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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Kun kulkuväylää myöten kuljemme eteenpäin on väylä ensin kapea
pienempiä saaria on tienvarressa, mutta kohta alkaa väylä laajeta. Jo
saarien ja niemien välistä pilkottaa näkyviin aava Laatokka. Kasvullisuus
on rantamailla käynyt niukemmaksi. Hiekkalan saaren loivasti veteen
viettävä kallioinen ranta on jotensakin kolkkoa, siellä täällä penkereillä
kasvaa vaan jokin matala havupuu, petäjä tai kataja, joukossa joku leppä
ja pihlaja, välistä koivukin. Saavumme pienelle lahermantapaiselle; veteenkaartuvat kalliot ympäröivät sitä. Outo pysähtymättä siitä varmaankin
sivu kulkisi. Mutta jos on muassa joku, jolle seutu on tuttua, niin se
varmaankin neuvoo, että tästä lähtee Kekrinlahti, joka katsomista ansaitsee.
Melkein vastenmielisesti outo matkustaja taipuu siihen poikkeamaan
niin vähäpätöiseltä se näyttää. Mutta aivan odottamatta aukeaa kahden
kallion välistä laherman oikeanpuolisesta sopukasta salmi. Siitä se oikea
Kekrinlahti vasta alkaakin. Toisella rannalla on heti korkeanpuoleinen,
jyrkästi viettävä vuori, kauniin sekametsän peittämä, paitsi missä harmaa,
erivärisen sammalen ja jäkälän kattama kallio on ollut liian jyrkkä ja sileä
puunjuurille kiinnityspaikkaa tarjotakseen. Etempänä on vihoittavaa lehtimetsää, nurmia ja peltoja. Jos syvemmälle pyrimme kapenee lahti taas
salmeksi, kohta uudestaan levetäkseen. Neljästi se siten kapenee. Kaikkiaan
on se pari kilometriä syvä. Kuva on otettu ensimmäisen salmen kohdalta.
Varmaankin jylhän omituisen luonnon vuoksi Kekrinlahteen monet
— Asukkaat sen varsilla, samoin
tarut liittyvät, niinkuin jo nimikin osottaa.
kuin muissakin Hiekkalan saaren kylissä ovat rohkeita kalastajia.
Jos Kekrinlahdesta jatkamme matkaa eteenpäin niin toisella puolella
kulkuväylää on vinosti lahden kohdalla komea Haukkariutta. Se on korkea,
melkein äkkijyrkkä vuorenseinämä, jonka joka penkereellä on jokin puu.
Siitä eteenpäin on suuri Tamhangan saari. Se on yltyleensä kalliorantainen, toisin paikoin nämä rantakalliot ovat korkeita, kauniin metsän
peittämiä. Tamhangan saari on jaettu kahteen osaan. Sekä idästä että
lännestä pääsemme kapean salmen kautta, joista toinen on nimeltä Karjalan
salmi wsisusjärveen", josta etenkin eteläpuoliskolle ulottuu toinen pitkä,
kapea lahti toisensa perästä, muodostaen siten kapeita kallioisia niemekkeitä.
Omituinen on tämä Tamhangan saari vielä siitäkin,että siinä on kokonaista

neljä pientä lampea, jyrkkien kallioseinämien välissä. Sisusjärven" rannat
ovat osaksi nurmirantaisia, joilla kasvaa kaunista sekametsää, osaksi kalliorantaisia. Korkein ja jyrkin näistä on Ruotsin vuori, se on kuvassa näkyvästä
niemekkeestä vasemmalle. Näiltä vuorilta on laaja näköala yli Sortavalan
saariston ja aavan Laatokan. Näkyypä korkeimmalle vuorelle, joka on
keskellä saarta, pikku lammen rannalla, Impilahden ja ehkä Salminkin
saaristoa idässä, lännessä taas Jaakkiman ja Kurkijoen, etelässä näkyvät
selvään Valamon saaret, välkkyvine kirkontornineen.
Vasta viime aikoma on täällä yksi perhe talvensa viettänyt. Tamhanka
samoin kuin useimmat isommat ulkosaaret Sortavalassa on jaettu moniin
palstoihin, jotka kuuluvat sisemmillä saarilla oleviin taloihin. Kullakin
palstalla on pikku mökki 7Jkarjamökki". Samoin kuin monissa muissa tienoin
Suomea karja viedään kesäksi ;,salolle" ja vuorimaassa vuorille, niin se täällä
viedään saareen". Luonnollisesti useimmassa 7,karjamökissä" kesällä asuu
nuori neito karjaa hoitamassa. Monet näistä mökeistäovat sievissä paikoissa
kauneiden puiden keskellä kalliokielekkeellä. Varmaankin moni nuori mies
on käynyt kullakseen etsimässä karjamökissä" asuskelevaa neitosta.

Lukuisat salmet, lahdet, selänteet näillä tienoin eivät suinkaan ole
autioita ja elottomia vaan monenlaiset pyydysmiehet liikkuvat kesät talvet
niillä. Kalastajat ja hylkeenpyytäjät liikkuvat veneissään joka lahermassa,
joka kalliolle ja luodolle poiketen, joka selänteen pitkin ja poikki kulkien.
Suuremmat ja pienemmät alukset höyrylaivoista pieniin soutusaimoihin
saakka uurtavat ahkeraan ensimmäisen jään lähdettyä viimeiseen avoveteen
veden pintaaa. Eikä talvellakaan, jolloin karjamökit ovat tyhjinä, jolloin
kalastajan vene on maalle vedetty, kauppiaan laiva talvisatamassa,selänteet
jää autioksi ja elottomiksi. Heti kun jäät kannattavat ovat kalastajat taas
liikkeellä, pyydyksineen jään alta meren antia etsien. Ja myöhemmin
peurankin ajajia liikkuu ulkosaarien tienoilla. Mutta katselkaamme vähän
tarkemmin näiden reippaiden saarelaisten elämää.
Kansa Sortavalan pitäjässä on suureksi osaksi köyhää, maanviljelys
on takapajulla, rakennukset ovat usein huonoja. Saaristossa tästä kuitenkin
näkyy useampia poikkeuksia. Näkee siistiä rakennuksia, jotka tosin eivät
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tavallisesti suuren suuria ole, paraimmissa tapauksissa kaksi tupaa ja kammari, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta kuitenkin näyttävät
toimeen tulevien ihmisten asunnoilta. Pellot talojen ympärillä ovat pieniä,
kallioiden välitse pujottelevien laaksojen vaikutuksesta usein hyvinkin säännöttömiä. Karja on pieni sekin. Maanviljelys ja karjanhoito on vaan sivuelinkeino, pääelinkeino on kalastus. — Kesät, syksyt pienissä avonaisissa
veneissä usein rauhattomilla vesillä liikkuminen on kansasta kasvattanut
rohkean ja reippaan väestön. Kalastus on epävarma elinkeino. Se saattaa
antaa paljon mutta vähänkin. Viikkomääriä „meren" luodoilla elettyään
voi kalastaja palata melkein tyhjin käsin. Apaja toisensa perästä antaa
jonkun pienen maiman", mutta antaapa joskus yksikin apaja kerralla monen
kymmenen markan saaliin. Tämä epävarmuus, voiton mahdollinen suuruus
on vaikuttanut kansan luonteeseen. Sillä on vilkas, rohkea mielikuvitus.
Elinkeinoaan saarelainen rakastaa. Kalastus on samalla urheilun tapaista.
Entisten suurten saaliiden muisto kiihoittaa mielikuvitusta, nurisematta
kestää hän monet vaarat ja vaivat, tuottaapa niiden voittaminen hänelle
iloakin. Ja jos saalis on niukkaa, muistelee hän kuinka takavuosina" oli
juuri tältä paikalta mahdottomia saaliita saatu. Kiireisimmänkin maanviljelystyön heittää hän kalastuksensa vuoksi kesken. Sekin, joka maalla
on unelias ja veltto, se vesillä on reipas ja väsymätön.
Mutta vaikka kalastus saattaa jättää palkitsematta suuretkin vaivat,
saattavatpa joskus koko vuodenkin saaliit jäädä mitättömiksi,niin kuitenkin
tavallisesti kalastus elättää miehen ja hyvinkin.
Laatokan vesillä liikkuvat kalastajat käyttävät yksinomaisesti avonaista
soutuvenettä. Vene on jotensakin samaa mallia kuin vene sisävesillä. Se
on kenties vähän leveämpi ja korkeampi ja vähän paksummista laudoista
tehty ja sen vuoksi raskaampi kuin esim. savolainen vene. Mutta Laatokan
suuruus pakottaa muodostamaan veneen tukevammaksi. Peräpuoli on samaan
malliin tehty kuin kokka. Emäpuu on paksumpi kuin sisävesillä käytetty.
Vakinaisia purjeveneitä, joilla saattaisi vastatuuleenkin luovia, ei Laatokan
kalastaja tunne. Purjeet jokaisessa veneessä kuitenkin on, joilla myötäisessä
matkaa joudutetaan. Avonaisella tukevalla veneellään kalastaja kestää Laatokan myrskytkin ja pelkäämättä kulkee sillä yli avan ulapan.

Pyydyksiä käyttää kalastaja monenlaisia, keväillä kotilahdissa ja
salmissa; mertoja, rysijä, katiskoja ja verkkoja. Ulompana pitkin vuotta
verkkoja, koukkuja, nuottaa ja kierrettä. Nuottia käytetään hyvin suuria
ja niitä on kolmea eri lajia. Suurin on talvinuotta, siinä on sivut, reijet"
sata syltä pitkät. Kesänuotta on jo pienempi, siinä on sivut 40 syltä,
mutta sitäkin käyttäessä on tarpeen kaksi venettä, nuotta heitetään ensin
veteen, sitten kiinnitetään veneet rantaan ja nuotat vedetään ensin kiertämällä ja sitten lappamalla veneisiin. Vielä käytetään kolmatta lajia nuottaa,
se on pieni rantanuotta rantii", siinä eivät sivut monasti ole enemmän
kuin kymmenen syltä. Se on köyhien pyydysneuvo ja ahkeria, liiankin
ahkeria ovat he sitä käyttämään, joka lahdensopukkaa he sillä tutkiskelevat
aikaisesta keväästä myöhään syksyyn, eivätkä säästä hyvinkin pieniä kaloja.
— Laatokalla omituinen pyydysneuvo on kierre. Se on nuotan tapainen,
siinä on toinen sivu 70 syltä, mutta toinen on vaan 3 syltä, povi on pitkä.
Kauniina auringonpaisteisena päivänä, kun kalat kokoontuvat matalille
louhikkoluodoille käytetään kierrettä, ja on se usein hyvinkin antava suotuisalla ilmalla. Ensinnä heitetään veteen palli eli kuvas, lyhyt sivu ja povi
ja sitten pitkällä puolella kierretään karisto. Toisella veneellä kulkee mies
pelottamassa kaloja poveen. Siihen käytetään sauvaa, jossa on rautarenkaita
ja joka sysätään pohjaan. Pyydys vedetään sitten veneeseen, ja on sopiva
— Verkkoja ja koukkuja käytetään
käyttää pahimmankin louhikon päällä.
hyvinkin syvällä, mutta siitä kohta enemmän.
Kalastusta harjoitetaan pitkin vuotta,kunakin aikana erityistä pyyntiä.
Easkas on etenkin syksykalastus, jota harjoitetaan hyvin myöhään, usein
kaukana ulkopuolella saaristoa. Kun lahdet ja sisemmät selät jo ovat
jäässä, käydään vielä veneillä kalastamassa ulapalla. Aamulla aikaisin
paljoa ennen auringon nousua lähdetään kotoa raskaita taakkoja kantaen
jäätä myöten astumaan sulan reunaan. Siinä käy kalastaja veneeseensä,
jossa hän saa viettää päivänsä, kunnes vasta myöhään illalla pääsee kotiin
palaamaan. Pyydyspaikalle on virstamääriä soudettava ja monasti kovassakin
tuulessa, Vene, airot, kaikki pyydykset peittyvät jääkuoreen ja käsin vielä
täytyy pakkasessa näitä jäisiä ja märkiä esineitä käsitellä. Ainoana lämmittäjänä on kalastajilla hiillos, joka on suuressa rautapadassa, ja jonka
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TAMHANKA. SORTAVALA.

päällä pienemmässä padassa keittoa varistetaan tai kahviakin keitetään.
Lujuutta ja hyvää terveyttä vaaditaan siltä, joka tämmöistä työtä kestää.
Kalastustyöhön ottavat naisetkin ahkeraan osaa ja täytyy heidänkin kestäviksi karaistua.
Omituinen kalastustapa on nuotanveto talvella jään alta. Se tapa
nykyisin
jo harvinainen muualla maassamme ja kerron siitä sen vuoksi
lienee
laveammin.
vähän
Heti kun jää hyvästi kannattaa pannaan nuotat ja muut tarpeet
rekeen ja hevonen eteen ja lähdetään kalastusretkelle. Yhteen nuottueeseen
kuuluu usein kahdeksan ja kymmenenkin miestä. Ensinnä avataan suuri
avanto, josta nuotta lasketaan veteen. Kaksi miestä lähtee tuurilla pieniä
avantoja hakkaamaan toinen oikealle toinen vasemmalle vähän matkan
päähän toisistaan pitkässä kaaressa. Avantojen väli on neulan" pituinen.
Se on mahdottoman pitkä hieno riuku, jotahangontapaisella kalulla ohjataan
pieneltä avannolta toiselle. Sen toiseen päähän on pitkä köysi kiinnitetty.
Tämmöisiä neuloja on kaksi, ja yhtaikaa kaksi miestä yksi kummallakin
puolella lähtöävantoa ohjaa niitä eteenpäin. Suunnattuaan hangollaan neulansa jäänalatse seuraavalle avannolle, siirtyy hän sinne, harailee neulan
kärjen jään alta kaarevalla puulla avannon kohdalle, jollei hän sitä ole jo
heti siihen osannut. Sitten lykkää hän sen seuraavalle avannolle ja niin
eteenpäin, avannolta avannolle, kunnes taas yhtyvät molemmin puolin yhteiseen suureen avantoon, josta myös nuotta lopuksi vedetään ylös. Neulan
toiseen päähän on kiinnitetty pitkä vahva köysi, jota neula vetää perästään
avannolta avannolle. Köyden toinen pää on nuotan siiven ulkopäässä.
Mutta nuotta on suuri ja raskas, se painuu järvenpohjaan, joka saattaa olla
kymmenien sylien syvyydessä. Neulalla sitä ei yksin jaksa vetää eteenpäin.
Aina jonkun matkan päästä joka kolmannesta tai neljännestä avannosta
vedetään köysi jään päälle. Jäälle on asetettu vääntökone, jota vivuilla
kierretään. Köysi, joka tulee avannosta menee kolme neljä kertaa tämän
ympäri ja sitten takaisin samaan avantoon. Kun konetta kierretään vetää
se köyttä ja nuottaa eteenpäin. Kun yhden avannon kohdalla on jonkun
matkaa kierretty siirrytään vähän etemmäksi ja viimein molemmat yhtyvät
suurella avannolla, josta nuotta vedetään ylös. Saalis saattaa olla runsas

—

ja monia hyviä ja arvokkaita kalalajia saadaan tällä tavalla. Tähänkin
kalastukseen ottavat naiset usein osaa. Kauniilla säällä onkin se hyvin
hupaisaa. Helpompaa on se myöskin niinkauvan kuin jää on kirkasta ja
lumetonta, silloin jään läpi saattaa nähdä neulan kulun ja sitä helpommin
ohjata. Muuten tämä neulan kuljettaminen on luottamustoimi.
Olen puhunut eri kalastustavoista mainitsematta, mitä kalalajia enimmin saadaan. Teen nyt yhtämittaisesti muutamin sanoin siitä selkoa. —
Laatokan vakinainen kala on siika. Kalastajat erottavat kolmea erilajia
siikaa, nim. musta siika, valamka ja luutokka. Paras ja tavallinen on musta
siika, sitä pyydetään enimmäkseen talvella nuotalla jään alta. Paraimmat
pyyntipaikat Sortavalassa ovat: Pellotsalon tienoot, Palosaaren salmi, Haukkaselkä ja paras kaikista Hautalahti ja Keretinsalmi. Valamkaa eli valkeaa
siikaa pyydetään syksyllä Jouluun asti verkoilla merestä" ulkopuolelta
saaristoa. Siellä on luotoja, joista lähtee hiekkaharju ja näille lasketaan
verkot noin 7—B sylen syvyyteen. Verkko on laskettava juuri oikeaan
paikkaan pitkin harjua, eikä se suinkaan ole mikään helppo asia, vaan tarvitaan siihen paljon kokemusta ja taitoa. Myös nuotalla saadaan tätä siikalajia
syksyllä ja vähän myös talvella. Luutokka eli paravoisiika on mustin
ja pienin, sitä pyydetään keväällä, Juhannuksen alla kierteellä, myös
verkoilla.
Toinen Laatokan vakinaisista kalalajista on nieriäinen. Se on lohen
sukuinen kala (Salmo alpinus). Suomen sisävesissä se on harvinainen.
Pielisjärvestä saadaan sitä jonkun verran. Höytiäisessäkerrotaan sitä olleen
ennen ?Jlaskemista", mutta varmaan ei taideta sitä osata näyttää toteen.
Vielä löytyy nieriäisiä Lapin tunturijärvissä, siitä se onkin saanut nimensä
alpinus".
Nieriäistä on Laatokassa myöskin pienempi muunnos, jota kutsutaan pehuliksi Nieriäistä pyydetään syksyllä Mikkelintienoilla, etupäässä
—
verkoilla ylempänä mainituilta kaukana meressä olevilta hiekkaharjuilta.
Pehulia pyydetään selkäongella hyvin syvästä Elokuusta myöhään syksyyn
asti siksi kun Laatokka jäätyy. Etsitään kaikkein syvimmät paikat, Juumat"
—
ja niihin lasketaan koukut usein 70 100 sylen syvyyteen ja syvem—
mällekin. Ensin lasketaan kantakivi, kuppinuoraa 70 80 syltä ja kuppi,
ja sitten siima johon yhtämittaa pannaan pohjukoilleen 700—800 koukkua.
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Sampi asustaa myös Laatokassa, vaikka se on jotensakin harvinainen.
Silloin tällöin sitä kuitenkin joku saadaan tavallisesti nuotalla, joskus jäänkin
alta. Nuottaan tartuttuaan se ei ponnistele vastaan, vaan tulee helposti
ylös. Kun satutaan saamaan suuri sampi kesällä, lähdetään heti viemään
se elävjlnä Pietariin, jossa siitä maksetaan suuri hinta. Sen kuonoa syyhytetään, josta se joutuu jonkinlaiseen horrostilaan, ja antaa vastustamatta
kaivaa reiän kuonorustonsa läpi, reikään pannaan sitten nuora ja purjeet
päälle veneeseen ja niin uitetaan sampi elävänä veneen perästä Pietariin.
Pohjois-Laatokalla saadaan sampia Jaakkiman Puutsaaren tienoilta, Sortavalan Palosaaren salmesta y. m. Kesällä 1892 saivat Sortavalan kalastajat
kaksi sampia, joista toinen painoi 6 LH. ja toinen 3. Mutta onpa saatu
14:kin Ls.:n painoisia. Joku vuosi sitten ajoi tuuli Pitkänrannan rantaan
sammin luurangon, joka oli yli neljä kyynärää pitkä.
Kala on tärkeä vientitavara Venäjälle. Suuren syyskalastuksen aikana
tulee Laatokan ulkosaariin venäläisiä kalanostajia pienillä aluksilla. Enin
osa tämmöistä alusta on yhtä satkaa" kalasäiliötä, jonka läpi järven vesi
vapaasti pääsee kulkemaan. Kalastajat panevat saaliinsa omiin satkoihinsa,
joista ne haavilla siirretään ostajien veneeseen, käsin ei kalaa saa koskea.
Hinta maksetaan luvun mukaan. Kun ostaja saa tarpeekseen ostetuksi
lähtee hän purjehtimaan Pietariin omituisella aluksellaan, joka on kuin lautta,
jonka yli jokainen aalto huuhtoo, ja sen vuoksi hän tavallisesti sitookin
itsensä peräsimeen kiinni. Talvella, kun jään alta vedetään nuottaa tulee
ostajia hevosineen rekineen jäälle ja ostavat he kalat heti kun ne ovat
järvestä nostetut. Kuormallisen kaloja saatuaan, lähettää ostaja sen heti
matkalle Pietariin. Nämä ostajat ovat Sortavalasta, Jaakkimasta ja joskus
kauvempaakin. — Kalanostajaa nimittää kansa täällä roassalaksi". — Kun
ei ostajaa ole pyyntipaikalla lähtee kalastaja itse kalojaan kaupalle, lähinnä
Sortavalan kaupunkiin. — Enimmin viedään Venäjälle siikaa ja nieriäistä,
myöskin kuhaa. Pietarissa näitä kaloja monella tavalla valmistetaan, tuleepa
niitä osa takaisin Suomeen savustettuna. Toivottava sen vuoksi olisi, että
laatokkalaiset itse oppisivat merensä antimia kaikin puolin hyväkseen käyttämään.

Syöttinä eli niinkuin täällä sanotaan maimana" käytetään kuoretta. Myöhään
syksyllä, kun koukkuja pitää lappaa jäisestä vedestä, on tämä tukalaa työtä,
etteivät kädet kokonaan kontistuisi pidetään veneessä padassa tuli ja sen
yllä vettä kiehumassa, johon kädet aina pistetään.
Lohta pyydetään matalilta luodoilta Syys- ja Lokakuussa. Onget ovat
isot, vahvat, latiskat vaskikoukut, siima vahvaa ja syöttinä särki. Suurta
lohta, niinkuin Pohjanmaan joista, ei Laatokasta saada. Pienimmät, joita
—
—
saadaan ovat 7 B-naulaisia, suuriksi katsotaan 17 18-naulaiset, joskus
saadaan yli 20 $.:n painavia. Taimenta saadaan keväällä nuotalla lahdista.
— Forellia on vähin Laatokkaan laskevissa joissa, kansa kutsuu sitä
torpaksi.
Kuhaa saadaan koukuilla syksyllä matalalta, talvella nuotalla virtapaikoista, keväällä vähän koukuilla.
Lahnaa pyydetään kutuaikaan maatkoilla", joka on suuri laatu
— Harjusta, joka kutee Juhannuksena
rysää, rysillä ja erityisillä verkoilla.
— Matikkaa talvella rysillä, kuoretta syksyllä
pyydetään verkoilla karikoilta.
keväällä nuotalla, mujetta Elokuussa nuotalla, sitä saadaan eri vuosina hyvin
eri lailla. Ankeriasta pyydetään selkäongella, ei saada erikoisen paljon.
Säynättä pyydetään rysillä, maatkoilla, verkoilla syksyllä ja keväällä, kutuaikaan se nousee runsaasti jokiin, etenkin Helläjokeen. Ahventa rysillä,
merroilla, verkoilla, kierteellä, nuotalla. Haukia rysillä, nuotalla, tuulastamalla, atraimella ja ampumallakin. Särkiä, loppuria (lahnanpartti), salakkaa
merroilla, verkoilla ja nuotalla.
Harvinaisia kaloja ovat Laatokassa miekkakala, jota talvella saadaan
silloin tällöin nuotalla. Maultaan se ei ole erikoinen, nimensä se on saanut
omituisesta muodostaan. Nahkiaisia tai niinkuin niitä täällä kutsutaan
silmuja saadaan joskus Laatokasta, mutta ei niitä ollenkaan syödä. Niitäkin
— Vielä mainitsen rautakalan, joka vilkkaudellaan ja nopeuon kahta lajia.
—
dellaan elähyttää rantamat. Sitä on jotensakin runsaasti harva se apaja,
—
josta ei pientä kasallista saataisi
mutta ei sitä mihinkään käytetä,
— Sortavalan pitäjässä olevassa
korkeintaan pannaan pellolle lannoitukseksi.
Hympölän järvessä on pari harvinaisempaa kalalajia, nim. sulkava ja tounas,
jotka molemmat ovat lahnan sukuisia kaloja.
■
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Mainitsin jo kerran, että Laatokalla paitse kalastusta myöskin harjoitetaan hylkeen pyyntiä. Laatokassa elävää hylettä kutsuu kansa norpaksi
ja sen tieteellinen nimi on Phoca foetida. Norppa on sievä, sukkela eläin,
pitkät matkat se sukeltaa ja sitten aina kohottaa pyöreän päänsä vedenpinnan yli, hengittää, katselee ympärilleen, ui eteenpäin ja taas painuu
syvyyteen kohotakseen uudestaan veden yli hyvän matkan päässä. Hauskimmalta se näyttää, kun sillä veden pinnalle kohotessaan on siika hampaissa.
Auringon paistetta se rakastaa, tyyninä kesäpäivinä se ui matalaan, leikittelee
siinä, kuorsailee, lyö evällään vettä ja vetäytyy sitten rantakalliolle makaamaan. Kevät talvesta nousee se mielellään myöskin jään päälle auringon
— Se synnyttää tavallisesti yhden joskus kaksi poikaa
paisteeseen virumaan.
kevättalvella. Pesäntapaisen se tekee rannalle, siitä pitää tunnelin muotoisen,
lumikaton peittämän tien jäätä myöten pienelle umpikatteiselle avannolle,
josta käy kalastamassa pitkin talvea. Kalaa kantaa se ahkeraan pesäänsä
ja on tämmöinen pesän paikka täynnä kalan ruotoja.
Norppaa ei Laatokalla läheskään ole niin paljon kuin hylkeitä Suomenlahdessa ja Itämeressä, jotta tuskin Laatokalla lie ketään, jolla hylkeen
pyytäminen on pääelinkeinona. Mutta on kuitenkin monta reipasta kalastajaa, jotka norpanpyynnöstä saavat sievän tulon. Norppa asustaa enimmäkseen ulkosaaristossa ja merenluodoilla", harvoin se uskaltaa syvemmälle
lahtiin ja salmiin. Sitä pyydetään etusijassa ampumalla. Keväällä jäidenlähdön aikana alotetaan pyyntiä. Kun aurinko ja kevätahava ovat syöneet
lumen jäältä ja jään pinta on kovaa ja sileätä, lähtevät hylkeen pyytäjät
ensi kerran liikkeelle. Kevyt rautapohja reki viedään jäälle, siihen nostetaan
vene ja siihen eväät ja muut tarpeet. Jos tuuli on suotuisa nostetaan
veneeseen purjeet ja niin lähdetään Jäätä ajamaan". Jos sula tulee eteen,
pannaan vene veteen ja reki veneeseen. Pyydysmiehillä on valkeat vaatteet,
Jäävaatteet". Auringon lämpimästi paistaessa kohoavat hylkeet pienistä
avannoista jään päälle. Näitten luo hiipivät pyydystäjät, kätkeytyvät jääröykkiöiden tyrskyjen" taa ja ampuvat sieltä. Tämmöiseen retkikuntaan
kuuluu kolme, neljä miestä, yhdellä matkalla saattavat he viipyä kolmin
viikoin; jäiden liikkeelle lähtiessä ajelevat he niiden kanssa. Saaliin hyvänä
ollessa saattavat he tuoda kotiinsa 3O.kin norppaa.

Enimmin tietääkseni hylkeenpyyntiä kuitenkin harjoitetaan kesällä.
Kun hyle, tyynenä auringonpaisteisena päivänä nousee kalliolle lämmitteleimään ja makaamaan, hiipii siihen pyydysmies ja ampuu mitään pahaa
aavistamattoman eläimen. Mutta harvoin onnistuu näin suorastaan kalliolta
ampumaan. Luodon tienoilla uiskenteleva hyle on viekoiteltava lähemmäksi.
Pyydysmies heittäytyy rannankiville virumaan. Vieressä on hänellä joskus
mustaksi maalattu, hylkeen muotoinen lauta pulama". Hän matkii hylettä
ja »maanittelee" sitä siten luokseen. Kun hyle on tullut tarpeeksi lähelle
ammutaan se ja riennetään heti pitkävartisilla keihäillä onkimaan vedestä
pois. Se näet kesällä ei vielä ole niin lihava,ettei pohjaan painuisi. Syksyllä
sanotaan sen niin lihovan, että kestää veden päällä kellumassa.
Hylkeenpyytäjät ovat rohkeimpia merimiehiä, pienillä avoveneillä
kulkee monasti yksinäinen mies yli Laatokan sinne missä milloinkin tuulten
ja ilmojen mukaan luulee hylkeen paraiten asustavan. Hylkeenpyytäjä
rakastaa ammattiaan, niinkuin urheilija urheiluaan. Saalis on usein niukka,
joskus hyvän onnen seuratessa saattaa hän kuitenkin viikonretkellä saada
kymmenisenkin hylettä, vaikka toisin ajoin saa tyhjin käsin kotiin palata.
Yhdestä hylkeestä saadaan rasvaa noin 10—15 klg joskus enemmän ja
— 2
maksetaan kilolta 50 p.,hylkeennahkasta taas maksetaan 3 3 V
mk- kappale.
*

*

*

Kun kerran on puhe eläinmaailmasta Laatokalla, tulee mainita muutama sana vesilinnuista. Niitä on Laatokalla verrattain vähän. Syynä
siihen on se, että sisämaanlinnut, sorsat etenkin eivät viihdy hyvin Laatokan
kalliorannoilla ja aavoilla ulapilla, vaan tahtovat ruohikkorantaisempia vesiä.
Merilinnut taas, jotka Suomenlahden ulkosaaria elähyttävät, eivät viihdy
Laatokan suolattomassa vedessä. Onhan lintuja sittenkin monenlaisia, koskeloita, useita lajia telkkiä, kuikkia ja myöskin sorsia, kalalokkia ja tiiroja.
Keväin kulkee suuret parvet muuttolintuja pohjoiseen, levähtäen päivän ja
pari ulkosaaristossa. Kuitenkaan ei vakinainen muuttolintujen tie kulje
Sortavalan yli vaan ainoastaan joku pienempi haara.
Kerran mainitsin jo, että Laatokan jäillä talvella harjoitetaan peuranajoa. Tämä monesta kuulunee oudolta, mutta tosi se kumminkin on. Siinä
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luminyppylä eli jääröykkiö, joka synnyttää tumman varjon? Tottuneen
peuranajajan silmät ratkaisevat asian varmasti silloinkin, kun outo ei näe
mitään. Myöskin ovat halkeamat tarkoin vältettävät. Jos halkeamaan satut
innoissasi luistelemaan, ei auta muu kuin märissä vaatteissa eteenpäin
kiiruhtaminen, kunnes jonkun ulkosaaren niukoista puuvaroista pienen tulen
saat aikoihin vaatteita kuivataksesi ja toisten kanssa kuivia tasataksesi.
Luonnollista on, että ennen, kuin peuroja oli runsaammin, ei aina jaksettu tyytyä lain määräämään metsästysaikaan, vaan ulotettiin se sen ylikin,
peurojen vähetessä on myös tämä luvaton metsästys tullut harvinaiseksi.
Joskus sattuu, että jäät äkkiä mustenevat, ennenkuin peurat ovat
mantereelle paenneet. Peurakarja silloin saa jäädä kesäänsä saaressa viettämään, kun ei uskalla enää huonolle jäälle lähteä. Siten on selittettävä
Valamon saarilla löytyvät peurat, joista yleisesti kerrotaan. Toisin kesin
niitä saattaa olla paljonkin, toisina vuosina ehkä ei ole ollenkaan.

suuressa metsävyöhykkeessä jonka muodostavat Venäjän-Karjala ja Suomen
rajapitäjät, Ilomantsi, Korpiselkä, Suojärvi, Suistamo, Salmi, ja jossa asutut
ja viljellyt seudut ovat harvassa kuin saaret suurella selällä, liikkuu vielä
suuria peuralaumoja. Viime vuosikymmeninä ovet ne tosin suuresti vähenneet,
mutta on niitä vieläkin paljon. Talvella nämä peuralaumat säännöllisesti
laskeutuvat Laatokan jäille hakien ulkosaarista runsasta ravintoa. Päiviksi
ne silloin tavallisesti vetäytyvät kauvaksi jäälle ja laskeutuvat makaamaan,
öiksitulevat saariin ravintoa hakemaan. Pyssymiehet vahtivat silloin saarissa
tulokkaita. Joskus sattuu, että jää ulkosaaristossa ja aavalla pysyy enimmän
talvea kieränä", lumettomana. Silloin on peuranhankala liikkua ja luistimilla
varustettu pyssymies tavottaa sen kiinni. Kerrotaankin, että tämmöisissä
tiloissa pari kolme miestä joskus on surmannut koko lauman peuroja. Mutta
kestävyyttä ja ennen muuta tarkat silmät vaaditaan peuranajajalta. Kaukana
jäällä näkyy ruskea pilkku, onko se peura vai ainoastaan halkeama, tai

Laatokka.
Jos keväillä ensimmäisellä avovedellä veneensä ohjaa näille ulkosaarille,
niin saa nähdä omituisia luonnonilmiöitä. Olen joskus keväillä viettänyt
muutaman vuorokauden näillä kallioilla. Olemme olleet kuvilla linnustamassa.
Kuvat, täytetyt linnut näet asetetaan veteen ja metsästäjä vahtii rantakallioilla jonkinlaisessa kojuntapaisessa lintuja, jotka aamulla palaavatulapalta
saaristoon ruokaansa hakemaan. Linnut kun näkevät kuvat, laskeutuvat
veteen luullen niitä tovereikseen, ja silloin metsästäjä käyttää tilaisuutta ja
ampuu. Tämmöinen on matkan ulkonainen tarkoitus ollut,vaikka pääseikkana
on ollut luonnon suuruuden ja rattiuden nauttiminen.
Ensimmäinen omituisuus on jäiden soitto. Vesi on tällöinollut täynnä
ajelehtelevaa jäätä, joka on juuri hilseiksi menemäisillään. Sitä kasaantuu
yhteen. Hauraampia ja kovempia paloja murtuu vastatusten. Enin osa on
jo kuin puikoista kokoonpantua, syvemmällä uiskentelee vielä joku oikein

Seuraava kuva on otettu Heposaaresta, joka on pienenpuolinen saari
ulkopuolella Hiekkalaa, viimeinen Laatokalle päin siinä jaksossa. Saari on
kallioinen, siinä on korkeanlainen vuori. Kuvassa näkyy aava Laatokka ja
veden ja taivaan rajassa häämöittävä Valamon saariryhmä. Heposaaren
rantakallioilla niinkuin muidenkin ulkosaarten on hauska ihailla Laatokan
aavaa ulappaa. Kun sattuu tuuli käymään etelästä kohoaa aalto eli kare",
niinkuin sitä Laatokalla kutsutaan, korkealle, uskomattoman korkealle.
Mutta jos Laatokka on myrskyisenä jylhän komea, on se tyynenä viehättävän
kaunis. Joka ei ole aavaa tyyntä merta nähnyt, ei sitä voi toisen sanoista
käsittää. Se on niin suuri ja niin valtava, että se ikäänkuin kohoaa kaiken
muun yli, lumoaa kaikki, sen vaikutuksen alaisina muuttuu kaikki, esineet,
seikat, meidän ajatuksemme ja mielipiteemme, ne näyttäytyvät meille toisissa
suhteissa joko suurempina tai pienempinä.
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paksu ehyt teräsjääkimpale. Nyt niitä muodostuu kokonainen röykkiö,
suuria levyjä kääntyy kyljelleen, nousee pystyyn ja aalto tuo yhä toista,
röykkiö kasvaa yhä suuremmaksi, mutta äkkiä se murskaantuu, menee
palasiksi, hilseiksi ja vaipuu vedepinnan tasalle. Samalla on jo vieressä
syntynyt toinen. Välistä syntyy ikäänkuin mikäkin lammikko jäiden keskeen,
joka taas vähässä ajassa täyttyy. Tämä jäiden liike ja murtuminen ja
hilseytyminen synnyttää yhtämittaisen soiton. Se on heleätä ja kirkasta,
on kuin tuhansia hienoja lasia helisytettäisiin vastatusten, vaikka se tunnelma,
joka tähän helinään liittyy, on niin kokonaan toinen, kun lasien helinää
kuullessa. Tämä helinä on niin puhdasta ja vapaata kaikista syrjäsoinnuista,
että luulisi sen säilyneen ajoilta jolloin ihmisten itsekkäät ristiriitaisuudet
eivät vielä olleet syntyneet. Pohjakaikuna tähän yhtämittaiseen helinään
on aaltojen kuohu, joka yltyy ja taas laskee ja yhä uudestaan yltyy, välistä
pauhuksi kiihtyen kun muita suurempi aalto sattuu korkealle ylös kallioille
heittämään suuret jääkasat. Vaihtelevaisuutta antavat tälle jäiden ja aaltojen
soitolle vielä allien laulu, koskelojen koikotus, kalalokkien huuto ja kaukaa
suuremmilta saarilta kuuluva teirien kuherrus. Joskus vielä sattuu norppa
jollekin rantakaliolle kuorsailemaan ja leikkiä pitämään.
Toinen luonnon ilmiö viehättää silmää. Se on kangastus eli niinkuin
sitä kansa kutsuu ?,kuvastus". Sulavien jäiden vuoksi on ilma kerroksittain
eri lämpöinen ja siitä tämä luonnonilmiö juuri syntyy. Etenkin aamulla
joku aika auringon noustua on kangastus suurimmillaan. Etelässä olevat
Valamon saaret, ne etusijassa kuvastavat. Valamon saaret näkyvät muutenkin,
mutta vain kapeana tummana juovana taivaanrannalla. Nyt ne näkyvät
alassuin, vähän ajan perästä näkyy kaksi saariryhmää päällekkäin. Nyt
toinen alassuin toinen oikeinpäin, korkeimmat kohdat alkavat yhtyä, vähitellen
ne sulavat yhteen, muodostaen suunnikkaan. Sitten se taas alkaa mennä
rikki, hieno sininen kiila tunkeutuu molemmin puolin sivuilta sitä jakamaan,
vähitellen kiila kasvaa ja osat eroavat taas. Välistä näyttää kuva menevän
aivan pirstaleiksi, näkyy monta kuvaa päällekkäin j. n. e. Kangastuva
saari ikäänkuin taistelee todellisen saaren kanssa vallasta, todellisuus ja
mielikuvitus. Välistä toinen pääsee voitolle, välistä toinen, ne sulavat yhteen
ja taas eroavat. Eivätkä ainoastaan Valamon saaret kangastu, vaan muutkin

kaukaiset saaret. Välistä näemme laivan alassuin, toisinaan laivan raasteillaan seisovan toisen laivan mastien päällä.
Sille, joka aikansa on viettänyt kaupunkielämän hyörinnässä, tai
sisämaan rauhallisessa jokapäiväisyydessä, on tämä luonnon suuruus aavan
meren ulkokallioilla keväisenä päivänä käsittämättömän viehättävä. Kesän
ja talven, lämmön japakkasen taistelu, luonnon ilmiöiden vaihteleva runsaus,
luonnon äänien yhtämittainen soitto, kangastusten omituinen kuvasto, meren
suuruus ja voima, veden, jään ja ilman puhtaus ja kirkkaus, alastomat,
meren aaltojen silittämät kalliot lumoavat ihmisen kokonaan. Hän tuntee
itsensä niin pieneksi ja vähäpätöiseksi,hänen huolensa ja pyrintönsänäyttävät
niin mitättömiltä ja satunnaisilta luonnon ikuisten voimien rinnalla.
*

*

*

Laatokasta on jo ollut paljon puhetta ja sehän onkin näiden seutujen
kaikki kaikessa. Kalastajalle jahylkeenpyytäjälle se tarjoaa elatuksen, samoin
merimiehelle ; kauppiaat sitä myöten kuljettavat tavaroitaan, matkustajat
myrskyssä ja tyynellä sen yli matkansa suuntaavat. Se yhdistää ja erottaa
kaksi eri luontoa, Itä-Euroopan tasaisen aavikon vuorisemmasta ja järvirikkaasta Pohjois-Euroopasta, — kaksi kansaa suomalaisen ja venäläisen.
Se on suuri kuin meri, syvä kuin meri ja voimakas kuin meri, siksi sitä
kansa mereksi kutsuukin. Vetensä siihen laskee yli 70 jokea, suuria ja
pieniä. Vuoksi tuo siihen koko suuren Saimaan vesistön vedet, Syväri eli
Svir Äänisjärven eli Onegan vedet. Vesi Laatokassa kuitenkin on suolatonta,
jos ulapalle lähtiessä rannat näkyvistä katoavatkin niin ei kauvan tarvitse
eteenpäin kulkea, ennenkuin vastainen ranta alkaa näkyviin häämöittää.
Vetensä Laatokka laskee Nevaa myötenSuomenlahteen. Se on siis myöskin
järvi, vaikka kyllä Euroopan suurin. Laatokan pinnan sanotaan olevan 18
metriä Suomenlahden pintaa ylempänä. Veden korkeus Laatokassa kuitenkin
suuresti muuttelee, sen näkee jo jokaisesta kalliosta, johon vesi eri korkealle
on juovat, kirjat" tehnyt, niinkuin useista meidän kuvistammekin näkyy.
Korkeimman ja matalimman vesimäärän välillä arvellaan olevan yli kaksi
metriä. Laatokan eteläosan ympäröi loiva, saareton hiekkarannikko.
Pohjoispuoli on saarekasta, kalliorantaista, syvät lahdet ja pitkät niemet
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kahteen asti, jolloin taas tyntyy. Illalla sitten vielä puhaltaa hieno ranta— Sattuu usein niinkin, että saaristossa
eli maatuuli ja yö on tyyni.
— Merenkulkua vaikeuttaa vielä
puhaltaa päinvastainen tuuli kuin ulapalla.
usein syksypuoleen sekä keskikesänkin aikaan sumu eli niinkuin sitä täällä
myöskin kutsutaan ume, usma, tumana.
Tuulilla tai oikeammin ilman suunnilla on Laatokalla aivan omat
nimensä. Ehkä huvittanee lukijaa kuulla nämä nimitykset. Jos lähdemme
pohjoisesta ja käymme kompassin myötäpäivään niin on: pohjoinen (N)
pohjoinen; koillinen (NO) päivän nousu eli täydellisemmin kesäpäivän nousu
sekä myös itä ja vielä maallinen; itä (O) on koilinen; kaakko (SO) rantäsuvi;
etelä (S) suvi; lounanen (SW) lintutuuli; länsi (W) luuve: luode (NW)
päivänlasku eli kesäpäivänlasku sekäkoittanen. Auringosta puhuen sanotaan
vielä, että päivä on murkinassa ja päivä on lounaassa, se on siellä, missä
päivä on, kun on murkinan, aamiaisen ja lounaan, päivällisen aika. Sitten
on vielä yksi tuuli, josta usein kuulee puhuttavan, vaikka kyllä hiukan
leikillisesti, ja se on jauhotuuli. Se on kaksi linjaa rantasuvesta koiliseen",
niinkuin minulle muuan laivamies selitti. Sen avulla jauholastissa olevat
alukset pääsevät Sermaksesta, Svirin suulla olevasta jauhosatamasta Laatokan
pohjoisrannikolle. — Myös päinvastaista tuulta, joka vetää Sermakseen,
kutsutaan jauhotuuleksi.
Meren kulku Laatokalla on vilkasta. Suuret määrät tavaraa tuodaan
ja viedään vuosittain Laatokan yli, niinkuin jo aikaisemmin on ollut puheenalaisena. Tähän kuljetukseen käytetään paitse höyrylaivoja, joiden luku vuosi
vuodelta yhä lisääntyy, purjelaivoja. Nämä laivat ovat suuremmaksi osaksi
omituista vanhanaikaista kuosia. Laatokka kun näet on ainoastaan Nevan
kautta yhteydessä muun maailman kanssa jaNeva on Venäjää, niin on hankala
täältä viedä ja tuoda tavaroita yhtämittaa samalla laivalla Pietaria tai Kronstattia etemmäksi. Vielä on Nevan suulla laajoja hiekkasärkkiä, joiden yli
suuremmat laivat vain vesikesinä pääsevät. Tämä taas on vaikuttanut,
että Laatokka on muodostanut ominaisen, muista erillään olevan purjehduspiirin, jossa vanhat kuosit ja yksinkertaiset olot ovat säilyneet kauvan sen
jälkeen, kun ne muualta ovat hävinneet. Laatokan suuruus ja yleinen
kansan alhainen sivistyskanta ovat luonnollisesti tähän myöskin vaikuttaneet.

siinä vuorottelevat. Rantakalliot ovat usein korkeita ja äkkijyrkkiä. Silloin
monestikin joka penkereellä kasvavat puut tekevät ne erittäin känneiksi.
Pohjoispuoli Laatokkaa on syvää, hyvinkin syvää, keskimäärin noin
—
— Vertauksen vuoksi mainittakoon, että Suomenlahti on
100 175 metriä. *)
keskimäärin noin 70 metriä. Itämeressä on vasta Bornholmin tienoilla yhtä
syviä onkaloita kuin Pohjois-Laatokalla. — Laatokalla on kaksi suurta
basiinia, toinen Valamon ja Kurkijoen välillä, toinen Valamon ja Sortavalan,
kummassakin on syvyyttä 260 metriin saakka, syvimmät onkalot ovat
350:kin metriä. Salmetkin ovat syviä. Jo mainitsemani Haukkariutan
kohdalla on aivan lähellä rantaa 37 m. ja ulompana keskellä salmea 76 m.
Etelä-Laatokka taas on matalaa, saa kulkea peninkulmia rannasta merelle,
ennenkuin päästään yli kymmenen sylen. Jos vedetään viiva Konevitsasta
Variskiveen itärannalla niin tällä linjalla vaihtelee syvyys 60 ja 70 metrin
välillä. — Variskivi on itärannikolle Stolbovan rauhan jälkeen vähän matkan
— Eteläänpäin
päähän rannasta pystytetty suunnattoman suuri rajakivi.
tästä linjasta Laatokka mataloituu pohjoiseen syvenee.
Laatokan vesi kun on suolatonta, niin se on keveätä ja tuulella on
aalto korkea ja jyrkkä. Pelätyt ovat vielä ristiaallot. Niiden arvellaan
syntyvän vasta-aaltoina jyrkistä kalliorannoista. Joskus ristiaalto saattaa
kohota korkeaksi huipuksi ja silloin se on tuhoisa pienellä aluksella
kulkijalle. Laatokan myrskyisyyttä osottaa sen vanha nimikin „Aallokas",
josta Laatokka-nimen arvellaan johtuvan. Mutta ei ainoastaan pienille
aluksille ole Laatokka vaarallinen, saattaa se toden näyttää suurillekin.
Moni laiva onkin jo sen ulapalla ja rantamilla haaksirikkoon joutunut.
Mutta siihen on myöskin syynä se, että on niin vähän hyviä satamia ja
että laivat ovat niin alkuperäisiä ja kömpelöitä.
Mutta ennen kuin siirrymme puhumaan vakinaisesti merenkulusta
ja laivoista, lausun muutaman sanan vielä tuulista. Tuulet Laatokalla ovat
tietääkseni ylimalkaan säännöttömiä. Säännöllisimmät ne ovat loppupuolella
Heinäkuuta ja alkupuolella Elokuuta, jos silloin muuten kesä sattuu olemaan
säännöllinen. Silloin puhaltaa ensinnä auringon noustessa hieno rantatuuli,
sitten tyyntyy, kunnes yhdeksän aikaan alkaa puhaltaa tasainen merituuli
*) Luvat ovat otetut venäläisistä merikartoista.
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Laivat täällä muistuttavat jossain määrässä niitä laivoja, joita uuden
ajan alussa yli Euroopan käytettiin. Hollannin kanavoilla kerrotaan samantapaisten vielä olevan käytännössä. Hollannista Pietari Suuren sanotaankin
tuoneen näihin mallin. Aivan vasta viime aikoina on ruvettu uudempien
mallien mukaan täälläkin laivoja rakentamaan, vaikka vanhoista vielä
hartaasti kiinnipidetään, ja uusiakin yhä entiseen kuosiin rakennetaan. Nämä
laivat ovat sekä kokasta että perästä hyvin leveitä, niin että pitkittäinen
läpileikkaus on melkein suunnikkaan muotoinen. Köliä on hyvin vähän.
Taklinki on kömpelöä. Tästä seuraa, että ne ovat huonoja purjehtijoita,
vain myötätuulen kulkijoita. Ne eivät ollenkaan kykene luovimaan rejuimaan", niinkuin sanotaan, laitaseenkin kulkevat vain hätätilassa, myötänen
on niiden ainoa tuuli. Sitä ne monesti saavat odottaa päiviä ja viikkojakin.
Ja saattaapa sattua niinkin, että kun viimein pitkän odotuksen jälkeen on
myötäsessä päästy melkein yli Laatokan, tuuli lähellä matkan määrää
kääntyy vastaiseksi. Purjeet alkavat lyödä takaisin, eikä ole muuta neuvoa
kuin käännä laiva takasin päin ja anna mennä sinne, mistä juuri olet
tullutkin, jollet satu niin matalalla olemaan, että Juakkerin tsieppi" pohjaan
ulottuu. Tästä syystä monestikin jää kesässä tehtyjen matkojen luku
— Kahdeksaa matkaa kesässä pidetään jo hyvänä. — Lastia
vähäiseksi.
nämä laivat vetävät tavattoman paljon.
Näitä laivoja ei oteta mihinkään vakuutusyhtiöön, niillä kun on
tavallisesti tutkinnon suorittamattomat kipparit. Nyt tämä epäkohta
kuitenkin tullee vähitellen poistetuksi, kun Sortavalaan on perustettu merimies-koulu. Mutta vaikka nämä kipparit ovatkin koulun käymättömiä,
ovat he ylimalkaan reipasta ja neuvokasta väkeä. Eikä niin aivan leikin
asia olekaan kömpelönaluksen ohjaaminen myrskyisen Laatokan ulapoilla,
Suurimpia vaikeuksia merenkululle tuottavat Etelä-Laatokan hiekkasärkät. Nevan alkupäästä, jossa on wLyyssinän" (Schlusselburg) pieni
kaupunki, noin kymmenen kilometriä merelle päin ulottuu tämmöisiä
särkkiä rannasta rantaan. Ne ovat siitäkin pahoja, että ne alituisesti
muuttelevat. Näitä särkkiä kutsutaan Koskinan särkiksi" rannalla olevan
kylän mukaan. Vähävetisinä kesinä eivät suuremmat laivat pääse ollenkaan
niitten yli, vaan täytyy heittää ankkuri niitten yläpuolelle. Mutta helposti

sattuu laiva hairahtumaan liian kauvaksi tai myös hiukan sivulle ja silloin
on pohja hiekassa. Jos sattuu tyyni ilma, voi ehtiä lastin purkaa, ja saada
laivan irti. Mutta kun myrsky sattuu mereltä riehumaan, on laiva mennyttä
kalua suojattomalla, avonaisella selällä. Moni laiva onkin Koskinan hiekoille
sortunut. — Mutta taitava kippari pitää varansa, pienentää ajoissa purjeitaan
ja laskee ankkurinsa. — Lasti puretaan proomuihin ja kuljetetaaan niissä
Pietariin, jos se on sinne jääpää, tai Kronstattiin jos se on kauvemmaksi
menevää.

Hauska on tämmöisenä kesänä tulla laivalla pohjoisesta päin Koskinaan. Monia kymmeniä laivoja on ankurissa ja toista joka hetki tulee,
kaikki ovat ne samaan malliin, Venäjän puoleiset jos mahdollista vieläkin
kömpelömpiä ja useinkin aivan mustiksi maalatulta. Kohta kun on saatu
— niinkuin Laatokan merimies mieluimmin alustaan nimittää
?,vene"
ankkuriin, soutaa useinkin rinnalle kömpelössälyyssinäläisessä soutoveneessä
pitkä-, valkopartanen mies. Hän kiipeää kannalle ja kutsutaan kajuuttaan.
Tehtyään ristinmerkin kajuutan nurkassa olevan pyhän Miikkulan, Meri*
miikkulan (Nikolai), merimiesten suojeluspyhimyksen kuvan edessä hän
sanoo: terve perttiin". Hän mistä lie Salmista kotoisin, vuosikymmeniä
on hän kuljetellut venemiehiä" laivasta maalle ja takaisin. Kaikki hänet
tuntevat ja hän tuntee kaikki sikäläiset kulkijat, tuntee laivat ja niitten
vaiheet, tietää niitten isännät. Paraiksi on hän ehtinyt ensimmäiset kuulumiset kysellä ja kertoa, niin jo kuuluu koputus laivan kylkeen. Ensimmäinen
proomu on jo tullut lastin kuljetusta tinkimään, ja kohta tulee toinen ja
kolmas, ja ken huokeammasta suostuu, se saa. Mutta ensinnä täytyy
kipparin käydä Lyyssinän tullikamarissa papereineen. Ja sitten alkaa
lastin, 7Jgruushun" purkaminen, mutta sen keskeyttää usein tuuli, joka
kohottaa aallon niin korkeaksi, ettei proomu saata laivan sivussa pysyä,
ja silloin voi sattua että päivämääriä saadaan tyhjin toimin odottaa
sopivaa säätä.
Vilkasta omituista on tämä elämä Koskinan hiekoilla. Huvikseen
siinä jonkun päivän saattaa viettää, jos niin sattuu, ja katsella siinä kiehuvaa
elämää. Se on meidän kansallisuutemme rajamaita ; joka toinen sana, jonka
— suomea.
kuulet, on venäjää, mutta joka toinen

—
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leipää eivätkä he siitä tavastaan luovu merillä ollessaankaan. Leivän leivonta
niinkuin muukin ruoanvalmistus on nuorimman laivamiehen, kokkipojan
tehtävä. Muuna sisustana kajuutassa on kiintonaisia sänkyjä, penkkiä,
kaappia, pöytä ja joku irtonainen jakkara. Kaappien seinät ja muukin
kajuutan sisustus on joskus valkeaksi maalattu. Kajuutan sisustukseen
kuuluu vielä samovaara, jota ahkeraan käytetään, etenkin tyynen saatuessa.
Useimmat merimiehet ovat kreikanuskoisia ja sen vuoksi on melkein aina
kajuutassa myös pyhimyksen kuva.
Purjeiden, köysien ja muiden laivan osien nimitykset ovat osaksi
suomalaisia osaksi venäläisiä, monet ovat yleistä merikieltä, jotka venäläisen
käänteen jälkeen vielä ovat saaneet mukautua suomenkielen mukaisiksi.

Vesikesinä pääsevät laivat Koskinan särkkien yli. Silloin ne kulkevat
suoraan Pietariin ja Kronstadtiin ja Uuraaseenkin suolan hakuun. Nevaa
alas päästään kyllä purjeessakin, mutta silloin täytyy olla erittäin edullinen
ja navakanlainen tuuli, sillä tämä matka on vaikea ja vaarallinen. Neva on
näet mutkikas, virta on kova ja laivoja ja veneitä sekä suuria että pieniä
siinä vilisee paljon. Ylöskin tullaan joskus purjeessa, mutta tavallisesti
annetaan hinauslaivan hinata sekä ylös että alas.
Laatokalla käytetyistä laivoista nimitetään suurempia galjotaksi eli
kaljotaksi tai galjaassiksi, kaljaassiksi pienempiä saimaksi eli soimaksi. Riika
eli briiga on harvoin tavattava kolmimastonen. Suurta kaljottaa, jossa
sekä etu- että takamastissa on raakapuut sanotaan hukkariksi.
Kaljotta on tavallinen kaksimastonen Laatokan laiva. Etumastissa
on raakapuut reit", takamastissa kahveli" eli kiika". Purjeita on suurimmissa 12:kin pienemmissä vähemmän. Saimat ovat pienempiä, niissäkin on
tavallisesti kaksi mastia, mutta kummassakaan ei ole raakapuita. Saima
ei myöskään ole niin leveä kokasta kuin muut ja on se sen vuoksi yleensä
parempi purjehtija. Pientä kannetonta saimaa sanotaan soutusaimaksi.
Alin osa laivaa on tervattu, yläpuoli useimmiten kauniiksi maalattu.
Yiheriätä siihen tavallisesti on jonkun verran pantu myös keltasta joskus
sinistä ja punasta, valkeat ja mustat juovat erottavat eri värit toisistaan.
Laivan perässä on kajuutta. Suuremmissa se on jaettu kahteen osaan,
joista perimmäinen on kipparin varalta. Kajuutassa on tavallisesti karjalaiseen malliin tehty suuri leivinuuni. Karjalaiset näet aina syövät pehmeätä

*

*

Kauheimpia myrskyjä, mitä viime aikoina Laatokalla on ollut, oli
15:nä ja16:na päivänä Syyskuuta vuonna 1882. Sitä yleisesti vielämuistellaan
suuren tuhon" nimellä; 30 laivaa silloin joutui Laatokalla haaksirikkoon.
Etelätuulella olimme jo päässeet melkein Valamoon asti", kertoi minulle
muuan kippari, kun pohjoisesta tuli lumimyrsky vastaan japäivä kävi niin
pimeäksi kuin yö." Ja hurjinta vauhtia sitten laskettiin myötäseen alas
etelään päin. Harva laiva vain ehyenä pääsi satamaan niistä, jotka silloin
ulapalle saattuivat. Moni laski melkein kuperikeikan Etelä-Laatokan hiekkarantoja vastaan, ja monta ihmishenkeäkin nukkautui.

Kaarnesaari.
Jos pienempi seurue aikoo lähteä huvimatkalle Sortavalan saaristoon,
joko veneellä tai pienellä höyrylaivalla, niin on sopivinta mennä ulos suurta
kulkuväylää myöten Sipilän- tai Timosen salmen kautta, Jänissaaren ja
Mekkalan välitse ulos väljemmille vesille. Ensinnä poikettakoon Kekrin-

lahteen, sieltä Haukkariutan alatse Tamhankaan. Kun Tamhangan vuorilta
on Laatokan komeutta ihailtu, on paras lähteä Kaarnesaareen pyrkimään,
jollei tahdokin lähteä länteen käsin. Jos matka tehdään veneellä on hauska
poiketa Honkasaaren eteläpäässä olevaankalliosaarikkoon. Kapeat, jetensakin
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syvät salmet siinä erottavat toisistaan kymmeniä aivan pieniä saaria, joista
toiset vaan luotoja, yhtä kalliota. Monet näistä saarista ovat jotensakin
korkeita, kallioseinämät ovat jyrkkiä, äkkijyrkkiäkin. On kuin jossain vanhassa pikkukaupungissa. Säännöttömät, kapeat kadut umpisolineen vaan
salmiksi ja lahdiksi muuttuneet, erikorkuiset talot kallioiksi.
Mutta ennenkuin Tamhangasta Honkasaareen olemme ehtineet, on
oikealle vähän ulommaksi jäänyt saariryhmä, jossa suurin saari onMustasaari.
Se on korkea vuorinen saari sekin. Pohjoinen puoli jyrkkää penkerittäin
taittuvaa kallionseinämää. Kun aurinko paistaa etelästä, jää saaren pohjoisrinne mustaan varjoon, ja maan puolelta kulkijasta saari näyttää hyvin
synkältä, josta se nimensäkin on saanut. Mutta jos saareen sittenkin
kulkunsa suuntaa, niin hämmästyksekseen huomaa, että saaren loivempi
eteläinen puoli on iloisaa. Kaunis metsä, rehevä heinikko peittää maan ja
raitis lähde synnyttää pienen puron tapaisen. Tuulella ei Mustaansaareen
oudon kuitenkaan ole hyvä tulla. Veden pinnassa kulkeva karisto melkein
ympäröi saaren. Usein olen ajatellut, että Mustasaari on kuin onnela, johon
pääsee vasta,kun rohkeasti on voittanut monet ennakkoluulot jakaikenmoiset
vaikeudet.
Eteenpäin yhä kulkiessamme Kaarnesaarta kohti olemme tulleet
Parolan salmeen. Parolan salmeksi kutsutaan sitä puolentoista peninkulman
pituista salmea, joka erottaa toisistaan Hiekkalan ja Tulolan saariryhmät.
Matkalla kuljemme monien pienien saarien ohi, joista muutamia kauneiden
nimiensä vuoksi mainittakoon: Lehtosaari, Vaahtosaari, Lakkapää ja Toivetlempi. Kaarnesaari on pieni saari, jonka kapea salmi erottaa suuremmasta
Orjatsaaresta, jonka taas Sinisalmi erottaa Tulolansaaresta.
Kun pohjoisesta käsin tulemme Kaarne- ja Orjatsaaren väliseen
kapeaan salmeen on ranta vasemmalla kivikkoa, siellä täällä on matalia
kallioita, hienon sekametsän peittämää. Oikeanpuolinen ranta on kallioista,
alussa matalaa, mutta pian korkeammaksi kohoten.
Väylä kääntyy nyt vähän ja silmiemme eteen aukeaa se jylhän komea
näky, jota kuvammekin esittävät. Jos höyryveneellä kuljemme, saamme
huoleti laskea kallioiden väliseen solukkaan niin lähelle rantaa, että kokka
rantakiviin ulottuu, jos purjeveneellä tulemme, sattuu, että korkeat mastit

koskettavat koveran kallion seinämää. Mutta jo on aika tarkemmin katsoa
ympärilleen. Oikealla kohoaa äkkijyrkkä kallionseinä, aivan kohtisuora,
jonka heleänkeltaset, ruskeat, harmaat jäkäläkasvit peittävät, kallionimarre
ja muutamat ruohot ovat halkeamiin juurensa tunkeneet, jossain kallion
kulmauksessa kasvaa pieni pihlaja, hento koivahainen, petäjänkänttyrä ja
joku vatunvarsi. Tässä aivan alla ollessa tuntuu vuori painavan jylhältä
ja juhlallisen korkealta. Suoraan edessä on aikamoinen louhikko. Suuria
paasia päällekkäin, turvetta, sammalta, pensaan vesoja päällä ja välissä.
Ahtaita solia aukeaa louhikon sisään, useampia, ylempänä ja alempana,
mutta ne ovat niin ahtaita, että ryömimälläkään tuskin sisään pääsee.
Tottunut tästä kohdasta kuitenkin pääsee ylös. Vasemmalla on ensinnäkin
suuremmoinen vedessä irrallaan seisova kivipylväs. Se on kyynärän, parin
levyisen halkeaman kautta erotettu samanmuotoisesta molemmin puolin
veteenviettävästä, korkeasta, teräväharjaisesta kalliosta.
Jos louhikon päälle kiivettyämme laskeudumme tämän suippoharjaisen
kallion toiselta puolenalas, joka laskeutuminen muuten on jotensakinhankalaa,
— pääsemme suuren aukon suulle, joka avautuu vuoren sisään. Siitä päästään suurenlaiseen luolaan. Se on säännötön,haaraantuen moneen suuntaan,
kaveten ja leveten, suuret kivilohkareet pistävät esille joka puolelta, jakaen
sen jos minkälaisiin komeroihin. Yksi haara ulottuu alas taaksepäin, toinen
ylös sen yläpuolelle, sivulle useampia, samoin useita eteenpäin, kapeita ja
monimutkaisia; muutamat niistä avautuvat erikorkealla ulos louhikosta
vastaiselle puolelle, josta alkujaan läksimme. Tämä luola ei suuren suuri
ole, mutta silti syvä se kuitenkin on, ettei tuletta ole siellä hyvä liikkua.
Kun luolassa olemme mielin määrin liikkuneet, niin kannattaapa
vielä kiivetä jyrkkäseinäistä pengertä ylös saaren korkeimmalle huipulle,
josta laaja näköala aukeaa yli läheisen saariston ja etelässä aavan Laatokan.
Luola on nähtävästi syntynyt ammoisina aikoina siten, että vedessä
seisovat kalliopilarit ja seinämät ovat suuresta kalliosta lohenneet, mutta
eivät ole veteen kaa.tuneet, vaan jääneet pystyyn seisomaan. Sitten on
vuoresta lohennut yhä uusia loukareita, ne ovat kasaantuneet päällekkäin,
muodostaneet alle ja väliin aukkoja, uusia paasia on pudonnut päälle, paasien
väliin on kokoontunut multaa, oksia, lehtiä, se on maatunut, siihen on
25

juurtunut heinikko, pensaikko ja sammal. — Äkkijyrkkä kallion seinämä
on arvattu noin 150 jalan korkuiseksi. — Nimensä on saari saanut siitä,
että kaarneet — korpit — vuosittain pesivät sen jyrkänteenloukeroissa. —
Kansan suussa on luonnollisesti tästä omituisesta luolasta taruja. Vainovuosina on siinä piilty. Venäjän aikoina, jolloin sotamiehen otto oli kamala
seikka, kun näet sotamiehenä täytyi palvella kymmeniä vuosia, sanotaan
nuorten miesten tässä luolassa piilleen etsijöitään.
Kuvat ovat niin sanoakseni vastakkaisia. Toinen on otettu Orjatsaaren rannalta, toinen kallioseinämien väliseltä louhikolta Orjatsaarelle päin.
Samat kalliot, jotka toisessa kuvassa näkyvät vasemmalla, näkyvät toisessa
oikealla ja päinvastoin.
Kaarnesaaresta on höyrylaivalla paras palata Parolan salmen kautta
kauniiden Lokkasaaren ja Vannisensaaren ohitse, vuorisen, sekametsäisen
Hiidenniemen ympäri ja Vorssunsalmen kautta kaupunkiin.
Mutta jos veneellä ollaan liikkeellä ja aika vielä myöntää on hauska
suunnata kulku Honkasaaren ja Laukon väliseen kapeaan salmeen. Se on
niin kapea ja se aukeaa niin odottomatta kallioiden väliin, että vähän

etempänä rannasta kulkeissa ei mitenkään siinä salmea arvaa olevan.
Honkasaaren ja Laukon ranta on ulkopuolelta jylhää kalliota, odottamatonta
on sen vuoksi, kun salmen läpi kuljettua aukeaa eteen täydellinen sisämaan
maisema. Matalia, ruohorantaisia salmia ja lahtia, vihantaa lehtimetsää,
vihottavia nurmia ja peltoja, niiden keskellä talo, sen ympärillä suuria,
tuuheita koivuja. Mutta eteenpäin etsittyämme ruohikon läpi tulemme taas
uusille kapeille salmille ja niistä väljemmille vesille, joita jylhempi luonto
taas ympäröi. Ennen pitkää pääsemme takaisin Riekkalan ja Haukkariutan
väliselle selälle.
Länteen aukeaa myöskin kaunis saaristo; Haavus, Vitsasaari, Palosaari, Matjuksen saaret ovat vanhastaan kauneudestaan tunnetut. Kaikissa
niissä on jyrkkiä kallioita, joita penkerillä kasvavat puut kaunistavat.
Näillä saarilla on myös enemmän metsää kuin monilla muilla, etenkin on
Vitsasaari suurista, kauneista koivuistaan tunnettu. Jos jatkamme matkaamme yhä länteenpäin, tulemme Otsoisten kylän syvien lahtien suulle,
nekin ovat saman, Laatokan kallioisen, jylhän luonnon kaunistamia. Poiketkaamme yhteen näistä lahdista, niin tulemme Niemelään.

Niemelä ja Yhinlahti.
Vielä muutamia vuosia sitten, ei Niemelä-nimeä kukaan tiennyt. Se
maa-ala, joka nyt on sen alle alistettu oli silloin vielä jaettu useampiin
talonpoikaistaloihin, toiset pieniä, huonosti toimeentulevia, toiset suurempia,
hyvinvoipia. Maan laatu oli kyllä ennestään hyväksi tunnettu, mutta ei
täällä maanviljelys ollut paremmalla kannalla kuin muuallakaan. Kaupankäynnillä, voin ja kalan ostolla ja kuljetuksella, ehkä kalastuksellakin oli
varoja koottu. Nyt on kaikki muuttunutta, vanhat, rappeutuneetraja-aidat
on purettu, entiset koukeroiset, matalat, huonosti hoidetut ojat katettu,
huonoimmat entisistä rakennuksista maahan revitty, ja vanhat, takapajuiset
maanviljelys- ja karjanhoitotavat on heitetty sikseen. Uudet olot ovat näille

maille koittaneet. Vilkkaan, ahkeran elämän keskustaksi on muodostunut
tämä paikka, joka uudeksi uudistuessaan on saanut uuden nimenkin Niemelä.
Noin kolme vuotta sitten osti maisteri O. Nissin täällä useampia
tiloja ja on sen jälkeenkin vielä ostellut muutamia saadakseen maansa
muodostamaan sopivan kokonaisuuden. Siten on hän saanut kokoon
suurenlaisen tilan, jota hän on ruvennut asumaan ja viljelemään uusien,
järkevien tapojen mukaan. Maa on jaettu muutamiin suurempiin osuuksiin,
joissa kussakin on pantava monivuoroinen viljelys käytäntöön.Luonnollisesti
vasta sitten kun edes yksi vuorosarja on täydelleen loppuun saatettu, voi
maanviljelys tuottaa, mitä se voi, saadaan sopiva suhde eri viljalajien ja

