Terijoki

(vnnaKuokkala).

TERIJOKI,
valtakunnan kaakkoisraj alla, Suomenlahden rannalla, rajoittuu Kivennavan ja Uudenkirkon pitäjiin sekä Venäjän valtakuntaan, kuuluu Ayräpään tuonriokuntaan, I(ivennavan-Terijoeu
käräjäkuntaan, Terijoen
nimismiespiiriin ja seurakuntana Savonlinnan hiippakunnan Viipurin rovastikuntaan.
Teriioen krcikkalaiskaloliset seurakunnal kuuluvat Suomen kreikkalaiskatolisen kirkon toiseen valvontapiiriirr.
TILÄSTOA.
Pinla-ala (ilrlan l{.uokkalaa) ihnan vesiä 60.r krrr:; I(uokkaln
rnukaanluettuna 96.r kmz. Suurin pituus länsi-luoteesta itä-kaakhoon 24 km,
leveys pohjois-koillisesta eLelä-lounaaseeng km. - Äsu/<asmricirci
(ilman Kuokkalaa) kirholrkirjojen rnukaan (1921) 4,939 hcnkeä; asukastiheys 81.,r km2:llä.
Asukkaista 1920 (4,839) oli poissaolevia 1,061 ja läsrräolevia 3,778, joista suoruenhielisiä 3,642, ruotsinkielisiä 38 ja nruunkielisiä 98; I(uohhalassa läsnüolevia n. 1,800henkcä. - KyItü 7: Haapala, I{uokkala, LuuLahäntä, Ollila, Puhtula,
'ferijoki ja
I'ulokas. Asuinrakenuusten lukurnäärä 'ferijoella 2,300, I{uokkalassa 1,550 (1922). Maasta (ilman l{uokhalaa) on (1920) pclloa 614.rr ha
(josta hickhamaalla 275.at ha, savimaalla 197.zo ha, mutasuolla 136.00ha ja
rahkasuolla 4.zt ha; salaojitettua pelLoa0.rz htr), kasvitarhaa B.rs ha (yhteensä
7Q.sofi, luonuonnilllgä 87.to ha (1.r o/d, nrct:;äüja joutornaata 5,360.ezha
(88.s o/n). I(ruununmetsiä ci ole. - IlTon a.alinröärd(ilrnau Iiuokhalaa) 3.eeoo,
josta pcritrtötilat 3.eaoo ja rälssitilat 0.rcoo rnantt. - l{11111s1q1y1ltirkalalo
j a ei
ole. I(irkollisvirkataloj a ei ole. - V. 1920 oli kunnassa(ihnan l{uokkalaa) 62:lla
oiliclnüillä pcltoa alle 0.r ha tai ci ollenkaan, tnutta huitcrrkin jokin kotielüin
ja 19{}:llä rühintään 0.r ha pcltoa; viimernainituista on 2 kpl. vuokrarnaalla.
- Sclon 1921 (ilman Kuokkalaa) korjattiin 5,876 kg vehniä, 725,1t41kg rukiita,
1 0 , 0 2 4 k g o h r i a , 2 1 9 , 8 4 0 h g k a u r o j a , 3 , 8 1 . 7 k g s e l < a v i l j a a , 4 , 2 0 0k g h e r n e i t ä ,
papuja ja virnaa, 408,800kg perunoita, ti6,897 kg nauriita ja muita juurikkaita,

0.r tonnia kchruuhasveja, 6t34.: tonrria kylvöhciniä ja luonnonniit5.iItä (1020)
8ll.a ttrnnia Iuonnonheiniä. I(ariact 1920 (ilman I(uokkalaa): hevosia 1grr,
joista 3-vuotisia ja vanhernpia 178, nautoja 615, joista 2-vuolisia ja vanhempia
499, larnpaita 295, r'uohia 2, sikoja 541-r,siipiharjaa u53 kpl.r(alcrslustuotti
1!119:silakoita 15,500 kg, lohia 140 kg, siikoja 400 kg, kuorei[a 10,o00 kei ia
rnuita kaloja 21,1-100hg. Teollisuuslailoksia: 'l jauhornyllyä (I(uoklialassa
ja 1'erijoclla), 2 salraa (I(ellomäen Lchtaat o. -y:n, sähköllä käypä, 65 hevosv.,
16 tyüI.; I(uokhalan, hüyryllä l<äypä, 100-.1{J0 työI.),'I'erijoen olut- ja vin'oitttsj uonratehdas, 3 pienempää limonaditehdast.a.-- Iiauppittila 15tt (1g20).
I(unnallistalorrs (ilman I{uokkalaa) 1.920. I(unrran tukrt Srnk. 634,0ti2:64
(talrsoitus Snrk. 525,375:20, vuokrat, horot ja lahjoitukset Snrk. 2,910:7g,
muut tulot Smli. 105,801:66), menot Snrk. 494,087:tiir (kunnallishallinto Srnk.
34,092:10, koulut Smk. 295,674:65, klyditys ja teiden kunnossapito Srnli.
1,624: -, tcrveyden- ja saira:rnhoito Smk. 27,329:25, korot ja pääomanlyhennykset Smk. 09,534:25); köyhäinhoidon liokonaisnrenot Srnk. 6g,461:*.
velka Smk. 4o6,674:52. I{unnan hallussa olevia rahastoja 1, J. Linclgrenin,
pääoma 31. xII. 192(t oli smk. 10,000:
Yhsityispankkien haaraltonttoreita: I{ansallis-osake-pankin,Savo-I(arjalan osahepankin. oma palokunta.
'rerijoella
I{ansalcouluia.
6: Keskikylän (avausvuosi 1ssz), HaaJ;alan (1909),
I{äkösenpään (1909), ollinpään (1909), I(ellorräen (1913) ia I(oivikon (1920),
548 opp. (1922); I{uokkalassa 2: Ollilzrn (1805) ja l(uokkalan (1907), 295 opp.
(7922). Pikkukouluia 4. Sluokk. yhteiskoulu (per. 1907), ionka l-ralinta luokkaa
1919 muodostettiin valtion keskikouluksi, 310 opp. (1928). I(ansalaisopisto
(per' 1922). - seuroia ia yhdistgksiä.' 3 ruorisoseuraa, 2 maamiesseuraa, 2 voimistelu- ja urheiluseuraa, 2 Martta-yhdistystä, 2 kalastusyhrlistystä, hevosseura, 2 sonniylrdistystä, kansalaisseura, orpokotiyhclistys, työväenyhdistys,
naisylrdistys. - Eduskunlapaaleis.sa(ilman liuokkalaa) 1g16 sai suorn. puolue
81, nuorsuom. puolue 168, maalaisliitto 5, sos.-clem.puolue 4gT ja krist. työv.
puolue 8 ääntä; 1919 sai kokoomuspuolue 278, edistyspuolue 831, maalaisliitto
42, sos'-dem.puolue 296 ja krist. työv. puolue 5 ääntä; 1g22 sai kokoomuspuolue
322' edistyspuolue 155, maalaisliitto 110, sos.-clem.puolue 276 ja kornm. g
ääntä. - I{unnalla on oma kunnanlääliäri, päliapteekit 'ferijoella, I(ellomäellä
ja I(uohkalassa, haara-apteekki ollilassa, cläinlüäkäri; kunnansairaala. I{unnanlcolia ei olc; apua nauttivia 55 (1920).
Rautaleila 27 km, asenria ja pysäkkejä 7 (Tyriscvü, 'ferijoki, I(cllomäki,
I{anerva, I{uokhala, ollila ja Rajajoki), mnanteitä 3g km, kylänteitir 92 km,
kestihievareita 1 (Tcrijoella), rautasiltoja 2 (yhteensä 2s nr), kivisiltoja 2
(12 m), puusiltoia 4: tieclot v:lta 1923. Postiloimistoju 6 (postitoinritukset
l-eriioella, 'Iyrisevän. I(cllotrräer-rja l{uokhalan asernilla, 1. llol<an lrostiasemat
ollilan ja Rajajoen asenrilla),pulreliukcskuksia 6 ('l'erijocla B, I(uohkal:rssa 2,
[(cllorriiellü 1).
LUoNTo.
Noin 4-8 krn leveänil vyönä 'rerijoki ulottuu Suomenlahtlen
rannihkoa Pitkin pieneltä 'I'yrisevünj oelt:r lännessä vrltakrrnnan raialle saahka
id ässii.
I\Iaiscmat ovat ylecusü -vlisitoilikoisia. Vuoripcrust.an pcittävät kaihkialia
rnahtavat hichkakcrrosturnat.
\/erkallecn maatrpinta kolroaa rannikolta sisämaaltetn päin. Rannikolla leviäil alavia hiclikarnait-a,missü pailioin esiintyy

kcvyttä lentohiekkaa, joka kuiteukin vain itäisimrnässä kolkassa rnuodostaa
varsinaisia dyynejä. l'ätä rantzrtasanncLtajatkuu muutanran sadan nretrin,
paikoittain jotrkun liilomctrin verran sisäinraahanpäin, rnissä sitZi rajoittaa
15-20 rn korkca, erittüin selvä ranlapcnger, joka on n. 25-30 rn yl. rncrcrrp.
Varsinkin lünnessä pcnger on hyvin silmäänpistäväi. Sen pohjoispuolellaolcvat
seudut ovat enirnnr?istäp:iästä tasaisia tai loivasti aaltoilcvia kangasmaita.
Varsinl<in idässii, I{uokkalan alucella, on maanpinnan keskikorkeus pohjnisrajalle saakk.l rnelkein kauttaaltaan sarna, 20-2i-r nr; aniharvoissa kohdissa
kukkulat saavuttavat edes 30 rn:n korkeudcn. Lünnessü sitävastoirr ovat maiscmat rautatielinjan pohjoispuolella vailrtelevantpia.
l'asaisista kankaista
kohoaa varsinliin pohjoisrajoilla pehrneäpiirtcisiäkunrpuja ja selänteitä, joiden
väliin purot ovat uurtaneet jyrkkäreunaisia uomia. Haapalan kyläu vieressä
hoilliskulmattksessa kohoaa 48.t m korkea kunnas. Lähellä I(ivennavan puoleista Hauhijärveä oleva Mikkelinmäki on 57.e m yl. merenp. Pitäjän ylin kohta
on pohjoisimmassa osassa, Puhtulan kylän kohdalla kohoava Puhtulanmäki
(89.e m yl. rnerenp.), jonka laelta avautuu laaja näköala yli suurimman osan
pitäjää kauas Suomenlahden ulapoille, Inkerin rannikolle, jopa Pietariin saakka.
Läntisten tienoiden vaihtelevaisuutta lisäävät huomattavalta os:rlta myös
suomaat, jotha täyttävät maanpinnan painanteet.
Laajirnnat näistü ovat
I(cllonräen pohjoispuolella sekä Puhtulan tienoilla.
Ituokkalankin alueella
niitä on siellä täällä; suurin on eteläisimmällä rajaseuclulla oleva n. s. Pontuksensuo, joka kansantarun mukaan on saanut nimensä siitä, että Pontus de
la Gardie rakennutti tien sen poikki.
Puhtulan kylän vieressä olevaa kahta pientä lampea lukuunottamatta
ei pitäjässä ole ainoatakaan järveä. Jokiakin on vähän. Huomattavin on itärajalla virtaava Rajajoki, joka sekin on vain nluutarnia metrejä leveä. Se laskee,
kuten tunnettua, nykyisin Venäjän puolclle. Valtakunnan rajana trloinna etelässä on osaksi keinotekoincn hauta, osaksi pieni laguuni. l\Iuista joista mainittakoon Puhtulan suomailta alkava vähäincn Tcrijoki.
Vallitsevana metsätyyppinä ovat männiköt; vain rantaseudun lentohictikoilla on poikkeava, niukl<a kasvillisuus, jonka cdustajista härntäpaju (Sali.r
aculifolia) ja rantavehnä (IJlpmu.sarenariu.s)ovat leirnanantavimmat. I(asvisto
on muutcrr reheyüä ja lajirihasta. Siihen kuuluu luliuisia etclä-itäisiälajeja, joita
meidän maassalntne kasvaa vain liannaksclla. Scllaisia ovat poimuvatukka
(Ilnlrrrs plic.atus)ja puolipysty v:rtuklia (.11.subereclus),
taponlehti (Asarum europricunt), lrcltapeippi (Galeobdolon lulutnr). M1'ös cläinristössäi tavataan tüllaisia ha rvina isuul<sia runsaasti, varsinkin hyönteislen joukossa (nl. m. surletrkorcnto l.ibcllukt deprcssa).
Vuodcn kcskiliirnpö orr 3.0o, tatnntikuun - J.so, hcinäkuun n. 17". \tttoIuitrcn satlernäürüon n. 600 nlnr; lurnen syvyys n. 00 cm.
ASttl'US JA TALOUSIILAIVIÄ.
Paria Suotnenlahden ulkosaarta (Scis-

karia ja Lavansaarta) lukuunottamatta on 'Ierijoki läänin tiheinrnlin asuttu
pitäjä. I{uten tilastosta ilrncnee on kcskirnääräinen väestötiheys yti 80 henkeä
ktnz:llä, mikä keskieurooppalaisiinkin oloihin vcrtaillcn on varsin huomattava.
'I'iimä
koskee Iähinuä rannikkoscutuja: Tyriscvää, 'ferijokea, l{cllonräkeä,
Iiuokkalaa ja Ollilaa. I,ohjoiset tienoot sitävastoin ovat, Flaapalan ja puhtuIan k1'lili lukuunottamatta, verraten harvaan asuttuja.
Nykyitrert asukastiheys on kuitenkin sr.rlrteellisen vältäinen verrattlna
aikoiltin cunetr sotaa. I(esäisin tnuistutti pitäjän etelüpuolisho silloin ylrtenäistä
suurta, r'ill<asliikkcistä kaupunkia. Ilan4ikolle rzrkennctttiihin hul-iloihin saapui
kytntnctriä tuhansia vetrirläisiä, katluilla liilcehti ihrnisiä huin keskieurooppalaisessa kylpyläkaupungissa ikään, vcnäläisnrallisiaajrrreja, autoja ja auto-olnllibusseja näkyi asemillaja teillä, kauppapuoteja ja hotelleja oli runsaasti, ja joka
puolen tunnin kuluttua lähti junia Pietariin. ArviolLa vietti kesää l{uokkalassa vuosittain 20-25,000, 1'erijoella jopa 50-60,000 venäläistä. Eipä ihme,
että paikkakunta eritoten kesähausina vaikutti venäläiseltä.
Venäläisaikana olivat huvila-asukhaat paikkakuntalaisten
tärkeimpiä
tulolähteitä. Huviloiden vuokraus tuotti sievoisia sunrmia, ja kauppa oli kannattavaa. Erittäin yleinen oli ajurinammatti. V. 1913 oli yksin I'erijoella 450
luetteloitua ajuria, jotapaitsi lukuisat henkilöt toirnivat ajureina omaamatta
ajurinlippua.
Huvila-asukkaiden renkeinä ja palvelijoina saivat myös monet
paikkakuntalaiset toimeentulonsa. Mutta huvila-asutus ei suinkaan ollut vain
hyödyksi paikkakunnaUe. Päinvastoin, helppo ansio ajurina tai huvilarcnkinä
vaikutti hyvin turmiollisesti. Näihin toimiin uhrasivat monet tilallisetkin kesäajan, joka olisi pitänyt häyttää rnaanviljelykseen, ja seuraukscna oli, että monien talollisten lopuksi oli pakko usein polkuhinnasta myydä lnaansa venäläisille. Sitäpaitsi siveellinen rappeutuminen här'i yhä yleisemmäksi. Paitsi juttpottelua, alkoivat uratelevaisuus, viekkaus ja petollisuus kuulua paikkakuntalaisten luontcenominaisuuksiin, ja vieraat tavat ja taipumuksct ilrne-tii myös
vaatcparressa, tavoissa ja kielessä.
Nyt ovat olot suuresti rnuuttuneet. Elämä huvilakaupungeissa on varsin
hiljaista; vasta 'r'iimeisinä vuosina on suomalaisia huvila-asukkaita yhä suuremmassa määrässä alkanut kesäajaksi asettua paikkakunnalle, nrissä l<aunis
hiekharannihko ja mukavat asunnot hcitä hotrkuttelcvat. suomalaincn leims
alkaa küydä vallitsevatnmaksi, ja rrenüläisajan turnriolliset seuraukset clinkeinoelürnälle alkavat korjaantua.
'Iilat
I\laat:rloudella on vielä rrytkin verraten vühäinen ruerkitys.
ovat
kaikki pieniü, suurin pinta-alaltaan 30 ha. I)oikkeuksenaon Sllaharovin nrctsätila, jonka suuruus orr 3ti2 ha. Laajirnmat viljelyksct ovat 'I'crijoerr ja l(uokkalarr kylissä. Puutarhanhoitoa harjoitetaarr joksccnkin ylciscsti. I'ilüjässäon
useita kauppapuutarlroja kas.riltuoueincen,joidcn tuotteita, varsinkin hukkia
ja hyötynransikoita, nykyisin myydään Yiipuriin ja l lclsinkiin. I'lannikolla

on kalastus - eritoten talvisin - tärkeä elinkcino. Iitupäässä pyydetään silakoita ja kuoreita, vähemmässä rnäürin ahvenia, haukia ja siikoia. Kalastajien
apuna on 1912 perustettu hengenpelastusasenta.
'I'eollisuuslaitoksista suuriu on I(uokkalan höyrysaha (omist. v:sta 1918
W. Otsakorpi, tuotanto 2,400 standerttia, työväcstö 100-400 henkeü, 1922).
Kcllomäellä on turvepehhu tchdas, mylly ja saha, kaikki sähhöllä käypiä. Edellccn mainittakootr, että pitäjässä on oluttchdas sehä kolme pientü lirnonaditehdasta.
Läpi koko pitäjän kulkec rautatie, ionka varrella on Rrnsaasti ascnlia.
Näistä tärkein on 1'erijoki (fuirkolta I km), jonka ympärillä olevaa ylrdyskuntaa
Siellii onkin asukastiheys suurin,
on sanottu rliannaksen pääkaupungiksir.
talo on talossa kiinni, liauppapuoteja ja liikehuoneistoia on yli 50, joten tämä
n. s. Keskikylü ulkonaisesti muistuttaaliin enemmän kaupunkia kuin maalaiskylää; asenratalo, joka kivcstä rakennettuna valmistui 1918, on maamme komeimpia. Tyrisevän asemalta haaraantuu länteen päin lioivis ton rata. Rannikon suuntaisesti kulkee pitäjän tärkein maantie, josta poikkeaa sivuteitä
pohjoiseen. I(auppapaikkana käytetään Yiipuria (kirkolta B0 krn), jonne myyrlään puutarhantuotteita, halkoja ja vähän kaloja. Lähin satanra on Koivisto.
jonne kirkolta rautateitse on 73 km.
'I'erijolii mainitaan ensi kerran veroluetteloissa 1500-luvulla.
I{ISTORiA.
jolloin erään tiedon mukaan siellä oii 26 savua. Määrättiin senaatin päätökselläi
30 p:ltä marrask. 1904 l(ivennavasta erotettavaksi uudeksi seurakunnaksi;
alhoi toimia 1 p. toukok. 1909. V. 1922 l(uokkala, joka 21 p. toukok. 1912 sai
luvan muodostua omaksi seurakunnaksi, päätti ryhtyä toirnenpiteisiin voidakseen liittyä Terijokeen; yhtynrinen tapahtunee v:n 1924 alussa. - Yapaussodan alusta huhtikuun loppupäiviin saakka pysfi Terijoki punaisten ltallussa.
Huhtik. 23 p:nä rniehitti eskadroona Karjalan hevosiääliäreitä Rajajoen tulliasentan ja seur. p:nä valloitettiin Terijoen asema tunnin kestiineen tnistelun
j älkeen.
V. 1894 löydettiin Terijoelta ojankair,'ussa 260
IIIUINAISMUISTOJA.
balttilaista hopearahaa w:lta 1471-1542.
Pitäjän luterilainen kirkko on arkkitehti J. Stenbäckin piirusI(IRI(OT.
tusten mul<aan tiilistä rakenncltu 1907---08. Samalla varustetttl uruilla ja
lärnrnityslaitgkselln. Alttaritaulun (rl(ristus otetaan ristiltärr) lnaalaunut arkhitehli llrnari Launis. Tcrijoen hreikl<alaiskatolinen liirkko on liilistä rakenncttu 1g12. I{uokkalan kre ikkalaiskatolinen kirliko on puusta rakennettu
1916.
Iicllontüen krcikhalaiskatolinert kirkl<o, joka 0li puusta ral(erlTeriiocrt roolllaltiskalolinen liirkko on puusta rakcnrrettu, yraloi 1917. nettu 1909.
'ferijoen YPli 1f]98-1908' 1.903; Viipurin läänin maa[( V. Sauolafnen).'
lalouskornmissioni: i\{ietintö II, Iiarjalau kannas, Yiirruri 11J09;fuIiklco U oline'tt:
Uhatut pitäjät, Viipuri 1911.1
AVUS'I'A.lA'l': kauppias Pekka Iiiiäpd, relttori Ill[arlti Salokas.

