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Viime kevään Terijokkoisessa oli kirjoitus Terijoen internet-sivujen suosiosta. 
Kirjoituksessa kerrottiin, että Terijoen internet-sivuilla on käynyt vierailijoita useasta 
kymmenestä maasta. Saimme tästä asiasta omakohtaisia kokemuksia, kun Saksassa 
Frankfurtissa jo vuosikymmeniä asunut Tuija Olsio lähetti meille sähköpostia. Hän oli 
lukenut Terijoen nettisivujen vieraskirjaa ja löytänyt sieltä osoitteemme. Hän kertoi 
yrittävänsä jäljittää Ljudmila Kerstens - nimistä henkilöä, joka oli ennen sotia asunut 
Terijoella. Hänen saksalainen ystävänsä Jutta tutki Kerstensin sukua ja Tuija suomen 
kielentaitoisena halusi auttaa ystäväänsä. Tuijan viesti sai meidät kiinnostumaan 
Ljudmilan kohtalosta. Oman sukututkimuksen ohella lähdimme selvittämään 
Ljudmilan kohtaloa, joka osoittautui niin mielenkiintoiseksi, että haluamme jakaa sen 
Terijokkoisen lukijoiden kanssa. Olkoon kirjoitus yhtenä muistutuksena taas kerran 
siitä, että Terijoki oli kansainvälinen paikka, jossa eri kansalaisuutta ja uskontoa 
edustavat ihmiset elivät rinnan.  
 
Vuonna 1903 Theodor Heinrich Kerstensin vaimo perusti yhdessä kahden tyttärensä 
kanssa Pension Kerstens nimisen lomanviettopaikan Terijoelle. Toinen tyttäristä oli 
Ljudmila, kertomuksemme päähenkilö. Äidin ja sisaren kuoltua yksin jäänyt Ljudmila 
-tytär jatkoi täysihoitolan pitoa. Ljudmilan isä kuoli Pietarissa luultavasti jo vuonna 
1914. Ljudmila avioitui vuonna 1913 Raivolassa venäläisen Nicolai Otschkinin 
kanssa. Nicolai kaatui sodassa jo vuonna 1917 ja Ljudmilia jäi taas yksin.  
 
Missä sitten sijaitsi tämä täysihoitola? Terijoellahan oli lukuisia vastaavanlaisia 
paikkoja. Yllättäen löytyi Terijoki Helmi Heleän Lahden - kirjasta kuvaus 
pensionaatista ja sen johtajattaresta. Siinä Anja Luolajan-Mikkola o.s. Lehtonen 
muistelee kouluaikanaan tekemiään retkiä Jalkalan kylään, joka sijaitsi Kivennavan 
puolella lähellä Kauhijärveä. Näin Anja Luolajan-Mikkola kirjoittaa: 
”Kukkaistutuksia oli joka paikassa huviloiden ympärillä. Todellinen kukkameri oli 
Kerstens pensionaatin ympärillä. Tämän täysihoitolan johtajatar oli hyvin 
lapsiystävällinen, hän järjesti kutsuja ja jakoi lahjoja lapsille. Saksalaisena hän piti 
keisari Wilhelmin kuvaa seinällään. Tästä teki joku riitelevä kesävieras kantelun ja 
rouva joutui Siperiaan, vieläpä yhtä aikaa presidentti Svinhufvudin kanssa.” 
 
Ljudmila asui Talvisodan syttymiseen asti Terijoella. Vuonna 1943 alussa Ljudmila 
kirjoitti Saksaan ainoalle tiedossaan olevalle sukulaiselleen oleskelleensa pakolaisena 
Helsingin lähellä pakolaisille tarkoitetussa leirissä ja päässeensä vuoden 1942 lopulla 
paluumuuttajana Saksaan. Hän oli asunut paluumuuttajien asuntolassa Reindlitzissä 
lähellä Aussig nimistä paikkaa. Se on nykyistä Tsekkiä ja kuului Saksaan vuoteen 
1945. Sieltä hän joutui vielä toistamiseen evakkoon. Ljudmila oli tiedustellut 
työnsaanti mahdollisuuksista sodan jälkeisessä Saksassa. Hän kertoi osaavansa 



venäjää ja ruotsia oikein hyvin ja vähän suomea ja ranskaa ja olevansa vielä 
työkykyinen 67-vuotias. Ljudmila Kerstensin mielenkiintoisesta elämästä on jäljellä 
postikortti, jonka on antanut käyttöömme hänen sukulaisensa Jutta Mentzer Saksasta. 
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