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Terijoki-Seura ry.

Teri-Säätiö
Teri-Säätiö perustettiin toisen maailmansodan jälkeen, kun Terijoen kunta lopetti toimintansa. Säätiölle siirrettiin kunnan j äännösomaisuus. Säätiön tehtävänä on vaalia Terijoen muistoa, tukea terijokelaisten ja heidän
perillistensä taloudellisiaja henkisiä harrastuksia sekä toimia yhdyssiteenä entisten terijokelaisten keskuude ssa.

Teri-S,iätiö jlirjestliä vuosittain yhdessä Terijoki-Seuran kanssa Terijoki-j uhlat. Juhla vietetåän tänä vuonna
J?irvenpäZissä. Viime vuonna juhla jiirjestettiin ensimmäistä kertaa Terijoella. Jatkossa on tarkoitus juhlia joka toinen vuosi Terijoella ja joka toinen vuosi Jiiwenpäässä. Ensi wonna on jälleen Terijoen woro.
Tämiin vuoden juhlien ohjelmasta ja jzirjestelyisiii on huolehtinut saiåtiön hallituksen aserrama ryöryhma: Kari Koho, Markku Koho, Jaakko Miikelä, Tuovi Paju, Eija Sipiiänen, Hanna Toiviainen ja Olli Torkkeli. Ohjelmavihkon ovat tehneet Hanna Toiviainen ja Tuomas Toiviainen.

Yhteistyö Zeleno gors kin p aikallisten vira no m a isten kan s s a
Teri-Säätiö ja Terijoki-Seura ovat vuosia pitäneet aktiivisesti yhteyttä paikallisen aluehallinnon johtoon.
Yhteisiä neuvotteluja on jiirjestetty muutaman kerran vuodessa. Yhteistoiminnan tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet Terijoelle tehtäville matkoille ja toisaalta vaikuttaa Terijoella tehtäviin rakennus- ja restaurointitöihin siten, että suomalaisajan keskeiset yhteiset rakennukset ja muut muistomerkit säilyvät.

Yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa on osaltaan vaikuttanut siihen, että Terijoen vanha kirkko palautettiin viime vuonna elokuvateatterista paikallisen Inkerin evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkoksi.
Samoin yhteistyön tuloksena kirkkopuistoon on saatu sankarivainajien muistomerkki. Lisiiksi Terijoella
hukkuneiden kalastajien muistomerkki on saatu siiilytetyksi ja sen yhtelteen on voitu rakentaa suomalaisaikaisista hautakivistä koottu muistolehto. Uutena Terijoki-Seuran hankkeena on muistomerkin saaminen Terijoen vanhalle hautausmaalle.

Tule mukaan terijokelaisten toimintaan
Oletko mukana terijokelaistoiminnassa? Jos et vielä ole, ota l,hteys infopisteeseen ja liity Terijoki-Seuraan.
Terry okelaistoiminta on tulevaisuudessa täsmälleen sellaista kuin me yhdessä haluamme. Tuie mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan !

Yhteystietoja
Teri-Siiiitiö:

Jaakko Mäkelä, Aiankotie 13, 04400 Järvenpää, puhelin (09) 286 596, sähköposti

j aakkoma@ kolumbus.

fi

Terijoki-Se ura.' Esko Toiviainen (pj.), Soukantie l5 F 177,02360 Espoo, puhelin (09) 801 5670
Eija Sipiläinen (siht.), Sateenkaari 3 H 139,02100 Espoo, puhelin (09) 461 251

Tcriioen Interrtet siyul ovst osoitteesss: ttvtr.sumalahti./i,'-teriioki.
Sivuja ylläpitää Tuomas Toiviainen, Rautatienkatu 8A 20 l, 90100 Oulu, puhelin 05037

95528,sähköposti tutoivia@student.oulu.fi.
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Kiitos Sulle Jumalani

SETA I-IERMANNIN VALSS|
Samassa talossa Hermanni

ja Miino, yhtaikaa olit he palkollisina,

siitri se alkoi tää herttainen juttu, jos ei lie vanhastaan tuttu, niin.
Kun Hermanni sanoi että mentäiskös yhteen, mind leikkaan kauranja sinä sidot lyhteen.
Oishan se soma jos yhdessä oltais, vormaan me toimehen tultais, niin.
Rannalle rakettais pikkuinen mökki, se oisi soma kuin varpusen hdkki,

pihalla telmisi lEmmenen lasta, oi, se ois onnea vasta, niin.
Ja kaskesta nousisi viljavat pellot, hakamailta kaikuisi karjan kellot,
iltdisin kehrddjd koivikkotiellä, sillcikin pesö ois siellti, niin.
Sitten kuh lähenee elomme ehtoo, nuoremmat meillci jo hihttaa kehtoo,
kantmarin puolella kahvit nejuodaan, se toki vanhoille sttodaan, niin.
Ja nuorempi polvi jo leiklaisi kauran, heille me jätömme kuokan ja auran,
heillcj ois isänsä raivaama pelto, äitinsä kasvatus kelpo, niin.

K]ITOS SULLEJUMALANI
Kiitos Sulle, Jumalani armostasi L.aikesta,

jota elinaikanani olen saanut tunlea.
Kiitos Sull e kirk:kahis ta, keväis istä ptiivis

tä.

Kiitos myöskin raskahista, sylayn synl«in hetkistä.
Kiitos Sulle, jokaisesta elä äni hetkzstä.
Kiitos päivän paistehesta, niinkuin pimqdes tä.
Kiitos Sulle, taisteluista, rististtikin Jumalain.
Kiitos, että aina muistat, auta mua tuskissain.
Kiitos Sulle kukkasista, jotka tielläin kukoisti.
Kiitos myöskin ohdakkeistd, jotke mua haavoitti.
Kiitos, ettd tahdot mulle elon antaa iäisen.
Kaikesta, oi Herra, Sulle annan ikikiitoksen.

Järvenpää-talolla on nähtävi11ä Terijokelaisen taiteilija Tatjana SchrvankVäänäsen taidenäyttely 2.5.-l 1.6.
Tatjana von Schwanck-Väänänen ( l9 l6-65)
"Tahdoo kuvaca raitcessani auringonvaloa". Tiimä Tatjana von S ch * cnk-Viuindsen ajatus kuvaa erinomaisesti hänen taidcttaan.
Hiinen maalaukissaan on lämpöä ja valon hehkua. Vain harvoin elamän synkät sävyt varjoslavat häncn v&cjään. Tatjanalle taidc
oli ihanne, jokr antoi rohkeutta elimain.
Tatjana von Schwank-Väänänen syntyi Pietarissa 1916 ja muutti äitinsä ja tiitiensä kanssa Terijoelle pakoon vallankumouksen
pyörteitii. Hänen isänsä oli korkea-arvoinen laivastoupseeri Irlaximillian von Schwank, joka palveli Pietarin amiraliteetisse ja hänen äitinsä Elisabet os. Tjurin, joka ilmeisesti kuului vanhaan venäläiseen aatelissukuun. Tatjana sai fideiltäiin aatelisneidon kasvatuksen, johon rosin sisältyi myös suomenkielen opinnot. Taideopintonsa hän aloitti n. 1930 latvialaisen taidemaalarin Herman
Praesasin johdolla ja sai vaikutteita varsinkin muotokuvamaalaukeen. Tatjana von Schwank debytoi t936 ja sai kannustavaa kjtiikkiä. Sota ajoi perheen 1939 evakkoon arkeen. Tatjana elätti isensä ja äitinsä maalaamalla muotokuvia ja kukka-asetclmia sekC
työskentelemällä Suomen puolelle ja lopulta Heinolaan. Perheen omaisuus oli jäiinvt Venäjälle eikä kasvatus ollut valmisrrnut
ankaraan valokuvausliikkeen retusoijana. Tämin lisäksi hän aloirti sotien jälkeen Jyränkölän kansalaisopiston kuvaraidepiirin oh,
jaajana. Siellä hän tutustui tulevaan puolisoonsa Toivo Vdänåseen
Jyränkölän kansalaisopisto yhdisti kaksi taiteili.jaa. Tatjana ja Toivo tapasivat kuvataidepiirissä ja vähitellcn ysrävyys syveni ja
loPulta 1948 heidät vihittiin. Valon ja vdrien rinnalla oli myös s)\iä varjoja. Tatjanan vuosi vuodelta vaikcutunur sairaus varjosrr
hänen tuotantoaan, voimat eivät aina riittäneet työn viimeisteil,',n ja 1950-luvun lopuila synryi teossarja, joka heijastclec maser
nuken ja sairauden tuntoja. 1960-luvun alussa sairaus p:heni niin ettei hän enää pystynyt maalaamaan, Tatjana von Schlr'anck Viiänänen kuoli 1965. Heinolassa Tatjana oli tunnettu hahmo ja pidetty muotokuvamaalari. Hänen teoksiaan, muotokuvia, kukkatauluja, maisemia, on lukuisien kotien seinillä, .joilla yhä hehkuvar auringon valon kaikki vfir.

lSirpa Juuti, tutkua, Heinolan kaupungin museol

Kesän tapahtumia ja muuta ajankohtaista
Kesällä 2000 mennään taas yhdessä Terijoelle
Terijoelle tehdään perinteinen yhteinen matka heinZikuun Iopussa. Matkalle voi liihteäjoko keskiviikkona 26.
tai torstaina 27.7. Kotiin palataan sunnuntaina 30.1 .2000. Ohjelmassa on osaavien oppaiden johdolla retkiä
Terijoen eri kolkille ja kauemmaksikin. Illat lauletaan Terijoen rantahiekalla. Lisiiksi lauantaina on mahdollista osallistua alueen nykyisten asukkaiden Zelenogorsk-päivän viettoon (Zelenogorsk on Terijoen nykyinen
nimi).

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Marjurla Olli Torkkeli, puhelin (09) 289 812 (iltaisin)

Terijokelaiset juhlapäivälliset syksyllä 2000
Päivälliset Terijoen Seurahuoneen malliin pidetään slksyllä. Luvassaon juhlapäivälliset 1930-luvun t,"-yliin.
Paikkaja ajankohta ovat vielä avoinna.

Lisätietoja: Tuovi Paju, puhelin (09;385 5992

KARJALAISTEN LAULU
Suloisessa Suomessamme oisko maata armaampa4
kuin on kaunis Karjalamme, laulun laaja futtimaa.
Lauluna sen lrosket kuohuu, järven aallot loishtaa.
Sdveleitä salot huokuu, ikihongat humajaa.

Ei oo meillö rik*autta. Eiki maamme viljovaa.
Vaan on laulun runsautta, lcylvämättii kanavaa.
Sit ei pane idtin halla, eild pohjan pald<aset,
se ei sorru sortamolla, sitä ei lyö rake.het.

Konsa vaino Suomeamme kovin kourin koittelee,

silloin kurja Karjalamme Suomen surut soittelee.
Ja kun onnen päivön koitto Suomellen näin sarastaa,
silloin riemun suuri soitto Karjalasta lajahtaa.

ARVON MEKIN ANSAITSEMME

Arvon mekin ansaitsemme Suomenmaassa suuressa,
vaikk' ei riennd riemul+semme leipö miesten maatessa.
" Laiho kasvaa lEntöjälle, arvo työttsä ttittdjälle.
Lallal alalal allal lal I al lal I al I a I I al I al
Lal I al al al a lal I al I al I al I al I aa. "
Suomen poika pellollansa työtä tehdri jal«saapi.

Korvet lgimcit voimallansa perkailee hän pellol<si.
" Rauhass ' on hän riemullinen, mies sodassa miehuullinen.

Lallalalalalallallal

...

"

Suomen tytön poskipäihin veri vaatii kukkaset,
hall' ei pysty harmaa nciihin, näit' ei pane pakkaset.
" Luonnossa on lempeyttä, sydlimessd siveyttd.
Lallalalalalallallal ... "

Opin tielld oppineita Suomessa on suuria.
Ydinämöisen kanteleita tööllö tehddön uusia.
" Valistus on viritetty, jörki hyvö hercitetty.
Lal

I

alalalalallallal ... "

Terij oki-viikonvaihde Järvenpäässä 10.-1 1.6.2000

'

Lauantaipäivän ohjelma
klo 10.00-14.00
Esko Toiviainen esittelee Terijoki-Seuran valokuva-arkiston kuvia kahvila Maireassa, Sibeliuksenkatu 5. Keskustelun ohella tarkoituksena on kuvissa esiintyvien henkilöiden tunnistaminen.

klo 14.30
Muistohetki terijokelaisten sankarivainajien muistomerkillä Tuusulan Paijaian hautausmaalla. Kuljerusta tarvitsevat kokoontuvat kahvila Maireaan kello 14.00.
Virsi 178: I ja 3
Puhe Matti Nikkanen
Virsi 600: 1,4 ja 5
Samaan aikaan lasketaan kukat Terijoella sankarivainajien muistokivelle kirkkopuistossa

klo 15.30- 17.30
Kyläopasseminaari Järvenpää-taloss4 Hallintokatu 4. Tilaisuuteen kokoontuvat kylien vanhatja
nuoret. Tarkoituksena on perinteen siirtäminen.

VIRSI 178:

l,

3

liyös isdmme uskoivat ennenja btlvivät, leikkosivat,
Me saarnaamme aikojen mermen kuin isdmme saarnasivat:
"On tdyfiynyt dika, sen soi Jumala, on lähelld Kristulcsen ealtqkunta.
Siis kädntykid, nöyrtyköö parannul<seen ja suostukaa armahdul<seen."

Hän, Kristus, on toivo mrös maammq siis häntä me rukoilemme.
Ja Herralta tqqs kavddn saamme, hdn ka*un suo lqlvöllemme.
Nyt Jeesuksen nimessd korkcassa me sqarnaamme anleeksiantamusta.
Kun syntinen atmon ntiin turyaksi saa, hön kii dd v.rin qrhahtqjaa.
VIRSI 600:

l,4, 5

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojuan olenme fuikki hiljaa fuitket1t.
i4e saamme luottua uskolliseen Luojuan, yhdessd k(id(i uuteen dikaan nyt.
Kun pahan volto ktsvaa ympdrillä, vqhvista ääni loisen moailmun,
niin ett.i uuden lirren sävelillti kuulemme kansasi jo laulavan.

Hylryden voimon uskollinen suoja piirittdd meird, kuinka kiyneekin.
lllustu aamuun ktnssamme on Luoju. Häneltä sqamme huomisptiivcinkin.

Sunnuntaipäivän ohjelma
klo 10.00
Jumalanpalvelus Järvenpään kirkossa, Kirkkotie 1-3.
klo

I 1.30

Terijoen Marttojen järjestämä lounas seurakuntatalolla, Kirkkotie 1-3. Lohikeitto a 40 mk.

klo 13.00
Terijoki-juhla seurakuntatalolla. Juhlan jälkecn kahvitiiaisuus. Vapaaehtoinen kahviraha kcriitiiän Terijoen / Zelenogorskin seurakunnan työn tukemiseen.

Terijoen historiaa
Terijoki (nykyisin Zelenogorsk) oli aikornaan Suomen kalkkoisin pitä.1ä. Sitä rajoittivat linnessri llusikirkko.
poh joisessa Kivennapa, idässä Ncuvostoliitto ja etelii-ssä Suomcnlahti.
Terijoella oli pysyvää asutusta aina.kin jo 1200 -luvulla. Asiakirjoissa mainitaan Uusikirkko ja Kivennapa
itsenäisinä seurakuntina vuonna l4-15. Terijoki kuului Kivennapaan vuoteen l9l0 asti. t500- luvun alkupuolella Terrjoen kenottiin olleen Ayräpään kihlakunnan vaurain kylä.
Helsinki-Pietari rautatie valmistui vuonna 1870. Se merkitsi Terijoen kukoistuksen alkua. Pietarin yläluokka
huomasi Terijoen hiekkarannat ja liihes trooppisen rehevät rantakaistaleet. Alueella alkoi voimakas huvilarakennustoiminta. Toinen toistaan upeampia huviloita nousi rantojen läheisyyteen ja kauemmaksi harjanteille.
Rakentamiseen tarvittiin paikallista raken nustyöväkeä ja uusiin huviloihin pysyvää hoitoväkeä. Näin kesävieraiden tulolla oli vahva t)'öllistä\'ä r'aikutus. Tarvittiin talonmiehiä, kauppiaita, puutarhureita, keittäjii,
koriapulaisia, lasrenhoitajia ja kaikkia mahdollisia muita avustajia. Maanviljelijöiden ja kalastajien tuotteilla
oli valtava kysyntä. Paikallisten asukkaide;r vauraus ja hyvinvointi Iisäiintyivät nopea.sti. Terijoki eli suurelta
osin turismistaTrlanne kuitenkin muuttui hetkessä, kun Suomi itsenäistyi ja rajan sulkeutui. Pietarilaiset kesävieraal olivat
poissa. Elämä Terijoella muuttui hiljaiseksi ja taloudellisesti vaikea-ksi. Terijokelaiset eivät kuitenkaan lannistuneet, vaan käynnistivät voimakkaan alueensa markkinoinnin muuhun Suomeen. Ponnistelut tuottivat
tulosta: Terijoki nousi uuteen kukoistukseen. Terijoesta tuli nopeasti Suomen kuuluisin kesänviettopaikka.
Terijoki oli erityisesti sen a.jan taiteilijoiden ja muiden julkisuuden henkilöiden suosiossa.

Vuonna 1939 Terijoella oli 8000 asukasta. Näistä 10 prosenttia oli Terijoella vakituisesti asuvia venäläisiä ja
muita ulkomaalaisia. Terijoki oli tuohon aikaan kansainvälinen paikka: asukkaita kolmestakymmenestä eri
kan s al lisu udesta.

Pälelinkeinoina olivat turismi, maanviijely, kalastus ja pienteollisuus. Maatilat olivat nykymittapuun mukaan pieniä. Niillä oli tyypillisesti hevonen ja noin viisi lehmä. Terijoen erityisen lämpimän ilmaston vuoksi alueella oli paljon vihannes- ja kukkaviljelyksiä. Pienteollisuutta edustivat sahat, kotelotehtaat, makkaraja makaronitehtaat, sekä TerUoen Tuote -niminen hedelmien ja marjojen jalostustehdas.

Turismiin liittyvät palveluelinkeinot olivat Terijoella erikoisen merkittävä elinkeino. Terijoelle muodostui
tärkeitä ja niihin oloihin varsin isoja liikekeskuksia, jotka vetivät ostokykyistä väkeä laajalti ympäristökunnista. Erikoisesti kesällä Terijoella oli erittäin paljon kesävieraita, joista useat viettivät siellä koko kesän.
Niinpä Terijoen keskustassa sijainneet kolme hotellia olivat kesäisin kovassa käytössä. Terrjoella oli lisäksi
kesähotelleja ja tiiysihoitoloita - pensionaaiteja. Monet terijokelaiset asuivat kesät piharakennuksissa ja
vuokrasivat asuntonsa kesävieraiden kävttöör.
Terijcella oli kymmenen kansakoulua ja Terijoen yhteislyseo. Lisäksi paikkakunnalla oli kauppakoulu, kansalaisopisto ja joukko venäläisiä kouluja paikallisille emigranteille.
Terijokea kutsuttiin jo 1930 -luvulla Pohjolan Rivieraksi. Terijoki oli sen ajan Suomessa eksoottinen paikkakunta. Sen pitsihuvilat, hiekkarannat ja rehevä luonto olivat ainutlaatuisia Suomessa.

