalta Karjalaa, viime vuosina on siinä oppilasmäärä vaihdellut 70 ja 80
välillä.
*

*

*

Jo useampia kertoja olen jonkinlaiseksi raja-ajaksi ottanut vuoden
1880. Ja käännekohta,uuden aikakauden alku se olikin Sortavalalle. Silloin
näet Sortavalan viereiselle Kymölän tilalle perustettiin ja avattiin kansakouluopettaja- ja -opettajatar-seminaari. Silloin uusia voimia saatiin paikkakunnan
henkisiä pyrintöjä kannattamaan ja edistämään. Siitä pitäen kaupunki taas
alkoi nopeammin kasvaa ja kehittyä.
Niinkuin jo sanoin Siitoisen kansakoulu ynnä siihen kuuluvat maat
ja rakennukset sekä varat lahjoitettiin valtiolle. Kymölän maille on sen
jälkeen vähitellen rakennettu toistakymmentä uutta rakennusta, luokkarakennuksia, voimistelurakennuksia, internaattia, rakennuksia seminaarin
mallikouluja varten, ruokalaitoksia varten, kasvihuone y. m. Seminaari on
pieni yhteiskunta. Opettajavoimia siinä on runsaasti: 11 miehistä opettajaa
ja 5 naisopettajaa, sitten seminaarin mallikouluissa 2 mies- ja 2-naisoppettajaa
ja näiden lisäksi ruuanlaittajia, verkmestaria, puutarhuria ja muita ammattimiehiä. Nyt on jo Sortavalan seminaari ennättänyt päästää kymmenisen
— niin kutsutaan seminaariin
opettajasarjaa maailmalle, ja sen mallikouluissa
—
liitettyjä kansakouluja
on käynyt suuret määrät lapsia sekä kaupungista
että maalta.
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Monessa suhteessa on vielä henkinen elämä viime aikoina paikkakunnalla edistynyt. Alempienkin kansankerrosten sivistystarpeiden tyydyttämistä on yhä enemmän ruvettu harrastamaan ja ajattelemaan. Säätyerotus ei ole yhtä jyrkkä kuin ennen, yhteisharrastuksissa kaikki voimat
— Kuitenkaan en suinkaan tahdo sanoa, että kaikki parannukset
yhtyvät.
ja uudistukset olisivat yksin viimeisen kymmenen vuoden ansioksi luettavat,
alku ja perustus oli niihin jo ennen laskettu. Enkä myöskään tahdo sanoa,
että täällä yksimielisyys olisi suurempi kuin muualla. Puoluejako kielikysymyksen kannalta ei Sortavalassa ole aivan vanha ja sen vaiheista voisi
kertoa monta hanskaa tapausta, mutta ovat ne vielä meidän päiviemme
tapauksia. Meidän aikaamme sanotaan seurojen ajaksi, ja syrjäisessä
Sortavalassakin on seuroja monenmoisia, jotka kaikki tarkoittavat jotain
hyvääyleistä harrastusta.Koulua pidetään kaupunginkäsityöläistenapulaisille,
palvelusväelle y. m., silloin tällöin on pidetty kansantajuisia luentoja sekä
kaupungissa että maalla. Kaupungissa sijaitseva kangaskoulu on yhä
vaurastumaan päin. Ja talven 1892 — 3 vaikutti ensimmäistä vuotta merimieskoulu, jossa valmistetaan kipparia Laatokan laivoille. — Harrastuksia
on monenmoisia, samoin on tarpeita, työtä on paljon tehtävää, mutta, on
myös useita, jotka yhteisen hyvän vuoksi ovat valmiit uhrautumaan. Tulevatko kaikki voimat paraiten käytetyksi, saavutetaanko, mitä tarkoitetaan,
sen tulevaisuus osoittaa, eteenpäin ainakin pyritään. Karjalan radan valmistumisesta toivotaan Sortavalalle ja koko Karjalalle uutta virkeätä edistystä.

Seminaarin perustus on monessa muussakin suhteessa vaikuttanut
kaupungin oloihin. Kaupunki on kasvanut, koko Kymölän puoleinen kaupungin osa on sen jälkeen syntynyt ja yhdistetty vanhaan kaupunkiin
pitkällä käymäsillalla, josta on tullut kaupunkilaisten suosituin kävelypaikka.
Paikkakunnalla on perustettu pysyväinen kirjapaino ja sanomalehti Laatokka", joka sekin jo on alkanut toisen kymmenluvun vaikutuskauttaan.
Kansakouluja on perustettu useita sekä Sortavalan pitäjään että kaikkiin
naapuripitäjiin. Rajapitäjiinkin on jo toistakymmentä kansakoulua syntynyt
sinne uudisviljelystä harjoittamaan. Kaikenmoisia yhteisiä asioita on ruvettu
entistään paljoa virkeämmin ajamaan. Kaupungissa on katuja oijottu ja
paranneltu ja uusia avattu. Vanhoja rakennuksia on lunastettu ja purettu
kaupungin katujen järjestelyä varten, rakennuksia yhteistarkoituksia varten
on rakennettu, laituria rakennettu, kaupungille lisämaita hankittu, jo aikaisemmin kaupungin omaksi joutunut puistoksi muodostettu Vakkosalmi
Kuhavuorineen on yhä siistimmäksi siistitty ja somemmaksi somistettu.
Eteenpäin on pyritty sen mukaan kuin voimat vaan ovat riittäneet. Ulosteot
ovatkin Sortavalassa sen vuoksi hyvin suuret. Mutta paljon onkin ollut
uudistettavaa ja korjattavaa ja toimitettavaa. Noin parikymmentä vuotta
sitten elettiin tyytyväisinä oleviin oloihin, eteenpäin vähän ajateltiin, eikä
kukaan silloin uskonut kaupungin rupeavan siitään kasvamaan ja varttumaan.
Säästöjä ei tehty vastaisen varaksi ja mitä vähän entisiä oli ollut, nekin
kulutettiin. Senpä vuoksi nyt vaaditaankin suuria ponnistuksia ja uhrauksia.

Sortavalasta etelään.
Sortavalan kaupungista kun lähdemme ulos Laatokalle päin on meillä
laaja saaristo kuljettava. Alkumatkasta kuitenkin ainoastaan vasemmalla
puolella on saaria, oikealla on mannermaa aivan lähellä. Suurin saari Sortavalan saaristossa on Riekkalan saari. Se ulottuu aivan lähelle kaupunkia,
—
on pituudeltaan noin B—lo8 10 km, leveydeltään erilainen. Syvät lahdet tunkevat

—

siihen eri tahoilta pirstoen saaren omituisiksi niemekkeiksi. Pääväylää Sortavalasta käsin kulkiessa ei tätä kuitenkaan huomaa, ranta näyttää jotensakin
eheältä. Saari on vuorista, jyrkkäseinäiset vuoren harjanteet kulkevat pitkin
saarta pohjosesta etelään. Likempänä mannermaata on rannan ja vuorenselänteen välissä peltoja, etempänä selänne kulkee pitkin rantaa.
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