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Villa Marijoki, Vammelsuu ja Martha von
Haartman

Vil la Mari joen ti lan omisti 1 800-luvun lopussa ja 1 900-
luvun alussa todell inen valtioneuvos Eugene Epafrodi-
tovits Kartavtsev. Tila ol i laaja ja kaunis. Se sijaitsi
kukkulal la, josta ol i upea näköala Suomenlahdelle. Ti-
lan läpi kulki Vammeljoki.

Villa Marijoki. Kuva Martha von Haartmanin kirjasta ”Vinddriven”

Hänen vaimonsa oli Marie (Maria) Vsevolodovna Kar-
tavtseva, kirjai l i ja Vsevolod Krestovskin (s. 23.2.1 840
Kiovan kuvernementissa, k. 30.1 .1 895 Varsovassa)
tytär. Perhe polveutui ukrainalaisesta suvusta.

Marian kuoltua syöpään 24.6.1 911 Eugene Kartavtsev
rakennutti ti lan mail le ortodoksikirkon ja Maria haudat-
ti in luonnonkiven alle kirkon muurin ulkopuolel le. Ku-
vanveistäjä Litshev teki kiveen kiinnitetyn luonnoll ista
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kokoa olevan pronssipatsaan, joka esitti Mariaa ja hä-
nen lemmikkinal leaan Wil lyä.

Vil la Mari joki rappeutui ja tuhoutui val lankumouksen
vuosien myötä, kirkko ja patsas jatkosodan melskeis-
sä.

Eugene ja Maria Kartavtsevil la ol i Helena-niminen ty-
tär, joka oli naimisissa serkkunsa kanssa, sekä poika
Wsevolod (Wolodja) s. 1 3.8.1 884. Wsevolod oli keisa-
ri l l isen laivaston upseeri, joka rakastui suomalaiseen
Martha von Haartmaniin, joka oli syntynyt Pietarissa
20.8.1 885. Marthan vanhemmil la (Fridolf Rafael ja
Alice von Haartman, s. Pinel lo) ol i Teri joel la huvila Vil-
la Alice, jonka Rafael von Haartman oli rakennuttanut
noin v. 1 895. Siinä oli tusinan verran huoneita herras-
väelle, useita parvekkeita ja kaksi suurta talon mittais-
ta verantaa. Puiston peräl lä ol i vielä huvila Marthan
vanhemmil le vel j i l le Haraldi l le ja Carl-Daniel i l le. Mart-
hasta Teri joki dyyneineen oli ihanaa seutua, jota ym-
päröivät tuoksuvat kuusimetsät. Rafael von Haartman
rakennutti Teri joel le myös tei ltä ja kasinon, jonne nuo-
riso kokoontui tanssimaan.

Kartavtsevit ja von Haartmanit ol ivat ystäviä. Vil la Ma-
ri joen ja Vil la Alicen väliä ol i 1 4 km.

Wsevolod ja Martha tutustuivat toisi insa 1 902, mutta
Martha oli jo 1 901 rakastunut Mihail Kirpitjevi in, ja
heidät vihitti in Marthan isän kuoltua 1 5.5.1 905. Mart-
hal le valkeni vasta parin vuoden tuskan jälkeen, että
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mies, jonka kanssa hän oli mennyt naimisi in, ol i ho-
moseksuaali , joka tarvitsi Marthan rahoja mukavaan
elämään ja ural la etenemiseen.

Wsevolod Kartavtsev osall istui 1 905 puhjenneeseen
Japanin sotaan. Hänen laivaansa (”Svetlana”) osui ja-
panilaisten kranaatti Tsushimassa Marthan hääpäivä-
nä, laiva haaksirikkoutui ja Wsevolod ajelehti 7 tuntia
meressä, ennen kuin japanilainen Punaisen ristin laiva
pelasti hänet. Hän joutui sotavangiksi, mutta hänet va-
pautetti in myöhemmin.

Koska aviol i itto Mihail Kirpitjevin kanssa ei ol lut kos-
kaan täyttynyt, Martha sai eron 1 907.

Wsevolod oli rakastunut Marthaan jo ensi tapaamisel-
la. Marthan ja Wsevolodin häitä päätetti in lykätä, kun-
nes Saksassa leikattu Maria Kartavtseva palaisi koti in.
Heidät vihitti in marraskuussa 1 908. Marthan elämän-
kertakirjan mukaan vaikuttaa siltä, että Maria-äiti ol i
mustasukkainen pojastaan eikä hyväksynyt miniään-
sä, vaikka aivan aluksi näytti pitäneen Marthasta. Sen
sijaan Eugene Kartavtsev ilmeisesti piti miniästään.
Maria ei osal l istunut poikansa ja Marthan häihin, eikä
lopulta Eugenekaan, vaikka oli alun perin hyväksynyt
hääkutsun. Lopulta ti lanne ajautui si ihen pisteeseen,
ettei Marthal la ol lut asiaa Vil la Mari joen ti lal le. 1 911
syöpä iski uudelleen Mariaan ja hän kuoli kesäkuussa
1 911 . Testamentissaan hän määräsi, ettei Martha saisi
koskaan astua jalal laan Marijoel le. Vuotta myöhemmin
(1 91 2) Eugene Kartavtsev kutsui kuitenkin Marthan
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lapsineen Vil la Mari joel le, jossa Martha hoiti ti lan
emännän tehtävää. Eugene myös lisäsi nuorel le per-
heelle taloudell ista tukeaan.

Marthal le ja Wsevolodil le syntyi kaksi lasta, tytär
Svedlana (viral l isissa rekistereissä Suzanne), lempini-
meltä Svetik 24.6.1 91 0 (kalenterista ri ippuen 7.7.) ja
poika Igor, joka syntyi Mari joen ti lal la 1 6.7.1 91 4 (tai
30.7.).

Ensimmäisen maailmansodan puhjettua Wsevolod
joutui lähtemään rintamalle ja Igor-poika kastetti in Pie-
tarissa isän poissa ollessa.

Kesän 1 91 5 perhe
asui Mari joel la, mutta
talven Teri joel la. Vuo-
sina 1 91 6-1 91 7 Mart-
ha asui lapsineen Ma-
ri joel la.

Vuonna 1 91 6 oli lai-
vastoministeri nimittä-
nyt Wsevolodin Tona-
van laivaston komen-
tajaksi, amiraal in teh-
tävään. Laivaston si-
joituspaikka oli Izmail .
Hän oli siel lä, kun val-
lankumous alkoi maa-
l iskuussa 1 91 7. Wo-

Martha ja Wsevolod Kartavtsev

vuonna 1916.
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lodja sähkötti sieltä Marthal le, että hänen pitäisi val-
mistautua matkustamaan Krimil le. Martha jätti melkein
kaiken Marijoel le. Koska pankit ol ivat ki inni, Martha
tal letti koruja, arvoesineitään ja pari laatikol l ista rupl ia
valtion ”panttikonttori in”, joka vielä ol i auki. Mukaan
hän saattoi ottaa vain yhden matka-arkun ja pari mat-
kalaukkua kesä- ja talvivaatteita ja muutaman valoku-
va-albumin. Hän matkusti lastensa ja heidän kotiopet-
tajansa kanssa Krimil le Alushtaan.

Kun Martha monien vaiheiden jälkeen pääsi vuoro-
kaudeksi etsimään Wsevolodia Odessaan, jonne
Wsevolodin laivasto oli si irretty, hänelle selvisi , että
Wsevolodil la ol i toinen nainen. Sovitti in kuitenkin, että
Martha tul isi lapsineen niin pian kuin mahdoll ista
Odessaan ja hän palasi lasten luo Alushtaan, jonne
Wsevolod lähetti ruokaa, vaatteita, leikkikaluja, makei-
sia ja rahaa. Svetik ol i Marthan poissa ollessa sairas-
tunut, ja kun Wsevolod sai kuul la si itä, hän tul i eräänä
päivänä muutaman tunnin vierai lul le. Se oli vi imeinen
kerta, kun he tapasivat.

Monien vaiheiden jälkeen Martha ja lapset pääsivät lo-
pulta Konstantinopolin ja Maltan kautta Ranskaan,
mistä sitten Englannin, Norjan ja Ruotsin kautta Suo-
meen. Hän kävi Teri joel la 1 921 tapaamassa äitiään,
joka odotti siel lä Neuvostol i itossa vangittuna ollutta
Leo-poikaansa ja el i myyden korujaan. Kun vuoden
1 923 tienoil la maat vaihtoivat vankeja, Leo lopulta va-
pautetti in. Pari vuotta myöhemmin äiti myi talonsa Te-
ri joel la ja saatuaan Ruotsissa asuneelta tädiltään pie-
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nen elinkoron tädin Ruotsin Ritarihuoneelle luovutta-
masta omaisuudesta hän muutti Leon kanssa Nizzaan
ja myöhemmin Monacoon. Myös Martha palasi Rans-
kaan syksyllä 1 921 , koska arveli , ettei hänen lapsil-
laan kenties ol isi tulevaisuutta Suomessa.

Maria matkusti Müncheniin syöpäleikkaukseen, mutta
hänelle itsel leen ei uskallettu kertoa sairauden laatua.
Eräänä päivänä hän sai vahingossa lukea miehelleen
osoitetusta kirjeestä, mistä sairaudesta hän kärsi. Se
oli hänelle sekä henkisesti että fyysisesti suuri järky-
tys, ja hänen kuntonsa huononi ni in, ettei häntä voitu
leikata. Eräs baijeri lainen prinsessa, joka oli hänen ys-

Eugene Kartavtsevin vaimolleen Marialle pystyttämä muisto-

merkki Uudenkirkon Vammelsuussa.
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tävänsä, sai idean lahjoittaa hänelle pehmonallen sa-
noen sen tuovan aivan uskomatonta onnea ja että
monet toivottomasti sairaat ol ivat parantuneet nal le-
karhun avulla. Maria piti nal lea aina lähellään. Hän
kuntoutui ni in pal jon, että hänet voiti in leikata. Leik-
kaus onnistui ja hän eli melkein kaksi vuotta i lman ki-
puja. Nallel la ol i oma paikka ruokapöydässä ja kaik-
kien vieraiden piti tervehtiä sitä. Wil ly-nal le laitetti in
istumaan lakeijan syl i in saamaan raitista i lmaa, kun
Maria lähti ajelul le.

Vallankumous ja sota olivat koetel leet kovasti Kartavt-
sevien kaunista Marijoki-ti laa. Se oli ryöstetty ja ikku-
nanpuitteetkin ol i irrotettu ja viety pois. ”Vinddriven”-
kirjan mukaan Marthan appi Eugene Kartavtsev oli
määrännyt testamentissaan, että Mari joen ti la ol isi tul-
lut Marthal le, mutta si l lä ei ol lut merkitystä etenkään
sen jälkeen, kun Neuvostol i itto otti alueen haltuunsa.

Myös valtioneuvos Eugene Kartavtsev onnistui pake-
nemaan Ranskaan. Hän asui Pari isissa, mutta kävi
myös Etelä-Ranskassa tapaamassa Marthaa ja lap-
senlapsiaan ja avusti heitä taloudell isesti . Kerran tul-
lessaan pariksi vi ikoksi tapaamaan lapsenlapsiaan –
hän lähentel i si l loin 80 ikävuotta -, hän saneli muistista
omaisuuttaan, joka osoittautui ol leen suunnaton. Yli
80-vuotias Eugene Kartavtsev tul i melkein sokeaksi, ja
hänet si joitetti in venäläisi l le pakolaisi l le omistettuun
vanhainkoti in St. Germain-en-Layeen. Hänen ei kos-
kaan kuultu valittavan. Hänellä ol i Marthan mukaan
slaavilainen kyky alistua kohtaloonsa.
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Martha sai 1 926 yllättäen tietää, että Wsevolod oli
mennyt naimisi in 1 922, vaikkei heil lä ol lut viral l ista
eroa. Eron selvittäminen ja saaminen osoittautui han-
kalaksi, mutta lopulta Martha onnistui saamaan sivi i l i-
säätynsä muutetuksi eronneeksi. Wsevolod oli kyl lä
kirjoittanut kirjeen Turkista ja kertonut työnsaantivai-
keuksistaan, mutta avioitumisestaan hän ei maininnut
mitään.

Toisen maailmansodan aikana elämä oli haasteita ja
seikkailuja täynnä myös Ranskassa. Martha asui vuo-
sina 1 939-1 948 Roquebrune-Cap-Martinissa ruotsa-
laisen l i ikemiehen Wicanderin omistamassa Vil la
Calvèrassa, joka oli Marthan vastuul la. Huvila si jaitsi 5
km:n päässä Monte Carlosta ja 3 km:n päässä Mento-
nesta. Sodan aikana rakennusta miehitti vi isi eri kan-
sal l isuutta: ranskalaiset, senegali laiset, ital ialaiset,
saksalaiset ja amerikkalaiset sekä lisäksi ns. ranska-
laiset vapautusjoukot. Martha oli onneksi saanut diplo-
maattistatuksen, joten hän selvisi ehkä sen ansiosta
vähän helpommin monista hankaluuksista.

Martha tutustui 1 941 Fokko Alting-Meesiin (1 887-
1 968), joka asui häntä lähellä Monte Carlossa. Koska
viral l iset asiakirjat ol ivat kadonneet val lankumouksen
ja sodan melskeissä, aviol i iton solminen oli monimut-
kaista. Martha ja Fokko vihitti in 4.2.1 950 Roquebrune-
Cap-Martinissa. He muuttivat uuteen koti insa Beauso-
lei l ’hin 1 951 .

Martha von Haartman-Meesin kirja ”Vinddriven” – suo-
meksi kenties ”Tuuliajol la” -julkaisti in vuona 1 972.
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Martha kuoli vuonna 1 978. Tytär Svetik meni naimisi in
ruotsalaisen majuri Wiking Tammin kanssa 25.6.1 938.
Molemmat osall istuivat vapaaehtoisina Suomen talvi-
sotaan. Kirjan kirjoittamisen aikaan he asuivat Kris-
tianstadissa Etelä-Ruotsissa. Poika Igor valmistui
Ranskassa insinööriksi, meni 1 1 .8.1 945 naimisi in
ranskalaisen Lèone Curvat’n kanssa ja asui kirjaa kir-
joitettaessa Ranskassa, missä myös Martha pääosin
asui.

Martha von Haartman-Mees: ”Vinddriven”, Ekenäs Tryckeri Aktie-

bolag1972, ISBN 951-9000-06-2. Kuvat em. kirjasta.

Ruotsinkielisestä teoksesta referoinut 1.4.2013 Maijaliisa Kallio-

mäki, täydennetty viim. 27.4.2013

Rakkauden haudan aluetta keväällä 2013. Hautamuistomerkki

edessä ja kirkon rauniot haudan takana vasemmalla.
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Mainilan laukaukset nykytiedon valossa
Arto Salmela

Yleiskuvaus perustuen mm. Wikipediaan

Maini lan laukaukset ol i episodi 26.1 1 .1 939, joka johon
vedoten Neuvostol i itto purki Suomen kanssa solmitun
hyökkäämättömyyssopimuksen yksipuolisesti . Nel jä
päivää myöhemmin alkoi talvisota.

Neuvostol i iton ulkoministeri Molotov lähetti 26. mar-
raskuuta 1 939 Suomen Moskovan-lähetti lääl le Yrjö-
Koskisel le nootin, jonka mukaan Suomen puolelta ol isi
sanottuna päivänä klo 1 5.45 ammuttu seitsemän ty-
kistön laukausta Neuvostol i iton puolel le. Nootin mu-
kaan ne olivat surmanneet nel jä soti lasta ja haavoitta-
neet yhdeksää.

Pitkään luulti in, että kyseessä oli Neuvostol i iton lavas-
tama tykistöisku Maini lan kylään, jonka tarkoituksena
oli si is saada Suomi näyttämään hyökkääjältä. Sittem-
min on käynyt i lmi, ettei tuhoavia laukauksia ammuttu,
vaan Suomen puolelta nähti in kahdessa vaiheessa
koeammuntaa, i lmeisesti kantaman tarkistusta. En-
simmäiset tapahtuivat vi isi kel lo 1 4.30–1 5.00 ja kaksi
n, klo 1 5. Neuvostoi lmavoimissa lentäjänä ollut Mikko
Kopra kertoi nähneensä harjoituslennolla 26. marras-
kuuta 1 939 Kirjasalon mutkassa neuvostojoukkojen
tykkitulta. Maalit ol ivat omalla puolel la Maini lassa,
mutta ammukset yl ittivät Suomen alueen.
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Seppo Isotalo toimi Neuvostol i iton romahtamisen jäl-
keen Moskovassa ja hän löysi vuonna 1 995 arkistoista
seuraavat telex-viestitykset. Leningradin esikunnasta
lähetti kenraali luutnantti Jatshenko Maini laan säh-
keen:"Voitteko ilmoittaa, että suomalaiset ovat ampu-
neet provokati ivisia laukauksia". Majuri Dobrjanskij
vastasi: "Moskovan radiossa kerrotti in että suomalaiset
ol ivat ampuneet. Siitä syystä l isätti in valmiutta. Mutta
Karjalan kannaksella eikä pohjoisempanakaan ole ol-
lut mitään."

Pietarin valtionyl iopiston uuden historian professori
Vladimir Baryšnikov julkaisi vuonna 2004 artikkel in,
jonka mukaan Maini lan laukauksia ei ammuttu. Kysy-
mys oli vain Moskovan radiossa esitetystä väitteestä,
jol la ei ol lut todell isuuspohjaa. Tätä Baryšnikov perus-
telee monella seikal la: väitettyjen laukausten uhrien
henkilöl l isyys ja heidän hautapaikkansa eivät ole tie-
dossa, eikä Suomen arkistoista löydy yhteneviä ja sel-
viä si lminnäkijähavaintoja tapahtumasta. Isotalon löytö
ei ehkä ollut Venäjäl lä laajemmin tiedossa.

Isotalo on myös löytänyt arkistoista raportoinnin Suo-
men puolelta, Somerikon vartiopaikalta, joka oli vain
satoja metrejä Manilasta: " Somerikon vartio i lmoittaa
todenneensa venäläisten klo 11 .50 tänään suoritta-
neen krh-ammuntaa harjoituksena" Tämän puhelinsa-
noman antoi Somerikon vartio puolenyön aikaan, si is
kahdeksan tuntia sen jälkeen kun Moskovan radion
väittämät seitsemän laukausta oli ammuttu
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Paikallisten kokemukset

E. Nikkanen kertoo Kansa Taistel i - lehdessä 2/1 960
päivän tapahtumista. Menin kahta vartioomme tulevaa
pappia vastaan Kuokkalan - Kivennavan maantiel le.
Si ltä on vajaan puoli km Rajajoel le ja tieltä näkyväi-
syys naapurin puolel le ol i melkoisen hyvä, vaikka kello
ol i jo ehkä yli 1 5. Kuulin muutamia tykin tai kranaatin-
heittimen lähtölaukauksia. Hetken kuluttua kuulin am-
musten räjähdykset Somerikonmäen suunnasta.

Toinen vartiomme oli ns. Somerikonmäellä, josta Ra-
jajoen rantaan oli vain vajaa 1 00 metriä. Vastak-
kaisesta mäkirinteestä alkaen leviävät naapurin puo-
lel la Maini lan alavat pellot, joihin näköala
vartiopaikalta ol i erittäin hyvä. Vartiovuorossa oli Haa-
palan kylän oma poika, reservikorpraali Toivo Hänni-
nen. Hänen vartiovuoronsa päättyi kel lo 1 6, mitä en-
nen laukaukset kuuluivat ja ammukset putosivat
avopellol le. Ennen laukauksia ol i peltoaukeamalla pie-
nehkö joukko venäläisiä soti laita. Miesten luo tul i rat-
susoti las, joka todennäköisesti kehotti heitä heti pois-
tumaan. Niin tapahtuikin, si l lä miehet lähtivät ki ireesti
metsikön laitaan. Sen jälkeen noin 1 0 minuutin kulut-
tua kuului Valkeasaaren suunnalta useita lähtölau-
kauksia, joiden kranaatit räjähtivät pel lol le. Muutamien
minuuttien kuluttua tul i sama joukko paikal le tuloksia
tarkastamaan.

Risto Pitkäsen isä oli vänrikkinä joukkueensa kanssa
vartiossa Maini lan kylän ympäri l lä. Miehet näkivät
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Maini lan kylästä lähtevän 4 – 5 miestä länteen kohti
rajaa kantaen raskasta kranaatinheitintä. He ampuivat
sitten kranaatit suurel la korotuksella (kranaatit pystyi
näkemään ilmassa) lännen suunnasta Maini lan ky-
lään, jossa miesten raporttien mukaan tapahtui aina-
kin aineell isia vahinkoja.

Loppuanalyysi

Neuvostojoukot ol i si irretty lähel le Suomen rajaa. Yksi
hyökkäykseen valmistumisen muoto on heitinten ja
tykkien ilmoittaman kantaman testaus todell isuudessa,
mikä tapahtuikin. Myös muuta ammuntaa on tehtävä.
I lmeisesti Pitkäsen isän joukkue näki ammunnan ja
Hänninen putoamispaikan tapahtumat. Aamupäivän
ammunta on myös havaittu.

Neuvostol i itto ol i tottunut salai luun ja vääristelyihin in-
formaatiossaan. Esimerkiksi Saksan kanssa tehdystä
reviirisopimuksesta (ns. Ribbentrop-sopimus) ei ker-
rottu. Stal inin vainoista kiersi lähinnä vain huhuja. Se-
kä kansainvälisesti että omien joukkojen kannalta ol i
luonnoll ista saada sota näyttämään puolustamiselta.
Oma väki ehkä uskoikin tietoon, mutta neuvostomaju-
rin rehell inen vastaus tosin salaisena teleksinä osoit-
taa, että osa kansasta oli peri l lä totuudesta.

Muistojen Terijoki -kalenteri

vuodelle 201 4 nyt myynnissä
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Terijoen esihistorian nykykuva ja tutkimus-
mahdollisuuksia
Oula Seitsonen

Terijoen alueen esihistoriaa on tutkittu aikojen mittaan
hyvin vähän muuhun Karjalankannakseen verrattuna.
1 800-luvun lopul la ja 1 900-luvun alussa, kun muita
osia Karjalankannaksesta tutkitti in suomalaisarkeolo-
gien toimesta varsin runsaasti , Teri joki sai osakseen
vain muutamia tarkastuskäyntejä. 1 990-luvun lopulta
lähtien eripuoli l la Karjalankannasta on tehty runsaasti
arkeologisia tutkimuksia esimerkiksi Helsingin yl iopis-
ton ja Venäjän tiedeakatemian tutki joiden yhteistyönä,
muun muassa Kaukolan ja Räisälän sekä Vpl. Pyhä-
järven alueil la. Myös pohjoisempia osia entisestä Äy-
räpään kihlakunnasta on tutkittu Lahden museon ja
Helsingin yl iopiston arkeologien toimesta. Eteläisin
Kannas on kuitenkin toistaiseksi jäänyt tutkimuksista
sivuun, lukuun ottamatta kirjoittajan ja hänen kollegoi-
densa alueelle tekemiä muutamia alustavia tiedustelu-
käyntejä, joista yksi suuntautui Teri joel le Rajajoen tun-
tumaan.

Terijoen esihistorian nykykuva

Terijoen alueen esihistoriasta ei nykyisel lään tiedetä
juuri mitään, mutta muutamien löytöjen ja lähialueiden
tutkimustulosten perusteel la si itä voidaan tehdä joita-
kin päätelmiä. Varhaisimman ihmisasutuksen merkke-
jä ovat kivikautiset asuinpaikat ja esinelöydöt, joita on
löydetty runsaasti eri puoli l ta Kannasta sekä 1 900-lu-
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vun alussa että viime vuosina. Tutkimukset ovat muun
muassa osoittaneet, että Karjalankannas oli merkittä-
vässä osassa asutuksen levitessä maahamme jää-
kauden jäiden vetäydyttyä ja maan paljastuessa ve-
sien alta. Esimerkiksi Heinjoen ja Kaukolan alueilta on
viime aikoina löydetty jääkauden jälkeiseen pioneeria-
sutukseen li ittyviä kohteita (n. 8600-7000 eKr.), ja Ant-
reasta löydetti in jo 1 91 4 varhaisimpaan asutukseen
li ittyvä kalaverkko ja kaatuneesta ruuhesta uponneita
tarvekaluja.

Varhaisimmat havainnot Teri joen alueen kivikautisesta
asutuksesta alueella i lmoitti 1 900-luvun alkupuolel la
venäläinen tutki ja Gamtchenko Rajajoen laaksosta.
Suomalaisen arkeologin Aarne Europaeuksen (myö-
hemmin Äyräpää) 1 923 tekemässä tarkastuksessa ei
kuitenkaan tul lut esi in mitään kivikautiseen asutuk-
seen viittaava. Vuonna 2009 teimme näytteidenotto-
matkalla lyhyen tiedustelukäynnin Rajajoenlaaksoon
ja havaitsimme muutamasta maastonkohdasta heti
entisen Rajajoen kylän eteläpuolelta vi itteitä kivikauti-
sesta asutuksesta, kiveniskennässä syntynyttä jätettä
el i iskoksia ja palaneita luunmuruja. Mahdoll isesti nä-
mä li ittyvät Gamtchenkon tekemiin huomioihin. Valitet-
tavasti alue on nykyisen niin pahasti modernin maan-
käytön tuhoamaa, että tarkempien havaintojen
tekeminen on vaikeaa. Rajajoensuun havaintojen l i-
säksi kivikauteen li ittyy ainoastaan Tyrisevältä 1 900-
luvun alkupuolel la löydetty kivikirves. Tällaiset yksittäi-
set kiviesinelöydöt saattavat vi itata kiinteämpään kivi-
kautiseen asutukseen, mutta voivat yhtä hyvin ol la
myös uhrattuja tai hukattuja esineitä.
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Kunnan lähialuei lta on viimeisen vuosikymmenen ku-
luessa tehty suhteell isen runsaasti kivikautisia löytöjä.
Kirjoittaja kollegoineen on löytänyt muun muassa Ki-
vennavan linnamäeltä merkkejä kivikautisesta toimin-
nasta: muutamat mäeltä tavatut kvartsi-iskokset vi it-
taavat lyhytaikaiseen toimintaan. Vastaavia
mäenlakikohteita tunnetaan myös nyky-Suomen puo-
lelta, ja ne l i ittyvät mahdoll isesti esimerkiksi ri istanl i ik-
keiden havainnointi in hyviltä näköalapaikoilta. Lähim-
mät tunnetut merkit kivikautisesta asutuksesta on
löydetty Uudenkirkon puolelta Vammeljoen suulta ja
entisen valtakunnanrajan eteläpuolelta Siestarjoenjär-
ven rantamilta – Siestarjoenjärven asuinpaikat ovat
nykyisin pääosin veden peitossa, koska järvenpintaa
on keinotekoisesti nostettu. Lisäksi Gazpromin raken-
nustöiden yhteydessä löydetti in aivan hil jattain keskel-
tä Pietaria Ohtajoen suulta laaja ja pitkään käytössä
ollut kivikautinen asuma-alue.

Kivikauden jälkeinen varhaismetal l ikausi (n. 1 500
eKr.–300 jKr.), joka sisältää pronssikauden ja varhai-
sen rautakauden, on varsin vähälöytöistä aikaa koko
Karjalankannaksella. Kannaksen länsirannikol la myös
tätä seuraavat rautakauden ajanjaksot ovat hyvin vä-
hälöytöisiä, mikä todennäköisesti hei jastelee tutkimuk-
sen vähäisyyttä. Lähimmät rautakautiset esinelöydöt
tunnetaan Kivennavalta ja Uudeltakirkolta. Lisäksi Uu-
deltakirkol la on perimätiedon kertoman mukaan van-
hoja uhrikiviä, esimerkiksi Sykiälän kylässä. 2000-lu-
vun arkeologisissa tutkimuksissa on myös Koivistolta
paikannettu ni in sanottuja kuppikiviä, maakiviä, joihin
on hiottu matal ia uhrauksiin käytettyjä kuppeja.
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Ajanlaskun taitteen molemmin puolin ajoittuvat muuta-
mat Teri joelta tehdyt kolikkolöydöt: kaksi kreikkalai-
sessa Olbian koloniassa lyötyä kuparirahaa ja rooma-
lainen denaari vuodelta 11 7–11 6 eKr. Nämä on tulkittu
myöhemmin, historial l isel la ajal la maahan joutuneiksi
esineiksi, mutta saattaisivat myös kertoa alueen var-
haisista yhteyksistä ja merkityksestä tärkeiden kulku-
reittien varrel la.

Historial l isen ajan kynnykselle tultaessa sekä itäisistä
että läntisistä kirjal l isista lähteistä löytyvät ensimmäi-
set maininnat Karjalasta. Varhaisimmat maininnat l i i t-
tyvät 1 200-luvul la alueen omistuksesta käytyihin sota-
retki in, ja vuoden 1 323 Pähkinäsaaren rauhan rajassa
monet tutut paikannimet määrittelevät rajan kulkua.
Tämä vanhin tunnettu idän ja lännen välinen rajanveto
lähti Suomenlahdesta Siestarjoensuulta, kulki jokea
myöten Rahkasuolle ja edelleen Saijanjoel le. Tästä
pohjoiseen rajankulku oli huomattavasti epämääräi-
semmin määritelty.

Pähkinäsaaren rauhanteon aikaan Teri joen alueen ka-
lastuksesta ja maanvil jelystä toimeentulonsa saava
asutus on ollut jo täysin vakiintunutta, ja Äyräpään
alue mainitaan kirkkopitäjänä jo 1 340-luvul la. Alueen
merkityksestä ja kansainvälisistä yhteyksistä
1 300–1 500-luvuil la kertovat myös Teri joelta 1 894 ja
1 930 tehdyt rahalöydöt, jotka koostuivat sadoista l i ivi-
läisistä ja yhdestä gotlanti laisesta hopearahasta.
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Tulevia tutkimusmahdollisuuksia

Terijoen alueelle ei ole vuosikymmenten mittaan tehty
kuin muutamia arkeologisia tutkimuskäyntejä. Tarkem-
piin tutkimuksiinkin ol isi kuitenkin runsaasti potentiaa-
l ia vi imeisen vuosikymmenen kuluessa lähialuei l la
tehtyjen löytöjen perusteel la. Teri joen maisema on
juuri sen kaltaista kuivaa, hyvin vettäläpäisevää män-
tykangasta, jol le esihistorial l inen ihminen sijoitti pysy-
väisluonteiset asuinpaikkansa. Lisäksi meri on tarjon-
nut vakaan toimeentulolähteen.

Esimerkkejä kiinteästä kivikautisesta asutuksesta –
niin sanottuja asumuspainanteita el i kuoppa-asumus-
ten jäänteitä – on paikannettu viime vuosina Suomen-
lahdenrannikolta Koivistolta ja Johanneksesta. Nykyi-
sin tehtävissä tutkimuksissa saadaan rekonstruoitua
myös hyvin yksityiskohtainen kuva esihistorial l isten ih-
misten elintavoista ja – oloista, esimerkiksi palaneita
luunmuruja el i muinaisia ateriajätteitä tutkimalla.

Maamme varhaisimpaan pioneeriasutukseen li ittyvien
kohteiden paikantaminen voisi myös olla mahdoll ista
Teri joen alueella. Täl lä hetkel lä Kannaksen varhaisim-
mat asuinpaikat tunnetaan Vuoksen varsi lta, mistä nii-
tä toistaiseksi on keskitytty etsimäänkin. Tämä kuva
voisi muuttua merkittävästi eteläisel lä Kannaksella
tehtävien arkeologisten kenttätutkimusten myötä.

Kirjoittaja on arkeologi ja maantieteilijä (Arkteekki ky/Helsingin

yliopisto), joka on tehnyt tutkimuksia Karjalankannaksella vuo-

desta 2000, ja jonka äidinpuoleinen Mannermaan suku on kotoi-

sin Terijoelta.
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SA-kuva-arkiston kuvia Terijoelta 1 941 -1 945

Puolustusvoimat on julkaissut internetissä osoitteessa
www.sa-kuva.fi lähes 1 60.000 viime sotien aikaista valo-
kuvaa. Tämän lehden kansikuva ja neljä seuraavil la si-
vui l la olevaa kuvaa ovat esimerkkejä SA-kuva-arkiston
Teri joel la otetuista valokuvista. Kuvatekstit ovat
alkuperäisiä tekstejä.

Talvisodassa kuvaustoiminta ol i täysin organisoimatonta
eikä jatkuvaa rintamakuvausta ehditty järjestää. Jatkoso-
dan kynnyksellä muodostetti in yhdeksän Päämajan
alaista tiedotuskomppaniaa, joiden valokuvaajia aletti in
kutsua TK-kuvaajiksi. TK-kuvaajien tehtävänä oli tal len-
taa taisteluti lanteiden ohella sotahistorial l ista ja kansatie-
teel l istä aineistoa (lähde www.sa-kuva.fi).

Karjalankannaksen ja lähialueiden kivi- ja varhaismetallikautiset

asuinpaikat, kohteet merkitty valkoisilla pisteillä, Rajajoen uudet ha-

vainnot merkitty nuolella (kartta. O. Seitsonen).
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Seurue on saapunut Terijoelle, jossa ruokailevat sekä jatkavat

matkaa edelleen. Terijoki 8.10.1941. (SA-kuva)

Terijokelainen huvila. Terijoki 2.9.1941. (SA-kuva)
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Tienviitta. 52 kilometriä Leningradiin ja 90 kilometriä Viipuriin. Terijoki

2.9.1941 (SA-kuva).

Sodan muistoja Terijoen pääkadun varrella. Kesä - heinäkuu 1943.

Terijoki (SA-kuva)
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Suuren venäläisen mestarin elämä ja tuo-
tanto Suomessa - Kadriorgin taide-
museossa 9.2. - 1 8.8.201 3

Kadriorgin taidemuseossa Tall innassa on avoinna
näyttely "Repin. Venäläisen mestarin elämä ja tuotan-
to Suomessa". Näyttely tuo katsojan ulottuvi l le arvos-
tetun venäläisen taidemaalarin I l ja Repinin toistaiseksi
vähemmän tutkittua ja esil lä ol lutta tuotantoa hänen
Suomen-kaudeltaan. Näyttely perustuu Ateneumin tai-
demuseon Repinin kokoelmaan.

Viipuri mon amour - Lahden historiallises-
sa museossa 1 7.5.201 3 - 1 6.3.201 4

Lahden historial l isen museon Viipuri mon amour
-näyttelyssä aistitaan Viipurin henkeä, pysähdytään
taidemuseon sodasta pelastuneiden teosten äärel le,
kuul laan evakkoon lähteneiden tarinoita ja nähdään
kaupungin vaiheita kuvaavaa valokuva- ja fi lmimateri-
aal ia. Näyttelyssä kohdataan myös tämän päivän ve-
näläinen Viipuri.

Näyttely tuo Viipurin lähihistoriaa nähtäväksi runsaan
kuvamateriaal in, taiteen ja esineistön välityksellä. Ke-
säkuun 20. päivänä 1 944 Viipurin l innan tornista vii-
meisen kerran laskettu Suomen lippu johdattaa katso-
jan surun ja i lon kaupungin moniin vaiheisi in

Viipuri mon amour -näyttely on täynnä rakkaan Viipu-
rin muistoja tarkasteltuina eri näkökulmista. Kuvataide
on mukana näyttelyn kaikissa teemoissa.
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Viipurin taidemuseon ja piirustuskoulun historiaa esitellään näyt-

telyn kahdessa salissa taideteosten ja valokuvien välityksellä.

Kesäkuun 20. päivänä 1944 Viipurin linnan tornista viimeisen

kerran laskettu Suomen lippu johdattaa näyttelyn katsojan surun

ja ilon kaupungin moniin vaiheisiin. Kuvat: Tiina Rekola/Lahden

kaupunginmuseon kuva-arkisto.
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Terjokkoisen tapahtumakalenteri

Lauantaina 7.9.201 3 kello 7.00 Terijoen tori Järven-
pään tori l la.

Lauantaina 7.9.201 3 kello 1 4.00 Muistohetki Teri joen
kirkkopuistoon haudattujen sankarivainaj ien muisto-
merkil lä Tuusulan Paijalan hautausmaalla (Paijalan-
nummentie 11 ).

Sunnuntaina 8.9.201 3 kello 1 0.00 Jumalanpalvelus
Järvenpään luteri laisessa kirkossa (Kirkkotie 1 ).

Sunnuntaina 8.9.201 3 kello 1 4.00 Terijoki-juhla Jär-
venpään Seurojentalol la (Kartanontie 20). Tervehdys-
sanat lausuu Teri-Säätiön hall intoneuvoston kunniapu-
heenjohtaja Erkki Nikkanen, juhlapuheen pitää FaT
Nina Sevón-Vilkman, juhlan musiikista huolehtivat Jani
Uhlenius ja Tommi Paju sekä lausuntaa esittää Ida
Kuisma.

Torstaina 24.1 0.201 3 kello 1 7.00 Terijoki-Seura ry:n
sääntömääräinen syyskokous Helsingissä hotel l i Art-
hurissa (Vuorikatu 1 9). Kokouksessa käsitel lään seu-
ran sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.

Lauantaina 30.11 .201 3 kello 1 3.00 pikkujoulu hotel l i
Arthurissa (Vuorikatu 1 9) Helsingissä. Hinta noin 30
euroa. I lmoittautumiset 1 7.1 1 .201 3 mennessä Marja
Felti l le puhelin (09) 241 4669.



27Terjokkoine - Syksy 201 3

Anna lahjaksi Terijoki-Seuran jäsenyys

Terijoki-Seuran jäsenyyden voi myös antaa lahjaksi lä-
heisel le, esim. lapsenlapselle ja tuoda hänet näin mu-
kaan teri jokelaisen perinteen vaalimisen ääreen. Ota
yhteyttä seuran sihteeri in ja i lmoita, että haluat antaa
jäsenyyden lahjaksi. Anna omat yhteystietosi jäsen-
maksulaskun lähettämistä varten ja lahjan saajan yh-
teystiedot jäsenpostia varten. Myöhemmin, kun lahjan
saaja on halukas mukaan maksavaksi jäseneksi, i l-
moittakaa muutos seuran sihteeri l le.

Myynnissä olevia tuotteita

Terijoki-Seuran seinäkalenteri vuodelle 201 4. Tyy-
l ikkäästi kuvitetun kalenterin hinta 1 2 euroa.

Terijoki-pinssi . Pinssi on Teri joen vaakunan mukai-
nen ja sen hinta on 5 euroa.

Terijoki-mikrokuituliina. Li inan hinta 5 euroa kappale
tai vi isi kappaletta 20 euroa.

Tuotteita on myynnissä teri jokelaisten tapaamisissa ja
kellon ympäri osoitteessa www.teri joki. fi . Tuotteita voi
ti lata myös Marja Felti l tä puhelin: (09) 241 4669. Kaik-
ki myynnissä olevat Teri jokeen li ittyvät tuotteet ovat
nähtävil lä osoitteessa www.teri joki. fi .

Terijoen tori osoitteessa
www.terijoki.fi
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Teri j oki -
v i i kon l oppu
7 - 8 . 9 . 20 1 3

J ärvenpäässä

Tilaisuudet järjestävät:

Teri-Säätiö ja Teri joki-Seura ry

Terijoen tori Järvenpään torilla

7.9.201 3 kello 7.00 alkaen
Muistohetki Tuusulan

Paijalan hautausmaalla

7.9.201 3 kello 1 4.00
Jumalanpalvelus Järvenpään

luterilaisessa kirkossa

8.9.201 3 kello 1 0.00
Terijoki-juhla Järvenpään

Seurojentalolla

8.9.201 3 kello 1 4.00

Tervetuloa!




