Y]VIPARISTOON
TERIJOEN
RETKEILYJA
jotkaTeriioellesaapuvat,ne_epaifryatfmyijsNe kesavieraat,
kerromkin haluaisivattehdAretkeilyil ymplrist60n. Senthhden
yruplristdssi olevistanAhtii'
me ti1ssamuutamista,l:iutredrmassa'
vyyksisib.
Kaksl kaunista liirvei-

lloni kysynee:onkolllhelli iirvii? -Voimmevastataetth on
n'irne{ag Haukiiinvi' oo rau'
kalcsikiuia"kiuniita onkin. Toinen',
'ki,lonnetrin
peasy . Teriioelta
tad-prhioispuolella, noirr 4
36 -.ltia- nierenpinlaa ylemp6nl. Se oo plen!. -[erttai'
lu,onnonkeskelll. sielli voi*ut"a;a*i ko'skemattonnanil
vat neitosbt fiikkua ihanien niemien nuriss6,, siellZl^voivat
iifry"ir" vakaat,Zlrtyisetvhin'imiiisetrauhottuaiaryF -siniselkll
sulkema
rantojensyliin-s6
r6uh.ifo.". Kaunis-ontA,miilehtoisten
ftau,niarvi. Ystiivl,llisen metsdnvartianasurnostasaa virYot'
keita,hAneltAsaamY0svenheitlToinen i6rvi, Kaukihrvi on my6slaujatien qohlgis.quolella'
noin 7 km' Teriioelta,3l,l
Kivennavaltiiotrtavanti.n
"aote114
m,etriir merenpintaa ylempZinil ia . l8 m' syv6' - Se on
kalarikasia muutentunnelma'llinen
w6rnn t"uni-5-metsaiarvi,'
SieUaon mytisvenheitAsaatavana,m'uttapa'rason ottaa evdAi
:
mukdan.

Ll ntulan naisl uostat l.
sill?l missh'phmuua'lla
Retki sinrneon hyvin mielenkiintoinen,
Suomessavoi tutusiua naisluostariin. Luostari sijaitseeKivennavalle johtavantien varrella, noin 13 km. Terijoelta. SillA on
Suormesss",
naisyhdistys
juhlallin-ennimi:,,Pyhiln kolmina'isuuden
on siellii hisi. on perustettutgq4. Paitsi luostarinnEi,htbvyyksiA,
toriallisia muistomerkkejiikin.Vastapiliithluostaria ova,tkuuluisan Lintulan kapakan rauniot. T:lsse olleessakapakassaovat
aikanaanvierailleetAleksanderI:n, Strengporteny.m. Luostarin
portin pielessiiseisoosurullisenamuistomerkkinbn.s. Sto'lypinin
i<oulu, jollaisilla h:tn a'ikoi Kannaksenkansallisenselkhrangan'
taittaa.
Linnamiiki.
Jos meillAon vielii aikaa,niin me ajammetai pydriiilemmel0
on
km. eteenpA'in,
- niin tulemmeKivennavankirko'nkyliiAn._Si'ellA
LinnamAetta Kivennavan linnanrauniot. Linna rakennettiin
Kustaa Vaasan aikana ja se h?ivitettiin1556. LinnambellZion
on viel1 huomattavialintran
nyt pappila ja sen ihanassapui,stossa
raunioita.
Vammelsutton I I km. Uudellekirkollejohtavaa
TerijoeltaVammelsuuhun
tiet;i my<iten. SiellA saa ihailla ihan,iajokimaisemia,katsella
miten nihkiaisia pyydystetdA,n
ia matkan rasitustenpAAlleottaa
virkisthv?inmerikylvyn. Ramtaon hyvli hi'ekkaranta.
Inon patteilt.
Jos kuljernme6 km eteenplin,tulemmekuuluisille Inon pattereille, jotki erurcnKannaksenelimha' ,,valvoivat" Ne ovat nyt
havitltyt, mutta niiden valtavat rauniot antavat katsojalleennen
ovat nykyaja'n
kuvarnsiitii miten jilttilArismbisiFi
aavistamattoman
arvoista ia Suomenlahlinnoitukset. Paljon on siellb ndikemisen
delleon ihana niikoa,laRaIvoIan I ehtikuusi metsfr.
Noin 7 km. p?rAss['Terijoelta (3 km. Raivo'lanasemalta)
sijaitsee kuuluisa Raivolan lehtikuusimetsh.Se on perustettu

1738 ja lisiittiin istutuksiaaina vuoteen1821. VanhimrnanmetsAn ikii on siis jo 187 vuotta,siis vanhin istutettumetsApohioismaissa.T;ima Europankomeinmeba on laajuudeltaan18,5ha ja
on sen raha-arvo3,6 milj. m,arkkaa. Suurimrnatpuut ovat 42
m. pituisia ja rinnan kohdaltanoin 83 cm. vahvuisia. Ihmetellen
kuusteneteenja mielellihn niiden
pysilhtyyniiden jilttilAis,mhisten
Tiirthrainutlaatuistatilaisuutt4 niihdAEuroviivA,htAil.
siimeksessA
pan komeinja Pohjolankallisarvoisinmetsh,ei kukaankesdrvieras
jiittAnekiiytthimAttA.
Raiaioki.
voi sen tehdh
,rihanneval;takuntaan",
Jos ken haluaa pilkistA'Zl
mukavastipistiiytymirllArauta'teitseRajajoelle. NA,keetuon synRajajoenia sentakaaherimditkhn,meilleniin paljon merkitsevAn
tAvilt bolshevikienetuvartiot.
Veneretket,

Suomenlahdellavoi tehdii veneretkih,kun vaan pysyy meri'
rajan telle puolella, sillii sen yli mentyh voi matka ttdla
liian kauanaikaavieviiksi.
I
Tassa olemme esitthneetmuutamia retkeilymahdollisuuksia
Uskommene kyllin mielenkiintoisiksi.

