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Kannaksen kesä on nyt kukkeimmil-
laan. Kesäisiä satu jaan humisevat Kan-
naksen lehdot, sen vainioilta virtaa mie-
liimme kesäisiä tunnelmia. Suomenlahti
uinailee hehkuvan auringon syleilyssä. . .
Seudullemme saapuneet runsaat ■ kesävie-
raat viettävät elinvoimiansa virkistäviä
hetkiä rantahietikolla. Mutta he kaipaa-
vat myöskin vaihtelua.. . Sentähden esi-
tämme tässä lähiseutujen nähtävyyksiä,
auto-- polkupyörä- ja kävelyretkillä he
voisivat niihin tutustua ja niiden avulla
kuva kauniista Kannaksesta heille laa-
jenisi ja kirkastuisi.

VAMMELSUU.
Vammelsuu on epäilemättä yksi Kan-

naksen kauneimpia seutuja. Se sijaitsee
11 km. päässä Terijoelta, Uudellekirkolle
johtavan tien varrella. Matka sinne on
mitä miellyttävin. Jos lähdetään Teri-
jten asemalta, saadaan kulkea 7 km.
mainiota viertotietä Uudenkirkon pitä-
jän raijalle ja siitä- edelleen jatkuvn
maantiekin on erinomaisen hyvää. Va-
semmalta puolelta aukeaa tuontuostakin
Suomenlahti hiekkarantoineen ja oikeaJ-
la i>uolella kulkee korkea perfger, ioltn
on hurmaava näköala yli laajan Suo-



me".lahden ulapan. Vammelsuun joki-
maisemat mäkineen ja kdrkeine, vehmai-
sine rantoineen ovat hurmaavia. Kaunis,
hiekkarantainen niemi muodostuu me-
ren ja joen väliin, se on ihana kylpy-
paikka. Joessa harjoitetaan nahkiais-
kalastusta. Ravintoa voi saa<"a kestikie-
varista.

RAKKAUDEN HAUTA.
Vammelsuusta voi tehdä retkiä moniin

näkemistä ansaitseviin paikkoihin. Noin
puolentoista kilometrin päässä joelta on
Vammeljoen kreikkalaiskatolinen kirkko.
Rak ennustyylisessä suhteessa se on eri-
koinen ja katsomisen arvoinen. Mutta
sen muurin ulkopuolella, merelle päin
viettävään rinteeseen on rakennettu muis-
tomerkki, jota lukuisat matkailijat ovat



käyneet ihailemassa. Se on n.s. Kak-
kauden hauta. Graniittikebyksen keskel-
tä kohoaa, rinteestä yaskeenvalettu ylevä-
piirteinen nuoren naisen vartadokuva.
Sen on kerran surun painamana slaavi-
lainen aviomies kohottanut nuorena
kuolleen vaimonsa haudalle. Sitä kat-
sellessa tuntuu ihmissydän hiljenevän ja
kaihoillen tunnelma täyttää mielen. Tä-
mä ainutlaatuinen muistomerkki Kan-
naksella on tullut matkailijoiden suosi-
tuksi vaelluspaikak»:.

KUOLEMAN KUILU.
Vammelsuun lähellä on toinenkin näh-

tävyys. Lähdemme joelta Raivolan ase-
malle johtavaa tietä kulkemaan. Kuljet-
tuamme n. puoli kilometriä, käännymme
vasemmalle ja joudumme paikalle, jota
kutsutaan Kuoleman kuiluksi. Siinä on
luonto entisinä aikoina purkanut sydän.
tuskiaan ja muodostanut kuilun. Kui-
luun liittyy tarina kahdesta rakastunees-
ta, jotka kuiluun biettäytvmäHä etsivät
ikuista rauhaa polttaville sydämilleen.
Mutta tuon kuilun partaalla seisoessaan
muistuu mieleen toinenkin kuilu, jonka
kohtalojen armottomat voimat aikoivat
kerran täällä avata, s.o. erottaa nämä
seudut Suomesta ja liittää ne Venäjään.
Kuilua ympäröivän kannakselaisen luon-
non helmassa voi täällä viettää herttaisia
hetkiä.



RAIVOLAN LEHTIKUUSIMETSÄ.

Ei ainoastaan Kannaksen, vaan koko
pohjois-Europan huomatuimpia nähtä-
vyyksiä on Raivolan lehtikuusimetsä.
Sinne on Vammehuusta noin 6 km.
Myöskin pääsee sinne rautateitse. Raivo-
lan asemalta on sinne noin 2 •/„ kilom.
Tämä Europan komein lehtikuusimetsä,
sisältäen yli 18 ha, istutettiin 1738 ja li-
sättiin 1821, Puisto perustettiin tarkoi-
tuksella saada Kronstadfin laivanveis-
tämön tarpeisiin laivanrakennuspuuta.
Pietari Suuri oli tämän aatteen herättä-
nyt, jonka sitten Katariina II :n toteutti.
Puiden keskipituus on 33,4—38,2 metriä,
mutta tavataan 42 metrin pituislakin.
Sen arvo on noin 4 milj. mk. Monet
puut ovat rinnakorkeudelta 83 cm. vah-
vuisia. Puita on myyty 2,500—3,000 mk,
kappale. Riveihin istutetut puut muo-
dostavat upeita luonnon aarniosaloja,
joissa mielellään viihtyy. Tähän Poh-
jolan metsien kuninkaaseen matkailija
mielellään tutustuu.

TNON PATTERIT.

Inon patterien, Suomen suuriimman
linnoituksen jäännökset sijaitsevat Suo-
menlahden korkealla rantapengermällä
noin 17 km etäisyydellä Terijoesta.
Terijoelta kuljetaan ensin Vamtnelsuu-
hun, joen yli tultuamme eroaa Suomen-



lahden rantaa seuraava maantie vasem-
malle ja 6 km kuljettuamme, olemme
perillä. Näitä pattereita varten pakko-
luovutettiin 3 km, alue ja alettiin raken-
nustyöt 1900. Asiantuntijat arvosteli-
vat niitä aikoinaan Europan uudenai-
kaisimmiksi linnoituksiksi. Merenpuo-
lelta niitä pidettiin valloittamattomina.
Kymmeniä miljooneja ne tulivat maksa-
maan ja yhtä paljon kuin kultaa meni
itse rakennuksiin, meni sitä myös raken-
nuttajien taskuun. (Lue: Orjavaillan pe-
rintö, kirj. Simo Eronen). Kilometrejä
pitkä oli tämä puolustusvyöhyke, suuret
määrät jättiläistykistöä, petoonista ra-
kennettu maan-alainen osa suurenimoi-
nen. Toukokuussa 13—14 päivän 1918
välisenä yönä venäläiset räjäyttivät osan
linnoituksia ja varastoja, sekä poistuivat
lavioilla Kronstadtiin. Seuraavana päi-
vänä Suomen valkoiset sen ottivat kä-
siinsä. Mainittakoon tässä vielä, että
1919 suomalaiset täältä ampuivat muu-
tamia osumia Kronstadtiin. Tarton rau-
hiansop-muksen velvoituksesta linnoitus
hävitettiin.

Mutta hävitettynäkin se on suurem-

moinen nähtävyys. Järkyttävinä sen
raunioitten betoni-mähkäleitten vuoret
kohoavat eteemme ja sen maanalaisista
varustuksista saamme selvän käsityksen.
Suomenlahdelle avautuu hurmaava nä-
köala.



UUDENKIRKON KIRKONKYLÄ.
Uudenkirkon kirkonkylään on Teri-

joelta matkaa 34 km., Vaimmelsuusta 28
kim. Tähän kylään olisi matkailijoiden
tutustuttava, sillä se on Kannaksen kau-
neimpia kyliä. Terijoen seuduilla saa
ihailla valtavia merimaisemia, Uuden-
kirkon kirkonkylä sisältää taas hurmaa-
via järvimaisemia, sillä kylään ulottuu
kymmeniä pikkuj ärviä. Seutu on hyvin
viljeltyä, luonto mitä vaihtelevinta. Kir-
konkylässä on vierinkiviharju n.s. Pik-
ku Punkaharju. Tältä selänteeltä auke-
nee ihania näköaloja yli pikku järvien.
Huomattava nähtävyys on myös Mäkden-
mäiki, joka on 102 metriä korkea. Sieltä
on viehättävä näköala yli seudun. Näh-
tävyys on myös Maamies- ja puutanha-
koulu viljelyksineen. 8 km päässä on
upea Halilan keuhkotautiparantola'. Ky.
lässä on majatalo ja kahviloita. Kirkon-
kylästä on Kannelj arven asemalle 10 km.
ja välittävät liikennettä useat autot.

LINTULAN NAISLUOSTARI.
Lintulan naialuostari, sen omistaa

»Pyhän kolminaisuuden naisyhdistys suo-
messa», on maamme ainoa naisluostari.
Se sijaitsee Lintulan hovitilalla, jokia
lahjoitusimaa-hovitilana oli maan suu-
rimpia. Luostarin perusti 1894 salaneu-
vos F. Neronov ja on tilan pinta-ala 200
ha. Luostari oli aikoinaan hyvinkin



mahtava, mutta nyttemmin siellä nunnat
viettävät hiljaisia iltahetkiään, harjoit-
taen maanviljelystä ja karjanhoitoa.
Luostarin vastapäätä, toisella puolella
maantietä on perustuksen jannoksia n.s.
Lintulan kapakasta, jossa kertomuksen
mukaan on majaillut Aleksanteri I:n,
Strengporten y.m. Luostarin portimpie-
lessä, on n.s. Stolypin'in koulurakennus,
jollaisilla hän aikoi Kannaksen suoma-
laisen selkärangan taittaa. Luostarissa
käynti on mitä mielenkiintoisin.

Jos kuljemme Lintulasta vielä 11 km.
eteenpäin, tulemme Kivennavan kirkon-
kylään. Siellä on huomattava nähtävyys,,
n.s. Linnamäki Mäellä sijaitsee nykyi-
sin pappila, mutta sen puutarhassa on
vielä linnoituksen jäännöksiä. Siinä on
ennen ollut Kannaksen huomattavin lm

LINNAMÄKI.



noitus, Kivennavan linna. Siinä on ollut
varustuksia jo keskiajalla, kuten maasta
löytyneet esineet todistavat. Kustaa
Vaasan aikana siihen rakennettiin puu-
linnoitus. Useita taisteluja sen muu-
rien ympärillä on käyty. V. 1566 sen
suomalaiset hävittivät, peräytyessään
Viipuriin. Linnamäeltä on valtava näkö-
ala. Linnamäestä an löydetty keskiai-
kainen miekka, jossa oli kirjoitus: »Hy-
veen ja isänmaan puolesta». Tuo kir-
joitus sisältää aivarakuin esi-isien iähet-»
tämän toiminta-ohjeen Kannaksen kan-
salle. ■■ . . ■ ,

RAJAJOKI.
Ken kesäksi Kannakselle saapuu,

luonnollisesti haluaa pistäytyä myöskin
Rajajoen partaalla. Haluaa nähdä jo-
kea, joka vuosisadat on olliJt idän ja
lännen rajana. Ja onhan joen partaalta
tilaisuus luoda silmäys yli rajan entisen
»pyhän ja kukistaimattoman», nykyisen
näivettyneen, henkistä keuhkotautia po-
tevan Venäjän alueelle. Terijoelta pää-
see rautateitse Rajajoen asemalle, muitta
vaihtelevampi ja tunnelmarikkaampi on
automatka maanteitse jonne on 17 ktm.
Ta'da matkalla voi ihailla oikealla puo-
lella avautuvia suomenlahden maisemia,
nähdä Kronstadtin kupolien kimaltele-
van, nähdä mahtavia meripattereita, en-
tisen loistavan Systerbäckin kylpylai-
toksenkin näkee valkoisena haamuna



häämöittävän itäisellä rannalla. Raja-
joella on kyllin tilaisuuksia tehdä ha-

vaintoja idän ja läntien välillä. Voi näh-
dä pörröisen bolshevikki-sotilaankin kat-
soa, jurrottavan vartiopaikallaan. Raja-
joen asemaravintolasta saa virvokkeita
ja ruokaa.

HAUKIJÄRVI.
Matkailija, tai kesä-asukas, joka Te-

rijoen aurinkoisilla rannoilla on kyllik-
seen ottanut aurinko- ja merikylpyjä,
haluaa hetkeksi siirtyä luonnon rauhalli-
seen syliin, jonne ei »maanmelu» kuulu.
Sellainen tilaisuus hänelle avautuu, kun
tekee matkan Haukijärvelle. Haukijär-
vi sijaitsee rautatien pohjoispuolella,
noin 4- 5 kilometrin etäisyydellä Teri-
joesta. Se on pieni, kaunis järvi koske-
mattoman luonnon keskellä, 36 m. ylem-



pänä merenpintaa. Lehtipuiden ympä-
röimänä se kauniine kaisla- ja luimine-
rantoineen (myös kylpypaikaksi sopivaa
hiekkarantaa on) lukuisine niemineen ja
Laihdelmineen on se mitä herttaisin. Hil-
jaisen luonnon hartaus sitä ympäröi ja
ihmismielikin siellä sulaa luonnon suu-
reen hiljaisuuteen. Metsänvartialta saa
käytettäväkseen venheitä.

KAUKJÄRVI
edelliseen verraten on enemmän jylhän-
kaunis Kaukjärvi, joka sijaitsee myös
rautatien pohjoispuolella, Kivennavalle
johtavan iiiianntien varrella, noin 8 kilo-
metrin, päässä Terijoelta. Tämä metsä-
järvi on 81,1 m. ylempänä merenpintaa,
ja on.se paikotellen 18 metriä syvä. Tä-
mä järvi on hyvin kalarikas, joten mat-
kailjalle aukenee urheilukalastuksen ti-
laisuus. Ihanaksi muodostuu täällä yö
ja ilta nuotion ääressä, jos kohta siellä
päivittäinkin on oma, erikoinen viehä-
tyksensä. Uiden, kalastellen ja rannalla
lepäillen voi siellä viettää tunnelmallisia
hetkiä, kuunnellen Kannaksen honkien
huminaa ja nauttien hiljaisen iltatuulen
huminasta järven viileällä povella.

PUHTULANMÄKI.
Eteläisen Kannaksen korkein kohta on

Puhtulan mäki, joka sijaitsee Terijoelta
Raivolaan johtavan .maantien varrella,



noin 6 kilometrin päässä Terijoelta.
Tämä komea hiekkamäki kohoaa 80,6
m. korkeammalle merenpintaa ja muo-
dostaa se kauniin harjun. Mäeltä on
mitä valtavin näköala, joten kiipeämi-
sestä aiheutuneet vaivat tulevat hyvin
paikkuiksi. Mäeltä voi nähdä laajalti
ympäristöä. Näkyy suuria aloja Kiven-
navan ja Uudenkirkon pitäjiä. Mutta
voimakkaimmin vaikuttavat kauneudel-
laan merimaisemat. Näkee kauas Suo-
menlahden ulapoille, soivina siintävät sil-
mään Inkerin rannat ja kirkkaina päi-
vinä voi huomata Pietarin läheistöt.
Tällä mäeKä kannattaa käydä, flttä sil-
loin katselijalle kokonaiskuva Kannak-
sesta laajenee.

SUUNNITELMIA AUTORETKILLE.
EdeMä olevien selostusten johdosta on

helppo suunnitella autorefckiä Terijoen
ympäristöön. Mutta liitämme tähän
muutamia ehdotelmia:

X;n matka. Terijoelta, Kuokkalan ja
Haapalan kylien kautta Lintulan nais-
luostariin (tie kulkee usein aivan Raja-
joen vartta, joten näkee neuvostomaakin,
parhain näköala Somerikon mäen koh-
dalta), sieltä Kaukjärvelle ja takaisin
Terijoelle,

2:>i matka. Terijoelta Lintulan nais-
luostariin, sieltä Linnamäelle, sieltä Rai-
volan maantietä myöten Raivolan lehti-



kuusimetsään, sieltä Kuoleman kuilulle,
Rakkauden haudalle, Vammelsuuhun ja
takaisin Terijoelle.

3.\r matka. Terijoelta Vammelsuuhun,
Rakkauden haudalle, Inon pattereille ja
takaisin Terijoelle.

4:s matka. Terijoelta Vammelsuu-
hun, Rakkauden haudalle, LTudenkirkon
kirkonkylään, sieltä suoraan Inon pat-
tereille ja takaisin Terijoelle.

s:s matka, Terijoelta Vammelsuufoun,
Rakkauden haudalle, Kuoleman kuilulle,
Raivolan lehtikuusimetsään, Linnamäelle,,
Lintulan naisluostariin, sieltä suonaan
Kuokkalan kautta Rajajoelle ja takaisin
Terijoelle.

PYÖRÄILY JA KÄVELYRETKIÄ.
1 matka. Terijoelta Hauki järvelle,

edestakaisin B—lo km.
2 matka. Terijoelta Kauk järvelle,

edestakaisin noin 16 km. (tie erinomai-
nen).

3 matka. Terijoki, Puhtulanmäki,"
edestakaisin noin 12 km.

4 matka. Terijoki Raivolan lehtikuu-
simetsä. Junalla Ratvolaan. Siitä edes-
takaisin metsään noin 5 km.

5 matka. Terijoki Vammelsuu, siitä
Vammeljoen asemalle (2 km.) Käveltävä
matka 18 km. Jos käy vielä Rakkauden
haudalla ja Kuoleman kuilulla tulee lisää
noin 7 km.



Kirjoja Kannaksesta
Eronen:

Orjavallan perintö
24:—.

Seppänen:
Juhla meren rannalla

36:—,'.48:—.

Montonen:
Niin täytyy olla —

20: —

Sarvi:
Tepposten tarina

18: —

Soini:
Sisko ja kultainen pikari

30:—, 40:—.

Häkli:
Meidän herramme

myllyssä
20:—.



Suurin valikoima
Kannaksella

Kirjallisuutta,
Kirjoitus-, Konttori- ja

Koulutarpeita

Terijoen Kirja- ja Paperi
kauppa

(]uho A Seppänen)

VA LO KU V IA
Rakkauden, haudalta, Raja-
joelta, Lintulan luostarista,

Kuoleman kuilulta y-m.


