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Hyvä Vienan retkikumppani 2010
Linkissä ovat retken kasvihavainnot - kiitos Maija! Ne täydentävät Kantalahden koukkauksen 2008 tietoja. Nyt on artikkeliksi
asti tekstiä ja kuvia Vienan florasta, aina Leo Koutaniemen kolmannelle tielle pohjoiseen. Lisäksi käynnissä on retken perua
jatkosodan aikaisen yllättävän kirjallisen kulttuurilöydön jatkokäsittely, mistä toivottavasti näemme asiantuntijoiden kuvauksen.
Akateemisen hyllystä kulkeutui kassiin omakustanneteos: Olli Kuusisto 2009. Kajakilla Karjalassa - I.K. Inhan ja Elias Lönnrotin
jäljillä Laatokan ja Vienen vesillä. Kirja kertoo vanhojen mestarien hengessä vaeltaneen kajakkiryhmän retkistä Sortavalasta
Laatokalta Paanajärven kansallispuistoon ja kaikista tutuista paikoista siltä väliltä kuin meidän retkellämme. Klassiset Inhan ja
tuoreet ryhmän omat kuvat elävöittävät tekstiä. Kannattaa kysyä ja lähteä elämysretkelle uudelleen!
Kohtalo ohjasi retkemme vienalaisen kulttuurin taitekohtaan. Viimeinen runonlaulaja, Vuokkiniemen Santra Remsujeva, oli
siirtynyt tuonilmaisiin juuri saavuttaessamme hänen kotikylänsä. Ei saattanut Martti Haavio arvata jatkosodan aikana 1943
kirjoittaessaan järkäleensä Viimeiset runonlaulajat, että kuluisi meidän aikaamme asti, ennen kuin otsikko kävisi lopullisesti
todeksi. Tallensimme runonlaulajien hengen kokemuspiiriimme.
Taitekohdan toinen pää tavoittui Lesosen suvun Venehjärvellä. Ei olisi voinut kuulla parempaa tietoa kuin isä-Santerilta: poika
Sergei, verenseisauttaja ja tietäjä, oli päässyt Kostamuksen savuista Kalevan kansallispuiston - Vienansalon oppaaksi ja vartijaksi,
juurilleen jatkamaan vienalaisen kulttuurin perintöä. Kahden vuoden takaiseen vierailuun verrattuna saatoin aistia Santerin ja
Ninan kestinneen meitä nyt kevennein mielin ja hymyssä suin, kun Venehjärven tulevaisuus oli ratkennut parhain päin.
Viisas Saarnaaja sanoi, että kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla maan päällä. Kansa sanoi sen toisin: aika aikaa kutakin,
sanoi pässi, kun päätä leikattiin. Maa ei järky, kun pidän päätökseni, että kahdenkymmenen vuoden rupeama matkanjohtajan
tehtävissä riittää. Kuusi matkapäivää on aina vain jäävuoren yhdeksäs osa koko työmäärästä. Tekijäänsä odottavat toisenlaiset työt,
esimerkiksi synteesi retkistämme, joista kyllä aineistoa piisaa, pitkälti hyvien retkikumppanien ansiosta.
Kaikista kiitoksista tulisi kovin pitkä lista, mutta kolme kivijalkaa on tukevasti seisonut rinnalla vaikka missä: kuljettajana TimoPekka, taustalla matkatoimisto MatkaMieli Oy ja onneksi niin monesti tyttäreni Satu, Hippovaiheesta asti. Tällä retkellä erityisen
kiitoksen (linkin palautteessa) ansaitsevat kaikki bussiliikenteen ammattilaiset, sillä työvaikeustekijät olivat jälleen omaa
luokkaansa. Jokaisen retken ovat muovanneet näköisekseen retkikumppanit, ensin vieraat ja sitten tutut, aina yhtä mieluisat.
Melkein kaikki on nähty, mutta onneksi jotakin on jäänyt kokemattakin, vaikkapa Vaasenin Kuujärvi:
Oli kolme veikkoa meitä [kapteeni Martti Haavio, kapteeni Yrjö Jylhä, luutnantti Olavi Paavolainen],
ja me päätimme, koska taas,
me marssimme Aunuksen teitä,
laulaa sun kunniaas:
Kuujärven kunnaat, Kuujärven kuu,
Kuujärven rannalla karsikkopuu
pilviä päin kuvastuu ...
YRJÖ JYLHÄ, Laulu Kuujärvestä
Kuujärvi saa elää mielikuvituksessa, niin on parempi.
Markku Sakari Meriluoto
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Suuri Vienan retki 2010

Ja kiitos vielä mielenkiintoisesta matkasta ja lämmintä loppukesää!
Suuret kiitokset vielä kerran, että jaksoit kasata porukan vaikeuksista huolimatta ja luotsata meidät
onnistuneen retken läpi. Minulle se oli henkilökohtaisesti tärkeä matka. Kiitos myös runonvälityksestä ja
kuvakoosteesta. Nyt Xkin saa monta hyvää kuvaa.
Kiitos tosi mukavasta ja monella tavalla antoisasta matkasta!! Arkipäivän hulinat ovat alkaneet. Monia
muistoja matkalta on jo kerrottu ja kerrotaan edelleen.
Kiitos itsellesi. Näitä urheiluselostuksia kuunnellessani jäin oikein kaipaamaan kaunista asiallista
suomenkieltäsi, joka ei ollenkaan rasittanut, kuten usein oppaiden teennäinen esiintyminen.
Kiitos hienosta matkasta. Matka oli hyvin suunniteltu ja toteutettu. Reitti oli mielenkiintoinen, majoitus
kelvollinen ja ruoka hyvää sekä tarinat matkan aikana antoisia. Jos vielä järjestät matkoja, ilmoittele
meillekin.
Vienan sinisistä tunnelmista ei hevillä pääse irti eikä tarvitsekaan. Kiitos hienoista elämyksistä!
Suuret kiitokset hienosta Vienan-retkestä. Olimme rouvan kanssa vaikuttuneita. Ainakin itselleni jäi
vahvasti siemen sydämeen itämään. X oli myös hyvin positiivisella mielellä. Kiitokset siis vielä kerran.
Hyvä erinomainen matkanjohtaja! ... matka oli todella upea. Tällä matkalla sain varmasti moninkertaisesti
sen, mitä odotuksistani jäi toteutumatta. Oli aivan hykerryttävän kivaa. ja erittäin mielenkiintoista...
(seuraa höpötystä runokylistä, sotajutuista, karjalaisista, luonnosta, matkaseurasta, bussiohjelmista - tätä
en kehtoo sinulle näyttää)... Olipa hyvä, että läksin!" Niin että minulle tuo sinun vetämäsi matka oli
varmasti tämän vuoden kohokohta.
Tässä "kaikkien kuullen" haluan sanoa, että tunnen olleeni ihan eri matkalla kuin palautteen antaja.
Minulle Vienan retki oli suuri, unohtumaton elämys.
Mukavaa loppukesää ja vielä kerran kiitos kaikille matkaseurasta ja MaMelle lauman paimentamisesta!
Olen X kanssa samaa mieltä matkastamme. Olen surullinen päätöksestänne [lopettaa matkat], koska
minulle matka oli elämys. Uskon, että osallistujat valtaosin kokivat matkan positiivisena kokemuksena.
Lämmin kiitos Vienan kuvista ja runoista. Matka oli hieno, ikimuistoinen kokemus. Ne kylät, maisemat
ja tunnelmat säilyvät mielessä kauan. Samanmoista matkaa en ole koskaan aikaisemmin tehnyt.
Itse nautin koko matkasta ja olen iloinen siitä, että lähdin mukaan. Niin erilaiset odotukset ja kokemukset
ihmisillä voi olla samoista asioista.
Muistelen ilolla matkaamme! Toivottavasti osumme taas joskus samalle matkalle!
Matka oli hieno. Voisin käyttää samoja sanoja kuin X. Kiitos vielä teille kaikille, koska osaltanne
vaikutitte matkan onnistumiseen.
Olen samaa mieltä kun X ja Y. Kiitos erikoisesta ja onnistuneesta matkasta.

Vienassa havaittuja kasveja 23.–28.7.2010

Anne-Maj Rope, teksti
Markku Sakari Meriluoto, kuvat
Päivi Korpela, 2008

RÖHÖ
ranta, niitty
ruohokanukka (Cornus suecica)
vilukko (Parnassia palustris)
pohjanleinikki (Ranunculus hyperboreus)
kyläkurjenpolvi (Geranium pratense)
mesimarja (Rubus arcticus)

KANANAINEN
kuiva niitty
soikkoratamo (Plantago media)
isolaukku (Rhinanthus serotinus)
pulskaneilikka (Dianthus superbus)
ruusuruoho (Knautia arvensis)

PÄÄJÄRVI
sodanajan lentokenttä, Pontsalenjoki
pohjannoidanlukko (Botrychium boreale)
katinlieko (Diphasiastrum clavatum)
pohjankeltalieko (Diphasiastrum complanatum subsp. montellii)

PÄÄJÄRVI
maantien oja
kaarlenvaltikka (Pedicularis sceptrum-carolinum)

SUURIJÄRVI
vanhan sahan alue
valkomesikkä (Melilotus alba)
ketoneilikka (Dianthus deltoides)

ALAKURTTI
kylä
masmalo (Anthyllis vulneraria)

Kostamus 2008, kaivos.

Röhö, ruohokanukka, röhö.

Röhö 2008, kyläkurjenpolvi.

Röhö, rantaleinikki, Erkki, Sinisilta ja KANNAKSEN JÄÄKÄRIT.

Kananainen, soikkoratamo.

Pääjärvi, 50 kg/m.

Pääjärvi, pohjannoidanlukko

Pääjärvi, kaarlenvaltikka (Vuokon havainto bussin sivuikkunasta!)

Suurijärvi, keltamaite.

Suurijärvi, niittynätkelmä.

Suurijärvi, ketoneilikka.

Kantalahti, forever.

Suurijärvi/Uusikylä, valkomesikkä.

Ruhtinanlahti, pulskaneilikka.

Isolaukku, Nurmi (Alakurtti-valtakunnanraja).

Kemijärvi 2008, tataarikohokki.

