Jääski – Käkisalmi – Konevitsa
Melontaretki 4.6. - 11.6. 2017
Rajan yli Imatran Svetogorskista puolen päivän aikoihin.
Jääski (Lesogorski)
Antrea (Kamennogorsk)
Paakkola (virtausta)
Äyräpää
Vanha vuoksi alkaa
Kapeikko
Tiurinlinna (Tiverski)
Räisälä
Käkisalmi, linna
Laatokka/Haminaniemi

0 km (Sillan kupeesta, hiekkaranta)
14 km
45 km
58 km (Äyräpään lintujärvelle 16km, mahd ilta/yö retki)
77 km
104 km (mahd kantoa)
106 km (muinaislinna n.1100-luvulta)
115 km
144 km
150 km

Haminaniemi – Konevitsa
Konevitsa – Sortanlahti (mantere)

32 km
8 km (Konevitsa ympäri 18 km)

Yhteensä

190 km

Autot jätetään Jääskeen ja haetaan taksilla Sortanlahteen.
Rantautumis/yöpymis paikat etsitään tilanteen mukaan.
Retki toteutetaan periaatteella lähtöpäivä ja vesistö on päätetty muuten tilanteen mukaan.
Vuoksi
Syntyi n.6000 vuotta sitten.
Pituus 150 km, laskee 73 m kyseisellä matkalla.
Virtaama 600 m3/s (Pielisjoki 240 m3/s, Neva 2500 m3/s)
Auttaa melojaa noin 1-2 km/h.
Jääski
1600 luvulla lautta vuoksen yli. Eka silta 1885, 153m pitkä.
Paakkola
Paakkolankoski, 100m putouskorkeus 0,3m, eli paljon mitään.
Paakkolankanava v.1895. Piirrustukset Pariisin maailmannäyttelyssä.
Äyräpää
Äyräpään vanhoja kanta-asukkaita sanottiin äyrämöisiksi (äkrämöisiksi).
Äyräpään–Vuosalmen taistelun -44 muistomerkkejä.
Äyräpään vanhan kirkon rauniot.
Äyräpään lintujärvi on Pohjois-Euroopan parhaita lintujärviä, 150 pesivää lintulajia. (Pitää
varmaankin ottaa korvatulpat mukaan ja sääski/paarma suojaukset)
Vuoksesta matkaa 16km. Salmenkaitajoki. 9 km silta, 2,5 km oikealle, talon jälkeen. 500 m
puustoa. 4 km suomaisemaa. Google Earthin mukaan melottavissa(saha mukaan) mutta ei varmaa
tietoa, seikkailua tiedossa.

Tiurinlinna (Tiverski)
Muinaislinna n.1100-luvulta. Muutama metri vielä muuria näkyvissä.
Paikka on ollut linnoitettuna jo pakanuuden aikana ennen kristinuskon saapumista alueelle.
Kronikoiden mukaan Novgorod antoi vuonna 1404 Smolenskin ruhtinaalle Jurille 13 sivukaupunkia
(prigorod), joista yhden on arvioitu olleen Tiurin linnoitettu kaupunki, Tiverski.
Venäläisen muistomerkin teksti:
Tiurinlinna
Karjalais-venäläinen saariasutusalue
XIII-XV luku
Esi-isillemme, joiden veri ja hiki kasteli runsaasti tätä maata
Church of St. Andrew at Vuoksa
Tiurin linnasta 4 km pohjoiseen on pienellä kallio luodolle rakennettu pieni tsasouna/kirkko
Upeita kuvia netissä ja vielä parempia paikan päällä.
Räisälä
Kivikirkko punaista graniittia ja tiiltä. 37 m korkea torni, nykyään kultturitalo.
300 m rannasta.
Unnonkoski. Matalia virtapaikkoja 8 km Räisälästä. Vähällä vedellä pohjakosketuksia, kolhuja.
(kalusto!) . Höyrylaiva reitti aikoinaan Käkisalmi-Unnunkoski.
Käkisalmi, Priozersk
Tarinan mukaan Käkisalmi perustettiin siihen, missä kuultiin ensimmäisen kerran käen kukkuvan.
Nimen jälkiosa perustuu paikkaan, siinä on salmi, joka on muodostunut tärkeän paikan
kauppareittien risteämässä. Alkujaan paikalla on ollut karjalainen suurkylä ja siihen liittyvä
kylälinnake.
Waldhof rakensi Käkisalmeen sulfiittiselluloosatehtaan, joka valmistui 1931. Liiallisen
saastuttamisen vuoksi tehdas suljettiin vuonna 1986. Nykyisin tehtaan tiloissa toimii haketta
hyödykseen käyttävä lämpövoimala. Tehtaan vanha kuonakasa savuaa edelleen Laatokan rannalla
muistona menneestä.
Linna
Korelaksi kutsuttu linnoitus mainitaan ensimmäisen kerran 1143.
Novgorodin 1300-luvulla rakennuttama kivilinna. Linnassa toimii nykyään museo.
Laatokan ranta
Hiekkarantoja Sortanlahteen saakka, pisin n.4km
Konevitsa
Luostarin perustamisesta kertovien lähteiden mukaan siellä oli karjalaisten pakanallinen uhripaikka
Hevoskivi. Saarella sijaitsevan ortodoksisen Konevitsan Jumalansynnyttäjän syntymän luostarin
perusti novgorodilainen Arseni vuonna 1393. Nykyiset rakennukset ovat pääosin peräisin 1800luvulta ja 1900-luvun alusta. Munkkeja asuu saarella noin 20 henkeä. Saari on nykyään hyvin
suosittu pyhiinvaelluskohde.
Hiekkarantoja.
Surullisempaa asiaa:
Normaalia korkeampi radioaktiivisuus on todettu seuraavilla saarilla:

Makarinsaari, Heinasenmaa, Kugrisaari, nimetön saari #1, Mykerikky
(Mökerikkö), Hanhipaasi ja myös osittain Konevitsa.
Näillä saarilla pidettiin radioaktiivisten aseiden kokeita 40-50-luvulla.
Myöhemmin ydinjätteet ja radioaktiivinen maaperä haudattiin siellä paikan
päällä samoilla saarilla. Hautausta ei tehty kunnolla, eikä edes laitettu
betonia hautojen päälle, vaan laitettiin piikkilankaa ympärille ja
säteilystä varoavia kylttejä.
Mainituilla saarilla oleskelu ei kuitenkaan ole vaarallista, jos se ei
kestä pitkään. Ei suositella teltailla siellä, ja on ehdottomasti
kielletty poimia siellä marjoja ja sieniä. Säteily vaihtelee saarien eri
osissa, mutta se on aina korkea metallisten kohteiden läheisyydessä (esim
majakan metalliovi). Esimerkiksi majakkoja ei kannata lähestyä.
Sortanlahti
Satama. Hiekkarantoja.

