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M unkkikuoron vii-
meiset sävelet
jäävät kaiku-
maan Uuden Je-

rusalemin skiitan kirkon hol-
veissa, kun nostamme päiväre-

put selkäämme ja erkanemme
vähin äänin muusta seurueesta.

Pieni Igumeni Damaskin -lai-
va on puoliltapäivin tuonut
pääluostarilta turistiryhmän tu-
tustumaan skiittaan. Edellisenä

iltana pohjoista Laatokkaa ku-
rittanut kaatosade on vaihtunut
leppeän aurinkoiseksi alkuke-
sän keliksi ja laiva halkonut
matkallaan Ison Niikkanan lah-
teen miltei tyyniä Karjalan me-

ren syvänsinisiä vesiä.
Kävelemme ensin jonkin

matkaa yhtä saaren pääteistä.
Tuota pikaa vasemmalla avau-
tuu pieni maisema-aukko, josta
on mahdollista tarkastella jyr-

Iltatunnelma Nikolskin skiitalla.
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Kun samaan pakettiin yhdistetään lähes 
vuosituhantinen luostarihistoria, ainutlaatuinen
järvi- ja erämaaluonto ja oman lähihistoriamme
sotamuistot, on matkakohteen nimi Valamo. 
Pohjoisen Laatokan upea saarihelmi tarjoaa 
asiasta kiinnostuneelle opastettujen seura-
matkojen ohella myös mahdollisuuden erittäin
mielenkiintoiseen omatoimiseen retkeilyyn.

Punaisenniemen rantakallio putoaa
äkkijyrkkänä Laatokkaan.

kän Öljymäen pystysuoran kal-
liojyrkänteen alle Getsemanen
rantaan pystytettyä suurta ris-
tiä.

Hetken kuluttua on edessäm-
me Getsemanen skiitan hiljat-

tain restauroitu kirkko ja sitten
kääntyykin jo paljon kävelty
polku itse Öljymäelle.

Öljymäeltä avautuva näköala
kuuluu Valamon tunnetuim-
piin. Mäen päällä sijaitsee pieni

kappeli ja luoteessa aukeaa si-
säsalmien ja saarten takana Laa-
tokan mahtava ulappa. On kir-
kasta, joten Lahdenpohjan
suunnan rannikko häämöttää
horisontissa.

Sukellamme pois turistien
valtareiteiltä ja kuljemme van-
haa suomalaista sotilastietä
kohti entistä Niikkanan tykki-
patteria ja kasarmialuetta. Mat-
ka käy halki valtaisan rehevän
Kuolemanlaakson, puronotkel-
man, joka itäpuoleltaan rajoit-
tuu kalliojyrkänteisiin.

Koko ajan on tien varressa
nähtävissä jäänteitä jonkinlai-
sesta lankkusillasta. Onko ky-
seessä sotilaiden vai munkkien
aikanaan tekemä rakennelma,
jää meille arvoitukseksi.

Hyttyset alkavat käydä kiuk-
kuisiksi ja on helpotus saapua
rantaan. Lounaasta käyvä lep-
peä tuulenväre puhaltelee pa-

himmat kiusaajat pois ja voim-
me ryhtyä evästauolle. Trangia
saa keitellä vettä Euroopan suu-
rimmasta sisäjärvestä ja me val-
mistaudumme henkisesti koh-
taamaan matkan ensimmäiseen
arvoituksen. Pääsemmekö Pu-
naisenniemen kärkeen?

Niittykukkia 
Punaisessaniemessä
Heti Suomen itsenäistymisen
jälkeen todettiin nuoren val-
tiomme sotilaspiireissä Vala-
mon saariryhmän tärkeä strate-
ginen merkitys. Riittävän vah-
vasti aseistettuna Valamo pys-
tyisi hallitsemaan koko pohjois-
ta Laatokkaa.

Rannikkotykistörykmentti 3
alkoi valmistella sekä pääsaa-
relle että joillekin syrjäisemmil-
le luodoille raskaita tykkipatte-
reita. Niikkanan Punaisennie-
men 152 mm Canet-tykit saatiin

Retkellä Laatokan Valamossa
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tuliasemaan jo 1919. Samalla
käynnistyi kiivas kasarmira-
kentaminen, jonka merkittävin
saavutus oli 30-luvun puolivä-
lissä valmistunut Niikkanan
uusi tiilikasarmi. Mitä mahtaisi
niistä olla vielä näkyvissä?

Olemme saaneet eri lähteistä
vähän ristiriitaista tietoa turis-
tin mahdollisuuksista päästä
käymään Punaisessaniemessä.
Niemen tyvellä sijaitsee nimit-
täin venäläinen sääasema ja nie-
mi on tutkimusaluetta.

Hieman jännittyneinä käve-
lemme aseman pihaan ja teem-
me itsemme ja asiamme tunne-
tuksi sieltä löytyville nuorille
säätutkijoille. Kieli on englantia
ja saamme suuremmitta vai-
keuksitta luvan jatkaa niemen
kärkeen, kunhan emme vain as-
tu aidatulle havaintoalueelle.

Saapuminen Punaiseennie-
meen mykistää pienen kolmen
hengen seurueemme. Niemi on
orvokkien, kalliokielojen ja mo-
nien muiden juuri upeimmil-
laan kukkivien kasvien peittä-
mää luonnonniittyä ja kalliot pu-
toavat järveen aivan pystysuori-
na seinäminä. Joka puolella
avautuu Laatokan meren aava.

Tätä näkymää kannatti tulla
ihailemaan, mutta samalla tun-
nemme itsemme jopa hieman
rikollisiksi tallatessamme joka
askeleella niityn mahtavaa kuk-
kaloistoa.

Pian löytyvät myös jäljet ran-
nikkotykistön 60 vuotta aikai-
semmin päättyneestä valtakau-
desta niemellä. Vankka betoni-
nen tykkijalusta on saanut sam-
malta peitteekseen, eikä bunk-
kerikaan ole enää sotavuosien
kunnossa. Käynti maan alla su-
juu aseman voimakoneen rak-
sutuksen tahdissa, meteorolo-
gien diesel on sijoitettu suoma-
laisten aikanaan kallioon louhi-

maan ammusvarastoon.
Punainenniemi saa jäädä

hehkumaan loistoaan, kiitäm-
me ystävällistä sääväkeä ja jat-
kamme matkaamme kohti
kaakkoa.

Hanhipaaden majakkaluoto
kohoaa muutaman kilometrin
päässä rannikosta ja suuri ve-
näläinen risteilyalus lipuu Laa-
tokalla kohti järven itärantaa ja
Syvärin suuta. Löydämme vie-
lä monia kivijalkoja ja pian itse
kasarmirakennuksen jäänteet.
Kasarmi on aikaa sitten tuhottu
räjäyttämällä ja nyt kasvavat jo
kookkaat puut sen perustuksil-
la kuin aikanaan Asterixin Ju-
maltenrannassa.

Hirvipoluilla
Pitkänkallionlahden ja Naisnie-
men välinen polku on toisinaan
tuskin maastossa havaittava.
Tunne siitä, että liikumme todel-
lisessa luonnonmetsässä vahvis-
tuu vahvistumistaan. Jos polun
poikki on kaatunut puu, ikikuu-
si tai kelohonka, on se ylitettävä
kiertämällä tai kiipeämällä.

Kulkijoiden jälkeensä jättä-
miä roskia näkyy hyvin vähän
tai ei ollenkaan, vain aivan ran-
taviivalla on aaltojen muka-
naan tuomaa törkytavaraa
enemmän.

Valamon lounaisen rannan
maisema on hieman hankala-
kulkuista ja nilkkaa tukevat ret-
kijalkineemme ovat omiaan jyr-
känteissä ja louhikoissa. Silmä
hakeutuu koko ajan ulapalle,
missä ei näy enää ainuttakaan
alusta.

Emme törmää myöskään
muihin kulkijoihin, vain hirvet
ovat jättäneet merkkinsä poluil-
le ja järjestään kaikki pienem-
mät männyt ovat täysin syötyjä.

Sarvipäät ovat saaneet osoittaa
melkoisia kiipeilijän lahjoja tai-
teillessaan ravinnonhaussa jyr-
killä rantakallioilla.

Kuljemme kohti Lestsevon-
lahtea kunnes kesäkuinen päi-
vä alkaa kallistua niin pitkälle
iltaan, että on aika ottaa suunta
pohjoiseen, pääluostarin hotel-
lissa odottavaan majoitukseen.
Laskeva aurinko näyttää meille
luostarin kupolien kulta- ja si-
nisävyt.

Kelisaarelle
Aamutaivas loistaa uusia seik-
kailuja luvaten. Luostarin ran-
nassa tapaamme karhumaisen
Valerin, kalastajan, jolta olem-
me tilanneet kyydin Valamon
kaakkoiskulmalla sijaitseville
Rautaveräjän saarille.

Ennen matkaa tehdyt ennak-
kotiedustelut kertoivat saari-
ryhmän eteläisimmästä, Keli-
saaresta, löytyvän hyvin säily-
neitä suomalaisvarustuksia.
Mutta ilman venettä ei enää ole
mahdollista liikkua Rautaverä-
jällä, koska saaria yhdistäneet
sillat ovat jo historiaa.

Valeri säilyttää kasakkamal-
lista alumiinivenettään lukon
takana rannan vanhassa kalas-
tajien vajassa. Paikallista val-
mistetta oleva kone käynnistyy
lähes laakista.

Ajamme isoa Erakkosaarta
kierrellen Vladimirin sillan ali.
Ohitamme Karjahovin osuus-

Niikkanan kallioisia rantoja.

Punainenniemi on orvokkien ja muiden kukkivien 
kasvien peittämä luonnonniitty.

Pääluostari on mahtava näky leppeässä kesäillassa.
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� Matkoja vanhaan Valamoon tarjoavat
useat matkanjärjestäjät. Mahdollisuudet
vaihtelevat yhden päivän tiukasti aikatau-
lutetusta luostarikierroksesta muutaman
päivän vierailuihin.

Yleensä seuramatkat sisältävät matkat
pääsaarelle ja takaisin Sortavalasta nopeal-
la kantosiipialuksella, majoituksen pää-
luostarin hotellilla, aamiaisen, illallisen ja
oppaan palveluja. Pääluostarikierrosten
ohella käydään myös laivalla Niikkanassa
tutustumassa Uuden Jerusalemin skiittaan
ja Öljymäeltä avautuviin näkymiin.Tähän
retkeen sisältyy myös viisimiehisen munk-
kikuoron konsertti.

Valamon luonnosta ja historiasta kiin-
nostunut retkeilijä on voittanut suurim-
man vaikeutensa päästyään saarelle. Mi-
kään ei nimittäin enää estä itsenäistä kul-
kemista Valamon vaihtelevilla poluilla ja
teillä.

Matkamuistomyymälöissä kaupataan
saaren karttoja, jotka eivät kuitenkaan ve-
dä vertoja vuoden 1940 suomalaisen väril-
lisen topografikartan mittakaavaltaan
1:20 000 näköispainokselle, jos sen vain on-
nistuu jostain hankkimaan. Venäläisetkin
ovat näemmä pohjustaneet omat turisti-
karttansa tähän karttaan, joten aivan kaik-
kiin tie- ja siltatietoihin ei enää ole luotta-
mista. Kirkoista ja kappeleistakin on toisis-
ta jäljellä vain kivijalkoja.

Kulkija pärjää Valamossa aivan normaa-
lilla päiväretkivarustuksella. Laatokan jär-
vivesi on syytä keittää ennen nauttimista ja
luostarin vesijohtovettä ei liene syytä hörp-
piä ollenkaan. Luostarilla on myös elintar-
vikekauppa, josta juomatäydennyskin on-
nistuu. Avotulen tekeminen ei ole sallittua,
joten keitin ehdottomasti matkaan!

Saari on suurelta osin luonnonsuojelu-
aluetta, jossa liikkuminen on vapaata. Mi-
kään ei estäne telttailuakaan, jos hotelli ei
houkuta.

Valokuvaaminen ei kaikissa kirkoissa ole
luvallista, eikä munkkien kuvaaminen suo-
tavaa.

Kaikkiin skiittoihin ei turisti pääse, suu-

rimpaan osaan kylläkin. Niissä ja pääluos-
tarin alueella on voimassa omat kirkolliset
säännöksensä, jotka edellyttävät kaikilta
tietynlaista pukeutumista. Tätä perinnettä
on syytä kunnioittaa.

Saaren eteläosassa, Lestsevonjärven ja
Rautaveräjän välissä, sijaitsee Venäjän ar-
meijan tutka-asema ja pieni varuskunta.

Koska saaren metsät ovat pääosin jo vuo-
sikymmeniä olleet kirveen koskemattomia,
on sekä kulkemisen helppouden että luon-
non kunnioituksen kannalta tarkoituksen-
mukaista käyttää olemassa olevia teitä ja
polkuja. Pieni poikkeaminen metsän puo-
lelle antaa jo hyvän käsityksen häiriöttö-
män kehityksen tuloksista. Tosin monin
paikoin törmää vanhoihin tai tuoreempiin-
kin paloalueisiin.

Mitä kauemmas pääluostarilta tai Niik-
kanan alueelta kulku käy, sitä vähemmän
on merkkejä turistien liikkumisesta näkyy.
Ehkä antoisimpia seutuja omaa rauhaansa
hakevalle ovat saaren jyrkät etelärannat.
Pystysuorat kalliot tarjoavat upeita näky-
miä aavalle merelle ja sopivia uimapaikko-
jakin löytyy helteisemmällä kelillä.

Valamo-seuran vuonna 2000 julkaisema
opasvihkonen ”Matkalle Valamoon” on
erinomainen käsikirja. Sotahistoriasta kiin-
nostuneet saavat yksityiskohtaista tietoa
Valamon tykkipattereista Erkki Marttilan
2002 julkaisemasta kirjasta ”Rannikkoty-
kistörykmentti 3 toimi täällä – pohjoisen
Laatokan maisemia”. �

Rantapolulta aukeaa jatkuvasti 
näkymiä järvelle.

Retkeilijän Valamo

toimintatilan ja saavumme
Moskovansalmea pitkin äärim-
mäisen kapeaan ja matalaan, ai-
kanaan käsipelillä kaivettuun ja
louhittuun Moskovan kana-
vaan, jossa on jo turvauduttava
airoihin. Kanavan yli johtava
silta ei näytä hääppöiseltä, mut-
ta siihen tutustumme parem-
min huomenissa.

Johannes Kastajan saaren jyl-
hän metsän keskeltä kiiltelee
kirkon kupoli, kun Valerin pie-
ni vene kaartaa aavalle Laato-
kalle. Ajomies lisää kierroksia
koneeseen ja pian ohitamme
Uuden Jerusalemin ja Niikka-
nan tienoot, melkein hipaisem-
me Punaisenniemen kallioita ja
vielä Naisniemen ja Käärmenie-
men sivuutettuamme laskem-
me Kelisaaren rantaan.

Valeri varoittelee käärmeistä
ja on helppo uskoa niiden tällä
kallioisella saarella viihtyvän.
Aivan rannassa on heti jäljellä
suomalainen kasarmirakennus,
jota paikalliset kalastajat käyt-
tävät tukikohtanaan.

Kielitaito on puolin ja toisin
puutteellista, mutta ilmeisesti
Valeri kertoo tämän saaren lä-
hettyvillä sijaitsevan jyrkkiä ve-
denalaisia penkkoja, joista nou-
see hyvin nieriää, paikallisella
kielellä paljaksi kutsuttua kalo-
jen kuningatarta.

Rautaveräjän patterin tuliase-
ma Kelisaaressa valmistui 1921.
Toisin kuin Niikkanassa, täällä
on vielä pystyssä myös 30-lu-
vun alussa rakennettu etäisyys-
mittaus- ja tulenjohtotorni, eh-
kä parikymmenmetrinen beto-
nirakennelma. Torniin kiinni-
tetty kyltti kertoo sen säilytetyn
sotamuistomerkkinä.

Valeri vetäytyy käsiään levi-
tellen vastuusta, kun kapuam-
me tornin huipulle aivan riittä-
vän tukevia metalli- ja puupor-
taita myöten. Kiipeäminen kan-
nattaa, avoimesta tornista avau-
tuvat huikeat näkymät.

Maan pinnalle palattuamme
ihmettelemme vielä kallioon
louhittuja tai räjäytettyjä juok-
suhautoja, tunneleita ja erittäin
hyvin säilyneitä betonibunkke-
reita, joiden uumenissa tasku-
lamppu on keskellä kirkasta
päivää tarpeen.

Valamon saaristoa Keli-
saaren tornista katseltuna.
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Itkuvirsiä 
ja tuliasemia
Oppaamme askeltaa jo kohti
venettään ja niinpä meidänkin
on poistuttava Kelisaarelta.
Historiallista nähtävää oli
enemmän kuin Punaisellanie-
mellä, mutta tunnelma jotenkin
karumpi. Saari on pääosin laa-
keaa avokalliota, jossa orvokit
kukkivat siellä täällä jäkälän
seassa.

Valeri jättää meidät maihin
aivan Valamon kaakkoisim-
paan kulmaan, jossa laakea ran-
takallio tarjoaa oivan tauko-
mahdollisuuden. Taitaapa jo-
kainen hetken torkahtaakin en-
nen matkan jatkamista jalan.

Kuljemme loppupäivän pit-
kin saaren itärantaa Simnja-
kovskinlahdelle saakka. Täällä
on enemmän merkkejä ihmis-
toiminnasta, löytyypä jopa pen-
keillä varustettu tulipaikkakin.
Tulenteko on ilmeisesti muuten
ollut varsin villiä, sillä tuon
tuostakin törmäämme hallitse-
mattoman kulotuksen jälkiin.

Itäranta ei maisemallisesti ole
niin huikaisevaa kuin saaren
muut rannikot, täällä kalliot
ovat sileitä ja näkymät peittei-
sempiä. Nuottalahden tienoilla
kuulemme jostain rannalta va-
littavaa itkuvirrenomaista lau-
lua, mutta annamme laulajan
jatkaa harjoituksiaan rauhassa.

Vähän väliä eteen sattuu
myös kivistä kasattuja tuli-
asemia, ilmeisesti jotain etäis-
vartiopesäkkeitä. Varsinaisia
maa- tai meritaisteluitahan Va-
lamossa ei käyty, vaikka saari ja
luostari joutuivatkin etenkin
talvisodassa pommitusten koh-
teeksi. Maihinnousun varalta
valmius oli kuitenkin jatkuva.

Erittäin tiukalta tilanne näyt-
ti suurhyökkäyksen aikana ke-
säkuussa 1944, kun suuri venä-
läislaivasto ohitti saaret matkal-
laan Viteleeseen katkaisemaan
suomalaisten Aunuksesta ve-
täytyvän armeijan tietä. Silloin
Valamon tykeillä oli täysi tuli-
valmius päällä ja ammunnan
aloittaminen vain muutamista
sadoista metreistä kiinni.

Venetaksi lennosta
Valamon monin paikoin po-
luiksi muuttuneiden vanhojen
teiden kulkija huomaa välillä
kallioon hakattuja tekstejä, jot-
ka kertovat minä vuonna kysei-
nen tie on rakennettu.

Pääosin vuosiluvut ovat
1800-luvun jälkimmäiseltä puo-
liskolta, joka oli luostarin kehit-
tymisen kulta-aikaa. Tuolloin
luostarin johtajana vaikutti pit-
kään igumeni Damaskin, jonka
elämään kuului myös kilvoitte-
luvaihe. Damaskinin erakon-
maja sijaitsi myöhemmin hänen
mukaansa nimettyjen Igume-
nin lampien rannalla. Niitä lam-
pia olemme lähdössä katso-
maan, jos vain reitti osoittautuu
kulkukelpoiseksi.

Kävelemme ensin Luostarin-
lahden pohjukasta ohi paikalli-
sen metsäkonttorin, sitten Vla-
dimirin siltaa pitkin Erakkosaa-

relle ja edelleen ohi valtavan
männyn ja upeaa tammikujan-
netta pitkin Kaikkien Pyhien
Skiitalle. Tammien alla kukki-
vat kullerot ja touhukas tikka
rähisee oksaltaan.

Erakkosaarella rantaan johta-
va polku käy yhä kapeammak-
si ja vähemmän käytetyn näköi-
seksi. Syykin selviää pian. Kaik-
kiin myytäviin karttoihin yhä
merkittyä siltaa ei ole enää ole-
massa. Se asettaa haasteen ve-
sistönylitykseen. Silta-arkut sei-
sovat yhä vankkoina ja rannal-
la lojuu joitain kannesta peräi-
sin olevia eriasteisesti lahonnei-
ta pöllejä, joten siitä vaan.

Tukkilaisromantiikka ei tun-
nu kovinkaan läheiseltä, kun ta-
sapainoilen pitkin liukasta ja
pinnan alle painuvaa pölkkyä
ne muutamat metrit, jotka erot-
tavat silta-arkut toisistaan.
Olemme onnistuneet uittamaan
yhden pöllin kulku-alustaksi ja
nostamaan toisen tukipuuksi,
joten vihdoin olen onnistunees-
ti Moskovansaaressa.

Valmistellessamme muiden
ylituloa Sisäsalmelta kajahtaa
moottorin ääni. Yllätyksemme
on suuri, kun paikalle kaartaa
nopea ja hyväkuntoinen moot-
torivene, johon on selvästi kiin-
nitetty keltamusta taksikyltti.

Viittilöimme veneen paikalle
ja hyväntahtoisesti naureskele-
va ja päätään puisteleva nuori
taksiveneilijä keskeyttää het-
keksi tilauskeikkansa kuljet-
taakseen muun seurueemme ja
varusteet yli salmen kieltäytyen
tarjotusta maksusta. Samalla
ylittyy Moskovan kanavakin,
joten saan yksin taiteilla yli toi-
sen sillan, joka toki on edelli-
seen verrattuna vielä täysin kul-
kukelpoinen.

Tapahtuman päälle on syytä
pitää kunnon evästauko, tuh-
laantuihan ylityksessä ainakin
tunti ja kuinka kauan olisi ilman
taksia mennytkään.

Iltatunnelmia 
Nikolskissa
Käännymme oikealle ja kuljem-
me hirvien polkua kohti rantaa.
Valamolainen luonnonmetsä
on taas komeimmillaan, pisim-
mät puut on kiikarilla tunnis-
tettava lehdiltään haavoiksi.
Maaperä on rehevää, tuoretta
lehtoa jossa vanhojen lehtipui-
den ja kuusien alta pistävät nä-
kyviin pienet vaahteran taimet.

Suurin osa saarta on saanut
olla jo vuosikymmeniä rauhas-
sa hakkuilta, vain paikoin näyt-
tää poimintaluonteista korjuuta
tapahtuneen. Jotain on kuiten-
kin vialla, koska kaikkia män-
nyntaimia kohdanneen hirvitu-
hon ohella huomio kiinnittyy
myös erittäin suureen määrään
pystyyn kuivuneita kuusia. Toi-
vottavasti kyseessä on vain kui-
vien kesien aiheuttama tilapäi-
nen häiriö.

Taukopaikkamme on vasta-
päätä Porfirinsaarta. Vesiliiken-
ne tuntuu vilkastuvan, äskei-
nen taksivene sujauttaa ohi pa-
rikin kertaa ja isommat laivat
liikennöivät pääluostarin ja
Niikkanan väliä.

Tilannetta ei kuitenkaan voi
lainkaan verrata kesäiltaan
vaikkapa Päijänteellä ja mones-
ti on Inarillakin ollut paljon
enemmän ajelijoita kuin tämän
viikon aikana olemme Laato-
kan saariryhmän ympäristössä
havainneet.

Polku kohoaa tiheää riuku-
männikköä kasvavalle mäelle ja
laskee sitten jyrkästi alas Igu-
menin lammille. Ihmisiä ei näy
missään, mutta käynnissä tun-
tuu olevan rakennustyömaa.
Entisen Konevitsan skiitan pai-
kalle on kohoamassa uusi, pyö-
röhirsinen, pieni kirkko.

Myös toisenlainen rakennus-
mies on täällä kuljeksinut, sillä
lampien etelärannalta löydäm-
me majavan katkomia haapoja.
Niitä tarkastellessamme iso kyy
luikertaa laiskasti sivummalle.

Damaskinin erakkomajasta
on jäljellä vain muutamia pe-
rustuskiviä. Tiira nappailee pie-
niä kaloja lammen tyynestä ve-Valamon poluilta ei kaatuneita puita raivata.Valamon itärannan silokallioita.
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� Valamon saariryhmä käsittää kaikkiaan muutamia
kymmeniä saaria. Matkaa mantereelle on nelisenkym-
mentä kilometriä, joskin pohjoisessa Sortavalan edus-
tan etummaiset, jyrkkärantaiset luodot tulevat vastaan
jo hieman aikaisemmin.

Saariryhmä kohoaa Laatokan pohjoisosan jopa yli 200
metriä syvästä altaasta ja on pinnanmuodoiltaan hyvin
rikkonainen. Kallioperusta on tummaa diabaasia, joka
helposti rapautuu. Laatokan aallot ja jäätiköt jatkavat
edelleen vuosituhantista muovaustyötään.

Valtava järviallas vaikuttaa myös ilmastoon, sillä kyl-
mä vesimäärä sekä viilentää hieman kesiä että leudon-
taa talvia. Pohjoinen Laatokka saattaa lauhoina talvina
olla jäätönkin, mutta tavallisesti jääpeite muodostuu
viimeistään tammikuulla ja antaa joskus mahdollisuu-
den myös autoliikenteelle saariston ja mantereen välil-
lä. Jäät lähtevät toukokuussa, mutta puiden tulo lehteen
ja kasvien kukinta on selvästi myöhäisempää kuin man-
neralueilla.

Rapautuva kallioperä on synnyttänyt saarelle vilja-
van maaperän, joka antaa puustolle mahtavan kasvu-
voiman. Yleisilme on ryteikköinen ja lahoavia maapui-
ta on runsaasti. Aluskasvillisuudessa viihtyvät lehdon
ja lehtomaisen kankaan lajit. Erityisen upeina kukkivat
orvokit, kevätesikot, kullerot ja puronotkojen kotkan-
siivet.

Matelijoista voi varautua kohtaamaan kookkaita kyi-
tä ja kaloista herkullisen nieriän, paljan, tapaa viimeis-
tään lautaseltaan illastaessaan luostarin hotellin trapet-
sassa. Kalamiehet tietävät Laatokan olevan myös hyvän
kuha- ja siikaveden maineessa. Ja jos kaikki käy koh-
dalleen, ei ole mahdotonta nähdä norpankaan pään pil-
kistävän aalloista... �

destä ja tunnelma on kuin miltä
tahansa kesäiltaiselta metsä-
lammelta.

Tämä on viimeinen iltamme
Valamossa ja niinpä joudutam-
me askeleitamme, sillä haluam-
me kokea vielä iltatunnelman
Nikolskin skiitalla, joka sijaitsee
saaren pohjoisrannalla Luosta-
rinlahden suulla.

Poikkeamme pikaisesti hotel-

lilla ja yhdeksän maissa ehdim-
me rantaan. Aivan skiitalle asti ei
ole menemistä, mutta auringon-
laskua sen kirkon kultaisen ku-
polin takaa voi ihailla rantakal-
liolla istuen. Edessä päilyy poh-
joinen Laatokka lähes peilityy-
nenä, yksinäinen vene ajaa koh-
ti Sortavalaa ja lokit rähistelevät
rantavedessä. On aika rauhoit-
tua ja summata kokemuksia. �

Lisätietoa netistä: www.japi-matkat.fi, 
www.nordictravel.ru/fin, www.lomalinja.fi

Laatokan Valamo

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �
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