


Tervetuloa ystävät Terijoelle!  

Ensimmäiset Terijoki-juhlat pidettiin Järvenpäässä jo välirauhan ai-
kaan heinäkuussa 1940. Nyt valmistaudumme viettämään jo 70. Teri-
joki-juhlia. Terijoki-juhlien pitopaikka on ollut aina 1990-luvun lo-
pulle saakka Järvenpää, terijokelaisten sijoituskunta. Vuonna 2002 
juhlittiin Helsingissä Karjalatalolla ja vuodesta 1999 juhlat on pidetty 
joka toinen vuosi Terijoella. Ensimmäiset muistorikkaat juhlat järjes-
tettiin Terijoella hotelli Pohjolan Rivieran auditoriossa.  

Alkuvuosina juhlilla kävi yli tuhat henkeä. Keskeistä silloin oli neu-
vontatyö korvaus- ja maanjakoasioissa. Nykyään painopiste on enem-
män muistoissa ja karjalaisessa - tai pikemminkin terijokelaisessa - 
kulttuurissa. Nyt tullaan katsomaan esim. lastenlasten kanssa isovan-
hempien asuinsijoja ja etsimään niitä juuria. Tärkeää on kuitenkin aina 
ollut ystävien tapaaminen, yhdessäolo. 

Muihin kannakselaisiin nähden me terijokelaiset olemme olleet etuoi-
keutetussa asemassa; matkustaminen Terijoelle sallittiin jo vuonna 
1956 ja linja-autoreitti Leningradiin kulki Terijoen keskustan kautta. 
Me olimme ensimmäisten joukossa matkaamassa entiselle kotiseu-
dulle.  

Vuoden 2009 juhlamatkan aikana vietämme 70. Terijoki-juhlaa viime 
vuonna 100 vuotta täyttäneessä ja entiseen loistoonsa palautetussa Te-
rijoen luterilaisessa kirkossa. Tämänkertaisen juhlan ohjelma on hyvin 
musiikkipitoinen juhlapaikan luonteen mukaisesti ja sen pääesiintyjänä 
on Raita Karpo. Lisäksi juhlassa esiintyy inkeriläisen seurakunnan 
keskuudessa toimiva, ammattimuusikoista muodostettu Amaryllis pu-
hallinkvintetti. Juhlaan tuovat oman osansa toisen ja kolmannen polven 
terjokkoiset luoden uskoa terijokelaisuuden säilymiseen tämän päivän 
Suomessa.    

Tervetuloa hyvät ystävät isien maille, viihtykää ja nauttikaa matkasta. 
Tehdään tästä kaikkien aikojen juhlamatka. 

Veli-Pekka Sevón  Jaakko Mäkelä 
Terijoki-Seura ry   Teri-Säätiö 
puheenjohtaja   hallituksen 

puheenjohtaja  
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Mikä Terijoki oli?  

Kunta Suomen kaakkoisrajalla Suomenlahden rannalla, Viipurin lää-
nissä, Äyräpään kihlakunnassa, Rajajoen tuomiokunnassa. Kirkolle 
Terijoen rautatieasemalta 1 km. 107.2 km2 maata, 8 297 as. (1935). 
Peltoa 1.202 ha, kasvitarhaa 24 ha, niittyä 300 ha, kaskea 1 ha (1929). 
Koulupiirejä 10; yläkansakoulu. 11 (supist. 2). Yhteislyseo (8-luokk., 
per. 1907). Kansalaisopisto (per. 1922). "Kannaksen Lehti" (per. 1928) 
ilmestyy kerran viikossa. Säästöpankki (per. 1933) Kansallis-Osake-
Pankin ja Savo-Karjalan Osake-Pankin konttorit. Kunnanlääkäri ja -
sairaala. Tyrisevän lastenparantola, 3 apteekkia. Piirilääkäri ja pii-
rieläinlääkäri. Teollisuuslaitokset: virvoitusjuomatehdas, kotelo- ja 
paperinjalostustehdas, kutomo, hedelmänjalostustehdas, sähkölaitos, 
saha, makkaratehdas, makaronitehdas, Kannaksen Osuusliike (per. 
1906, 33 myymälää 1937). Terijoen merikylpylä sekä Kuokkalan ke-
säkylpylä uimarantoineen ja kasinoineen: Tyrisevän, Kellomäen, 
Kuokkalan ja Ollilan huvilaseudut hiekkarantoineen.  

Ennen vapaussotaa vietti vuosittain arviolta 20.000-25.000 venäläistä 
kesää Kuokkalassa ja jopa 50.000-60.000 Terijoella. Huvila-asukkaat 
olivat silloin paikkakuntalaisten paras tulolähde. Suuri osa silloisista 
huviloista (n. 6.500) on viety muualle Suomeen, osa on kunnostettu ja 
osa rappeutunut paikoilleen. Muualta Suomesta tuleva kesävierastulva 
on vuosi vuodelta lisääntynyt, arviolta koko kunnassa n. 6.000 henkeä 
(1936). Terijoelle on sijoitettu Jääkäripataljoona 1 ja Kannaksen raja-
vartioston esikunta, Kellomäelle Erillinen Pioneerikomppania.  Rajajo-
ella tullikamari. Terijoen kylä ja huvila-asutus on kunnan keskuspaikka 
ja samalla Karjalan kannaksen huomattavin liikekeskus ("Kannaksen 
pääkaupunki"), joka jo 1500-luvulla mainitaan yhtenä Äyräpään kihla-
kunnan vilkkaimmista liikepaikoista.  

Evankelisluterilainen seurakunta, Viipurin hiippakunnassa, Äyräpään 
rovastikunnassa, kuului aluksi Kivennapaan, itsenäistyi 1904, ero to-
teutui 1909. Rapattu tiilikirkko rakennettu. 1907-08 (arkkitehti. J. 
Stenbäck); korjattu 1929. Alttaritaulu "Kristus otetaan ristiltä" Ilmari 
Launiksen maalaama. Kreikkalaiskatolinen seurakunta, kuuluu Viipu-
rin hiippakunnan toiseen valvontapiiriin. Per. 1898. Käsittää Terijoen 
ja Kivennavan kunnat, väkiluku 1.249 henkeä, siitä suunnilleen puolet 
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Terijoen alueella (1936). Siihen on liitetty 1928 Kellomäen ja sen mu-
kana Kuokkalan sekä 1931 Raivolan kreikkalaiskatoliset seurakunnat. 
Kasaanin kirkko Terijoella tiilestä 1912; edellinen kirkko puusta 1880, 
paloi 1898. Hautausmaalla on Herran Jeesuksen ihmeellisen kuvan 
kirkko, rakennettu puusta 1901. Roomalaiskatolinen. seurakunta, pe-
rustettu 1906 Viipurin seurakunnan kappelina, itsenäistyi 1927, n. 100 
henkeä. Jeesuksen P. Sydämen kappeli puusta 1906.  Paavi Pius XI:n 
lahjoittamilla varoilla ostettiin 1924 eräs huvila kirkoksi ja pappilaksi. 
(Lähde: Iso tietosanakirja osa XIII, Otava 1937). 

Terijoen historiaa 

Erään selityksen mukaan Terijoki olisi saanut nimensä kylän läpi vir-
taavasta purosta. Alkuaan puron nimi oli ollut Tervajoki ja kylää kut-
suttiinkin Tervajoeksi aina 1600-luvulle asti. Paikkakuntalaiset puhui-
vat Terjoesta. Ruotsinkieliset kirjurit eivät tunteneet nimen alkuperää 
eivätkä paikkakunnan murretta, jolloin he luulivat, että kyseessä oli 
Terijoki ja vakiinnuttivat tämän muodon viralliseen käyttöön.  

Terijoen kylä kuului Kivennavan pitäjään aina vuoteen 1909, jolloin se 
itsenäistyi omaksi pitäjäkseen. Aluksi Terijoen pitäjään kuului vain 
Terijoki ja Kellomäki. Muut kylät liittyivät Terijokeen myöhemmin 
siten, että Talvisodan alla Terijoen pitäjään kuuluivat seuraavat kylät: 
Terijoki, Kellomäki, Kuokkala, Haapala, Puhtula ja Tyrisevä. Terijoen 
kylä jakaantui vielä Käkösenpäähän, Keskikylään, Ollinpäähän ja Koi-
vikkoon. Kuokkalan kylä jakaantui Länsikuokkalaan, Ollilaan ja Perä-
kuokkalaan, jonka itäisin osa oli Rajajoki. Haapala jakaantui kolmeen 
kyläkuntaan, joita olivat Pullinen, Tulokas ja Luutahäntä. 

Terijoen kiivas taloudellinen kehitys alkoi, kun Riihimäeltä Viipurin 
kautta Pietariin vievä junarata valmistui vuonna 1870. Tällöin Pieta-
rista alkoi virrata Terijoelle kesävieraita ja siten alkoi ensimmäinen 
huvilakausi. Alueen voimakas kehitys houkuttelivat työvoimaa ja yrit-
täjiä muualta Suomesta että muualta keisarikunnasta. Terijoki oli niin 
suosittu kesänviettopaikka, että vuonna 1914 arvioitiin pitäjän alueella 
olleen jopa noin 70.000 kesävierasta. Venäjän vallankumouksen ja 
Suomen itsenäistymisen seurauksena raja sulkeutui ja kesävieraiden 
virta Pietarista tyrehtyi. Huvilat tyhjenivät ja autioituvat.  
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Hetken hiljaiselon jälkeen Terijoen tyhjiksi jääneet huvilat ja hiekka-
rannat täyttyivät muualta Suomesta tulleista kesävieraista ja alkoi toi-
nen huvilakausi. Terijoki tunnettiin 1930-luvulla ”Suomen Rivierana” 
ja oli erittäin suosittu matkailukohde, hienon hiekkarannan lisäksi tu-
risteja houkutteli paikkakunnalle Rajajoki ja lähipitäjien eksoottiset 
kohteet kuten Inon linnoituksen rauniot, Raivolan lehtikuusimetsä ja 
Lintulan luostari. Terijoki oli suosittu lomakohde etenkin taiteilijoiden 
ja kirjailijoiden keskuudessa.  

Suomen itsenäisyyden aikana, varsinkin 1930- luvulla, matkailu ja 
siihen liittyvät palveluammatit toivat vaurautta pitäjään. Matkailun 
lisäksi terijokelaiset hankkivat elantonsa maa- ja metsätaloudesta sekä 
pienteollisuudesta. Raja ja rautatie sekä Terijoen varuskunta olivat 
merkittäviä työllistäjiä alueella. Terijoen ilmasto oli erittäin suotuisa 
puutarhaviljelylle ja Terijoella oli useita ammattipuutarhureita ja koti-
puutarhoissa kasvatettiin ainakin hedelmäpuita, mansikkaa ja marja-
pensaita. 

Terijoen kehitys pysähtyi syksyyn 1939. Uhkaavan tilanteen takia 
aloitettiin lokakuussa siviiliväestön evakuointi muualle Suomeen. Mar-
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raskuun lopussa Terijoella arvioitiin olleen enää noin 300 siviilihenki-
löä. Talvisodan sytyttyä Terijoen alueella käytiin parin vuorokauden 
aikana kiivaita taisteluita ja viimeiset suomalaiset sotilaat poistuivat 
pitäjän alueelta joulukuun ensimmäisen päivän iltana. Jatkosodassa 
Terijoki valloitettiin nopeasti takaisin elokuun 1941 lopussa, mutta 
siviiliväestölle, Puhtulan kylän asukkaita lukuun ottamatta, ei paluuta 
enää kotiin ollut.  

Kesäkuussa 1944 Terijoki menetettiin suurhyökkäyksen alettua ja ta-
kaisin kotiin palanneet joutuivat jälleen evakon tielle. Toisen maail-
mansodan jälkeen uudet isännät antoivat Terijoelle nimen Ze-
lenogorsk. 

Terijoen hautausmaat ja niiden muistomerkit 

Vanha hautausmaa 

Terijoen ensimmäinen luterilainen hautausmaa eli Vanha hautausmaa 
perustettiin vuonna 1905 Ruostesuon mäelle Kivennavan ja Terijoen 
rajalle Kivennavalle vievän tien varteen. Hautausmaa tuhoutui Talvi-
sodan ensimmäisten päivien aikana ja metsittyi sodan jälkeisinä vuosi-
kymmeninä. Hautausmaan pääkäytävä on edelleen paikannettavissa. 
Hautausmaan pääkäytävän päässä on Terijoen entisen kirkkoherran 
Toivo Brummerin leposija. Terijoki-Seura on kunnostanut Vanhaa 
hautausmaata ja pystyttänyt sinne vuonna 2002 muistomerkin, jotta 
tulevatkin polvet voisivat hetken hiljentyä esivanhempiensa le-
posijoilla. 

Terijoen ortodoksinen hautausmaa 

Terijoen ortodoksinen hautausmaa sijaitsi Kivennavalle vievän tien 
varrella ja se lienee otettu käyttöön 1880-luvulla. Se oli käytössä aina 
Talvisotaan saakka. Sotien jälkeen venäläiset ottivat hautausmaan 
käyttöönsä ja hävittivät lähes kaikki hautamuistomerkit, lukuun otta-
matta mm. Mihail Herzensteinin suurikokoista hautamuistomerkkiä. 
Mihail Herzenstein oli moskovalainen professori ja Venäjän duuman 
jäsen, joka murhattiin vuonna 1906 Ollinpään rannassa hänen viettäes-
sään lomaa Terijoella. Hänet haudattiin Terijoelle, koska hänen ruu-
miinsa siirto Venäjälle estettiin poliittisista syistä.  
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Terijoen Uusi hautausmaa 

Vanhan hautausmaan käytyä ahtaaksi vihittiin käyttöön vuonna 1928 
Uusi hautausmaa, joka sijaitsi Terijoen ortodoksisen hautausmaan vie-
ressä. Sotien jälkeen venäläiset ottivat hautausmaan käyttöönsä vierei-
sen ortodoksisen hautausmaan tapaan ja hävittivät suomalaiset hauta-
muistomerkit, lukuun ottamatta hukkuneitten kalastajien muistomerk-
kiä. Tämä muistomerkki pystytettiin vuonna 1937, kun Suomenlah-
della hukkui viisi kalastajaa syysmyrskyssä. Vuonna 1997 löytyi, kor-
jattaessa zelenogorskilaista tietä, suomalaisia 1920 – ja 1930- luvuilta 
peräisin olevia hautakiviä. Hautakiviä oli käytetty tien reunakivinä. 
Näistä kivistä Terijoki-Seura ja Teri-Säätiö pystyttivät Uudelle hauta-
usmaalle kalastajien muistomerkin ympärille muistolehdon vuonna 
1998.  

Kellomäen ortodoksinen hautausmaa 

Kellomäen ortodoksinen hautausmaa sijaitsi Haukijärvelle vievän tien 
varrella ja se lienee otettu käyttöön huvila-asutuksen levittyä Kellomä-
elle 1900-luvun alkuvuosina. Hautausmaa oli käytössä aina Talviso-
taan saakka. Sotien jälkeen venäläiset ottivat hautausmaan käyttöönsä 
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ja hävittivät kaikki hautamuistomerkit. Tunnetuin sotien jälkeen hauta-
usmaalle haudattu venäläinen on vuonna 1966 kuollut runoilija Anna 
Ahmatova. 

Kuokkalan Tulokkaan hautausmaa 

Elokuun 18. pnä 1912 jumalanpalveluksen yhteydessä vihittiin tarkoi-
tukseensa Tulokkaan kylässä Kuokkalan ja Haapalan kyläläisten hau-
tausmaa. Viimeiset suomalaiset vainajat haudattiin tälle hautausmaalle 
juuri ennen Talvisodan syttymistä. Sodan jälkeen venäläiset ottivat 
hautausmaan käyttöönsä ja nykyään hautausmaalta voi löytää ainoas-
taan muutamien suomalaisten hautamuistomerkkien jäänteitä. Terijoki-
Seura ja Teri-Säätiö rakensivat hautausmaalle muistomerkin, joka pal-
jastettiin vuoden 2005 juhlamatkan aikana. 

Sankarivainajien muistomerkki Kirkkopuistossa 

Jatkosodan aikana perustettiin luterilaisen kirkon pohjoispuolelle san-
karihautausmaa, joka vihittiin käyttöönsä vuonna 1944. Vuosien 1941 
– 1944 aikana haudattiin tähän hautausmaahan 75 terijokelaista sanka-
rivainajaa. Jatkosodan jälkeen venäläiset poistivat ristit ja tekivät alu-
eesta puiston. Vuonna 1993 Terijoki-Seura ja Teri-Säätiö pystyttivät 
paikalle muistokiven, johon on kaiverrettu kaikkien paikalle haudattu-
jen sankarivainajien nimet. Vuonna 1922 pystytetty ja Terijoen mene-
tyksen jälkeen tuhottu Evert Porilan veistämä Vapaussodan sankaripat-
sas sijaitsi kirkon eteläpuolisella alueella. 
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Matkan retkiohjelma
Retkille osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittau-
tumisia otetaan vastaan menomatkan aikana sekä illalla info-pisteessä. 
Ilman ennakkoilmoittautumista retkelle pääsee vain siinä tapauksessa, 
että linja-autossa on tilaa. Retkiohjelmiin voi tulla muutoksia. Retkillä 
tarjoillaan kahvi/tee ja lihapiirakka ja kuivakakkua. Retkille lähdetään 
klo 10.00.  

Kulttuurikierros – Terijoen kylät 

Kulttuurikierroksen aikana käymme Terijoen lähialueella, Vammel-
suussa, Lintulassa ja Raivolassa sekä kaikissa Terijoen kylissä, joihin 
liittyy joitakin tärkeitä historiallisia tapahtumia ja joissa on elänyt tun-
nettuja kulttuuripersoonallisuuksia tai mahtimiehiä. Terijoen jokaisella 
kylällä on oma värikäs historiansa. Kahvitauon pidämme sopivan kau-
niilla paikalla. Terijoella tutustumme arteesisiin ihmelähteisiin ja 
juomme vettä, joka ennen sotia paransi sairaita, antoi nuorille ja van-
hoille voimaa ja elämänhalua. Sitä nautittuaan vanhat nuortuivat ja 
ongelmat ratkesivat. Retken vetäjänä on Marja Felt. Koko päivän retki 
10.00 - n. 16.00. Retken hinta 15 euroa. 

Sotahistorian kierros 

Kannas on kokenut koko historiansa ajan rajan kirot. Aina keskiajalta 
toiseen maailmansotaan asti Kannaksella on vuoroin sodittu ja vuoroin 
korjattu sodan tuhoja. Rajan kulkiessa Kannaksen itäpuolella alue oli 
lännen varustus itää kohti. Näiltä ajoilta muistuttaa keskiaikainen Ki-
vennavan linna ja Joutselän taistelu. Rajan kulkiessa kaukana lännessä 
Kannaksen elämää leimasi Pietarin läheisyys. Noista ajoista muistutta-
vat Pietarin turvaksi rakennettu Inon linnoitus "Fort Nikolajevski". 
Suomen itsenäisyyden aikana Terijoki oli tunnettu lomaparatiisi, ja 
siellä oli varuskunta, jonka Keskikylällä ja Kellomäellä sijainneissa 
kasarmeissa moni nuori mies suoritti asevelvollisuutensa. Terijoki sai 
myös kokea Talvisodan ensi iskut, joiden alkusoittona venäläiset am-
puivat ns. Mainilan laukaukset. Retken vetäjänä on Veli-Pekka Sevón. 
Koko päivän retki 10.00 - 16.00. Retken hinta 15 euroa. 
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70. Terijoki-juhla 

Terijoki-juhlan vietto alkaa lauantaina 25.7. kello 9.50 kukkien las-
kulla sankarivainajien muistomerkille, jonka jälkeen alkaa jumalanpal-
velus kello 10.00. Ennen Terijoki-juhlaa tarjotaan juhlakahvit kello 
13.30 alkaen Terijoen luterilaisessa kirkossa. Varsinainen Terijoki-
juhla alkaa klo 14.00 Terijoen luterilaisessa kirkossa. Katso juhlan oh-
jelmasta tarkemmin sivulta 20. Kuljetus hotellilta keskustaan lähtee 
kello 9.30 ja paluukuljetus hotellille lähtee Terijoki-juhlan jälkeen noin 
kello 15.30. Muina aikoina ei kuljetuksia hotellin ja keskustan välillä 
järjestetä. 

Zelenogorsk-päivän juhla  

Zelenogorsk-päivää vietetään lauantaina 25.7. ja aluehallinnon johto 
on kutsunut suomalaiset mukaan kaupungin juhlallisuuksiin. Suoma-
laiset osallistuvat omana ryhmänä juhlakulkueeseen, joka lähtee rauta-
tieasemalta klo 12.00 ja päättyy muutaman kilometrin päässä olevalle 
juhlapaikalle, jossa on Zelenogorsk-päivän päätapahtuma. Kulkuee-
seen osallistuville suomalaisille on varattu pienoislippuja. Kansallis-
/kansanpuku on toivottava, mutta ei pakollinen. 
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Päivittäinen ohjelma Terijoella 

Torstai 23.7.2009 

  
13.20  Junamatkalaisten saapuminen hotellille ja majoittumi-

nen 
16.30 Bussimatkalaisten saapuminen hotellille ja majoittu-

minen 
18.00 - 19.30  Päivällinen 
  

Perjantai 24.7.2009 

  
8.00 – 10.00 Aamiainen (ruokailu päättyy klo 10.00) 
10.00 Kulttuurikierros - Terijoen kylät  
10.00 Sotahistorian kierros 
18.00 - 19.30 Päivällinen (ruokailu päättyy klo 20.00) 
19. 30 Lähtö Terijoen Uudelle hautausmaalle, kalastajien 

muistomerkille, jossa kukkien lasku ja muistosanat 
  

Lauantai 25.7.2009 

  
8.00 – 9.00 Aamiainen (ruokailu päättyy klo 10.00) 
9.30 Kuljetus luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon 
9.50 Kukkien lasku sankarivainajien muistomerkille 
10.00 – 11.30 Jumalanpalvelus 
12.00 Zelenogorsk-päivän kulkue (lähtö rautatieasemalta) 
13.00 Zelenogorsk-päivän pääjuhla 
13.30 Terijoki-juhlan kahvitilaisuus (kaali- ja jamakkapii-

rakka) 
14.00 70. Terijoki-juhla luterilaisessa kirkossa 
15.30 Kuljetus hotellille (kuljetus lähtee vasta juhlan pää-

tyttyä) 
18.00 - 19.30 Päivällinen (ruokailu päättyy klo 20.00) 
20.30 Illanviettoa rannalla, laulun ja yhdessäolon merkeissä. 
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Sunnuntai 26.7.2009 

  
6.30 Matkatavarat bussiin (vain junamatkalaiset) 
6.45 Aamiainen (vain junamatkalaiset) 
7.15 Lähtö rautatieasemalle (vain junamatkalaiset) 
7.53 Repin-juna lähtee Terijoen asemalta 
8.00 – 9.00 Aamiainen (bussimatkalaiset) 
10.00 Lähtö hotellilta (bussimatkalaiset) 
10.20 Lyhyt muistotilaisuus Vanhan hautausmaan muisto-

merkillä 
11.40 Viipurissa retkikahvit ja ostosmahdollisuus 
13.30 Lähtö Viipurista 
15.00 - 15.30 Venäjän rajamuodollisuudet 
16.00 - 17.00 Ruokailutauko Rajahovissa tai Leikarissa (Suomen 

puolella) 
20.00 Helsinki (arvioitu aika) 
21.00 Järvenpää (arvioitu aika) 
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Tärkeää matkatietoa 

Valuutan vaihto 

Junassa valuuttaa voi vaihtaa matkan aikana. Linja-autossa ei ole mat-
kan aikana valuutan vaihtoa, mutta valuuttaa voi vaihtaa joko Suomen 
puolella Rajahovissa tai Venäjän puolella Viipurin Veikoissa. Terijo-
ella valuutan vaihto ilman passia onnistuu esim. luterilaista kirkkoa 
vastapäätä olevassa pankissa. 

Soittaminen Suomeen 

GSM-puhelimet toimivat myös Terijoella, mutta soittaminen on huo-
mattavasti kalliimpaa kuin Suomessa. 

Julkinen liikenne 

Hotelli Gelioksen ja keskustan välillä on toimiva julkinen liikenne. 
Reittiä voi kulkea seuraavilla linja-autoilla tai pikkubusseilla: 302, 
313, 318, 319, 420 ja 498. 

Terijoen vesi 

Vesijohtoveden juomista emme suosittele, koska sen bakteerikanta on 
toinen mihin olemme Suomessa tottuneet. Pullotettua vettä voi ostaa 
Rajahovista, hotellista sekä lähellä olevasta kaupasta.  

Kaupat Venäjällä 

Elintarvikekaupoista on saatavana länsimaisia elintarvikkeita ja muita 
tuotteita. 

Turvallisuus 

Pitäkää tavaroistanne huolta! Varkaita on syytä varoa koko matkan 
ajan. Hotellialueen ulkopuolella on oltava varovainen. Lompakko eh-
dottomasti pois takataskusta ja käsilaukku siten, että ulkopuolinen ei 
pääse siihen käsiksi huomaamatta. Erityisesti Viipurissa tilanne var-
kaiden osalta on erittäin ongelmallinen. Viipurissa kannattaa jättää 
kaikki ylimääräinen raha ja arvoesineet linja-autoon. 
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Entisajan Terijoki-juhlat 

Nikkasen Erkki, s.1927, lukemattomille terijokelaisille tuttu mies, 
muistelee: 

Parikymppisenä aloin sodan jälkeen käydä juhlilla – sitten kun niitä 
alettiin vakiintuneemmin viettää. Koska yleisöä oli tuolloin 900-1000 
henkeä, pääjuhla pidettiin Järvenpään Yhteiskoululla.  

Juhlat olivat kaksipäiväiset. Alkuvuosina vietiin ensin kukat lauantaina 
Tuusulan hautausmaalle, sankarivainajien muistomerkille, 50-luvun 
lopulta alkaen Järvenpäässä ennen kirkonmenoja Karjalaan jääneiden 
vainajien muistomerkille. Sittemmin kukat toimitettiin myös Terijo-
elle, kirkkopuistoon haudattujen sankarivainajien muistolle. Iltaa vie-
tettiin Osuusliike Perhelän Seurahuoneella. Sunnuntaina käytiin kir-
kossa, ja sitten seurasi pääjuhla. Lippulinnan muistan, oli Suomen, 
Karjalan ja aikaa myöten vielä Terijoen värit. 

Ohjelma oli hyvin asiapitoista. Siirtoväen korvaus- ja sijoittamiskysy-
mykset olivat alkuvaiheessa tärkeitä. Isäni Emil Nikkanen sekä toinen 
keskeinen henkilö eli Juho Sipiläinen puhuivat niistä yleisön edessä, 
mutta monella oli myös kahdenkeskistä kysyttävää, joten hihasta tart-
tujia oli paljon.  

Useissa perheessä lapset olivat vartuttuaan muuttaneet kotoa muualle, 
ja heitä tuli ympäri Suomea. Oli mukava nähdä omanikäisiä. Tuttavissa 
yövyttiin, siskonpetissä nukuttiin. Monien päivät kuluivat oman kylän 
ihmisiä jututtaessa ja sukulaisia tavatessa. Muutamana vuonna Järven-
päätalolla järjestettiin jopa kyläkohtaisia tapaamisia. 

Lauantain illanvietossa oli kevyttä ohjelmaa ja lopuksi tunti tanssia, 
kenties vain haitarin säestyksellä. Pääjuhlaan kuuluivat tervehdyssanat, 
yhteis- ja yksinlaulut sekä lausunta, nuorison puheenvuoro ja jonkun 
nimekkään henkilön pitämä juhlapuhe. Esiintyjänimistä muistan Yrjö 
Iivosen ja Lauri Kanteen, juhlapuhujista kenraalit Keinosen, Kohon ja 
Kopran ja poliitikoista Emil Luukan sekä tietysti Johannes Virolaisen. 
Eeva Pekkanen oli etevä lausuja. Seppäsen Annin murrepakina kuului 
asiaan. Juontamisesta vastasi monena vuonna Sylvi Paju. Pari tuntia 
kului juhlan yhteydessä aina haastamiseen, ja silloin haastettiin omaa 
murretta, vaikka sijoituspaikkakunnilla oli jo totuttu toisenlaiseen pu-
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heenparteen. Juhlat päättyivät silloin, kuten nytkin, ”Mutrun virteen” 
Kiitos sulle Jumalani. 

Terijoen Marttojen juhlamuistoja: 

Marttojen huolenpitoa tarvittiin, muuten eivät juhlat olisi sujuneet niin 
kuin pitää. Menneistä vuosikymmenistä kertoivat Mirja Kähönen o.s. 
Lauristo (Martoissa vuodesta 1974) ja Anneli Packalén, o.s. Sipiläinen 
(toiminnassa mukana vuodesta 1956/57): 

Itse pääjuhla oli aina heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina. Jo kello 7 
martat alkoivat Yhteiskoulun pohjakerroksen keittiössä rakentaa päi-
vän tarjoiluja. Keittoruoka oli aina ja se oli joko liha- tai hernekeittoa, 
ja väliajalla väki kahvitettiin. Pääemäntänä oli pitkään Helmi Akkanen, 
myöhemmin Eeva Hermunen. Leipä ostettiin ent. viipurilaiselta Erosen 
leipomolta, sillä ”Ei maha mittää, Erosen leipää sen olla pittää”. Piira-
koita paistoi ennakkoon toistakymmentä marttaa, olihan yleisöä monta 
sataa. Lisäksi tehtiin jamakkapiirakkaa, (jota nykyään sanotaan rahka-
piirakaksi), ja lettivehnasta (pullapitkoja). Myöhemmin tehtiin piira-
koita myös myyntiin. Alakerroksen ruokalaan tehtiin useampi jako-
paikka, jotta ruokailu sujui sutjakammin. Pihalla saattoi olla lasten 
iloksi Valion jäätelökärry.   

Meijerin auto toi maidot, mutta muuten oli ostot ja leipomukset hoi-
dettava itse perille. ”Ei olt autoloi sillo kellää, mie muista ko Hermuse 
Eeva toi mahotonta lastii polkupyöräl.” Ensi alkuun piti astiat pestä 
itse, ja aina oli tietysti siivottava ja pantava tavarat entisille paikoil-
leen.  

Erikseen oli järjestetty kutsuvierashuone, jota tottuneesti hoiti Aino 
Hyytiäinen. Juhlaan pyydettiin aina edustaja Karjalan Liitosta ja sen 
Uudenmaan piiristä, Tuusulan kunnan ja seurakunnan johtoa myös, ja 
myöhemmin Järvenpään, kun se itsenäistyi Tuusulasta. Terijokelaisia 
nimekkäitä henkilöitä oli kutsuvieraslistalla. Myös ohjelmansuorittajat 
ruokailivat juhlan yhteydessä, ja totta kai martat itsekin kun joutivat.  

Juhlaan ei ollut pääsymaksua, mutta lapset myivät yleisölle ohjelmia. 
Erikoisesti jäi mieleen se, ettei yksikään ohjelmansuorittaja ottanut 
palkkiota. Oli erittäin harvinaista, että joku peri edes matkakulut. Sel-
laista oli siihen aikaan...(muistiin merkinnyt: Tuovi Paju) 
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70. TERIJOKI – JUHLA 

Kirkolla tavataan! 
 

Yhteislaulua   Karjalaisten laulu  
    
Tervehdyssanat   Jaakko Mäkelä  

Teri-Säätiön hallituksen  
puheenjohtaja 

 
Musiikkiesitys  Puhallinkvintetti Amaryllis 
   ja Tatjana Smantcher  

(sopraano) 
  
Runonlausuntaa  Kannaksen legenda 
   Meeri Tuokko-Mansikka 
   lausuu: Eija Sipiläinen 
 
Lasten laulutervehdys  Sipiläisen vunukat 
 
Puhe   Karjalaisilla jalanjäljillä 

Ullamaija Seppälä  
Dosentti 

 
Yksinlaulua   Raita Karpo 

Diplomilaulaja  
Säestys:  
Svetlana Tersinskih 

 
Yhteislaulua:   Kiitos sulle, Jumalani  

virsi 341 
 

 
Tilaisuuden juonto:  Miikka Heikinheimo 
   Jukka Marttinen 
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KARJALAISTEN LAULU 

Suloisessa Suomessamme oisko maata armaampaa, 
kuin on kaunis Karjalamme, laulun laaja kotimaa! 
Lauluna sen kosket kuohuu, järven aallot loiskuaa, 

säveleitä salot huokuu, ikihongat humajaa. 
 

Ei oo meillä rikkautta eikä maamme viljavaa, 
vaan on laulun runsautta, kylvämättä kasvavaa; 

sit’ ei pane Idän halla eikä Pohjan pakkaset, 
se ei sorru sortamalla, sitä ei lyö rakehet. 

 
Konsa vaino Suomeamme kovin kourin koittelee, 
silloin kurja Karjalamme Suomen surut soittelee, 

ja kun onnen päivän koitto Suomellen taas sarastaa, 
silloin riemun suuri soitto Karjalasta kajahtaa! 

KIITOS SULLE, JUMALANI (virsi 341) 

Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta, 
jota elinaikanani olen saanut tuntea. 

Kiitos sulle kirkkahista, keväisistä päivistä. 
Kiitos myöskin raskahista syksyn synkän hetkistä. 

 
Kiitos, että rukoukset monet, monet kuulit sä. 

Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. 
Kiitos, kun mä hädässäni avun saan sun kauttasi. 

Kiitos, että synneistäni vapahtavi Poikasi. 
 

Kiitos sulle jokaisesta elämäni hetkestä. 
Kiitos päivän paistehesta niin kuin pimeydestä. 

Kiitos sulle taistelusta, rististäkin, Jumalain. 
Kiitos, että aina muistat, autat mua tuskissain. 

 
Kiitos sulle kukkasista, jotka teilläin kukoisti. 

Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti. 
Kiitos, että tahdot mulle elon antaa iäisen. 

Kaikesta, oi Herra, sulle annan ikikiitoksen. 
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Juhlan esiintyjistä 

Raita Karpo (o.s. Marila) aloitti musiikkiopinnot Lahdessa Viipurin 
musiikkiopistossa. Vuonna 1963 hän siirtyi Sibelius-Akatemiaan Liisa 
Linko-Malmion oppilaaksi. Yleisen osaston päästötodistuksen hän sai 
1968; lauludiplomin suoritti 1970. Jyväskylän kaupunginteatterissa hän 
sitä ennen esiintyi musikaalissa Kiss me, Kate. Suomen Kansallisoop-
perassa hän debytoi Madetojan Pohjalaisten Liisana vuonna 1974. 

Suurelle yleisölle Raita Karpo on tullut tutuksi erityisesti karjalaisten 
laulujen esittäjänä ja hengellisten konserttien pitäjänä. Ensikonsertis-
saan hän nosti klassisen ohjelmiston rinnalle kantelesäesteisen laulun. 
Esiintymismatkoja on ollut Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Meksikoon, 
Portugaliin, Islantiin, Venäjälle, Ruotsiin, Englantiin, Espanjaan ja 
Israeliin. Diskografiasta löytyy äänilevyjä, joista monella on Raita 
Karpolle omistettuja lauluja. Vuonna 2008 Raita Karpo palkittiin Pro 
Carelia-mitalilla. 

 

Amaryllis on vuonna 2007 perustettu puhallinkvintetti, jonka muo-
dostavat: Olga Bystrova (huilu), Mikail Zosimovski (oboe) Vitaly 
Rumjantsev (klarinetti), Aleksei Polagajev (fagotti), Sergei Volosh-
chuk (käyrätorvi). Kvintetin vakituisena solistina esiintyy Tatjana 
Smantcher (sopraano). He ovat suorittaneet opintonsa Pietarin valtiol-
lisessa Rimski-Korsakov–konservatoriossa ja työskentelevät vakitui-
sesti Pietarin Valtiollisen Akateemisen sinfoniaorkesterin solisteina. 
Lisäksi Aleksei Polagajev toimii Terijoen luterilaisen kirkon urkurina 
ja kanttorina. 

Yhtyeen ohjelmiston keskeinen osa muodostuu hengellisestä musii-
kista ja yhtye on tehnyt tiivistä yhteistyötä Inkerin kirkon kanssa 
esiintyen säännöllisesti Inkerin kirkon seurakuntien eri tilaisuuksissa. 
Yhtye esiintyi myös Terijoen luterilaisen kirkon juhlajumalanpalveluk-
sessa 7.12.2008 kirkon täyttäessä sata vuotta. Lisäksi yhtye on esiinty-
nyt mm. Pietarin eri konserttisaleissa ja osallistunut Kesä Terijoella ja 
Viipurin suuntaan –musiikkifestivaaleilla. 
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Ilmoitus Keski-Uusimaa –lehdessä heinäkuun 9 päivänä 1940 

Ilmoitus Keski-Uusimaa –lehdessä heinäkuun 3 päivän 1965 

 
TERIJOEN JUHLAT 

 
Sunnuntaina, heinäkuun 14 p:nä vietetään Järvenpäässä terijokelaisten kesäjuhlat, 
johon tilaisuuteen paikkakuntamme siirtoväen toivotaan runsaslukuisena saapuvan. 
Kenttäjumalanpalvelus klo 10 yht.koulun pihamaalla (sateen sattuessa 
seurakuntatalossa). Saarnaa kirkkoherra V. Mutru ja kuoroa johtaa kantt. T. Viro. 
Päiväjuhla klo 14 yhteiskoulun pihamaalla (sateen sattuessa koulun juhlasalissa). 
Ohjelmassa: puheita (M. Salokas, M. Rajainen, V. Mutru ja I. Kormu), kuorolaulua, 
lausuntaa (A. Suominen), yhteislaulua. Iltajuhla klo 19 yhteiskoulussa. Ohjelmassa: 
puheita (V. Salokas ja E. Kääpä), pakina (Anna Seppänen), runo (kirj. Anna-Mari 
Heiskanen), yksinlaulua (T. Viro), kuorolaulua, yhteislaulua. (Kuoroissa olleita 
pyydetään harjoittamaan Heng. laul. ja virsistä n:ot 81, 537, 582, 587 sekä ”Oi kallis 
Suomenmaa”, Felix Kroh: Sotarukous (”Itsemme vuoks...”), Ajan aallot ja 
Karjalanmaa. 
 

 

 
26. TERIJOKI-JUHLAT 

Järvenpäässä viikonvaihteessa 
 
Lauantaina ja sunnuntaina vietetään Järvenpäässä perinteellistä Terijoki-juhlaa. Juhlat 
alkavat lauantaina klo 19 käynnillä Tuusulan uudella hautausmaalla, missä lasketaan 
seppele terijokelaisten sankarivainajien patsaalle. Tilaisuudessa puhuu Vihdin 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Einari Ripatti. Sunnuntaina aloitetaan muistohetkellä 
Järvenpään hautausmaalla klo 9. Tilaisuudessa puhuu valtiotieteitten ylioppilas Soini 
Kalpio. Päivän juhlallisuudet jatkuvat Järvenpään kirkossa klo 10 alkavalla 
jumalanpalveluksella, jossa saarnaa rovasti Väinö Mutru ja rippisanat lausuu pastori 
Antti Kekki: Pääjuhla pidetään Järvenpään yhteiskoulun juhlasalissa alkaen klo 14. 
Juhlassa lausuu yleisön tervetulleeksi herastuomari Emil Nikkanen, juhlapuheen pitää 
Karjalan Liiton toiminnanjohtaja, varatuomari Simo Härkönen ja nuorison 
puheenvuorosta vastaa fil. tohtori Toivo Paloposki. 
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Teri-Säätiö 

Säätiö perustettiin toisen maailmansodan jälkeen, kun Terijoen kunta 
lopetti toimintansa. Säätiön tehtävänä on vaalia Terijoen muistoa, tu-
kea terijokelaisten ja heidän perillistensä taloudellisia ja henkisiä har-
rastuksia sekä toimia yhdyssiteenä entisten terijokelaisten keskuudessa. 
Lisätietoja Teri-Säätiöstä: hallituksen puheenjohtaja Jaakko Mäkelä 
puhelin (09) 286 596, sähköposti: jaakkoma@kolumbus.fi. 

Terijoki-Seura ry 

Seura toimii terijokelaisten ja siellä asuneiden sekä heidän perillistensä 
keskinäisenä yhdyssiteenä. Seura kokoaa ja tallentaa Terijoen historiaa 
ja kulttuuria sekä vaalii entisen kotiseudun muistoa ja perinnettä. Seura 
on perustettu vuonna 1977. Lisätietoja Terijoki-Seurasta: puheenjoh-
taja Veli-Pekka Sevón puhelin (09) 323 1439, sähköposti: veli-
pekka.sevon@suomi24.fi. 

Lisää tietoa Terijoesta ja terijokelaisten toiminnasta löytyy Internetistä 
osoitteesta www.terijoki.fi 

Terijoki-työryhmän jäsenet 
Tämän vuoden juhlamatkan ohjelmasta ja järjestelyistä on vastannut 
Teri-Säätiön ja Terijoki-Seuran asettama Terijoki-työryhmä, johon 
kuuluivat Marja Felt, Riitta Kivinen, Kari Koho, Jukka Marttinen, 
Jaakko Mäkelä, Tuovi Paju, Veli-Pekka Sevón (puheenjohtajana) Eija 
Sipiläinen ja Olli Torkkeli. 

Tämä matkaohjelma toimii myös Terijoki-juhlan käsiohjelmana, joten 
ota tämä mukaan lauantain juhlaan. 


